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sporuri prevedem a se realiza In prln- 
scama creșterii productivității muririi,

engajăm .-ft 
o producție 
mlltaane ici
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de Marla 
Întrebăm 

,In forma" 
recordul 

..Ieri

uuuljul muiiL-v oane lei peste 
planul la producția marfa ® An
gajamentul la productivitateajîiun- 
cii s-a majorat cu 1 500 lei pe 
salariat ®5Un beneficiu suplimen
tar de 35 milioane lei

tan Arturo Linca

3— Vorbind de comu
nista Marin Serafim — In
tervine In discuție ■ Mircea 
Solea, secretar al corni telu- 
Itd de partid — toata lu
mea esie convinsă că des- 

auzl. 
rezul- 
— M,

JUDEȚUL COR J -
10 milioane lei la producția mar
fa o Economii de 5 milioane lei

® SPIRITUL PRACTIC, APLICATIV, TREBUIE SA GU
VERNEZE PASIUNEA PENTRU NOU

® ANTICIPĂR1-IP0TEZE : JZTZZ-"
• ELECTRONICA IN
® NOUTĂȚI TEHNICO—ȘTIINȚIFICE

Nicolae Bnijan 
corespondentul „Sclntell1

Indicator da care angajamentele se majorează 
la 1 500 lei pe salariat. In ■ condițiile unei efi
ciente sporite1 a întregii acllvllătl economice, asl- 
gurind un beneficiu suplimentar de 33 miltotino 
lei. cu 10 milioane lei peste angajamentul Ini
tial.

i(lle Iți pot suplimenta plita 
ijamentul Inițial astfel :

10 milioane Iei,

. Marți dimineața, tovarășul Fidel 
Castro Ruz, prim-seerptor , al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prlm-ministru 
al Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba, șl-a încheiat vizita 
oficială de prietenie făcuțâ In țara 
noastră, la invitația Comitetului 
Central ai Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Conducătorul partidului și gu
vernului cubanez a fost însoțitrdo 
dr. Carlos Rafael Rodriguez Ro
driguez, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cuba șl minis
tru al Guvernului Revoluționar, co
mandant Flavio Bravo Pardo, 
membru nl C.C. al. P.C. din Cuba, 
șeful Sectorului consum și, deservi
rea populației al C.C. al P.C. dip 
Cuba,' Jose A. Naranjo Morales, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba 
șl ministru ăl industriei alimentare, 
comandant Afnaido'Ochda’Sănchez, 
membru al C.C. ol P.C. din Cuba 
șl șef al armatei din Havanii, co
mandant Omar Iser.MoJena, mem- 
Bru al C.C. al P.C. din Cuba șl șef 
al Corpului Independent de armată 
din Plnnr del Rio. comandant Or
lando Rodriguez Puertas.’ membru 
ăl C.C. al P.C. din Cuba și șef 
al Diviziei de infanterie a armatei 
din Havana, comandant Julio Ca
macho Aguilera, membru al C.C. nl 
P.C. din Cuba și prim-secretnr ăl 
organizației din Plnar del Rio a

© Majorarea 
cu 24'milioane

■ • : —exb—■

.La Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri ai Republicii 
Socialisto România, tovarășul ' Fidel 
Castro, prlm-secretar al Comltetu- 
Ilil Central al Partidului Comu
nist din Cuba, prlm-mlnlstru' nl Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba, a tăcut o vizită oficială de 
prietenie hi Republica Socialistă 
România In perioada 28—39 mai 1972..

Tovarășul Fidel Căstro si delegația 
de partid șl guvernamentală care l-a 
Însoțit au vizitat obiective Indus
triale. agricole si- culturale din Bucu
rești. Ploiești. îudetul Ilfov : Combi
natul petrochimic ■ „Brazi" și Uzlnelo 
de utilaj petrolier „1 Mal"-Plo- 
IfcțU. LAS. „30 Decembrie". Institu
tul de cercetări pentru cultura ce
realelor șl plantelor tehnice Fundu- 
lea, institutul politehnic, noi, cartie
re de locuințe din București. Oaspe
ții &-au întilnlt cu activiști al orga
nelor de partid șl de stat, ni organi
zațiilor do masă, cu numeroși oameni 
nl muncii șl cu. populația localități
lor vizitate.

• Reprezentanții Cubei revoluționare 
eu fast primiți pretutindeni cu deose
bită căldură și simpatie, expresie a 
sentimentelor de prietenie, sl solida
ritate militantă ne care ie nutresc 
reciproc poporul romăn si poporul 
cubanez. - .
' în timpul vizitei. Intre tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste -România, șl tova
rășul Fidel Castro, arlm-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, prim-mlnlslru al 
Guvernului Revoluționar al Republi
cii Cuba, au avut' loc convorbiri la 
care au participat:

Din partea română tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurcr. membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Miniștri. Emil 
Bodnaraș. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
ComltetUlui Central al ■ Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte nl 
Consiliului de Stat Ion Pățan. mem
bru supleant ai Comitetului Exe-outiv 
al Comitetului Cenlral al Partidului 
Comunist Ilomftn vicepreședinte ni 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, general do armată 
Ion ionlță. membru supleant al Co
mitetului 
Cenlral al Partidului Comunist Ro
mân. ministrul forțelor armate. Bu
jor Aimă.jnn, membru al Comitetului

canele, astfel ca sȘ-șl a- 
,dgure schimbarea d!n; 
mers a suveicilor ; tn , tot 
acest timp supraveghează- 
cu ochi de 'Argus calitatea 
urzelii, pentru a preinlim- 
pina' ruperea tn mată a 
firelor.

Ne apropiem. 
Serafim șl o 
dacă se simte ,, 
pentru a bale 
bucureștencelor. „Ieri- am 
realizat 95 m mătase. Iar 
astăzi 80.5 m. Voi da șl 
mal mull. Sint gaia «ă de
pun orice: eforturi tn aceas
tă alltde frumoasă si pa
sionantă competiție".

Șeful secției ne-a che
mat deoparte. „Să o lăsăm, 
întrecerea presupune nu 
numai productivitate Înal
tă. d și multa. multă ă- 
tanțle pentru calitate".

La flfirșitu! schimbului 
de dimineață, din ziua de 
marți. 30 mal. pe panou) 
întrecerii de > Ia .Mătasea 
roșie* din Clanădle stătea 
scris cu litere mari : ..MA
RIA SERAFIM, CARE LB- 
CREAZA concomitent 
PE PATRU RĂZBOAIE, A 
REALIZAT ASTAZI 80.5 
ni MĂTASE, MAI MULT 
CU 6,5 m DECTT VIORI
CA ZÎNOGRADSKI DE 
LA FABRICA ..ELAMIJ- 
RA—ROȘIE" DIN CAPI
TALA. CINE VA REALI
ZA MAI MULTr.

Comentariul „Scînteii“

Comuniștii, toți oamenii muncii din Județul 
Mureș —1 români, maghiari sl german! ana-, 
Uzând cu răspundere patriotică posibilitățile 
existente tn fiecare întreprindere și intenslfidn- 
du-ne In continuare eforturile, ne 
realizăm tn anul 1072 peste plan 
marfă de 3®3 milioane lei. cu 50 de ______ ___
mal mult tleijl driEalamentul Inițial, din care 
pînă 1a Conferința Națională a partidului, IM 
milioane lei.

In cadrul acestui angajament urmează să rea
lizăm suplimentar 4 OT'9 tone carbid, .20 OOO tono 
azotat de amoniu. 5 milioane cărămizi sl blocuri 
ceramice. 5TO m!I metri pătrat! țesături, confec
ții Textile în valoare de 30 milioane lei șl al
tele.

Aceste 
cipai pa

. ;j

fim a primit din partea 
noastră. a salarialtlor, 
mandatul de a ne 1 repre
zenta In comitetul oameni
lor muncii. Mă impresio
nează la ea pasiunea’ cu 
caic lucrează, seriozita
tea. spiritul de țdlsclplină 
care o caracterizează, ca șl 
acela de întrajutorare to
vărășească do caro dă do
vadă. Nu aș vrea să exa
gerez, dar cred că. In coi 
20 ele ani' de dnd lucrează 
ca țesătoare In fabrica 
noastră. a calificat .(deși 
nu are deell 31 de nnl) cel 
piitln 1C0 de ’ temătoare, 
printre acestea numfirin- 
du-mă șl eu.' Exemplul el 
este Însufleți tor.
— Priviți-o. aceasta i este 

Marla Serafim. — ne jatra
ge atenția. Ih dreptul răz-

douft popoare urarea : -„Trăiască 
prietenia, colaborarea și alianța 
frățească dintre poporul român și 
poporul cubanez !“.

La aeroport au-venit, de aseme
nea, să-l salute pe oaspeți tovarășii 
Manea Măncscu, Paul Nlculcscu- 
Mlzil, Gheorghe Pană; Gheorghe 
Rădulescu, Vlrgll Trofin, Iile Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru Popes
cu, Mihai Dalen, Ion Ionlță, Ion 
Pățan, Ștefan Andrei, Constantin 
Stfdescu, secretarul Consiliului de 

.Stat, Petre Ioncscu, ambasadorul 
României la Havana.

Pe .aeroport se aflau, totodată, 
membri 'ai C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat șl nl guvernului, 
reprezentanți al conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, institu
țiilor centrale șl organizai,iilor ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
ziariști români, ; cubanezi șl cores
pondenți nF presei supine. . - ■.

SăTaflău, de asemenea. Nlco’âs 
.Rodriguez. Aștlazaraln, ambasado
rul Republicii- Cuboda. București, 
membrii 'Ambasadei Republicii 
Cuba, Ferenc Martin, ambasadorul 
ft. P. Ungare'îa București, alțî șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
în România.' . s ‘

O gardă de onoare prezintă ra
portul la sosirea conducătorilor de 
partid șl de stat ai- României și 
Cubei.

boiului cu nr. 197—200. to
varășul Ioslf Tatu. setul 
secției țesătorle.

în Ump ce-i urmărim 
mișcările repezi, sincroni-, 
zale parcă de un aparat 
electronic, tovarășul Tatu 
no explică :

— Metodele el : Înainte 
de Începerea lucrului t.șl 
asigură întregul necesar' 
de tir de bătătură pentru 
cele 8 ore de lucru jJ tffl 
asigură din timp șl suveici 
încărcate șl le schimbă 
înainte .de terminarea tț- 
ruluL cvlltnd astfel opri
rea vreunul război pentru 
căutarea tirului sau pro
ducerea de dungi șl rări-; 
țuri In țesătură : altceva : 
manifestă o preocupare 
deosebită pentru eșalona
rea terminării firelor din

' clallste In cele două țări. Părțile au 
constatat că Republica Socialistă 
România șl Republica'Cuba nu obți
nut succese Importanta In edificarea 
noii societăți. Au fost-discutate, do 
asemenea, probleme referitoare la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie

■ frățeasrii șl- colaborare Intra ’ cele 
idpuă, (firi, precum șl unele probleme 
ale - situației Inlornoțjonole actuale, 
ale mișcării . comuniste șl muncito
rești și do eliberare națională.-

I , Por tea română a , dat o Înaltă â- 
«preciere -muncii/ pline de -abnegație 
tși eroism desfășurate de poporul cu
banez, sub conducerea partidului co

munist. pentru edificarea societății 
eoctallsle șl consolidarea cuceririlor 
revoluției. împotriva uneltirilor a-

, p.rodve ale imperialismului american.
i Poporul român; care a salutat câien-
, tuziasm victoria revoluției din Cuba, 
se bucură din toată Inima de reali- 

, zările remarcabile obținute de. oa
menii munci! clin Cuba,'In opera com
plexă de dezvoltare sl diversificare 
a economie! naționale' și In Înfăptui
rea unor adinei transformări In' în
treaga Viață politică, socială șl cui- 
lurolă'a tarii. I

Triumfiil- revoluție! ‘din Cuba fră
țească reprezintă Încoronarea luptei 
îndelungate duse de" poporul .cubanez 
pentru eliberarea.’națională sl -socia
la. constituie un moment ile impor-

ii ’'rovplutlonar 
.afietîtor In

lupta popoarelor pentru libertate, 
democrație șl progres social.

Partea cubaneză sl-a exprimat lio
ta rl rea de n continua construirea 
primului slat socialist de po conti
nentul american in tondltltio amo-

Cenlraj al Partidului Comunist Ro- I 
, mân. ministrul minelor, patroiulut șl 

geotoafei. Te-odor Marlnaicu. membru •
■ al Comitetului Central al Partidului
- Comun tal Rorhări, șeful Secției reia- -
■ țlllo* externe u Comitetului Central - 
al Partidului Comunist Român. Geor-

- ge MacovjBscu, membru al Comltetu- - 
; lui Central al Partidului Comunist •
Român, prim-adjunct al ministrului

• afacerilor externe. Gheorghe Oprea, 
membru supleant, ol Comitetului Ceh- ■

- trai al Partidului, Comunist Român, . 
. consilier la Comitelui Central ■ al ,
■ Partidului Comunist Român. Petre
■ lonescu, membru al Comitetului Cea- , 

trai al Partidului ComunLst Român. . 
ambasadorul Republicii Socialiste. 
România-in Republica Cuba.

Din partea cubaneză tovarășii : dr.
■ Carlos Rafael Rodriguez.- membru nl ■
- Secretariatului Comitetului Central ai ■
■ Partidului Comunist din Cuba și mt- , 
nistru al Guvernului Revoluționar ; .

: Ftavlo Bravo, membru al Comttetu- .
■ lui Centra] al Partidului Comunist 

din Cuba. Josâ A. Nnranjo, membru 
ai Comitetului Central al Partidului 
Comunist din. Cuba'jjp mlnteiru al. 
Industriei alimentare, comandant Ar- , 
naldo Ochoa, membru al Comitetului ( 
Centra] al Partidului Comunist din. 
Cuba șl șef ol armatei din Havana.-

■ Osmany Cicnfuegos. membru al .Co
mitetului Central n'l Partidului Co- .

: munlsl din. Cuba. Mauro Garcia., dl- . 
reotorul Direcției tari socialiste din 
Ministerul Relațiilor Externe.’ Nlcoirts 
Rodriguez. ambasadorul Republicii 
Cuba In Republica Socialista Româ
nia. - •>

în cursul convorbirilor, delegații
le fi-au informat reciproc asupra ac
tivității partidelor șl guvernelor lor 
penlru dezvoltarea construcției so

lei a angajamentului inijlal la 
producția marfa și cu 10 mili
oane lei a celui de livrări la fondul 
pieței ® Economii suplimentare de 
o jumătate milion lei prin reducerea 
cheltuielilor materiale ® Nivelul 
productivității muncii va crește cu 
încâ 1 la suta ® Fabrica de briche
tară de la Baraolt va fi datâ'în func
țiune cu 60 zile mai devreme

Rccv.'iluînd rezervele șl poslbllitaUld ite care 
dispun, oamcmlt muncii din județul Covasna se 
angajează ca pînă la 1 iulie să realizez? anga
jamentul Inițial ta producția niarfâ Industrială, 
supltaientlndu-l cu 24 milioane lei. tar cel al 
livrărilor la fondul piețe’ cu 10 miiloahe lei. 
t Paralel cu txeșlerile caniitatlvo vor obține 
rezultate :ma!‘ bune gl la ;lndicaiw:ir'calliativT al 
activității productive. Vor rcaKza o economie 
suplimentară- de o jumătate do milion lei pe 
seama reducerii cheltuielilor materiale. Iar ni
velul productivității mundi va ț crește cu Ineă 
1 la suta. Ei șe angajează, de asemenea, să dea 
In funcțiune cu 00 de zile mal devreme Făbnra 
de brichetaro de la Baraolt și ,cu 15 zile tioile 
capacități do producție do'la Fabrica de șuni- 
burl de la Tg. Secuiesc.

Annllzlnd temeinic actualele angajamente luate 
In întrecerea socialista, oamenii muncii din ju
dețul Gorj au ajuns ta convingerea că, prlntr-o 
valorificare mal Judicioasă a tuturor resurselor 
de care dispun, unitar" ‘ ‘ 
la această dală angaj. ____

— producția marfă cu
livrări de mărfuri către fondul pieței cu 5,4 mi
lioane lei, economii dLn reducerea cheltuielilor 
de producție de la 4,3 milioane la 5 milioana 
tel, din care cheltuieli nwleriak- 812 mlf îei, be
neficii cu 1,5 milioane lei. . ’

Sa vor produce fn plus față de angnjarnenlul 
Iniția! următoarele :

— cărbune net 20 030 tone, Utel 1 399 tone, gaze 
brute de sondă 10 OM mii metri cubl, cherestea 
râșlnoase 109 metri cubi. cherestea ,de fag 2M 
metri cubl, prefabricate din beton armat; IOT 
metri cubl.

. S-ar -putea ca ; pentru 
o parte dintre cititori! noș
tri știrile apărijle in „Scln- 
feta“ de luni, 20 mal, sub 
titlul ,,Ls mal multe ma
șini — productivitate ridi
cata" gă fi: trecut neobser
vate. Erau relatate laconic 
anumite performante atinsa 
de dleva; țesătoare frun
tașe de ta fabricile „Fla
mura roșie" șl „Țesăto- 
rllte reunite" din Bucu
rești.

O veste de ultimă oră.’ 
aosltă din Cisnftdle, ne a- 
nunță insă . căx In rindui 
țesătoarelor <te ia fabrica 
„Mătasea roșie",, acele știri 
au stlmlt un mare și legi
tim Interes.

La sediul comitetului sin
dicatului, tovarășa Paras- 
chlva Frunză, președinta 
comitetului, ne-a decla
rat

— Cele 500 da țeșătoaro 
din fabrica noastră slut 
ambiționate de performan
țele bucureșiencelor - VJd- 
rtai ZJnogradskJ, Mioara 
Butlnlcă, Elisabeta Ghînea 
ți altele. Colo care luerenză 
la patru războaie vor să 
obțină mal mult de 80 me
tri țesătlirt de mătase In 8 
ore, cîl realizează cele mâl 
bune țesătoare de la „Fla
mura roșie". Pe de nltă 
parte, multe din cele caro 
lucrează ta două războala 
Ișl manifestă botărlrea sfi 
treacă pe pateu mașini. 
Azi dlm!n.eata șl-a mani
festat dorința 'să intre In 
„Competiție" șl Marla Se
rafimi' încrederea In succe
sul Întrecerii este mare !.„

P.C. 'din Cuba, comandant Rămân 
Pardo Guerra, membru al C.C. nl 
P.C. din Cuba șl al doilea șef al 
Diviziei blindate a armatei din Ha
vana, Osmany Clenfuegos, mem
bru al C.C. al P.C. din Cuba, se
cretar, general al Organizației de 
solidaritate cu popoarele din Asia, 
Africa șl America Lal'pli, prim că
pitan Serafin Fernandez Rodri
guez. -ministrul, comerțului interior, 
comandant Cesar Lara Roselle, 
șeful Corpului independent de ar
mată din Câma'guey, căpitan Ju
lian Rizo Alvarez, pjim-secretar 
al organizației din Matanzas 
a P.C. din Cuba, prim căpl- 

Gonzales, 
prlm-scoetar al organizației din 
Insula Pinilor a P.C. din Cuba, 
Maiiro Careta Trliinn, ■ directorul 
Direcției țări socialista dlh Minis
terul Relațiilor Externe.' ’

D® îâ -reședința rezervata ..oa«pe- 
jlilof,1:’ pffiă' -ln7trer<^bttflW-:Oitopcnt,- 

. tovarășul Fidel Casțro'Ruz, ceilalți 
: oaspeți. cubanezi, au „venit Imprcu- 
8 nă cu Tovarășii Nlcokie Ceaușescu, 
■ Ion. Gheorghe Maurer ș! Emil 
3 Botlnăraș.- Traseul străbătut era îm- 
' podoblt. cu drapelele do stat ale 
'Românie! șl Cubei. Aeroportul O- 
! toponi era, de asemenea, pavoazat 

cu drapelele do stal ale celor două 
țări. Deasupra pavilionului central 
al aerogării se aflau portretele .to
varășilor, Nicolae Ceaușescu șl Fi
del .Castro; Ruz-'Pe o mare pancar- . .
th era Înscrisă In limbile celor ' (Continuare in pag. a vn-a)

prin reducerea cheltuielilor de 
producție ® Beneficii de 1.5 milioa
ne lei peste plan

MARIA SERAFIM, de la fabrica „Mătasea roșie" din Cisnădle, a 
întrecut Ieri rezultatele fruntașelor de la „Flamura roșie" 

și „Țesătoriile reunite" din Capitală

PE MARILE ȘANTIERE ® încePerea 
■ >r .nm.»». probelor teh- 
ALE LOTRULUI nologicecu24 

zile în devans față de grafic ® Pe 
aducțlunea principală, lucrările sînt 
aproape terminate ® Au fost stră
punse tronsoanele Petrimanu Castel 
și Petrimanu Vidruța

Aici, la Lotru, unde se construiește cea mal 
grandioasă hidrocentrală de, pe riurita interioare 
ale țării, ce! țpest© 2G93 de tineri brigadieri, În
truniți In ședința de anahzâ prilejuita de Împli
nirea a 2 ani de ta înființarea Șantierului na
țional al .tineretului Lotru, au teansmls. condu- i 
ceri! partîdulul,TtovnMăuluL Ntenhte-.'Ceaușescu, « 
expresia devotamentului lor nemărginit, atașa
mentului profund față da politica. marxtsl-lenl- 
nista a parUduiul. . .

Toata eforturile- noastre converg In «casta 
zile pentru terminarea lucrărilor de .construcții- 
montaj pe flrui principal fn vederea admiterii 
apel pentru începerea probelor tehnologice la 
data de 23 august 1072 cu 21 de zile In devans 
fata de grafic. Raportam cu mindrlc că pe aduc- 
Uunea principală lucrările stat aproape termi
nate, Tar pe aducțiun ile secundare arn Inregta- 
trat zilele acestea no! succese prin străpungerea 
tronsoanelor Petrimanu Castel și: Petrimanu VI- 
druța.

Asigurăm Comitetul Central al P.C.R., jxi 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că brigadierii. Șantierului național al tineretului 
de pe Lotru s!nl hotar Iți să Lntîmptne Confe
rință Națională a P.C.R. si cea de-a 25-a aniver
sare a proclamării Repualldl cu no! și Impor
tante realizări In munca noastră de constructori 
hldrocaergeUcl

ALIMENTELE VIITORULUI 
CASA „ELECTRONICII"

pre eă se' va mai 
Chiar și numai cu 
talele' de plita acum 
rh mătase In 8 orc ta 4 ma
șini de IOT ture, dar cu un 
grad de uzură avansat, șl, 
rețineți, fără absolut nici o 
ajutoare — chtar și numai 
cu acesta rezultate, repet, 
Marfa Serafim se poata 
considera protagonista a în
trecerii, cu bucureștencele.

’ — Mal mult — ne spu
ne țesătbarea 'ZoSa Haupt- 
kbrn. secretara ' organiza-' 
țici U.T.C. — pentru aceste 
caUtati tovarășa Sera- 
li - -■ n;.. ■ f
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la alfa,"’lot mai multi'

fia o altitudine da a- 
proepe 1 000 m) atra
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dotată cu mobilier a- 
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care se bucură exemplul înaintat 
In loaie . compartimentele vlejll

009

du-
pro- ____•■■■_________  .....

da noastre sociale ți economice 'Vepre-

1ȚT'

I.'

j-
(

•

■ T

1

Pentru a răspunde Ia nwneroo- 
Bdo Întrebări adresate redacției 
privind rolul șl însemnătatea stl- 
mulltor morali ta condițiile orin- 
dulril itoastre, ni se pare necesar, ■ 

.Înainte do toile, să ne referim la 
una dintre cele mal profunde 
schimbări generate ta viața socie
tății noastre de instaurarea odn- 
dulril noi, socialiste : dezvoltarea 
atitudinii noi față de muncă in 
rindurile maselor celor mal largi 
ale celor ee muncesc, uriașa forță 
de Influențare dobLndltă de exem
plul. Înaintat.

In condițiile societăți! noastre so
cialiste, exemplul înaintat Ișl are 
izvorul ta înțelegerea legăturii in
disolubile dintre interesele societă
ții șl interesele particulare, ta botâ- 
rlrea oamenilor muncii de a-țl con
sacra toate forțele promovării Inte
resului general. în aceasta lșl gă
sește de fapt cea mal înaltă expresie 
conștiința socialistă, opusă egoismu
lui și individualismului hrăpăreț, 
alimentate de rindulelUa » capita
liste.

Se știe cu cit pateu a salutat Le
nta, cu mai blno do cincizeci do 
ani In urmă, primii germeni al ati
tudinii noi, socialiste față de muu- , 
că. Glorifici nd in lucrarea sa „Ma- ' 
rea taițtativa* pa muncitorii caro 
in'primi! ani după revoluția eo- 
ctolistă lucrau ore suplimentare

■ fără nici o plată, ■ obțlnlnd o 
însemnată sporire a productivi
tății muncit, el califica fapta 
tor drept un eroism măreț, Tn- . 
cepului unei cotituri de Însemnă
tate istorică universală : „Comu
nismul începe acolo unde niunei- 
torll de 
muncii, 
ciipelill 
tlvltațll

(t fiecărui _ _________ ______ ,
de fier sau de alte produse, «oro 
nu le revine lor personal șl nici 
ființelor ce le tint „apropiate*, cl ■ 
unor ființe „îndepărtate*, adică ta- 
tregil societăți...*.

In societatea noastră, principala ’ 
formă de manifeslaro a exemplu
lui înaintat o constituie atitudinea 
exemplară in producție, preocupa
rea pentru îndeplinirea șl depășirea 
Earcfnllor de producție, pentru rea
lizarea înainte de termen a pla
nului do stat, gospodărirea avutu
lui i/ . ■

s să1' a m.itcriel “prinic șhta iimpu- "' 
“Tiri de Incriiț” grija pentru ;ca-. 

lltaiea Ireproșabilă a calității pro
duselor, respectarea riguroasă a 
cerințelor disciplinei muncii șl e- 
fortul permanent de antodcpășlre 
prin ridicarea calificării profesio
nale. în profilul moral al omului 
nou. constructor ol social lanului, 
conștilnctozitataa, Înalta responsa
bilitate In muncă, Inițiativa sa îm
bină armontoa cu .spiritul do Întra
jutorare tovărășească, cu partici
parea efectivă ta organizarea mun
cii șl- conducerea Întreprinderii.

Enotanul dovedit de clasa mun
citoare ta bătălia penteu refacerea 
economică a țării cin primii asti do 
după Eliberare, In întreaga operă 

clallsmuluJ eau în săptămlnllo 
da cumplită Indeșlaro din pri
măvara anului 1670 Împotriva 
funiei apelor dezlănțuite, Iși gă
sește continuare firească în efortul 
cotidian pentru realizarea ta con
diții optime a sarcinilor do pro
ducție, ta opirilul de Inițiativă șl 
energie Tna nltcsstate ta cadrul pro
cesului de perfecționare a organi
zării muncii, de creștere a’eficien
ței întregii activități economice. 
Epopeea construcției Sistemului 
hldroenergeilc șl de navigație do 
La Porțile de Fler, a gigantului 81- 
dcrurglc de la Galați, a hidrocen
tralelor de la Blcaz șl de pa Ar
geș, bătălia ta curs pentru construi
rea hidrocentralei de pe Lotru, ea 
șl a atitor alte mari obiective, dlr- 
zcnln și abnegația cu care, biruind 
greutățile lnttaiptaate, oamenii 
muncii asigură realizarea sarcini
lor stabilite de partid arată lim
pede co uriașă forță dinamiza
toare reprezintă conștiința coclalâ 
Înaintată.

Exemplul înaintat al comuniștilor, 
nl coledlvelor însuflețite de spi
rit revoluționar șl conștiință pa
triotică lșl găsește in aceste zile .
concretizare in exigența cu oro . eforturi neobosita, dau ta funcțiune 
slot reanalizate resursele Interne ’fir"‘ 
In vederea sporirii angajamentelor 
de producție fa acest an spre » 
asigura realizarea cincinalului îna
inte de termen. Deosebita impor
tanță a utilizării Integrale a ba
zei tchnlee de care dispunem, a 
Îmbunătățirii calității repartițiilor 
șl întreținerii utilajelor, a Întăririi 
disciplinei si răspunderii în mun- 
,câ rezulta din faptul că. In nivelul 
anului 1872, un minut de lucru se 
materializează ta aproape 1,4 mi
lioane Iei, Iar 
sulă a 
seamnă

do mii de muncitori, țărani, Inte
lectuali, aprecierea înaltă a între
gii societăți, cuvintele calde de 
prețuire rostite ta ședințele de 
partid &au In adunările generale 
alo BalartațUor.

Experiența României confirmă că 
noua orinduire nu txi limitează doar 
la a genera stimuli moral! de o co- 

’ ." " . dar
II transformă in pîrghfl ale progre
sului continuu al sorieilțil. Itespec-

ce uriașe rezerve ale produc
ției este menită să purta ta valoa
re întrecerea socialista 1

Baza obiectivă pentru continua 
extindere șl generalizarea exem- 
philul înaintat ta societatea noas
tră o reprezintă noile raportări so
ciale, încetățenite ca urmare a li
chidării claselor exploatatoare șl 
exploatării omului de către om. vlrșltoare forță mobilizatoare. 
Oamenii muncii au devenit dețină- - — - • ■ - . ---- .
lori al Întregii puteri în statul so- ______________ _ _____ ______ _
claUas, coproprietari colectivi al tai,"Trmltă "preȚuîre șf cinstire* de 
mijloacelor de. producția, iar J" . ■...... . . . . . .
bla lor calitate de producători șl 
prietari determină cchlmbări _____________ _ _______________
natură subiectivă, reflectate In con- zlntă una dintre trăsăturile carac

teristice definitorii ale societății 
noastre, expresie grăitoare a supe
riorității el morale.

Onoarea cu care o Înconjurata 
munca — atribut suprem al omu
lui eliberat din cătușele exploată
rii, alăpta pe destinele sale —, 
deosebita atenție manifestata !* 
partidul ș! eiatul nostru față de 
stlmulll morali Lșl găsesc Ilustrare 

_ în ansamblul legilor șl actelor
lnșile, este fa normative privind instituirea llllu- 
ictăți d al ffegf - - - - - ■ ■

știința unității Indisolubile a in
tereselor particulare cu cele ge
nerale, In înțelegerea faptului că 
numai dezvoltarea economiei na
ționale poate asigura prentSsele 
creșterii nivelului lor de trai, că toi 
ce se produce șl deci tot ce se rea
lizează suplimentar — fiecare tonă 
de metal peste plan, fiecare tonă de 
petrol economisii, flecare Investiție 
Intrată ta funcțiune înainte de ter
men -4 le revine lor '
avantajul întregii sori 
căruia In parte. Prin roadele el, prin 
faptul că le dă posibilitate oa
menilor ®ă se reallzezo în folo
sul lor ți al colectivității, munca 
devine mai mult deeît o datorie șl 
o pasiune, principala sun,.» de sa
tisfacții morale.

Veacuri In șir, poporul nostru a

lui de fruntaș În producție și 
steagului de unitate fruntașă 
cernute de sindicate, acordarea 
distincții, a Insignei do fruntaș, 
diplomelor de onoare ale org&rilz

________ _____ ,J de- 1 
dlcaic. acordarea de 

.___________ .______________iî
țllîor U.T.C- popularizarea exem- 

.plului personal prin presă, radio- 
'televiziune, prin mijloacele agita
ției politice.

ritul, biruind greutățile 
manifestă o griji nepre- 
penlru ridicarea produc- 
munell, pentru păstrarea 
pud de grlu, de cărbune, 

’ ' earo

năzuit din adtacul inimii ta-șl Numeroși muncitori, țărani, in-

............... ......... ......... .

profesionale jl încalcă disciplina 
muncii, care urmăresc obținerea de 
venituri IUdie etc.- ■ ,,

Evident, Importanta pio care 
partidul o acordă stimulării mo
rale nu Înseamnă nicidecum sub- ( 
aprecierea rolului cointeresării ma
teriale. înțeloglnd In mod profund 

Tnsamnntatea principiului ’colnlerc- 
sârii materiale, partidul nostru „ îl 

’■folosește conștient In procesul e- 
dlflcărtl socialiste. Partidul Una 
scama de faptul că formele sl me
todele de cointeresare .nmtedata nu / 

■stat general valabile; ele eva
luează de îa o perioadă La alta. A- 

. cest adevăr 11 Ilustrează programul 
Conferinței Naționale d!n anul 
i&Jî, care, cuprinde indicații șl mă
suri' menite ta asigure aplicarea 
mal judicioasă a principiului cu- 
fatercaărîi materiala. în documen
tele: conferinței s-a subliniat că Su
ficienta diferitelor forme do co- 
fatejesare imaterială depinde do 
măsurat ln care contribuie- la dez
voltarea intensivă a forțelor ifa 

i producție; la reducerea cheltuiolltor. 
materiale de producție, la descope-
rirea și valorificarea rezervelor do 
mărire a productivității ‘ muncii. 
In același tlhip. partidul concep*!

ți Irealiteleciurdl. cunoseuțl șl
■do Întregul popor. . poartâ ste
luța cu seceră șl ciocan a-, 
cordală 'Eroilor muncii socialis
te. Zeci de mii de oameni nu 
fost distinși cu „Ordinul Muncii*, 
cu alte ordine șl medalii, pentru 
ceea ce poporul s-a deprins să nu
mească „victorii pe frontul mu.ndl“.

materi^prime șhta

•tarea decalajului față de Ștaieteeu rotoTX^voSS-
turi do portretele conducătorilor 
partidului și statalul, și portrete 
alo fruntașilor producției.

Stimularea moraiâ a acelora caro 
prin hărnicia, prlcepercia șl entu
ziasmul tor reonzează mal mult do
rit are acum statal socialisi posibi
litatea do n-i recompensa material 
joacă un rol dcdsly In Incctățenlrea 
unei atitudini Înaintata față de 
muncă, față de avutul obștesc ?l 
Îndeplinirea îndatoririlor sociale, 
contribuind astfel la valorificarea 
deplină a avantajelor ț! superlorl- 

Dura i poukxiuiuu» wiuiuiuim* uu —tățjl oHndutril• noastre. Stlmulll 
credința naivă in resursele magico morali stal — șl vor deveni toi mal 

.. „mui^ pj. măsura JmatarlzArii sode-
! tățil noastre — o componentă esen

țială a formării eticii socialiste.. 
Viată de ce, In lumina cerlnțe’.o;- 
programulul de Tmbunălățlrc a ac
tivității ixdltico-ldeotogleo adoptat 
de partid, cultivarea elanului pa
triotic, ș! a spiritului de dăruire 

templului tna- noniru progresul societății sc caro 
pe scară'-_ iot Îmbinată cu larga' popularizară a 

‘ ' cetor care, prin muncă eroică și 
eforturi pline .doi abnegație, dau 
viață politicii partidului. Este evi
dent ea cu cit gama largă de mij
loace ale 1 
muncii pol 
(cercurile Invătamlntulul de 
tld șl propaganda prin conte

vadă patria liberă, independentă, 
prosperă,.Innlntlnd po calea progre
sului șl civilizației. In condițiile do 
azi, principala manifestare a patrio
tismului activ este contribuția efec
tivă la întărirea economică a țării. 
Cu cit Be va dezvolta mal rapid c- 
cpnomla națională, cu atlt mai in
tens vom Înainta p® calea 'înfloririi

economie avansată, care nr grăbi 
intrarea țării noastre In rfndul ță
rilor bucurindu-se de un înalt nivel 
de prosperitate șl civilizație — re
prezintă un obiectiv patriotic pri
mordial, spre a cărui realizare se 
cer mobilizata eforturile pline do 
abnegație ale tuturor fiilor țârii.

Tocnal existența acestei baze o- 
blectlve proprii societății jnoastre 
socialiste creează terenul propice 
generalizării atitudinii Înaintate 
fața de muncă, Aceste premise fa
vorabile nu acționează insă de ta 
Bine ; pasivitatea determinată do

’-S’-

'c£ îa marile demotMlrnțil populare.
___ -0___________ “__ _____ nlĂ _

iperlorl- 
StlmulSI

el, Iar creșterea ca 1 Ia 
productivității muncii to

pește 3,5 miliarde

. {Jl nu poate avea de
ci: efecte negative. De aid deosc-' 
bila importanta principială și prac
tică a slimulllor morali, cărora in ■ 
societatea noastră le revine o func
ție dublă : de a asigura, recompen
sarea morală a eelor rnai înaintați 
cetățeni ; de a contribui la sporirea 
forței do atracție ■ exemplului Îna
intai, ta propagarea t 
mal largă și generalizarea acestuia, 

Tn cea mal bogata țară a lumii 
capitaliste criteriul curent de apre
ciere al oamenilor este dștigul : „a 
un om taro, de viitor, are un 
venit lunar de 10 000 dolari*. La noi, 
nivelul dștlgiiluj. nu poate repre
zenta nici singurul, n'cl măcar 
principalul criteriu do apreciere t»- 
ctală. Ih România eocialtata; oa
menii benefîdază nemijlocit do 
rezultatele muncii lor ; c.i tit pro
duc mal mult, cu util primesc mal 
mult. Dar cel puțin tot atil dt sa
lariul și premiile II stimulează In 
miluita aprecierea morală pe caro 
societatea o dă ttarnldd lor, nenu
măratelor înlțlallvo vlzlnd perfec
ționarea organizării producției, aju
torului dezinteresat acordat tovară
șilor de muncă ta ridicarea caltil- 
căril profesionale, abnegației șl 
eroismului celor care, cu prețul unor

investiții înainte do termen, sal
vează avutul obștesc aflat in pri
mejdie. gospodăresc cu grijă ma
teria pritnA șl utilajeJe.

Societatea socialists determină 
mutații calitative In modul de gln- 
dlre, In mentalitatea oamenilor ; el 
simt nevoia lăuntrică de a ști cum 
e oglindită activitatea tor ta con
știința celor din jur, cum îl apre
ciază colectivul, societate*. Nici cel 
niai ridica', salariu posibil de atins 
,ta condițiile noastre nu poate 
„concura* cu mulțumirea sufleteas
că șl conștiința datoriei îndeplinite 
pe care le generează pentru zecile

propagandei de partid Și 
illlleo-educatlve da mata

paj-- 
■■ conferințe,

cluburile ți căminele culturale, ■ 
gazetele de perete $1 panourile din 
fatreurlnderi. stațiile de Tari toii ca re 
țri agitația vizuală) va fl mul larg 
ți eficient folosită penlrn .sti
mularea morală a fruntașilor, ca 
atit va spori forta de mobilizare 
a exemplului Înaintat.

■ Neînțelegerea tacă de către unii 
a pardcuiarltaților societății socia
lista, a situației radical schimbata 

'pe care o au oamenii muncii față 
de capitalism, ca șl o toisudeientâ 
afirmare, ta unele cazuri, n prin
cipiilor și normelor de muncă șl 
viață specifice isoclailsmului, deter- 

’ mină ta prezent o contradicție Intre 
masa oamenilor muncii care ?i-au 
făcut un titlu de glorie din a munci, 
a-șl îndeplini exemplar sarcinile do 
producție, și un număr redus de oa
meni care tntr-o formă sau alta, 
mal. mult ori mal puțin, sa eschl- 

,vează de io această fundamentală 
obligație socială. Partidul și sta
tul nostru subliniază Importanța 
deosebită a Intensificării educației 
socialiste, a dezvoltării conștiinței 
nurselor populare, a creării unei 
opinii de nussă combative împotriva 
eiementetor Inajotate. a celor care 
neaocoleec liiclc-pl’.nirea obligațiilor

Jmârtre 
Ir:'..

cointeresarea materială ca uni lato 
a două laturi Inseparabile — sti
mularea materială a celor ce-și 
reallzehză In bune condiții Barcl- 
allc șl răspunderea materială pen
tru nercalizarea lor sau pentru a- 
ventualelo daune cauzate proprie
tății socialiste. Este firesc ea mun
ca do bună calitate, eficientă, sâ 
fie răxplâtlta corespunzător, precum 
tot aiit da normal e^te ca. ori de 
cita ori avutul obștesc este lezat, 

Tntr-un fel sau altul,-col’vinovat! 
ta suporte pagubele. Areasta nor
mă etică șira găsit pe deplin jiliiș-, 
trarea Intr-o serie de măsuri de 
natură legislaUvâ adoptate fa ulti- . 
mii ani.

în primul rind, so cuvin releva
te mâsurtie stabilite pentru reali
zarea unei proporții judlcloaM în
tre veniturile (directe ale oameni
lor muncii șl cele primite dta. fon
durile sociale. In sensul creșterii. 
ponderi! veniturilor directe, adică 
tocmai a acelor venituri, condițio
na ta de rezultatele fa muncă. A 
fost, totodată. Îmbunătățit sistemul 
socialist do finlarizare. ca principa-^ 
lâ formă de realizare a cofatafcta- 

."^C^'ejtfrea MlntuUlar .mmaU_„și 
materiali reprezintă o coordonată 
«mutantă in activitatea partidului, 
aplicarea consec'.’eniâ" fa toate do- 
menlllo a acestui principiu consti
tuind condiția holăritoaro Dentru 
Intensificarea eforturilor creatoare 
ale oamenilor munc i privind dez
voltarea economiei naționale șl ri
dicarea bunăstării generale, înfăp
tuirea polltidi partidului.

înțelegerea justă o acestei co- 
. relații este cu atlt mal necesară cu “ 
cit ta acest domeniu s-au manifes
tat o vreme anumite neclarități. In
tr-adevăr. ca urmare "a unei op-' 
tid unllateraJo șl a unor tend'nte 
slmplLsie. 6-a accentuat mult timp 
exclusiv asupra însemnătății stimu- 
lllor materiali, llmltindu-se ta mod 
artificial la aceștia efera sistemu
lui social do cointeresare.- Esta 
meritul Congresului al X-lea.- ol 
„documentelor din Iulie" șl al ple
narei C.C. a! P.C.R. din noiembrie 
1971 do a fi adus deplină claritate 
In aceaită problemă. „Preocupîn- 
du-no de cointeresarea materia
ls, sublinia tovarășul Nlcolae 
CeaușoBCU, nu uiLăm un moment 
de esența nonă a clasei mundtoa- ' 
re dta (ara uoaslrA, de faptul ta 
ca este atît proprietară, cil și 
producătoare, că ta această calitate 
ea arc obligația de a gospodări 
bine mijloacele cc-l stau la Inde- 
nilnă spre a asigura dezvoltarea 
continuă a societății*.

în condițiile actualei etape de c- 
voluție a României socialiste, in
fluența tot mal puternică a stlmu- 
lllor morali reflecta, deopotrivă, 
gradul de maturizare politică a so- 
elelăill noastre, ca și creșterea toi 
mai accentuata a standardului ci e- 
tic, pe temelia procesului de con
tinuă consolidare a unității poporj- 
lut.

Larga Întrecere soctailslă ce se 
desfășoară ta Inlimptoarea Confe
rinței Naționale a P.C.R. si a ca
lei de-a XXV-a aniversări o Hb--- 
publleil constituie cadrul prlctale 
pentru a utiliza integral stimulen
tele morale ta seopul deplinei va
lorificări a lulilatlvel și capaclta- I 
(II constructive a maselor, spre a 
asigura realizarea înainte do ter
men și depășirea substanțială a 
planului pe anul 1972, ca și a ctac 
dualului. Marea Întrecere atrag» 
de pe acum, asemenea unul njag- 
net Irezistibil,, tonte forțele vîl mo 
națiunii, rtțvltallzeazfi ■ energiile, 
(gtorește continuu, forța do Influen
țare șl mobilizare a exemplului 
înaintat, rolul său ta accelerarea 
progrosulul societății noastre, • ,

Tudor OLARU

$

l

In apropiere de pef- 
ra DlmbovlcloarĂ. 

inir-o zonă montând 
derun pitoresc: inedit,r _ „ . . , - ■ - - ■
amatorii de drumeții oaspeți care , sosesc dintre cele mai bune
care străbat meleagu- aici cu autocare/ auto- de maid, casare, agre- 
rila argesane găsesc. 
un ideal loc de popas 
fi rccreere reconfor
tantă : cabana si cam
pingul iBrusluret. Si
tuai. la ciilva kilome
tri lateral de șoseaua 
de largă circulație Pi- 
tești-Brațov, comple-

.............• J
| antivariolic ]|
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I Cerce tind
istoric ra

IC.UJU„„ II., ' UB.*,. >j!.« 
ocupat Îndeaproape șl 
jsuwirlla vacdnârilor 
noastră Împotriva var

Ipă studiile efectuab 
munlcaro pregătită' 
slmpozdon științific, a 'PTtB'Sr^SIvna’-atn'. «nu ' rtl

IUcată empiric prin 

Someșului șl îăgăr ____  .

Ilntea descoperirii de către : 
dl cui englez Eduard Jenner, 
1798,, a metodei ■ țlltnțlflre 
* VăCCjfuîj ... - —

| este co: 
I tipărită 

verbale!!

buze iau autoturisme meni. In jurul caba- 
proprti. In afară de net se află căzute 
frumoasele chel ale camping fl corturi, ier 
DîmboB-icioarei. de la gospodăria ar.crd art- 
Brusturet te pot virila gură o bună aprovl- 
masivul Piatra. Craiu- rionarc pentru prepa- 
lul, satul tur'.itic Ru- rarea unor mîncăruri 
cdr, cabanele Curmă- trudifionale — .bulz 
tura fi Plaiul Poli. mocânesc, lochiturd și 

altele. , .

CUM ESTE RESPECTATĂ LEGEA 
PRETURILOR ȘI TĂRIFELOR?

— Ta xi I
In fața noastră, la 

tițlva centimetri, o- 
prasto un autoiurtan 
LT.B. Urcăm și por
nim, Ajunși la destina
ție, achităm șoferului 

- 'suma marcată do apa
ratul de la bord. Sim
plu, operativ, civilizat.

...Sini activități — 
avem fa vedere nu nu
mai transportul cu

1 unele problema da 
• medldnî 1, medicul 

clujean dr. Gheorghe Bran s-a 
șl de înce- 

...............r................. j» In țara 
noastră împotriva variolei. Du- ■ 
pă stadiile efectuate, Intr-o co- 

...... 1 pentru un 
, J' el arată că 

vnriollzarea sau ,.altoirea Îm
potriva vărsatului* a fost prac
ticată empiric prin ținuturile 
Someșului șl Făgărașului, Ina- 

me-
. ta 

, . .. științifice do
! vaccinare antivarioMcă. Faptul 

consemnat Intr-o lucrare 
"l In anul l®01, al cărei 

BUtor este medicul Franclsc 
Nyutas din Cluj. Vaccinarea 
rare ce practică astăzi a fost in
trodusă șl în Țările Române la 
ccurtă vreme după descoperirea 
și consacrarea d.

' : \ , ■ 

| Unde e 
| eroarea? 
IPind nu de mult, unicul rei- 

taurasit de categoria I din ora
șul Vaslui — „Parcul trandafi
rilor" — nu satisfăcea nici pe 

I departe exigențele consumatori
lor. De aceea, localnicii așteptau 
cu multa speranțe inaugurarea I noului restaurant ,Miorița3. Dar,
spre dezamăgirea lor, după pri
ma sipțămlnă „de rodaj3 și 
noul local a început srl o ia pe I urmele celuilalt, Imprumufln- 
du-i aceleași carențe in ser
vire. I3a viol njult, locala! pro- 

Ipriu-rii a fost închis, fiind folo
sită doar o grădină de vară. Du
pă cum te vede. Ion Croitoru, ret. 
ponsabilul noului local, care nu 

Ieste altul deelt fostul responsa
bil da la „Parcul Trandafirilor3, 

~a ținut neapărat (fi a reușit!) 

I 
I

i-’.Lî

| La capătul 
| cursei

proce- I 
chitanțe I 
toar eu- I

Ut o regulă generală. 
La unii le întocmesc 
devize, ta alții nu. Ve
deți mașina din ate
lier? (na arată cu de
getul arătător nutota- 
rismfsl l-Bv-7607). Da
că ar fi să mă Iau du
pă tarifele legale șl să 
întocmesc chitanță, ar 
trebui să cer vreo 2 (MO 
de lei,' Or, eu n-o fac 
fără 10 0OT,

, Discutăm ru Dumi
tru Gherghel, contabi
lul șef al cooperativei 
meșteșugărești ^Soli
daritatea* din Rlșnov, 
ta subordine» căreia

A : ' ............  :

— S-a înlocuit • 
lampă...

Specialistul care na 
Însoțea analizează a- 
paratul după care so 
pronunță : tatr-ade-
Vă-;^‘ ' t’"“

lampă, 
costa O de leL Ce
rem președintelui 
cooperativei. Pop Ca
rol să precizeze, dacă 
glie, do unde provino 
diferenla. Răspunsul î 
„ImposIblL,. Chitanța 
nu cuprinde nld o 
explicație privind o- 
perațllle f furata de 
tehnician*.

La unitatea nr. 3 
de croitorie bărbați 
din Făgăraș, la ccn 
similară din Bran, la 
unitatea auto-servica 
fiparținlrxl de între
prind erea . I.I.L. „Me- 

vftoldchlm*-Brașov, ig tăriă' 
unitatea do linichlge- ’ 
rie auto nr. 3il (iot 
din Brașov), ca el ia 
multa altele, orga
nele <te contrai ote 
Comitetului do Stat 
pentru Prețuri au ta- 
tiln'.t același proce
deu : sa emit < 
care cuprind doar 
ma totală încasată, ,
fără a cp specifica i

Ita vîrslâ do un an și trei luni’, 
Bl l»a lăsat pentru clteva clipe 
Ungă bagaj,. ta fața porții, Co- 
Ipllul n-a rămas Insă acolo. Scă
pau de sub supravegherea ma
mei, el s-a îndreptat spre ma- 

Ițtaă șl a început să se joaca 
pe Ungă roata acesteia. în mo
mentul ta care șoferul a pornit, 
l-a accidentat mortal

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
| Dacă-1 
| întîhuți 
I

s-a înlocuit o 
dar lucrarea .

1 mai' • transportul
, taximeirele. dar șl a- 

bonamentele la ener- 
i gto dectrlcă, la tele- 

foane etc. — unde pla
ta servlcljlor so facă 
pe baza datelor cal
culate de aparate spe
ciale. Exista, astfel./ 

, posibilitatea unui con
trol direct si pro-, 

, cla — știi din partea 
beneficiarii o- do ser
virii. cit ,șL qln cea a 
întreprinderilor -■ pre.sr 
(A'fSnKI — 7fcupiravexac-

• titâțll sumelor pretin
se. In alte multe nl- 
tuațli plata serviciilor 
bo face Insă cu ajuto
rul chitanței. Indife
rent de modul ta care 
se percepe, tariful tre
buia ®ă fie echivalent 
cu valoarea serviciilor. 
Respectindu-ee cu ri
gurozitate tarifele le
gale, ca șl regimul de 
lucru cu chitanțierul, 
to poate asigura o de
plină disciplină In ma- 

, terie de prețuri șl ta
rife. Șl de colo mal 
multe ori ana se șl 
Intimplă. Alteori Insă...

— M-am mutat do 
.curlnd ,tatr-o nouă lo
cuință, ne-a relatat 
M. Ion din București, 
Aleea Postăvarul nr. 4. 

ș^ Cu-facait,prilej am a- 
., palat La întreprinde

rea pentru prestări de 
servirii. specializata 
fa transportul mobilie
rului. La plată, fa loc 
ta mi se elibereze o 
chitanță, ca ta știu cit 
datorez tn contul ser
viciului prestat, cel 
trei lucrători, care au 
efectuat transportul, 
au început ta sc toe- 

Tmeasta cu „mine de; 
parcă erau „Intreurih- 
zâtori" particulari șl 
nicidecum salariațl nl 
unei întreprinderi do 
stat. Ml-au pretins 
trei sute de leL După, 
ce am sesizat între
prinderea (I P.S.) . de , 
cele Intîmplatc, rnl s-a 
comunicat că de fapt 
trebuia să plătesc doar 
103,20 lei.

■ Veriflclml cazul- de 
față, am aliat că nu e 
nici pe departe vorba 
do un simplu accident, 
în alte zeci șl sule de ‘ 
slbiațlL salariațll I.P.S. 
„taie* chitanțe.» ver
bale.

„Intrăm pe Doarta 
",unității de reparații 
auto dta Cristian,‘ju
dețul Brașov. în curte 
mâl multe mașini slnt 
gata de plecare. Soll- 

rcllăm responsabilului 
Rau Erhard chitanțele 
șl tabelele tarifare 
după care a stabilit 
valoarea reparațiilor, 
în loc de răspuns, res
ponsabilul ridică dta 
umeri. d!ndu-ne a În
țelege că nu Io ore

— Atunci cum pro
cedați cu cilențll 7

— E greu de stabl-

/

V-7-
%

ff

3)1 țl»3|ț.i

" «Cartierul Tomit din Consianja Cristian

"J S

COOPERAȚIEI
a,

•r

,, l! J

o. j;

se află unitatea, re., 
pecllvă :

— Cunoașteți că . 
unitatea auto din Crls. 
tian nu se emit chi
tanțe și nici, nu există 
tarife pentru repara
ții ?

— Cunosc, cum să 
nu. Dar acolo lucrea
ză un mandatar.

Arătăm Interlocuto
rului că circulara 
UCECOM nr. lCffl 138 
,dln 1663 • stabilește : 
„La unitățile care a- 
pllcă forma de decont, 
tare pe bază de vărsă- ■ 
minte anlecalculatc (u- 
nltăți mandatare — 
n.n.) se folosesc bo
nuri numerotate, pur- 
iind ștampila coopera
tivei (,_), pentru a o- 
feri posibilitatea veri- 
iicărli modului cum se 

‘ aplică tarifele legale la 
lucrările executate de 
unitățile respective*.

— Nu cunosc o ase
menea reglementare, 
ne spune contabilul 
șef. Stat doar de I) 
luni in acest post (aîlt 
de nou I). >

Tot fâră chitanțe țu- 
, erau și mandatarii do 

la cizmăria dta ■ Pre
deal, de la atelierul 
de mase plastice din 
Brașov, de la— Lista 
ar putea continua cu 

si zeci do 
Flecare man- 

apUcă tarlfe- 
__ j le do

si nu pe a- 
alc coopera-

ia

alte zed 
cazuri, 
dator 
le pe care 
mte 
colea---  ---------
tlvel. ChltanUere nu 
exista, ' • - ■
tâ, nu

„.Sunăm
meniul £„. 

ș Udrcscu din
strada K, Marx nr.
35. întrebăm :

— VI a-a reparat 
televizorul de către 
lin tehnician al coo
perativei „Tehnica”. 
Cit «U plătit 7

— Poftiți chitanja : 
122 leL

— Ce servicii au 
fost Incluse tn conlul. 
acestor bani 7

Iar dnd exls- 
so folosesc.

la abarta- 
famUlel M. 
din Brașov,

toate operațiunile fă
cute. Scopul 7 Suma 
totală nu dă contro
lului șl clientllor po
sibilitatea de a veri
fica dacă se respec
tă tariful legal.

Așa cum s-a arătat 
el cu alte prilejuri, a- 
parlțla unor abateri 
<fe La disciplina tari
fară — Indiferent de 
forma pe care o îm
bracă — denotă că In 
rețeaua de eervire pu
blică controlul eate 
Încă Blab organizat. 
Pe de altă parte, apa
re de neînțeles ușu
rința 'cu care factori 
responsabili dta coo
perația 0 meșteșugă
rească — șefi de uni
tăți. președinți de 

.cooperative — se ocu
pă, ta propriile uni-, 
lăți, de aplicarea" le
gii prețurilor șl tari
felor.- ..Am controlat, 
conn ef. ne-am făcut 
datoria*. Dar deapro 
ce fel de control e 
vorba dacă fenome
ne ca cele relatate se 
:rep«tă 7 Desigur, „ni
meni nu presupune că 
nr fi posibilă prezen
ta cita ținui controlor 
ne llnaă fiecare me
seriaș. In schimb, est a 

' pe deplin realizabilă 
perfecțlorarea si îm
bunătățirea sistemu
lui de plată dta uni
tăți, ceea ce nr per
mite micșorarea con- 
slderabilft a posibili
tăților do umflare a 
tarifelor, de percepe
re a unor sume pentru 
operații neefectuatc.

. In acest socotim 
că rolul s! locul chi
tanțierului trebuie 
complet revizuite pen
tru ca acest act finan
ciar sA reprezinte cu 
adevărat un instru
ment eficace de Întă
rire a dlsdpîlncl ta 
domeniul prețurilor 
șl tarifelor.

Mihai 1ONESCU

-^-7

Mărfuri la domiciliui
Venind In sprijinul celor carol 

doresc să-șl procure o scrie da 
articole necesare In gospodărit',' 

l i comerțul prin coletărie al UNI-' 
IJ.rl VEHSAWOOP livrează ta cero- 

1 re o gamă varlaiă de articole," 
t printre care cele de uz casnic' 
> dlri 'producție proprie șbdin'Im-'i 
l' port Tot comerțul prin’ coletă-’ 
1 rie expediază ta domiciliul soli-’ 
y cltanțllor articole de galanterie,' 
1 confecții; tricotaje, lenjerie, pro- 
J du&e de cosmetică. Se pot co- 
l maneta, de asemenea, produse 

electrotehnice. Inclusiv aparate 
’ L—_____ ________ ________ _

!

ii

I

do. radio cu. tranzlstori, precum 
șl articole pentru amatorii do 
«port șl luriam.

Comenzile se pot face printr-o 
simplă carte poștală, pe adresa : 
UjNlVERȘuVLCOQP — Comerțul 
prin cbletârie — (strada Sergent. 
Nuțu Ioan, nr. 8—12, sector 8, 
București). Plata se fare la pri
mirea coletului. Cel care doresc 
pot obține gratuit, de ta aceeași 
adresă, liste complete de mărfuri 
care pol fi expediate la domi
ciliu.

_ ținut neapărat (și a reușit !) 
r «d-I aducă și pe acesta „la ace

lași numitor*. Dar cum rczuUa- 
| ' ful acestei „operații3 este con

trar celui scontat, se impune 
neapărat depistarea erorii de 
calcul. .Supunem deci problema 

I atenției forurilor de resort și le 
invităm să facă— socotclila de 
rigoare. ■ ■ .

Iul .SEC .03 U3 £lTri'.J ;fli

AutobascuLanta 31—CV—157,
condusă de șoferul Mihail Len- 
Rbel. o-a oprit In comuna Turia 
(Covasna), ta dreptul casei cu 
numărul 333. Pasagera Incze 

' Ann ajunsese In ăegtinație. A 
coborît țlnlnd ta brațe un copil.

Falimentul

I organele do retort au oprii, pen
tru un control, autoizoierma

31—GL—2774, care efectua un 
I transport de cama de la abato

rul din Șendreni pentru unită
țile de specialitate din Gala;!. 

| Cu acari prilej «-a constatat că 
șoferul (tn același timp și pri- 

I mitor-dlstribuitor) transporta 
I In plus nu mal puțin de 114 kg 

de târna. In urma, taeeștipațtii 
I lor întreprinse In continuare, 
I e-a stabilit că, tn perioada iar 

nuaric-aprUIe a.c, prin inter- 
I mediul gestionarilor Nicolae Mi- 
| ron (Unitatea nr. 207), Aristide

lAtvlr.enco (Unitatea nr. 19) și 
I Costal Bucur (Unitatea nr. 25), 
i s-au cinduî tnaemnaic „plusuri"

de carne, a căror conlrava- 
I loare a intrat in buzunarele ce

lor ce au sustras-o. Acum, loji 
cei în cauzd au dat faliment fl 
tfi bor primi pedepsele prevă
zuta 'de lege. Întrebarea este 
inul ce ■merită, conducerile ce
lor două unități — Abatorul din 
țtendreni șl O.C.L. Alimentara 
Galați — pentru practicarea ți
nui asemenea gen de -negoț’ 
chiar sub ochii lor 7

V

I

*

Gher- . 
ta co- 

Bfilăuseri (Mureș), este 
I căutat de orcanele locale da

n-.titiic. Motivul? Așa după 
cum arată soția sa. dum- I’ >healdi a dispărut do acasă
Încă dta anul IBffi) șl, do atunci, 
face tot ceeâ cn-i stă In putință

I pentru a se, sustrage do la obli
gația de a'contribui la întreți
nerea cilqr trei copil .al săi.

I Dacfl-1 lntitalți, oducețl-I nmln- 
I te că este părinte șl Inchldețl-i 
• cărările pe care rătăcește, I

InumnninKiuu ■
Glieonțhe DAVI» I

|i corespondenții „Scinfeîî" ,

l__ I

De nud milita vreme, 
sltaiy Coioman. născut 
muna

nerea celor trei copil -al săi.

Rubrics r&dnrfald da 
Dumitra TIRCOB

I
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industriei bumbacului
își evaluează acum

cincinalului
Dan MATTES CUConstanțaverzi la cooperativa agricolă din Topraisar, județulRecoltarea furajelor

IN CONDIȚIILE APLICĂRII UNEI AGROTEHNICI CORESPUN
ZĂTOARE, PE ACELAȘI TEREN SE POATE OBȚINE A DOUA 
RECOLTA. CE SE ÎNTREPRINDE ÎN JUDEȚE ÎN VEDEREA REA
LIZĂRII ACESTEI SARCINI ?

EmlII.in ROUĂ 
corespondentul „Scînteii

mai devreme sarcinile

numai tn

Rezultate bune e-au obți
nut si In alte cooperative 
agricote din centrul îl nor
dul jucleiului. In 1070, 
cooperatorii din Crfmpoîa.

medio, dțe 2 2OT kg boabe 
de pe fi «are hectar. De 
atunci, culturile succesive 
au devenit la no! o practi
că obișnuită, tot mal multe 
suprafețe fiind folosite in 
acest fel. Obținem astfel. 
In flecare, an, un spor sub
stanțial de recoltă. Îndeo
sebi pentru baza furajeră".

■S20 tone abur pe ord. Aproape 
din planul de comirucțU sSnt 
cîteva luni. IX» pildă, 
sala rnașlnllor avea ea 
termen de Închidere 30 
mai a.c„ Insă lucrarea 
a fost realizată . încă 
din tanuarle. De ase- 

prtrudpalcle’ 
construcției' 

degazor

Ia combine, flecare meca
nizator fiind preocupat 
pentru asigurarea unei e- 
ianșcltăîi perfecte centru 
a evita pierderile. întrea
ga cantitate de sămlntă, 
peste fiCO tone, este asigu
rată șl In mare parte a 
fost adusă In unități. A- 
vlndu-se In vedere că ta-

° Aproape toate lucrările sînt devansate cu cîteva luni o Inițiative 
pentru reducerea consumurilor de materiale șl creșterea productivi* 
tații muncii © Hotârîrea unanima : terminarea lucrărilor cu 6 luni 
mai devreme

nimb șl lucernă, rezultlnd 
un'furaj bogat in cubston-\ 
țe nutritive, deosebii do 
valoros In hrana bovine
lor".

Șj in «nul trecut, deși 
condIUUe climatice. n-au 
fost dintre cele mâl favo
rabile culturilor succesive, 
multe unități agricole au

i<£ 
„ w «-«. .--«.o- vtfPțj3, tractoarele șl mașinile, a-
1 "7'i combine.
de balotat etc. — cu ex
cepția unul număr mic 
pentru care nu există pie
se de schimb, flint repara
te si verificate. La S.M.A 
Dr&xfine$tl-O1L . Radoml- 
rcșll, MovUenL Vtalci. Vi
șina jl altele se tac.' in a- 
cesta zile, probe cu boaba

sl asl«urlndu-sc 
unor I producții

— Lucrez concomitent la. 4 mașini 
do pieptănat șl-ml depășesc norma 
zilnic, In medic, cu 12—14 Ia sută. 
Alte lucrătoare gîndesc că .dacă nor
ma de deservire este de trei mașini 
nu are rost să &a lege la cap singure, 
Nu am făcut socoteala, dar cred că 
angajamentul secției noastre va fi eu 
mult depășit dacă fiecare muncitoare 
ar lucra la 4 șl nu la 3 mașini. Pen
tru că avem multe lucrătoare har
nice șl pricepute.

3 541 tractoare. 
&0D prese

,..... , scurt cn{e* a ră-
rnas‘‘pjpă la Inceperm se
cerișului trebuie folosit din 
plin pentru organizarea te
meinică a tuturor operaliu- 
ni.tor care să ducă ; ta Inrta- 
niințarea operativă, a unor 
suprafețe cit mai mari de 
teren cu culturi succesiv».'

din nnil precedent!, care au 
demonstrat că după recol
tarea orzului șl griului î ee 
pol realiza, In condițiile do 
climă șl col alo județului, 
producții buhe în a tkntp 
cillttifă’ Ia porumb, fasdlp > 
șl țjsotaî, ■.țin ’ anul - ISăU'-^’ 
tio ' spunea președintele 
cooperativei agricole Viși
na Nouă. Florea Antoâne, 
dapă recoltarea orzului șl 
griului am Insfimlnfatj rin 
condiții de netrigare. po
rumb hibrid din grupele 
2OT și 1G0. Porumbul Irwă- 
mințat plnă la data de 5 
Iulie, respectiv KM hectare, 
a ajuns la maturitatea de
plină. reooltludu-ae. In

noaște o Intensitate
industrial de petrochimie din, Ploiești. Progra- 
mul de autoulllara In Iridustria Județului pre; 
vede, tn acest an, un volum de 
de peste 110 milioane lei, cu 
față de angajamentul In!țlaL

y'grîulul Jțlîs WURJiM 
i'ilte.J2Ș) -hectare.;JycL.po- 

rumbul n-a âjunk îa matu
ritatea deplină sore a 
putea fl recoltat . pentru 
boabe, dar plantele. In faza 
de lapte-coară, erau foarte 
Mne dezvoltate. „Am apli
cat o soluție bună pentru 
valorificarea superioară a 
porumbului, ne spune tov. 
Ion Serban, președintele 
acestei cooperative. Am In- 
sllozat. In amestec, pomenea, 

cote ale 
corpului- degazor au »
fost atinse cu-3 plnă la •*“■■"“
6 Iun! mai devreme.

— Ritmul alert cu care lucrează corwtruclo- 
«-ii — ne relatează iov. ing. Nfcotao Itavîci, șe
ful șantierului „Energomontaj“-Govora — ne-a 
dat posibilitatea ca, la rindul nostru, să execu
tăm in devana cu 2 șl, respectiv,. 6 luni mon
tajul cazaneJor pre văzu la In planul de dezvol
tare a C.E.T. Govora. De altfel, am redus ter
menele țl la montarea conductelor de Înaltă 
presiune, la Instalațiile electrice, A.M.C. șl do 
tratare a apel pentru dedurizare.

Luptlnd. pentru devansarea termenelor pla
nificate, constructorii și montoril condensează 
prelc, zilele. Nu există loc de muncă In care 

““Comuniștii eă nu vină cu o Mee nouă, >sfi nu 
întreprindă o Inițiativă valoroasă pentru 
scurtarea termenelor de execuție, pentru redu
cerea costului lucrărilor.

ȘANTIERUL CENTRALEI 
ELECTROTERMICE GOVORA

Ion STAN’CIU

La ftn. V''ce;>. pe marea platformă chimică, 
mu Început, tu urmă cu doi ani, lttaărite' pen
tru dublarea - capacității centralei electroter
mice existente. Aici .au șl fost intentate Iții,puse 
In funcțltme primele turbine românești de 
&0 MW, precum și cazane cu o capacitate de 

toate lucrările 
devansase cu

nurlie de grtu și orz ajuna 
mai devreme la- maturita
te eu 7—8 zile în .unitățile 
din sudul județului, față 
de cele din nord, plenara 
Comitetului județean OH 
al P.C. IL. care‘ A ..avu t1 . loc 
Ieri, â'holărîl că’ 301 coni- 
blne. 52 prese de balotat 
șl 131, tractoare echipate 
cu pluguri să fie deplasa
te pentru început din 
S.MA.-urlle tf.n nordul ju
dețului pentru a lucra In 
cooperativele agricole din 
sud. Evident, forța meca
nică va fl dirijată apoi tn 
sena Invers. La acestea se 
adaugă si măsura de a so 
face recoltarea

IATÂ 0 SARCINA DE MARE ÎNSEMNĂTATE PENTRU 
SPORIREA PRODUCȚIEI DE PORUMB BOABE Șl, ÎN MOD DEO
SEBIT, DE FURAJE. IMPORTANȚA El NU MAI TREBUIE DE
MONSTRATA. EXPERIENȚA ANILOR TRECUȚI A ARĂTAT CA,

© Pînă acum s-au realizat 1 000 de mașini și utilaje de înaltă pro
ductivitate o în 1972 : volumul mijloacelor tehnice create prin auto- 
utilare va însuma peste 110 milioane lei

. Colectivul laminorului de benzi ria cald de 
Pfa Combinatul siderurgic din Galați a realizat 

primele 1 (MM tone dinlr-un nou produs : banda 
elrtata sau, altfel spui, tabla striată, un produs 
de neînlocult in țoale construcțiile Industriale, 
In construcția de nave, la psrdosete.șl pasarele 
și In multe alte domenii. 1

— — ne spunea inginerul Ștefan I’Iti
za ru. șeful secției la
minorului de bonz! la 11 —— ——
cald — mai multi spe-

LAMINORUL DE 
instate, la (specializare. ni»!
in vederea studierii VI1M

, posibilităților de a ari- ■
rțilla produsul respec
tiv. Am renunțat Insă £ —
cu toții la aceas
ta idee șl am spălat ta forțele proprii, 
la oamenii combinaluluL Maistrul principal la
minator Valeriu Teodora,. Inginerul Leonida 
13 ui ga ru, adjunctul șefului de secție cu proble
mele tehnologice, și inginerul .Victor Călin, In- 
gLncr cu linia de laminare, cu sprijinul direct al 
ingirterulul-șef pe laminoare, Aurel Moldovan, 
șl ol uzinei de pl-ese de schimb din combinatul 
nostru, au reușit să pună la punct tehnologia 
laminării benzii striate. Pro-Sele șl laminarea 
jiroprlu-zteâ au Început In noaptea de 24 mal. 
Șl am obținut ceea ce doream.: un nou produs 
deosebit do solicitat de. economia națională.

© Au fost realizate primele 1 000 tone de bandă striată ® Noi sorti
mente de tablă asimilate cu un an înainte de termen © Laminorlștii 
și-au suplimentat angajamentele

in- 
lu- 

pe ogoarele

— Pentru ecorwm .rirpa JemmuuLv ne spune 
Lng.ifNîdolae I Rădfaiea,J?reîîfl 5 foraMțijDario Bos t 
■pescu, secretarul r biroului" organizației de' 
partid din șantier, împreună cu șefii de brî- 
g.'ulă Gheorghe. Rfiduiescu, Călina Aurică, 
Gheorghe Barbu îl al ți. comuniști au hotărit 
să ia Ioni Iască susținerile, dlri; material lemnul 
«1 cehele din fler retowalbil/

Montijrii au venit 
șl el cu o inițiativă ; 
pentru sporirea pro
ductivității muncii ■ au 
mărit gradul de pre- 
jl’usmiliare; Ja sol a, ca-j 
zânelor șl conductelor 
de înaltă presiune. 
Ideea aparține comu
ni® țl lor Petoe Rădol, 
Marin Nllă, fraților 

Enc» și altora. I '

ratori! șl mecanizatori! din 
județul Olt ■

Al doilea element . care 
pledează In favoarea extin
derii culturilor succesive 
ulnt condițiile climatica 
favorabile din acest an. 
Ploile din luna mai eu re
făcut rez/jrva do umiditate 
din eoî. Ețențlfll este Insă 
ca recoltarea plani dor 
premergătoare, pregătirea 
terenului șl semănatul să 
se facă In flux continuu. 
Iută de ce organele de 
partid și de stat, conduce
rile unităților agricole șl 
specialiștii se preocupă În
deaproape de organizarea 
temeinică a acestei acțiuni. 
Indt de ta început să ho 
creeze condiții pentru ob
ținerea unor producții dt 
mal mari.

„Fnță da em.il trecui, 
culturile de orz șl arlu sînt 
Intr-un stadiu do vegetație 
mal avansat — ne spunea 
Ing. Vnst.’e Cluclu. directo
rul direcției agricole jude
țene. Pentru a profila șl 
mal mult de acest avana, 
o bună parte din ta nu ri vor 
fi recoltate In plrgă. In e- 
cest sem. în flecare unitate 
In parte există un p’an de 
acțiune. Măsurile stabilite 
urmăresc ca plnă ta 5 iulie 
să se însămlnteze eea mal 
mare parte din sunrafata 
prevăzută a se cultiva cu 
porumb In cultură sueoe- 
«lvă‘

a cerealelor păloaso de pe 
unele terenuri care ur
mează! a se însămlnta cu 
culturi succesive.

Pe ce se bazează anga
jamentul lucrătorilor de pa 
ogoarele- județului Olt do 
a obține a doua recoliă de 
pe 33 000 hectare ? In pri
mul rind, pe rezultatele

Plnă In z!ua de 29 mal 1 au fost; produse 1 COD 
lone de'bandă striată.

In urma acestei realizări, economia noastră 
va putea să renunțe total ta Importul acestui 
produs. ȘL ceea ce nl se pare demn de reținut, 
este faptul că obținerea attestor prime cantități 
dta noul produs s-a făcut cu o economie de 
2 230 OOT lei, prin ma! buna utilizare a mcțalu- 
lul. Dar aceasta nu este singura realizare' Jn 

domeniul asimilării șl 
1 ■""" fabricării de noi pro-

. duse. Cu un an moi 
ER17I IA PAI II devreme față de ter-Elatl LH vMLU ntenui ritanlficat au

. - fost tisimilaie noi sor-
LA|| tlrnenle. Intre care ta

bla idvelară. tabla 
pentru țevi «udate, ta- 
|,ia pont™ longcroane 
do camion. tabla 
șl aiteîe. Remarcabil

care asigură creț‘.area producției, 
acest an, cu peste 21 milioane lei.

Colectivul Urine! de mecanică fină din Si
naia depune aceleași eforturi Stăruitoare In 
cadrul tateecerii In domeniul autodotăriL Ast
fel, aid s-au conceput șl s-au realizat, plnă 
In prezent, o serie de mnștai-ogregat pentru 

prelucrarea unul, nu
meros număr de pie
se necesare pompelor 
de injecție cu distri
buție. In acest an, Ih 
uzină ee vor proiecta 
ți realiza un număr 
dublu de roașlni-agre- 
gat față de cele din a- 
nul trecut Acțiunea 
de ‘autodotare cu- 

crescindă și ta Grupul

Acțiunea „Să dezvoltăm capacitățile de ptro 
< ducție prin autodotare", pornită de la uzina 

,,1 Mal- din PloîesjH; a cuprins tot mal multe 
colective Industriale din Județul Prahova. Da 

' la începutul anului șl plnă !n prezent, in unl-
■ lățite județului ou fost proiectate, ! omologata 
. fi ■ realizate ■ aproape

J COD de utilaje și ma- 
. șinl-unelte agregat, de 
- mare tehnicitate, care
■ urmau să fle aduse din 
: import. La această 
. ocțlime de mare am- 
i ploare locul prim îl

deține uzina ploleș- 
teană care a lansat 
chemarea. La urina
„1 Mal“ s-au executat plnă acum, In acest an, 
după profocto originale .realizate la serviciul de 
concepție, "o mașină pentru turnat centrifugal 
cămăși de pompe de noroi, o alta pentru alezat 
cămăși de pompa de extracție, un agregat cu 
4 axe pentru execuția pompei de noroi 2 PN 
— 639, o instalație complexă cu ciclu automa
tizat pentru prelucrarea eleetrochlmlcă a ma
trițelor conurilor sapelor de foraj și altele,

pent™ ambutlsaj adine .
este ?! uit al» fapt ratatei de ing. Victor Po
pescu, secreta rol comitetului de partid de ta 
laminorul de benzi ta cald. După o- reevaluare 
temeinică a rezervelor Interne ale producției, 
colectivul laminorului de boari ta cald șl-a 
reînnoit angajamentul Inițial, urmlnd ca In loc 
de 11 GUO tone să realizeze peste plan 31 &&D 
tone bandă tam)sw!ă ta cald șl să reducă con
sumul de metal de ta 3 &M ta 3 3OT tone.

Alexandru șl Hristea
Anailrind posibilitățile și rezervele existente, | 

eonstruciorli și monturii au hotă rit să-și su- u 
pllmentezo angajamentele la planul de con- B 
stracțll-nxmtaje fiecare cu cite 1 milion lei, | 
ceea ce reprezintă 20 țl, resjtecllv, 10 la sută i 
din sarcinile ce le au de îndeplinit Tn trimes- « 
trul 11 anul curent, «ă sporească productlvlta- | 
tea muncii cu Încă 0,7 fa sută și să reducă cos- 9 
turtle de execuție cu 170 MO teî. Dar principa
lul obiectiv ol angajamentuîui constructorilor | 
șl mentorilor constă In terminarea ■ lucrărilor | 
de extindere a Centralei eJectrotcrmlco Govora 
cu 0 luni mal devreme. . I

mijloace tehnice 
mult mol mar» 
i.' -I

J I
CONSTANTIN

obținut lotuși rezultate 
bune. La cooperativa agri
colă Gluvărășil, de exem
plu, 'au fost lnsămlntate cu 
porumb, după păioaicle de 
toamnă, 374 hectare. Pe 
200 - poruifflbuli, a «oiej
ajuns la , maturitatea mes? ?:n 
plină. , recolUndu-se .eâte 
2 050 kg de pe flecare hec
tar. Iar restul n fost Insl- 
lozat? aslgurind un d'.us de 
7B0 tone furaj. în anii tro- 
cuțl. ștlul^li care n-au a- 
juna la maturitate nu fast 
recoltați In faza "de lap'.e- 
ceără șl insîlozaîi în bazi
ne de beton. Toate aceste 
„amănunte- sînt acum 
bine cunoscute da ccope-

MaJstrul Mucenic Cojocaru șl brigada Iul au fost priutre primii care au găsit resurse s& dubleze angajamentul Inițial al fabricii 
„Suveica-, adică in loc de 15S (®0 mp de țesături peste pian, in acest au, &ă se realizeze suplimentar 300 000 mp de țesături.

• I Sconraan-, ps spații de producție mal 
vechL Urmarea ? Numai la întreprin
derea din Roșiorii de Vede [se obțin, 
pe aceasiă cale. In mod suplimentar, 
1,5 milioane mp țesături peț an.

în unitățile centralei s-a ridicat, ta 
un moment dat, o problemă! deosebi
tă : producția suplimentari necesită 
materie primă suplimentară. Or, 
bumbac Înseamnă Import, iar import 
Înseamnă valută. Ș-a găsit soluția și 
fa această problemă. Reducerea con
sumurilor specifice — cu tot ceea ce 
implică această acțiune ; dej 1a regln- 
db-oa amestecurilor șl revizuirea teh
nologiilor și plnă fa utilizarea deșeu
rilor .industriale, a materiilor prime 
șl materialelor indigene In [locul ce
lor din import; pe de o parte, valori
ficarea superioară n materiilor pri
me — In special pri n realizarea unor 
finisaje mal bune,, pe cfa altă parte 
— tata căile care vor asigura obține
rea sporului de prodnclle 
fără a se folosi In plus un gram de 
bamboo din import,

Desigur, aceste' obiective nu rint 
ușor det a this, dar ele pot fi. înfăp
tuite. în acest domeniu jjnoiorur, 
dinamizatorul tuiuror energiilor șl 
capacităților. 11 reprezintă . organiza
țiile de partid, comuniștii din între
prinderi. La Filatura romăneasră do 
bumbac, tov. Marin Călin, secretarul 
organizației de bază din secțiile ba
ta J, carde, preparațlo șl [ pieptănat, 
ne spunea : |

— Mergem de ta om la om. discu
tam cu flecare muncitor. Discutăm 
despre ceea ce Inseanmfii producție 
mal multă șl nu doar mai multa, c! 
șl de calitate superioară, 'despre ce 
efecte are aceasta pentru [societate șl 
pentru fiecare din noi. Get cu absen
țe. cel oare lucrează uneori In dorul 
Jelii, „cazurile0 — cum" le spunem 
noi — formează obiectul unei atenții 
separate. Adevărul este însă că a- 
vem tot" mal puține ■ „cazuri”. Marea 
majoritate n lucrătorilor f an înțeles 
necesitatea de a munci mai bine, mal 
cu spor, au înțeles că tara le cere să 
pună tiniiml șl răspund cu entuziasm 
și hotărire acestui Imperativ. Dovada 
cea mal bună ? Rezultatele pe care 
le obținem — superioare do ta o zl 
ta alta.

Garanția realizări! mal devreme a 
sarcinilor cincinalului o dau bilanțul 
Buecetclor do plnă acum, ongajamen- 
lele suplimentare po care colectivele 
unităților centralei șl le-au luat In 
aceste, zile. ■ Altfel, peste prevederile 
planului la-producția globală se vor 
realiza suplimentar nu 52 milioane 
lei, el 110 milioane Iei, ta producțla- 
marfă — nu 50, el 10© milioane lelJ 
cantitatea de țesături obținută In plus 
va ajunge la 2 milioane mp. Iar .cea 
do fire de bumbac 1.— la,; "00 00© kg ț 
In fine, angajamentul privind volu. 
mul mărfurilor exportate a fost ma
jorat de la 13 milioane Ici valuta 
Ia 2,5 milioane fel valută. Ceea ce 5n- 
eeamnăscă, încă din acest .an. zecflt 
da mii de: lucrători din Industrii 
bumbacului șlnt form angajați 1: 
competiția, cu timpul.

în eadrul acțiunii 
folosire rațlbnata și 
tenstvă a pftrnlnlulul. 
eră tori 1 de 
județului Olt, s-au angajat 
8ă obțină In acest anTtouă 
culturi de pe o suurâfată 
caro însumează 33 COT hec
tare. D!n aceasta supra
față, 8 009 hectare vor fi 
însăndnțata după cereala 
■păloase de toamnă culti
vate tn cisternele1 de iriga
ți L beneficiind astfel do 
cele mal bune condiții de 
creștere 
obținerea 
mort. Se preconizează rea
lizarea a drea 289 GM tone 
noranib-siloz, care va con- 
etltui un surplus do fura
je. afit pentru animatele 
cooperaUvelo- asricole. cit 
șl pentru cete din . . 
dări lie personale ale țăra
nilor.

Pentru realizarea aces
tui obiectiv se cere ca se
mănatul culturilor succe
sive să se facă devreme șl 
In condiții caHlatlvo supe; 
rîoare. In acest «cop', s-ă 
Btabilit o tactică ssectală. a 
cărei respectare In fle
care unitate va asigura 
succesul acțiunii : In pri
ma ri se va race recolta
rea culturilor, în a doua 
eliberarea terenului, iar in 
a treia pregătirea soiului 
Sl seinănatuL Ce sa În
treprinde practic pentru 
îndeplinirea acestor oblec- 

UndL

„Termenul de îndeplinire a sarci
nilor actualului cincinal poate II de
vansai”1 — au apreciat muncitorii, 
tehnicienii șl inginerii din cele 33 de 
întreprinderi ale Centralei Indus
triei bumbacului din Capitală, in urma 
aprofundării studiilor de organizare 
superioară a producției și a muncii, 
reevaluării posibilităților interne din 
unități. Chemarea partidului de a 
realiza mai devreme obiectivele cin
cinalului a găsit In toate aceste uni- 
tați o adeziune unanimă.

— Deocamdată am depistat resur
se certe care ne vor permite să în
cheiem cincinalul la 15 noiembrie 
1975, etțtlgind, deci, 45 de zile — 
ne-a spus Ing. Marta FluesA. direc
torul general al Centralei Industriei 
bumbacului. Căutăm. In continuare, 
noi soluții ca «ă putem raporta în
deplinirea planului cincinal cu cel 
pu|in un trimestru mai devreme. A- 
ccasta va, însemna obținerea unei 
producții suplimentare de trei mi
liarde Iei.

Pe ce ®e Întemeiază realizarea u- 
nul asemenea spor do producție șl 
ce eforturi se vor depune in vederea 
Înfăptuirii mai devreme a cincina
lului 7 Centrata Industriei bumbacu
lui beneficiază de importante Investi
ți! În acest cincinal : fata de 33 u- 
nllăți in 1971, aecst sector va cuprin
de 40 întreprinderi ih 1073. Ca atare, 
este firesc rai o mare concentrare de 
forțe să vizeze punerea In funcțluno 
înainte de termen a fiecărei noi fila
turi, a fiecărei noi țesătorii.

„Bătălia” decisivă pentru realiza
rea angajamentelor suplimentare șl 
devansarea termenului de îndeplini-' 
re a cincinalului se va da insă In 
unitățile aflate In funcțiune. Cum 1 
Prin folosirea mai completa a mași
nilor șl utilajelor, a timpului de lu
cru șl a forței de muncă.

Ne aflăm la Filatura românească 
de bumbac, undo discutam cu mun
citoarea Marta Slmlon. Ea ne-a

— Mal este ceva — a Intervenit In 
discuție ajutorul de maistru, din sec- 
țlă pieptănat. Alexandru Alccb. Lup
tăm din toate puterile pentru llciil- 

| darea absențelor si folosirea Inte- 
’ grală a timpului de lucru, pentru În

tărirea dtedpllnei in muncă. Un c.i;- 
cul simplu evidențiază că nenrezen- 

, tarea ta lucru. Intr-o zl. a unei «In- 
, gure muncitoare, echivalează cu pier
derea a &0 kg de fire, din-care 8-ar 
putea realiza 3®D mp țesături fine.

In industria bumbacului, eo lu
crează de mult In trei gchlmburi 

. complete. Acum. Important, este ca 
flecare minut, din cele ÎS© ale pro
gramului de muncă șl din cele 1440 
ale unei zile de lucru, să jle folosit 
din plin, dl mai productiv..

— Am putea obține o producție su
plimentară superioară tuiuror anga- 
Jamentelor ce nî le-am luat dacă 
e-ăr realiza permanent o ibună co
relare. Intre secții ■— ne relata Ună-

■ ra’- filatoare Ioana Vaalle. Sini zile
■ In care slăm ore pentru că Intre n- 
telfereîe aceleiași secții sau între 
secții întregi apar ...gitulrl*' ale ■flu
xului tehnologic. Este o gjoblemă 
care trebuie rezolvata nelntlrzlaL

In întrecerea pentru realizarea pla
nului și a angajamentelor nici o posi
bilitate nu este ignorata. Bunăoară, 

'."fa țesătorta „Teleorman” din Roșiorii 
de V'ede, complet- modernizată. ,o 
serie de utilaje tehnologice au deve
nit disponibile. Au trecut in1 rezervă ? 
Nu, elo au fost montata In la!te țeșă- 
torii «tu reamptasato chiar ta „Te-

I
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— Pentru iflcepiit, că rugăm 
ră înfățișați succint calendarul 
sesiunii de examene inaugurat 
ieri jt principalele sala . carac
teristici.

pregătesc cadre didactico vor efectua 
acum practica <’ ’ .................

ISO

denii trebuie să știe insă că pro- ■ 
gramele analitice ale concursului eu 
fost elaborate ne baza actualelor ma
nuale, așa tacit 11 S© cerc să-și În
tregească volumul da cunoștințe con-

—- Cu excepția studenților din ul
timul an, toți ceilalți coleg! al lor 
au examenele eșalonate plnă la data 
do 20 iunie Inclusiv. Studenții din 
ultimul an, cum se știe, au încheiat 
cursurile pe 22 aprilie — pentru fa'- _ _____  _____
vățărnlntul universitar, șl o ditUk cu ’ lre, transportul, 
sesiunea clin Ianuarie — pentru Invă- 
țiimlntul superior tehnic. Iar Intre _____
23 aprilie șl 14 mal, studenții de Ia 
Invățămlntul universitar nu susținut 
ultima scaune de examene, in p-e- Convorbire cu prof, univ, dr. 
zent deflnlllvlndu-șl lucrarea sau - r
proiectul de diplomă.

Cu privire la modul de desfășu
rare a examenelor Începute Ieri nu 
slnt fapte no! de semnalat. Aș dori ■ 
să reamintesc doar ci leva aspecte, â- ’ 
sențlale. Acesta este un an uni
versitar In care, reraltatela ob'lnute 
în timpul semestrelor (frecvență, lu
crări susținute, participare la dezbate
rile de seminar ș.a.) întră nemijlocit 
jn sistemul de notare; ca atare, un nu
măr mare de studențl vor putea 
primi aprecierea finală, cu privire 
la Însușirea unei discipline, efoar pa 
baza activității desfășurate In cursul 
anului universitar. Un asomenea fapt, 
corelat șl cu c-celn că programarea 
examenelor s-n efectuat pretutin
deni pe baza propunerilor asociațiilor 
studenților, conduce In eliminarea a- 
gtomerărll studenților coca ce. In fi
nal, sperăm să-și găsească reflectarea 
Intr-un procent superior de califIcâ- 
tlve bune șl foarte bune 1 Merită, de 
asemenea, a fl consemnate ți efor
turile îndreptate spre asigurarea 
unui echilibru rațional Intre pro
bele scrise șl cole orale, 
fel Incit preponderența celo 
să nu conducă la diminuare, 
samblu, a contactului dire, 
cadrele didactice șl student! — 
factor esențial, de perfecționare a 
Etetemuhil nostru universitar.

In așa 
celor dinții.

— 5e vorbește frecvent de a- 
plicarea unu! nou mod dă re- 
partlrara a absolbenîiîor. Ce 
sa are In cedare ?

— Nou o In primul rirul faptul că 
In acest an absolvă tavfițămlntul u- 
niversitar studenUl celor două sorii 
— de 4 șl de 5 onl. Repartizarea In 
producție so face eșalonat. In prima ‘ 
etapă fiind Induși absolvenții seriilor 
de S ani, Iar In a doua etapă eel care 
absolvă cu 4 ani. în aceste condiții re
partizarea nu se va mal face centrali
zat, ca ta alțl ani, ci la sediul fiecărei 
facultăți in parte, după ce In preala
bil, ta nivel central și cu aportul 
substanțial, al Uniunii Asociațiilor 
Studenților, a-a efectuat o .echita
bilă repartizare g, posturilor pd cen
tre imiversiu : <> și-pe’unități de in- 
vățăintas B^ierior^.f^ȘraKWtef''”®^' 
menlllo șl spedalyMWiSm^ fel’ 
indt să &o pralntlmptad orice ine
galitate Intre cele dmiă serii

— Ce ne puteți spune cu pri
vire la organlsarea practicii de 
vară a studenților ?

— Programul el, asemenea orică
rei forme de practică In Invățămln- 
tul superior, este In prezent astfel 
conceput Incit flecare student poli- 
tehnlclan, economist, agronom, să 
participe direct șl cu eficiență eco
nomică in activitatea do producție șl 
de cercetare din flecare unitate e- 
conotnlcă, A fost Indicată părăsirea 
vechilor formo de practică „de aco
modare*’, do „observare” șl,s-a re
comandat participarea nemijlocită a 
studenților la viața sodal-eronomlcă. 
In acest sens au fost odwo îmbună
tățiri, Inclusiv practicii de vară din 
unele facultăți cu profil universitar ; 
așa. de pildă, studenții cîtor mal 
multe dintre facultățile șl secțiile care

—__ ,____ de vară In unități gramele anali
pionierești și fa Instituții sodal-cul- fost elaborate 
turalo care sint chemate, asemenea > 
tuturor celorlalte, să la asigure atu- .ikui.iji uu cwavțusițv wn-
den'llor condiții optime de practică, Bultlrid manualele la ti. Noutățile
Do aceea toata componentele adun- introduse In condițiile dc înscriere, /
lului program studențesc <le prac- îndeosebi ta tavățămlntul tehnic și 1
tică — încheierea convenții Io.-, ulcă- agronomic, in facultățile șl secțiile t

a grapelor de practică, stabili- de filozofie, economie politică, teto- J
rle nu le mal ajnlmcsc Intrucit ele l
stat consemnata In | broșura „Ac!ml- 1
lerpa l| • ■ ■■'■ - ■
x latentă 
a

ml rea grupelor de practică, stabili
rea îndrumătorilor, obiectivele con
creta- ale fiecărei acțiuni, dc instra- 

', cazarea, masa etc.1 . ■ -> î i-

AIcxo POPESCU 
adjunct al ministrului educației 

ți învâjâmîntului

t

PPH03
■' — - ■ fi“

'p ■- , ■ r
— au fost stabilite po baza colabo
rării strinso dintre Instituțiile de In- 
vățămlnt superior și cele tehnlc»- 
ceonomlce șl sodal-culturale, dintre 
ministerul nostru șl celelalte depar
tamente. De un real sprijin ta â- 
ceastfi acțiune ne-au fost reprezen
tanții Instituțiilor economice recent 
aleși cn membri cu drepturi depline 
ta noile consilii profesorale ți sonate 
universitare. >

— Cind șl cum te ca desfă
șura !n acest an concursul de 
admitere in invâfiîmlntul supe
rior ?

ta tavățămlntul suporter*, c- 
îă Încă ta unitățile de difuzării 

presei. |

— Cu prilejul alegerii noilor 
organe de conducere universi
tară, in flecare unitate de In- 
rdjdnilnJ superior au fost în
tocmite planuri dc măsuri primi
toare fa deschiderea anului un!- 
versitar ,viitor. Concret, cc cu- 

, prind asemenea mituri ?

A Cela mal Importante au in vede
re Îmbunătățirea planurilor de ta- 
vățămlnt In direcția transpunerii 
mal rapide ta practică a sarcini
lor trasate da oorduceren de par
tid șl de Btat, Inclusiv recentele 
indicații tu privire la Îmbunătățirea 
pregătirii specialiștilor ta domeniul 
telmoloffle! utilajelor moderne, apa
raturii do măsură, control șl automa
tizare, de caro depinde în mod botă- ■ 
ritor taoidrnrea imediată șl cu o 
eflcadtata mult sporită fa procesul 
de producție a absoivanțllor. De alt
fel, îmbunătățiri substanțiale vor fi 
aduse pe mai departe întregului sis
tem de invftțămlnt, de la modul do 
predare și do activitate nemijlocită 
cu studenții, la sporirea aportului

' PBOGAAMUL I 1

!
' !,B3 Deschiderea emisiunii de dt- J

înlneață. Telex. I

■8,03 semenlc MiN.
0.11 Prim plan : Ștcfanta Ionesco. I 

1 1,33 Desen animat : ..Mărul" — •'
ț producție a studiourilor din \ 
1 K. P. Bulgaria., . t
ț 18,03.Cum d® limba franceză (lec- ț 
< Ua a ts-a). i

a 10,39 Telednemateca pantru copii ț 
țl ol tineret : „r

■ furat luna".
I.’,33 Telejurnal, ,
13.S9 Telcșcoata • Biologie (anul ț 

IU — llrc'j). Televiziune șcb- j 
tară Integrată. FuncUa de ) 
excreția (reluare). Prezintă : 1 
praf. Mioara Dulfu • Mate- V 
maclei (In ajutorul candida- 1 
ților la concursul de admite- J 
ro). Șiruri ; Urnita unei tune- i 
țtL Prezintă : prof. dr. doc. 1 
Marcel iioșculcț. ' 1

lS,3&r-17,to Curs de limba engleză I 
(lecția a tî-a) — reluare. I 

17,M Deschiderea emisiunii da > 
după-amiază. I

lî.33 O «ață pentru o idee : Emil * 
Răcoriți *
ia,M Interpro’,1 de muzică popu- ' 

tară : Ana Bljan. Margareta1 l 
Mlrică, Gheargho Mureșan. !

>,3*3 :. UR . M - W^MJI
,Cei doi caro au 

„ ____ ..___  . • '
lî.M întrebări SI răspunsuri.
18,53 Telejurnal. ,

!
| ■ _ JIAzJLB. XL-CL-j ‘ a «eAJla țyaJiU on-iUJ.U Vtțpcăfl.u
i 19,S3 Timp țl anoUmp In agricul- 
I tură.. ' 4
, 13,W Tragerea Pronoexpres.
' 18,03 Panoramic științific.
| 1«,S8 ltol ile aerl.

l»,!® Telejurnal.
SJ.te în Inlîmplnareai

I
I

șgțt^iu^sreMBB^gțșBBW^asșBSMȘi^raicuaSKUMcnțir,-.'tarsporirea aponutuiw^l

Concursul de admitere pentru soctal-economic al tuturor unităților ț
toata facultățile, inclusiv secțiile de 
subinginerl, so va desfășura Intro 10 
șl 3>3 iulie. Facultățile șl,secțiile unde 
nu se completează cifra do școlari-

de.tavățămlnt superior, prinlr-o cer- 
.cefafe .ștllnțltlcă de rd vol mondial țl 
o colaborare pe dl de intensă pe a- 
tit do valoroasă cu producția. Se va 
asigura astfel, pe o scară mal largă, 

un al doilea concurs intre 5—12 ®cp- fluxul de Idei filiera cercetnre- 
tcmbrîo. Pentru concursul din iulie, tavă irc’le, dubla subordo-
Insderilo încep cu 0 zile Înainta do nare _ Instituțiilor de Inv&țămlnt su-
concura șl se încheie cu 24 ore Ins- perlor ,crelnd condiții optime pentru
inte., In„.„,.rti cnin c„h- ™^,.1 ‘apucarea In producție a rezultatelor 

cercetărilor cadrelor didactice unl- 
vcrsltară.* ' ■ f
' ' ", ' ’

Convorbire consemnata de
Mihai IORDANESCU

intea Începerii sale. Sub' raportul 
numărului șl nl profllelor, probele 
concursului din Iulie slnt identice 
cu cele din anil precedent!, aceasta 
pentru a nu se perturba procesul de 
pregătire a cnndidnțllor. Concurențil 
absolvenți do liceu din anii prcce- 
WwiSffi'”*...... .  ' al»

£

1

_ Conferinței-
Naționale a P.CJL șl a cele! 
do-a ss-a aniversări o repu
blidi : Țara întreagă In Intre- .'

. cerc. ■ i - )
89,15 Reportaj TV : „Trinjeaua* — 

un obicei străvechi dintr-un 
sal nlaramurcșan.

83.33 Teleclnemaleca : „Crimă și ) 
pedeapsă’. Adaptare după 1
DeslolevskL Ili-sla : Georges 1 
Lampln. Cu : Marină Vlady, l
Jean Gabln, Robert Hossein, )
Barnard Biter, Lino "Ventura, i 
Premieră po țară. >

îl,îl „M de ore". I
52.33 Finala Cupei Campionilor (

Europeni la fotbal : AJas 1 
Amsterdam — Internazloitaie 
Milano. înregistrare do la 
Rotterdam. I

JJ,M Itotnârda In lume.
î!,.W Primăvara la Sr.fln — 

aluno do muzică ușoară 
Uzată de TV din B. P. 
garta.

51,13 Agenda.
S1,M Cluburi sportive tnicureșțene;
51,45 Artă plastică.
38.C0 Teatru foileton : „MușâUnli" 

— după trilogia lui Borbu 
ȘtcMnescu-Delavraneea. Sce
nariul șl regla : Sorana Co* 
roam 5. în reluare, seria a 
15-a : „tunătoarea*.

err.l- 
rca- 
Bul-

Glnnnl 6chJehl greu da 
egalai : âllta vervă, atlta 
eplnt in conturarea fiecă
rei fraze, - . Jn.. dezvăluirea 
mucalită a ideilor ingeni
oase, I Alături da ci, Ana 
Mancluleaț Emil Gherman 
(o remarcabilă voce), 
Agneta Criza, Ștefan Po
pescu, Traian Popescu, Ion 
Icrcojan... de fapt întreaga 
"........." j Q

celebra comedie a Iul 
Puccini, îndntind apscia- 
tortl.

prana Marta Murcșan (Sora 
Angelica) conturează cu 
echilibru zbuciumul, dez
nădejdea. Inutil, ca un ex
ces tațlmplător, a apărat Jn 
montară, „viziunea copilu
lui*, nccentulnd gratuit me
tod rama. caracterul lacri
mogen. In rest, cn paria 
mediană a „Concertului* 
pucclhlan. Sora Angelica ------------- --
construiește leat, In lumină, echipă de actori

T.a Opara română din Gaorgeta Oriovsehl, (Glor-
Cluj a avut loc nu demult . gat la) o voce de 'calitate,

.premiera, unu! triptic; -puc- •
dnlnn, un ttoectaeol prin
caro’ d-a urmărit, evident,
ca publicul să fie apropiat

' șl trial mult de operă.’
De'; fapt slnț Țrel . opere

* care aduc contraste In ca
drul unul spectacol unitar.
Trei tdtuațlt edrifitetuule,

SțjtraFdoâtlM ao hdscfEcidcz-;^,,, ________ ----------------------— .------------ ------------------------ , __ _ .
voita șl se încheie fiecare ”'ltil Pucdal esto generoasă, uriașe conuri de întuneric, -efectiv cu aplomb, cu nerv 
Jn parte ; șl totuși, alătura
te, momentele djstlnrte ®e 
completează, clădesc, așa 
cum am spus, unitatea.

Se țiropun trei notații d« 
rezolvare ' a situațiilor cri
tice : prin drama sir.geroa- 
eâ G,Mantaua"), —eâ („Mantaua"), po llnta 
extatică (.„Sora Angelica") 
Ci prin comicul suculent 
(„Giannl Schlchi").

Regizorul file Balea șl 
ecenograful George Codrea 
ou co.-ccput aceleași moti
ve -vizuale pentru cadrai 
celor trei desfășurări, su'o- 
! Inii nd insă sl nota specifi
că pentru fiecare operă. S-a 
renunțat ta orice Încărcă
tura inutilă. în Jocul plnzm 
pictata, al draperiilor de ra-' 
tlfoa caro absorb sunUete 
8-a preferat un cadra ae
rat : locul obișnuitelor pa
nouri, mobile, l-au luat 
ruletele din țaavă de vi
nilin (jumătăți cilindrice 
cu cfereic îndreptate mire 
«alâ, uvîimI rapacitatea 
dc a concentra sunetul) 
care lasă transparența fun
dalului, au efect de ramă, _•<_ •» «r « . ■ o _

— .-jjS 
Ln acest mod se dă adlnci- 

.......................... -ae 
slmul-

eonfigurirul parcă o stampă, 
î • - • 
me scenei. <_fnciHUndu-i 
conducerea acțiunii sUmi. 
tun pe mal multă planuri.
Scenografio lui George Co- 
drea,,cadrul, gtadlt de Iile 
Halea slut realizări de ex
cepție. In permanență pot 
fi urmările acțiunea pro- 
prlu-zlsă. contrapunctul el 

v — vocile care se suprapun 
pentru a dezvălui depila 
atmosfera —, ajxzl Comen
tariul rafinat, modem, al 
autorilor epoetncolulul, con- 
clurille lor, simbolurile po 
care ie propun pentru a În
țelege semnificațiile sltun- 
HEor.

Mrntaiin este povestea 
trista a unei Iubiri ascun
se, a dorinței de împlinire 
a unui sentiment, a Rfirri- 
tiiluj tragic. „Flecara pur
tam o manta rare ascunde 
d teoria ta bucuria/ dtcodata 
fericirea.- ci teoria tă păca
tul !“ Hamalul Lulgi 
br-îie pe soția patronului 
său. pe Gtorgetta. La ma
lul Senei, In Parisul în
ceputului da secol, «o <!&s- 
carcă un șlep. Sua pe pod 
(o etalare a scenei) vitea
ză Indrăgosllțl! ; ' jos. Ungă 
apă, o pasiune ®e Înăbușă. 
Culorile s!nt întunecate, 
lumina este răsptedltă eu 
zstlreenle ; clocotesc senti
mentele, apriga, dorință.

:u-

gatla) o voce de calitate, 
Ștefan Popescu, Vnslle Că- 
tană, Paramon Mattel șl, 
in special, Ana Manclulea 
in pitorescul rol al „Scoio- 

.citoarcl* — recurg la un 
Joc" simplu, fără ■ exagerări, 
fără patetlsme, Ifitaună pe 
<dt cu putință momentele 

'statice,’ subliniază: acțiunea;
slnt convingători. Muzica

Numele Iul Gianni Schl- 
ehi este ca refrenul 
rondouluL Subiectul e an-

înnoirile calo pentru o fi m 
pas cu timpul slnt sesiza
bile mal aies la Începutul

'>

terii.
ț • Regizorul Iile Bolea (au-

de PUCCINI

Ia Opera română
din Cluj

operoL Sa ascultă, m ur
mărește ai interes ; 
gtirarun eate alertă, 
nea bine dozată.

Scena este inundată, apoi, 
de lumtaă. O mînăstlre ita
liană unde penitența Îm
bracă (aparent), fericite cu
lori. Sora Angelica fcpă- 
țe.'.î'.i' dc șapte ani păcatul, 
uiiel Iubiri. NlcJ uit con-’ 
tact cu „lumea plină de pă
cate0, dar glndurlle fiecărei 
nurori zboară spre ca. 
Claustrarea viselor este im
posibilă. Libretul lui Gtoa-

: cleeffi - 
tenslu-

toc 51 al versiunilor remft- 
neștl ale libretelor) a reu
șit sfi facă din triptic ini 
spectacol do marc euccaa. 
A dat scenei lărgime, pro
funzime (împreună cursce- 
nografuT George Codrea), a 
condus adori! ®pre Jocul 

'modera, viu, fără potic
neli In arii, fără mo

ți mente plata de Kcurgere a 
muzicii ; a construit din 
„Mantaua0; „Sora Angell- 
ca“, „Glannl Schlchi* un 
spectacol modera. Nu est® 
deloc de mirare că ta era

tă șui tul Pucdn! acest colec
tiv artistic a avut un re- 
snarcabll succes. Un colec
tiv omogen, entuziast. In 
caro domnește un spi
rit de lumi fructuos — 
notam buna pregătire n 
ordieatre! conduse do Pe
tre Sbărcea — poate crea 
cu ușurință seri de operă 
do sucoss, cu Săli arhipline. 
Am căit scrisori adresata 
artlștltor de către sspecln- 
tori din Blaj, Sighișoara... 
orașe undo o dată pe lună. 
Li o îl fixă, colectivul clu
jean susține nilcrajtaglunt 
Aprecleriie asupra Gcriozi- 
tațil. a ralltațli spectacol&■ - 
lor erau elocvente. La Me- ‘ 
dlaș. Ja Bistrița „n-avețl 
un bilet ta plus m pentru 

Faust", pentru „Flautul 
fermecat* «sau „Aida" este 
o Itilate frecvent au
zită.

Artiștii dujcnl, nume de 
prestigiu ale artei lirica

trenant : Don Buoso moa
re ; radele bocesc cu apa- 
,telo la mort ; II batjoco
resc cind află că averea e 
Înstrăinata. Clne-1 ponte 
ealva ? Gtannl Schlchi !
Alerta. Cine apare ? 
Glanrrf Schlchi. Istețul.. .----
Gianni se urcă în pa- românești — nmlnllm pe
tul Iul Bunco. Din mort, U Luria Stanencu, Die Halea,

‘preface In muribund >;! -- caută In permanență so-
dtetează un testament nșa Iuții, ^acționează, realizează 

fa priiojtil să ea afirme (rria-
șj Joritatcn sofiștilor fac par-

cum rudele vor. Casa, ca- 
ttocn sl morile ltută ! 
oprește pentru fiica sa și 
iubitul aceateia. Budelo

montări noi, dau tinerilor

te din generația ttaără), 
colaborează cu școlile pen
tru a asigura publicul de 
azi ?1 do rnllne al operei. 
Pasiunea ț>! seriozitatea cu 
care lucrează 1?1 arată po 
deplin roadele. Stat aștep
tata la confruntarea cu pu
blicul: „Zamoixe*. „Galileo 
Găinai”. ?i ..Mattta plcto-

chino Forzano face masca protestează, dar dezvăiulraa
. falsului se pedepcoțta cu 
tăierea mlinu drepte. Cum 
crfcnește vreunul, Glnnnl II 
amenință bălăbănlndu-șl 
mina șl șuieră „știu un re
fren* ; nimeni nu riscă, to
tul 60 termină cu bine.

Nu ani văzut niciodată ,___
un spectacol de opera buffa nii»„ Revedem, plnă a- 
la rare publicul kA ridă In 
hohote, să se amuze fa a- 
devăratal sens al cuvfatu- 
M. La Giuj, „Gtannl Schl- 
cbl* reușește eă-ș! cuce
rească deplin spectatorii. 
Tltus Pauiluo < ’

monahală foarte transpa
rentă. Subiectul are o -des
fășurare plată la Început, 
cn să culmineze șocant la 
finaL La Sora Angelica (so
sește Principesa, mătușa eL 
distantă. rece (prezenta 
MUcăl Nlstor impune) a-, 
mințind claustratei de ve
chiul păcat. Dospro copil, 
singura speranță a Ange
lică!; nu are ce «ă comu
nice pentru că este mort 

"de cliw! anL Staudder 
rea In Ir-o astfel de me
lodramă vine firesc. So- 

in? inul “■

noastră

*

apriga dorință. 
?f u S ■ ■■ 3 W i3 I® IEW -£ 1‘ 'ÎÎT

Au fost do față Iso NJegovan, am- 
bas&dorul ILS.F. Iugoslavia la .Bucu
rești, și membri al ambasadei.

Spectacolul s-a 
firumots succes. ■

bucurat cte un

1 j.?, jftțjl' § dăMOli-'î*:! i ' 'isPliS

Teatrul Național din Sarajevo

r <;

în fata
■ ■ V'i ii.

Teatral Național din Sarajevo și-a
Inaugurat, marți seara, turneul In 
țara noastră, prezentlnd po scena 
Teatrului Mic din București specta
colul „Cetatea „jale!* — adaptare

r' ■;. ? ' ■

In sălile de concert
bucureștene

Birmingham — a fost 
așteptată, Indiscutabil, 
cu un deosebit inte
res : notorietatea care 
l-a precedat,, interpre- 

• tul sl-o datorează. In
Importanta măsură, 
obținerii mediile! ..Di
nu Upatti*. ea 81 pri
mului premiu dțtlgnt 
recent Ia Concursul 
internațional Ccalkov- 
skl. Șl tocmai concer

t g®B Ș®

iw

.tunel, „Mantaua”, „Sora 
Angelica01 și ta special 
„Gianni Schlchi* .cu indis
cutabil Intere».

«sic un . Smaranda OȚEANU

I

^sim începute fiirneui

;yir Jra , ‘
srenică a regizoralul Miroslav Be- 
lovicl, după creația literară cu ace
iași tlflu a ^scriitorului Rodoliub 
Ciolakovlcl, un poem dedicai torței 
creatoare ți fnimtaețll morale a o- 11,1 . ... <miduL<•>

Au asistat reprezentanți al Minis
terului Afacerilor Externe 9! Conci
liului Culturii'ții Educației Socialiste, 
al vieții noastre cultural-artistlce, 
un-numeros public.

In «insul zilei de marți directorul 
Teatrului Național din Sarajevo, 
A’kilco Ubavlcl, țl realizatori! prin
cipali ai spectacolului 8-au tatllnlt, 
Ia sediul Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale șl muzicale, 
cu redactori 01 presei csntrale țd al 
publicațiilor de specialitate.

(Agorprea)

• Aventuri la Marca Neagră (am- 
bole scrii) : PATfUA — 0,S3; 11,<3; 
h,m; sa, favorit — ®.sa; uja; 
it; 18,39, BUCUREȘTI — •; 13,13; 
18; 18,13, GRADINA DOINA — 11.
• Program do desena animata 1 
DOINA — 18.
o Prințul Balata s DOINA — ll,î-3; 

. U,«; 18,19; 1B.13; 30,19.
Q Desculț In parc s SCALA — 

1 8,43; 11,15; 13,45; 18,13; 18.45; 31,1 S,
CAPITOL — 8,30; U,4S; 14; 18,15; 
18,38; 31, la grădină — SO, GRA-

I DINA HELECT — £®.
a Doamna șl vagabondul s CEN
TRAL — 9,15; 11,M; 13,43; ÎS; 18,13;

FEROVIAR — 8; 11.13; 13,K); 
18,13; WJ, GIXiRlA — S; 

13,39; 18; 18,19; 10,99, TOMIS
— 0; 11,M; 18,39; ÎS; 18,19, la gră
dină — 39,83.
a llobln Bood 1 LUCEAFĂRUL — 

MO- 
18,13;

SM®,
1B,«Î 
u,ia;

Prczanță constantă 
a vieții noastre muzi
cale. violoncelistul Că
tălin Dea posedă, in
discutabil. vocația bu
nului gust, a dlstlnc- - 
lie! In exercitarea 
actului Interpretativ, 
l’rogramul «ău de re
cital. Ineluzlnd patru 
sonate In primă audi
ție. a constituit dova
da certă a răspunderii 
interpretului — răs
pundere exercitată cu 
seriozitate și cuviință
— fată de fenomenul 
componistic românesc.’ 
Sonata bizantină pen
tru violoncel colo de 
FmI Constantlncscu
— readuclnd Intr-un
context universal stra
turile unei vechi cul
turi. Sonata de Wil- 
belm Berger — <118-
puntad de o reală dis
creție In exprimarea 
fiorului romantic, apoi 
Sonata de Tiberlu 
Olah — etallnd fer
voarea unei tralrl __ ________________
plenare exteriorizate rlL Desigur, in oare- 
foarte direct, toate ou 
cunoscut in interpreta
rea violoncelistului Că
tălin Ilca șl a planta
te! Marliena Dobrea- 
Ilca măsura justă a 
gtndirll compozitoru
lui, lnlr-o diferenție
re dară. specifică. 
Trebuie apreciat, de a- 
semeno’L curajul celor 
doi interprețl. de a 
prezenta in cadrul a- 
celulasi program, pri
mo uudltie. la noi. a 
versiunii originale a 
celebrului obws violo
nistic aparttolnd „ Iul 
Ceaar Franrk, șl anu
me Sonata in la mi
nor ; vigoarea si ma- _________  _
Jeabilitatea tonului au tă fa clntul său o dis- 
lnnobllat aci expune- crețle a bunului gust, 
rea fermă, pregnantă, miblll sensibilizată de 
deosebit de cursivă a 
discursului muzical.

Apariția pianistului 
englez John LIII — In 
compania Orchestrei 
simfonice a orașului

parcurgtad si un alt 
repertoriu mal defini
toriu pentru aprecie
rea atlt n posibilități
lor, dt și a formației 
»ale de muzician In
terpret

Dirijorul american 
Lawrence Foster este 
dsja do multi on! un 
oaspete obișnuit șl 
mult apreciat al săli
lor noastre do con

tul de plan al mare- cert : desigur, priml- 
lul compozitor roman
tic rus — piesa de re-

Aspect din expoziția „Pictori și 
teulpfori populari contempo
rani' deschisâ la Muzeul de 11- 
torie a partidului comunist, a 
mijcârii revoluționare și demo

cratice din România

Foto : Gh. Vințilă

e A.Il.I.A. prezintă (la ihudloul 
de concerte al Itadlale’.evlzlunU) : 
Concertul orchestrei <le camera 
din Paria — M.
a Opera româna : Mandarinul mi
raculos ; Sârbitoarea priirtlverli 
- 18,39. 1
a Teatrul do operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,39.
a Teatrul Național din Sarajevo 
(în sala Teatrului mic) : Dundo 
Marota — w,M.
a AR.LA. in eoiaborare cu revis
te ..fMp'Amlr.n'" prezintă (la Sala 
Palatului) : Concert, extraordinar

ewRInut de formațiile laureate ta 
Festivalul Național al Arid Stu- 
ilențeșU — Iațl. 1571 — S3.:tsn - ea.

teatre
î-!

a Teatrul de eoinedls : Cber An
toine - 31
a Teatrul „C. L Notts ra" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — IS.5S.

Studioul I.A.T.C. „L L. Cora
le” ; Sinzlana țl Pepelea — sa.

• Teatrul ,Jon Creangă" : Ca re
gia le, o soacră», și aîlll — 9.JO, 
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17. 
a Teatrul de. rcytală șl comorile 
„Ion Vaaltescu* : București-varifrii 

' — 1S.M.
a, Teatrul satlrio-mErical „C; Tă- 
nase" (sala Savoy) : nevlsta are 
curtatul — 19.33.
o AnsamWul artistic „Rapsodia 
română" : Ghiocel... mărgăritare —

a,s5; 11; 13,3a; taj ia,ri; 21, 
DEUN — 8; 11,13; 13,13; 18;
S3,«, la grădină — 33.13.
a Rlo Bravo t FESTIVAL A

carnet 
muzical

iri'.r-o viziune in ade
văr aparte, mal puțin 
Intllnltă in interpretă
rile curente ale lucră-

zlstență a dificilei
competiții moscovite"
— a fa-,: prezentat
publicului românesc

rea caldă de care se 
bucură de fiecare dată 
UI găseste explicația 
In modul In care diri
jorul sile 6ă releve de 
flecare dată, foarte ca
racteristic, viata Inte
rioară a partiturii, așa 
cum a Imaglnat-o 
compozitorul, fără n 
absolutiza convenien
țele formale, de ordin 
«rUUrtlc alo lucrării. 
In consecință, Mozart
— așa cura a reieșit 
din programul susți
nut in compania Fi
larmonicii bucureștene
— n fost Imaginat ro
bust vibrant pomln- 
du-se firesc de la e- 
eenta romantică a mu- 
J-L_ _ . mă refer
act In special, ia fi
nalul simfonici hr. 40. 
In sol minor. Dar ceea 
ce este cel mal prețios. 
Lawrence Foster știe 
că construiască con- ■

___  . _ arhitecturi 
reoutațle conore viabile, aloc-

Jolin Lili vent conturate. Me
nuetul șl finalul sim
fonici nr. 41 ..Jupiter'** 
au respirat gravitatea 

_ _____ unul Mo
zart matur. ta adevăr 
olimpian. Șl nu putem 
«ă nu remarcăm faptul 
că Întregul colectiv al 
orchestrei a vibrat Im
presionant de autentic, 
cu reală preocupare 
pentru cultura sunetu
lui. alături de dirijorul 
oaspete.

cjire măsură au fost 
dezamăgiți ce! care fie 
așteptau să asiste la _. _ . 
efiuvll liricoccntlmen- zici! salo : 
tale desfigurate gene
ros In paaagll de bra
vură pianistică a- 
ceafftă imagine a lite
raturii muzicale ro
mantice predomină fa__ _______
concepția multor inter- vtagător 
preț! da 
mondlnlă.
Înțelege să-l gtadeas- 
că pe Cealkovski In
tr-un echilibru perfect _ _ _____
al expresiei, fără a se șl măreția 
promova pe sine — ca 
virtuos Indiscutabil al 
planului — Înaintea 
muzici! relatate. Exls-

un tuscu de mare 
transparent sonorii, 
functional sl logic di
ferențiat în frazare. 
SI totuși. dorim să-l 
reaudlem pe John Uli

Dumitru 
AVAKIAN

E S G H S 0
După reușita comedie satirică 

„Astă-seară dansăm ta familie*, stu
dioul .București* Iertară o nouă pro
ducție din familia divertismentului 
cinematografic : Aventuri Ia Marea 
Neagră- Filmul este recomandat ca o 
comedie de factură polițistă ’ al mi
zează pe atroctlvitataa genului. Caro 
e tema ? O Importantă invenție ro- 

-mâneasca — un nou combustibil — 
urmează să fio experimentată pe un 
poligon de pe litoral ; valoarea a- 
costel descoperiri suscită interesul 
unei periculoase organizam Inter
naționale de spionai, al cărei agențl 
primesc ordinul să afle cu orice 
preț șl prin orice mijloace secretul 

■prețioasei tavcnțlL Identificarea cl 
anihilarea rețelei de spionai — tată 
misiunea pa caro trebuie s-o ducă 
la îndeplinire eroul principal al fil
mului, ofițerul dej contralnformațll 
George Martin. El descinde, sub o 
falsă identitate (de turist stiiln)i în 
hotelul aflat In vecinătatea poligo
nului, experimental; unde, după toata 
Indiciile. Ișl au sediul șl spionii.

Autorii filmului :(scenariul — Tu
dor Popescu; regia — Savel Stlopul) 
prezintă lumea aterodltă a tiola- 
îulul., oprindunse asupra citas-va per
sonaje care Îndreptățesc — prin 
comportarea lor sau prin anteceden
te — suspiciunile jiul Martin : pro
prietarul unei case d® mede, pilot 

.amator care tace zboruri de agre
ment deasupra zoni?J tatorzlso a po
ligonului ; ud om da afaceri din

■ Hong-Kong — care se comportă ca
un mult prea Indiscret rotoreporti 
un-turist caro te recomandă _det< 
tiv economic' ______ _________ ___
organelor de stai râ spectaHât fn do
meniul spionajului Industrial : un 
tlnăr suedez rare-1 ■ urmărește vizibil 
pe e-oul principal : un .iluziontel* 
rare Insă Impresia că oro sl alte In- 
detatedeiri mal, xulta dccit cele din 
programul susținut la barai hoîelu-

■ Iul. In fflrsll, vedeta tarului, cintă- 
reața despre care știm de la Început 
că e often ta de legătură a spioni lor

și ne earn o vedem primind prin 
radio instrucțiunile mlsteriosul-ji 
Ariei. conducătorul întregii operații.

Foarte dezinvolt In ipostaza do 
turist american. Martin go încadrea
ză în acest mediu cosmopolitw ------  ....---..--------- Incer--
cind să desdfreza. dincolo de apa
rente. Intențiile reale ale, celor din

J ■
tensiune, dacă Intențiile de natură 
etică, educativă sini In general suge
rata cu tact, fără excese didacticiste, 
in ansamblul el povestirea cinemato
grafică ni s-a,părut încărcată artifi
cial s! adeseori lipsită de Caritatea 
pe care genul o reclamă in mod 
necesar. Subiectul bo desfășoară

,er: 
letec- 

si care e cunoscut

jur. sâ înlăture ptatale false si să-sl 
Identifice adversarii înainta is ' 
mental experimentării noii Inven
ții. Notăm aici, ca o reușită 
creația actorului Florin Pi< (----—'
licitate acest personaj, iuctad cu 
nonșalantă Bl frivolitatea do circum
stanță a falsului turist, șl bravura 
ofițerului de eontralnfarmatli (in 
cîteva secvența-de acțlurto bine rea
lizate). ■? ■

Dacă din punct de vedere 
regizoral filmul are anumita __ ._______ _ __________ _____ ___

:monte notabile ca atmosferă sau ca (caia.Întruchipează cu bune mljlea-

dc mo-

corlă. 
ierKic ți-, 

care conturează cu farmec sl nuten-

. \m r
strict 
nio-

confux, soluția finală nu este sufi
cient de abil -si 'de convingător mo
tivată In acțiune ele. Slnt deficiente 
provenind de ta scenariu 81 ampli
ficata de lungimea — cu totul ne- 
rnoUvată —, n acestui film care du- 
btează aproape durata normală a 
unei proiecții cinematografice.

Umilele povestirii sl dilatarea ei 
excesivă «3 repercutează ol asupra 
unor performanțe actoriceșlL Acto
ri! Mlrcea Șeplfild (patronul casei 
de mode). Zeph! Alșec (directorul 
hotelului), regizorul George Rafael

ce personajul „detectivului econo
mic" Ilindematm). Mlhai Badlu (foto
graful* amator din Hong Kong). Va- 
gile BoghHă (omul-broască). Dumitru 
Rucăreanu, (Impresarul) i-.i constru
iesc cu naturalețe robirile, dor per- • 
aonajele lor. Interesante plnă la un 
punct slnt Inegal vnforifleato In dra
maturgia filmului ®i plnă la urmă, 
parțial, se pierd. Rețin atenția, intre 
altele. Atranlul personaj al Itazlonta- 
tului (interpretat de regizoral Savcl 
Sllopul) șl ..suedezul* (un erou sur
prinzător. creat de proaspătul absol
vent Fabian Gavrlluțtu). In ce pri
vește rolurlie feminine, Dana Crișan 
(Ioana, profesoara de engleză) esle 
o prezență agreabilă, care ar fl ciș- 
Ugnt mult dacă regia ar ii evitat 
prin dublaj, lipsa de firesc fa rosti
rea replicilor : intr-un rol episodic, 
Carmen-Moria Slrujac aduce pe 
ecran un personaj de culoare. In 
fiflrșlt consemnăm relieful Interpre
tării Cortaei Chl’riac, cu regretul că 
Intruchlplnd fa film rolul unei dn- 
tărețe n-a avut și un repertoriu de 
natură să pună mai eondudent ta 
valoare calitățile el muzicale (Inclu
derea unor șlagăre din repertoriul 
apreciatei soitele n-or fl impietat 
credem, asupra muzicii scrise pentru 
acest film de compozitorul dujoan 
II. MaJorovld).

Imaginea semnată de operatorul 
Ion Anton (decorurile : Glullo Tta- 
cu) reliefează ambianța specifică 
noului film, slujind intențiile autori
lor. „Aventuri la Marea Neagră" ar 
fl putut fl,, clacă s-ar El manifestat 
mal multă rigoare In elaborarea sce
nariului și. apoi. In transpunerea iui 
ta imagine, b reușită a genului. Este 
door — prin anumite calități de di
vertisment, prin unele performanțe 
actoricești, ca șl prin ținuta imagi
nii — o demonstrație a posibilităților 
de care dispune cinematografia noas
tră ta această direcție.

„ . . D. COSTIN

i;
U,15; îs; 19,15, ta grădina — rt,
a Felix șl Odlta 1 VIITORUL —
11,43; 18, POPUL.UI — 13,M; 19. ,

| a Goy» ; UNIREA — 15, ta gră- . 
dină — eî. - I
a Ancheta de la hotel Excelsior ; |

I DACIA — 8; 11,15; 13,53; 18; 18,13; .

a Trafic s EXCELSIOR — 0; 11J5; I 
i îa^a; is; ia,iî; n<5, melodia — 1 
I »; 11,19; 18; :5,.T; 10.45.

a Asiâ-Ecarl dansăm în familia ; ' 
1 BUAEST1 — 15,39; 18, ta gradină I 
. — rt,15, URA — 13^.1; 10, ta grft- 1 
' dlnâ — 53,13, ARTA — 13,M; 18, ta I 
I nrădlnă — se,13.
, a Preria ; FLACĂRA — 19,53; ÎS; ’
1 83,19; VICTORIA - 0; 11,13; 13,33; I

18; 18,»; 10,45. ’
a Divorț Italian — 10; 12: 14, mi
ne, amor țl gelozie — 10; 10.13,

■ JUsistrata ; Paalmul roșu — JJ ; 
CINEMATECA (sala Union).
a Silvia 1 DRUMUL ȘAHII — 13.S5: ' 
1Î.45; S3. ț
a Inima ■ un vtaator singuratic 1 1 
CIUPITĂ — »: 11,15; 13,39; 13,43; ’ 
18,13; 5®,89, MIORIȚA — ÎS; U,53; ( 
15; 17,80; rt.
a Poloneza de Ogblnshl t FEREN- ’ 
TARI — Jî,ri; 17,43; SS. |
a Toamna eheyennRor s BUCEGI ,
— 1B.T9; 33, ta gradină — S3, AU
RORA — 9; 13,13; 19, ta grădina — 
S3, FLAMU1L8 — 9; 1S.30; 18; 1BJ0.
a 18 fete ți un marinar : VOLGA I
— 9; 11,13; 13,39; 13,93; 18,13; 13,53, 
MOȘILOR -A 13,î.3; 18, 1a gradină I
— 53,15.
a Micul sclldâlor : LUMINA — 9;
1W3; 13,®3; 19; 18,15; îs3,ki, ț
a Ctnd se Ivesc zorile 1 PACEA — 1 
15; 18; î®.
a Aventuri In Ontario 1 TIMPURI ’ 
NOI — 0—rt,.13 in continuare. I
a Pentru ci se iubesc 1 CRIN- i 
GĂSI - 10,33; 17,45; ».
a Ultimul domiciliu cunoscut D I 
GrULESlT — 15,39; 19; jg.M. FLO- 
REA3CA — 13,W; IB; S3.K3. 1
a Un minut de reculegere :
MOS —- 15,30; 18; M.LS.

Love Story 1 MUNCA —
_; 53,15.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor t VITAN - 19J3; ÎS, ;a gră
dină — MJ9, PROGRESUL — 13,11; 
13; 50,13.
a^Adtoj ^domnule Chips • RAIIO-

a Locotenentul nullltt 1 I.ARO- 
MET - 15,33; 17,80; 19,M

I II

li

cos-

a- 13,33;
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bM0LiFĂTĂ !N FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

M ill al CAHANFIL

Iile TANĂSACHE

TOMA MJȚĂ® Inginerul
aniinis

@ Maistrul GHEORGHE LUPEA

Usfncțle

numirea @L Dacă vreți amănunte 
iată, vă pot vorbi despre fajrtul că

Tudorol OANCUA 
corespondentul 
„Scîrfteii*

fuse- 
kervl- 
Molse.

hotărîtă, Intransigentă; 
publică a fost mobilizata 
- ta judecarea cazului nu- 

7- tehnl- 
spună 

exprime

omul Împuternicit cu răs-

a demonstrat încă o dată eă

.preferențial". Tolerată.

tru avea loc ta pragul 
sărbătoriri! unul jubi
leu

aceea"

mediteze la actul de dublă indisci
plină comis : talJrzlcrea de ta ser
viciu șl atitudinea necuviincioasă, 
-•? ne'îndepllnlre a unei măsuri

pentru ■ maistrul 
Ghcorghe Lupoa. Un 
jubileu cu caro mu iți 
s-ar putea mlndri : 
mdlzarâa inovației cu 
numărul IOT.

IOT de Idei materia
lizate. acoto.-ta atelier, 
sau pe calele de lansa
re a navelor românești 
construite pe Dunăre, 
ta șantierul de ta Mila

Brigada l-a făcut mal țȘll să simtă 
efi munca lor este Btrtas legală de 
a celorlalți, adică fiecare răspunde 
și pentru ceea cc tec ceilalți.:. Con
tează foarte mult și faptul că avem 
un program comun do acțiuni edti- 
catlve. Organizăm discuții. mergem 
improună la.dub fi- participăm In 
simpozioane, mai mergem dteodată 
gl ta un spectacol.

— S'nlcți fi prieteni I,
— Sintein, desigur, dar nu numai

pentru copiii 
Măsura.

— Ideca conrtltuJrlt ăcertor bri
găzi s-a născut după plenara Co
mitetului Contrai ni partidului 
din 3—5 noiembrie 1071 caro a dez
bătut programul P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului general al cunoaș
terii și educația sociallslă a mase
lor, pentru așezarea retailllbr din 
societatea noastră pe baza prinrt- 
plilor clicii șl echității socialisto 
— îmi declară Constantin Buzata, 
președintele comitetului • sindical 
din uzină. A fost răspunsul pe 
care l-au dat comuniștii din co
lectivul nostru muncitoresc Impor-

F’e eseuri deci : brigadierul revine 
beat ta fabrică — mal exact : pă
trunde cu forța — II bate măr pe 
colegul lut de muncă Oprea Iile, 
pentru simplul motiv că l-a îndem
nat să „meargă acasă șl eă sa 
potolească0. II bate șl pe dispecerul 
de serviciu. Sa apelează In efirșlt 
la ajutorul organelor ordinii pu-

ducțte șl 
zftm noi 
concretă ?

pune Întrebarea : pentru ca ne-am 
mal aplecat asupra Iul T Două 
motive ne-au Îndemnat să o fa
cem. Să te luăm pe rind.

în timpul cercetării faptelor — 
rciatato do altfel detaliat Intr-o 
scrisoare primită la redacție - —- 
ne-am Intllnll șl cu următorul 
punct de vector e : '

— Mltșat se află la prima ®a 
abatere de o asemenea gravitate. 
Pinii acum, e lucru dovedit, și-a

fiecare, înainte de a da drumul u- 
nei. lucrări o toc examinează pe 
toata părțile, a venii la mina și 
mi-a spus: —Așa lucrați voi me
reu ? — Bineînțeles 1 — hun .răs
puns ! A stat, s-a gindlL ,,Nu-l 
rău I Statcțl băieți buni: Rămta eu 
voi 1“ Acuma ați priceput ?

Brigada lui Ion Popa e alcătuită

mi-a Juat-o înainte : 
„Să nu mă Întrebați 
nimic, vă rog I Fle
care dintre noi încer
căm să ne facem fo
lositori societății. Așa 
că ce-ar.naai fi de a- 
dfiugât ?“

Chlor : ce s-ar mal 
puica adăuga? Poate, 
doar fap'-ul că ceea ca 
einoțlonoază ș!-l vred-

C'.im găsești un om 
tnlr-un colectiv ce nu
mără cltova mii ? Sa 
înțelege că nu ușor. 
Am întrebat totuși, la 
tatlmplare, pe primul 
muncitor pe caro l-am 
talllnlt fa Șantierul 
naval din Galați :

— Unde-1 pol găsi 
no maistrul Ghcorgha

despre prietenie este vorba. Sfa- 
tom legați unii" de alții șl prin alt
ceva. Am să vă dau un exemplu : 
Dumitru Pană, venit recent ta u- 
zinâ. a fost luat Io noi In bri
gadă. E un poli caii ficat. Lucrează ta 
freză, ta mboteză, ta ntortoză— Dar 
a rămaa foarte mirat ta Început că 
băieții din brigadă, mal puțin cali-

— Cum vă explicați 
această popularitate, 
tovarășe Lupea ?

— Lucrez da 31 de 
onl aicL în 31 de ani 
oricine ajunge să fio 
cunoscut—.

Nu stăruim asupra 
modestiei răspunsului. 
Adăugăm doar atit : 
discuția cu eroul nos-

fi brevetată drept ta- 
vențle — nil reprezen
ta dorit un paj. Un pas 
din atlțta alții, pe caro 
acest om II face neta-, 
trerupt, do 31 do ani,J 
construind vapoare.

Da curind l-tun ta
ți taft pe Gheorghe Lu
pea la o festivitate a 
fruntașilor fa. produc
ție. l’e pieptul Iul, Un
gă „Ordinul Muncilj 
străluceau 0 steluțe da 
fruntaș. Recompensă 
firească a strădaniilor 
sate de-a lungul anilor, 
certificatul do autenti- 
fîcare a spiritului Irs- 
ventlv,' ă “ staturii sale 
morale, de om al mun
cii care ișl Îndeplinește 
modest și exemplar 
îndatoririle sale.

’ui . ..
punderea șl conducerea întregului 
proces de producție — șl 1)1 re
cheamă omul din sectorul ta care 
fusese trecut temporar, pentru 
bunul mers al muncii Ba, mni 
mult, este Ireverențios față de 
Gheorgho Molse, drept caro, o tri
mis acasă, să se Unlșteascâ șl să

IOT do probleme teh
nice rezolvata In zile 
șl nopți de gtadurl, de 
calcule pasionante, de 
tenacitate șl îndrăznea
lă comunistă; Perfor
manta explică, se înțe
lege. ta modul cel mal 
convingător, populari
tatea Iul G he orglie 
Lupea. Ea desemnează 
In același timp perso
nalitatea maistrului, a-

Brigada de producție 'și educație socialista condusâ de Nicolae Culea, de la secția cazangerie grea, într-o 
scurid consfătuire - 1 y(M : S. Cristian

Acum nu 
mul fi

Normal, 
discutați 
rul . fruntaș

________ MtișaL Spun 
fatMbațffll pentru că ta' zece ani 

de activitate fa fabri
că nu ml 6-a repro

șat niciodată nimic. Comportarea 
mea a fost totdeauna corecta, pre
țuita Ptaă In ziua aceea do apri
lie clnd 6-a intlmplat..

Fraza Be rupă aici. E continuată 
doar de o tăcere penibilă. Ce n- 
nume o generează ? Ne întoarcem 
Înainte de „ziua aceea do aprilie". 
Fină atunci, brigadierul Ștefan 
Mușat de ta fabrica de ulei „Mun
tenia", din Capitală, îți clădise cu 
stăruință șl hărnicie un prestigiu 
binemeritat. Tovarășii de muncă 
prețuiau ta dineul. înainte de 
roate, capacitatea profesională, 
spiritul responsabil, solicitudi
nea. în mfail și destoinicul colec
tiv de aici, brigadierul ca remarca 
în același timp ca un om exigent 
nu numai față de munca Iul, c! și 
a odor din subordlocasa, din jurul

parte preocupat d< 
soarta ereșel-grădl

eău, lulnd cu promptitudine, nu o 
dată, atitudine hotftrita împotriva 
lucrului do mlntulGlă, a indiscipli
nei.

Iată însă că vine șl „ziua 
do la mijlocul lui aprilie.

— Era Intr-o duminică șl 
sera desemnat dispecer de 
ciu, relatează Gheorglie 
Aflu eă de la depozitul de .sticle 
goale lipecfic doi muncitori. Po
trivit îndatoririlor ce-mi reveneau 
am luai Imediat măsura do înlo
cuire a IndlscSpUnațltor cu un om 
din subordlnea Iul Ștefan Mușat. 
N-am avui cum să-l consult pe 
brigadier pentru că nu sosise nici 
dlnsul la timpul cuvenit, ta pre
luarea schimbului.

O lipsă ncmollvată, o Intlrzicre— 
Disonanțe Intr-o colectivitate de 
muncă. Mal1 puțin obișnuită era 
întîrzlerca Iul Ștefan Mușat. Dar, 
în zece ani do activitate e posibil 
cn punctualitatea de ceasornic sfi 
fie perturbata șî ea o dată dip cine 
știe co cauză. Do neînțeles este 
însă altceva : cosit ta fabrică, bri
gadierul află de măsura dlspeceru-

unlndu-30 Inlr-o asemenea 
dă. un număr de tineri 
cure .lucrau azi într-o echipă, mii na 
tatr-ajta șl,cure au sa puteau jfluda 
cu cele mal onorabile comporta
mente ta producție, au ajuns astăzi 
aă muncească In mod exemplar..

— Cc anume s-a petrecut î
— .S-a petrecut un lucru normal

ntltadfne 
Opinia 
prompt -
moroșl muncitori, Ingineri, 
eleni avi nd prilejul să-și 
deschis părerea, să-șl ....
dezacordul față de asemenea com
portări. Cum s-ar spune, dosarul 
Ștefan Mușat a fost' Închis. Se

făcut conștltarira datoria. Șl-'â pier
dutș! omul o dală capul I Se mal 
tatimplă. A șl fost po loc amendat 
de miliție cu 1SOT da leL Judeca
rea, blamarea sa ta public nu-s 
țoârja o măsură prea aspră ?

Să stăruim puțin asupra acestei 
oplulL

După cum &e afirma mal Ia fa-, 
cepului acestor rfnduri, brigadie
rul; este fa fruntea unui nucleu de 
uunenl, poartă deci răspunderea 
pentru bunul mers al procesului de 
prpducțic ta tocul de miin&l Orice 
abatere de la disciplina

Stlu ce ar 
de adăugat, 

trebuia să 
' cu brigadlc- 

Ștefan 
normal.

ficați decil cl, n-aveau nici un fel 
do dlfIcaritAțî cu serviciul contro-' 
lulul de calitate. Pe dnd el avea; 
Șl s-a mirat foarte mult... Ba chiar 
s-a șl supărat dud un alt băiat dfa 
brigadă a venit ta el să vadă cum 
și ce Inarează ll-.i strimbai dta nas 
SȚKmindti-1 „Nu prea a bine i" Pe 
urmă Insă, citai a observat că gestul 
celui care-i atrăsese atenția nu era 
nlngular .șl că așa se fattaiplă ta 
stol tot timpul, and a mai văzut' că

abatere de la disciplina 1 tehnolo
gicii șl de muncă, ta virtutea în
vestiturii sale,; el oro dreptul șl 
datoria gă o combată și șancțlo- 
naze prompt, pentru ca activitatea 
să eo desfășoare tot timpul In tem- 
poul el exemplar. Or. o astfel de 
atitudine presupune un prestigiu 
moral trainic, r.eintiitat de faptele 
reprobabile de care a fost fa store 
Ștefan Mușat Intr-o clipă de „pier
dere a capului”. La urma urmei, 
cu cine se războia brigadierul n- 
tuncl cind n-a îndeplinit dispoziția 
dispecerului, dnd a nesocotit mă
tura rațională a’acestuia ete„ etc? 
Exact cu cel care- facerea să facă 
ordine, eă asigure o desfășurare 
normalii a munâl, așa cum deseori 
plină atunci Intervenea, În sectorul 
uău, șl el,- Ștefan Mușat. Se războia 
deci cu spiritul de disciplină ferm, 
fa acțiune. ȘI, este știut, nimeni nu 
are drept ta „privilegii0 de la dis
ciplină, nimănui nu-I este. îngăduit- 
un rogim- ... " 7 "
atitudinea lipsită de orlco logică și 
temei a brigadierului — elita- dacă-l 
pur șl stadiu .lntlmplătoare—poate 
deveni tetne un Incubator de proli
ferare a Indisciplinei, fata de ce 
c .edem“că dezbaterea’ publică ’ a' 
faptelor a fost mal mult declt bine
venită. ta stare să activizeze opinia 
publică, să dîrecțloneze ascuțișul 
el polemic Împotriva eventualelor 
reeditări alo unor acte de Indistă-

Cînd îți pierzi capul.»
Desen de Eugen TARU

Brigăzi de producție, 
echipe — formațiuni 
de lucru, nud mari 
sau mal mici, au exis
tat totdeauna Intr-o 

______ uzină. E o regulă fl- 
rească a mundl In
dustriala. în scopul 
organizării Judicioa

se a executării tehnologiilor, ta 
scopul unei diviziuni corecte a ope
rațiilor șl pentru Înlesnirea eviden
ței, mundl, o colectivitate muncito
rească este Impărtltă .ta formațiuni 
do lucru spectaBrata po meserii, o- 
pcrațll tehnologice sau fluxuri.

Nu de mult insă, la uzina dc uti
laj chimic „Grivlța roșie” din Bucu
rești, muncitorii au lărgit denumi
rea șl prin asta șl sensul formațiilor 
dc lucru. El le numesc : brigăil do 
producție și educație socialistă.

Oamenii aparțlnlnd aceleiași bri
găzi nu alcătuiesc numai un buchet 
de meseriași șl nu stat doar puncte 
da lucru tatr-un angrenaj produc
tiv, d mult mai mult dedt asta : 
scopul Integrării lor ta brigadă este 
șl aceta nl modelării sufletești, al 
perfecționării morale. Brigada de 
producție șl de educație este, ta a- 
calași timp, o coteclivitalc unită ta 
efortul de antrenare a tuturor mem
brilor cl în întrecerea sodaHslă, ta 
atmosfera, de emulație pe care o 
creează aceste întreceri.

h’.c de prețuire ta ast
fel de oameni este toc
mai simplitatea 
rească cu care

fillnă oric't de ,^nllruhle“ la ’pri
ma vedere.

Mal e șl un al doilea motiv care 
ne-a îndemnat să așternem acesta 
rfaduri. Te încearcă: o justificată 
părere de rău tind afli, de pildă, 
că cineva, Indiferent ce funcție o- 

' CUpă sau a ocupat în mecanismul 
social, după co timp de ani de zile 

ț a avut o comportare exemptaril, a • 
intrat în conștiința eolf-divuîu! eu 
un portret moral de om destoinici 

' șl responsabil, dbitr-odată ,Jș! 
pierde mințile” șl săvirțaște lu
cruri pa care Iți sate greu să le 
califici.

Up moment de riăbidune morals, 
un act necugetat de o clipă pot a- 
runca o grea pală pe o întreagă 
viață de muncă dusă pina atunci 
exemplar. Stlnia, Încrederea unei 
colectivități mal mari sau mai 
miel nu sfat monezi obișnuite pe 
care ie poți deturna la primul 
prilej. Valoarea lor devine nulă o- 
dată cu scăderea dintr-un motiv 
sau altul a „cursului" valorii mo
rale a calul creditat. Onorurile, 
după cum ea șțto, nu se pot clădi ; 
detit pe onoare. Viața noastră 

- isoclală, procesul amplu ol con- 
Blrucțlcl socialista fa, care sfat an-

■ gajaw vaste o.nergil umane oferă 
un larg dmp de afirmare a porso- 
nalll&țU fiecăruia. Nu-I picat ) 
atunci de acerte strădanii care, 
pe bună dreptate, slnt pu.se sub î 
semnul îndoielii ta primul act ne- | 
cugetat, IrKspomsabH pe care II să- j 
vlrșcșlc uneori dte un om cu vechi . 
stata <le servicii în slujba societății?- ■

■ E o Întrebare pe caro o adresăm 
deopotrivă rațiuni! și fatalii. In 
cazul' concret dezbătut aici, făs- j

Jpunsul a fost dat chiar de către j 
! col în cauză, de Ștefan Mușat. Ac
tivitatea, atitudinea sa de astăzi 
ne arată efi a Înțeles. i

bllce, aire-l aplică pe loc o amendă 
de 1 MO de lcl. Comisia de jude
cată — undo ajunge întregul caz — 
tșl însușește sugestia conducerii 
întreprinderll de a discuta faptele 
Iresponsabile ale brigadierului In 
fața muncitorilor dtn toate cele 
trei schimburi ale fabricii, lucru 
care s-a șl p-etrecut de altfel

După cum Bp vede, actul de in
disciplină șl huliganism a fost in- 
Umplnat, cum era și firesc, de o

eele unui om cu dubla calitate de 
șef al unei asemenea brigăzi dar și 
secretarul unei crganlzațU de par
tid care răspunde-de activitatea moi 
multor brigăzi — Ionică, Cimbrescu:

— Vedeți — spune el — exemfjle 
slnt multe.J Brigăzile acestea slnt, 
de fap:. o formă foarto concreta â 
activității d© partid ta producție- 
Panlru că totul m face în num-fie 
principiilor comunista de lucru șl 
pentru o Înaltă conștiință comu
nistă. Dacă vreți un exemplu lată s 
chiar ta aceste adie colectivul urinei 
noastre și-a sporit angajamentul 
luat la începutul anului. Cele 
dteva brigăzi care țin de organiza
ția noastră de partid au luat ta cal
cul posibilitățile fiecărui om Șl, do 
aici, alo brigăzii in corparc șl, fa fe
lul acesta, angajamentul nostru a 
devenit cova concret șl substanțial : 
un stimulent, un scop al eforturilor. 
In found,, noi am Intenționat ca a- 
cesle brigăzi să devină1 o școală 
complexă de educație comunistă și 
trebuie să facem asta prin orice 
■mijloace». ■

IOT de brigflri. De producție ta 
primul rind. Șl lot ta primul rind, 
de educație. O educație concretă, 
aplicată. Educația actului' cotidian 
de rnunefi și- de atitudine, potrivit 
fiecărui cm cJ fiecărei inicj colecti
vități ta parte. Cu metoda dUversc,1 

InUmplări f! cu jurnale de acti
vitate diverse, dar cu aceeași fina
litate șl subliniind aceeași Idee: ideea 
tii munca iMăaji, cu rulați Uf pe care 
la creează între osmehl, cu spirilvl 
.competitiv creat prin angajarea in 
Întreceri soda!IM® oferă; eel mai 
fertil teren al formării unor teat- 
nice principii de etică b mundl ta 
conștiința celor ce o exerdtă. Bri
găzi de muncă, brigăzi școală, bri
găzi care militează pentru un înalt 
randament productiv dar și pentru 
înaltele însușiri morale alo omului 
societății socialiste.

Vă iflvifâm la „Grivlța roșie4' să faceți cunoștință cu membrii 
brigăzilor de producție și educație socialistă

Lupaa ?. Răspuswul a 
venit prompt :

— Păi. simplu : la 
Ificfitușerle.

Un om lntr-un co
lectiv de mii de oa- 

monL;.
Un ’om despre care 

fiecare știe cita ceva, 
Iți vorbește cu res- 
p»cț.

tarii do aid. Lucră
rile au demarat ceva 
mal greu deoarece ni
meni nu era pregă
tit penlru o asemenea 
ronsîruclle.

Alături de cel care 
căutau soluții sc afla 
șl un om despre care 
puțini știau ca pusese 
ta Inimă realizarea 
cit mal grabnică a 
construcției, Un, om 
care nici măcar nu 
avea copii de virata 
creșeL Un fost mun
citor nl urinei, plecat 
de alei In facultate șl 
întors apoi-" Inginer. 
Numele lui? Toma 
Nuță. Ptaă ssarâ Ur
du zăbovea în biroul 
BfiU.

„Are ' un serviciu

de neîndepllnlre a unei 
luate ta Interesul producției.

Ceea ce’ urmează ta continuare 
pare greu de Înțeles la un om cu 
„cartea de vizită", a brigadierului, 
parafată' de efortul responsabil 
vreme de zece anL Atll de greu 
de Înțeles tacit ,plnă șl Ștefan Mu
șat Ișl exprimă, azi, nedumerirea.

briga-
niuhcltori

fl- 
știu 

®ă se comporte ca niș
te oameni de omenie.

greu, ziceau unH. Stat 
o mulțime de făcut”.

Dar nu era numai 
arta. Inginerul lucra 
la o Inovație șl do
rea b-o termine cit 
mol repede. De ce ? 
S-a înțeles abia afancl 
cfad a mor® Ia sindi
cat șl a spus : „Drep
turile bănești ce ml 
se cuvin la Inovația 
aceasta — (cam vreo 
O OOT de lei n.n.) —
vă rog ®ă le treceți 
ta contul creșel-gră- 
dlrtiță”.

— Dar, ne spun® 
cineva do 1a uzină, 
'facrurilo nu s-au oprit 
alei Inginerul g-a 
dovedit și mal de

cern treaba .a.rta dt 
mol repede. Uzina are 
fonduri pentru con- 
rtr.iețH, dar nu-I de 
ajuns. Vă propun deci, 
cn. împreună, să rea
lizăm In timpul nos
tru liber toate ■ Insta
lațiile electrice șl sa
nitare".

Electricienii șl ta- 
filal.itarii au răspuns 
cu toții acestui apel. 
Inginerul Tcrma Nuțfl

rată motivele trainice 
sta stlmri de care se 
bucură,

— Intr-un 
fol, aflăm de la Gbebr- 
ghe Lupea, lucrurile 
n-nu nimic deosebiți In 
de. Ce fac cu, de fapt?, 
Conduc un atelier de 
lăc&tușaric. A‘c! ' se 
pun, fiecăruia dintre 
noi, o mulțime de pro
bleme tehnica. Munca 
noastră e prezentă de 
la demarajul iii cpn- 
strucțta navei , șl plnă 
la livrarea el; pînă la 
plecarea far prftna 
cursă. Așa că trăind- 
continuu ncort ritai, ne1 
potrivim cadența pa
sului după el...

Așadar, a lOT-a Ino
vație — Imaginarea u- 
nor compensatoare ds 
dllatațle pentru Insta
lațiile de evacuare u 
gazelor, sduția tehnică 
inedită ,pe cale de a

Da, curajul e ceva foarte Important 
tind vrei să înveți o meserie. Cu
rajul do a ta apuca de cmi), do o 
lucrare pe ■■ care n-al mai facuc-o. 
De fapt esic vorba dc.'ipre încrede
rea in Une. Tocmai asia ne străduim 
să-l învățăm pa ucenici : încrederea 
in el... - •

Puteam e& mal faUrzil mult la ’ 
brigada iul Ion I’ojxî. Ajș fi adunat 
Încă multe argumente caro să de
monstreze că acest, grup de tineri 
alcătuiește nu numai o formație do 
lucru ti, mal important; o instituție. 
de educație, o . colectivitate sudată 
prin atijal de conștiință.

Iată insă și o brijpidA de sudori : 
brigada Iul Nicolae Culca din sec
ția cazangerie grea.

— Știți cum a cu brigada asta 1 
tml apune Culca. E așa ; oamenii 
trebuie sâ poarte o răspundere con
cretă pentru munca lor. Să știe el 
nu stat stasuri șl mai ales eă angz- 
janicnicle slnt angajamente : fer
me, riguroase;- exprimate ta pro- 

nu ta vorbe. Cum rcall- 
această responsabilitate 

' Avem un ' registru do 
program. Ia”" fiecare1 dimineață 
taslem în acest registru, după ,o. 
discuție colectivă, ce arc de fficut 
flecare. Ce- e scris acolo devine 
•hotârire a brigăzii și, fa' nusnole.; 
el, brigada trage, la răspundere. E 
o autoritate morală colectivă.1, greu 

,t»ăwl te1 sustragi pentru- că .repre-, 
zJhtă propria ta holârire. Sinteui 
never! față dc orice abatere, lor 
asta are efect șl Înseamnă edu- 
e,i(ic. D.-.di' vreți -amănunte inteeba- 
ți-i po Dumitru Dumitru : el o ulti
mul care a trecut prin „bata da a- 
buri” a ‘opinteli brigăzii. CX)!nte 
care înseamnă de. fapt o atitudine 
IntranalgenlA fermă, potrivit prin
cipiului, pa mro ml l-au enunțat 1 
mal miilțl membri al1 brigăzii,' cu: 
trebuie ie văd cum muncești;' 
nu cum vorbești, ca Bă-țl pol spune 
cine ești"; ’ • ’ ‘

-Șl, ta sflrșlt, mai adaug aid zpu-

Conslanîîn 
CĂPHAIIU 
corespondentul 
„Scinleii'

fantelor sarcini caro stau ta fața 
parildulur șl a poporului nostru. 
Am alcătuit atunci, pentru în
ceput, cîteva asemenea brigăzi ta 
secțiile mat Importante. Do obicei 
spunem despro o inițiativă : 
„prinde" sau „nu prinde". Aici nu 
ao poate vorbi așa. Nu era o ini
țiativă oarecare, d o idee, o ac
țiune politică do marc importanță 
șl cu un ecou profund In con
știința muncitorilor noștri. Ntd n-a 
trecut o lună dta ziua constituirii 
primelor brigăzi șl au șl început să 
repară noi p noi cereri. Din no
iembrie și piuă azi, numărul acos
ta.- brigăzi a ajuns la o sută nouă
zeci și șase. Dar lucrul cel mal Im
portant este efectul produs asupra 
climatului da muncă din uzină — 
șl prin asta asupra rezultatelor 
mundl proprlu-zlsc» Iată un in
diciu : la sflrțltal anului 1971 pro- 
centifl utilizării fondului de timp 
productiv era la no! de 82 la «ut L 
Acum el a crescut cu patru procen
te. Șl asta nu-1 puțin lucru.

...Idee, acțiune politică, tilnvil d« 
muncă, fotosiroa fondului de timp. 
Noțiuni cu se.-zuri majore, puso ta 
strictă legătură cu apariția și acti
vitatea brigăzilor de producție și de 
educație. Mărturisesc, ele ml-nu 
stirnk curiozitatea șl intă-mâ față 
ta față cu un llnăr lăcătuș, șe" do 
brigadă, Ion l’opa, din secția a Il-a 
prelucrări mecanice. Aflat fa u- 
zină doar de tițlva enl (acum trei 
ard a absolvit școala (profesională 
cu media 10 — a avut 10 pe linie, 
în tot timpul școlarizări!) "știe 
exact nu numai care clnt carințole 
profesionale ale, unul tinăr mun
citor, dar șl obligațiile tie ordin 
moral fa relațiile cu oamenii ală
turi do care lucrează.

— Ca este., de fapt, brigada dum
neavoastră de producție și educație? 
l-am întrebat.

M-am aflat de .ca
rted, cu treburi, ta 
Uzina de utilaj pe
trolier din Ploiești. 
Aici ml c-au spiw 
despre un om dteva 
lucruri pe care aș dori 
să le înfățișez citi
torilor In cele ce ur
mează.

„Anul trecut a ve
nit ta uzină, înlr-una 
din obișnuitele sale 
vizite do, lucru, to
varășul Nicolae
Ceaușcscu. între al
tele a recomandat 
să ®e clădească dta 
rezervele uzinei o 
creșă 
satariaților. 
cum ora șl firesc, j 
fost primită cu sa' 

do munci'

din tineri. TJnerl serioși. ; N-am? 
spus sobri, n-am spus Încruntați, 
am spus serioși ; ,ceea ca o cu lo
tul altceva. Brigada ®s autoeducă 
și educă la rindul e! pe alții;

— Am doi ucenici In brigadă — 
mni spune Ion Popa. Sperăm să fa
cem dta el ceva pentru că ne ocu
păm cu toții șl foarto Insistent. Să 
vedeți cum fac«?rn roată ta' jurul lor 
ș! ba ic arătăm cum să citească un 
desen, ba le vorbim despre curaj...

este btae car.osc.ii ta 
uzină,’ este stimat șl 
cu greu s-ar fi putut 
găsi cineva caro să 
nu-1 urmeze în aceas
tă. Inițiativă.
,Acum dteva zile 

l-am tatilnlt pe Totnn 
Nuțfi la comitetul, de 
partid și am vrut să-l 
întreb despre— Anti- 
clplndu-m! Intenția

Tabloul de on oare a/<rubricii FAȚĂl^^^rĂ^CXȘ_ELJNSJf$L
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câ n-ar trebui să începem
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cent ă. cind se calcula doar 
necesarul trimestrial, de
falcat pe luni. încă de la 
Începutul trimestrului , res
pectiv. Acum, calculul eacaracter prioritar. Noi ara ----------------- - -- -

alee, toluși, '6 calo Jntarme-ir execută mecanizat poxwl 
dtară. Ca urmare, am tre- c.

L^_€A^]JJ^n^^l TEHN!CII ^ DIN LUMEA ȘTIINTEr ȘrTEHJJJCH^^

. Prin recenta cuvtatare rostită ta preponderenta a inginerilor spre
cadrul Conferinței po țară a ,irigi- sectoarele de concepție, cercetare

și proiectare, in care se hotărăște 
pini la urmă elaborarea . unor căi 
șl modalități de dezvoltare șl mo
dernizare a economiei. Fiindcă, la 
ora actuală, 6 bună parte dintre 
ingineri eînt ocupați In posturi 
administrative, de birou. Mai mult, 
fi-a creai acel tip do Inginer caro 
lucrează cu hlrtille, ceea ce repre
zintă, ta fapt, o abatere de la pre
gătirea șl funcția acestuia. La noi 
in Institut am căutat aă Înlăturăm

Heritor șl tehnicienilor, tovarășul 
Nlcolae Ceaușsscu ne-a oferit un 
nou șl important document progra
matici privind căile de intensifica
re a ritmului dezvoltării țări! nong- 
ire In „cursa* pentru ajungerea 
d!n urmă, pe parcursul a muma! 
dtava cincinale, a țărilor cu o eco
nomie avansată; privind locul șl 
rolul creației tehnloo-tagmerestl 
proprii In cadrul efortului Întregu
lui popor, consacrat edificării socie
tății socialista 
multilateral dez- - 
volta!©. D ir. i-o
multiplele sl ex- 
cepțtonalele Idei, 
recomandări gl 
«i rclnl. - cuprinsa 
ta cuvtatare. una
— esențială pen
tru condiția si ac
tivitatea ingine
rului contempo
ran — se referă 
la sensul total
mente aplicativ 
pe care trebuie 
să-l albă munca 
de Înnoire sl mo
dernizare din do- 
meniul* tehnicii.

Ce factori de
termină, ta mo
mentul da fata, 
asemenea orien
tare a fiPiriiulul 
practic - aplicativ 
nl acUvllăUl Ingi
nerești 7; Mal . In- ■ 
tii, însuși , sped- i 
flcul evoluției I 
creației tehnico- t 
științifice ta b
mea noastră, fap
tul că. m momen- ■ 
tad do fată, o mare 
căutare, o toi mal 
mare căutare o au nu Ideile noi în 
sine, el Ideile noi materializate, efl- 
clenle din punct de vedere econo
mic. în al doilea rind, o asemenea 
orientare ține de însăși particulari
tatea disciplinelor tehnice, mal preg
nant utilitare, in sensul bun al cu- 
vtatulul, mai aplicative. în nl trei
lea rind, no!, ca una din tărUe ta 
curs de dezvoltare, trebuie, inevita
bil, să vedem In orientarea respecti
vă un prețlofi factor de progres ra
pid șl multilateral Pentru o putea 
înfăptui lndlcnțliile conducerii parti
dului, așa cum dictează interesul 
major al ridicării mal rapide » 
(firii pe noi trepte de civilizație 
șl. bunăstare, so impune ca intelec
tualitatea tehnică să posede o con
cepție clară șl aprofundată asupra 
a ceea ce Înseamnă pasiunea nou
lui Intr-un astfel de context preg
nant aplicativ. \

După cum rezulta sl din expe-' 
riență Institutului nostru, care prin 
profilul său deservește și intră ta 
colaborare cu aproape toate sectoa
rele economiei naționale (In ce do
meniu nu există un aparat electric
— profesional sau de uz larg ?) 
Inginerul creează, elaborează solu
ții valortfieabile ta practică numai 
atunci etnd activează lniru-un loc de

u munci ee-I oferii această .posibilitate 
jj3 fi ._rare 
,«il

preconizata redistribuire, la nivel căci. Intre timp, unele firme dte- 
națlonal, a forțetor do crcallo teh- par. altoie tel schimbă profilul 
nlco-șiltațlfică. prin îtulrurnarea productiv ș.a.m.d.

Totodată, crearea șl promovarea 
noului In sfera activității ingine
rești se referă șl Ih nevoia de 
a finaliza rezultatele noi, nu mlît 
In scrieri (articole, cărți), cit mal 
aieș iu proiecte, instalații sl tehno
logii. Scrierile Lșl au șl ele rostul 
lor, dar ciad încep ffă greveze 
pa trupul căutărilor creatoare apli
cative șl reale atunci devin un 
fenomen tnedorit Desigur, in sensul 
prevenirii unor astfel do stări do 
lucruri trebuie revizuit șl sistemul 
actual de apreciere a activității

inginerului. în momentul de față 
slntem Încă tentați sa taxăm ca 
mal bun pe un Inginer care u scris 
o lucrare neaplicabllă (In cel mai 
bun raz, neapUcalâ). oompnratlv 
eu col ce a ameliorat o testataț’e 
in ir-o secție sau este autorul pre.-t- 
tlglas al unor Invenții. Or. popu
laritatea, ca autor de studii, nu 
este Întotdeauna sinonimă și cu 
valoarea practică, utilitară, a acti
vității Inginerului puternic ancora
tă In producție. De acest lucru tre- 

______ ...____ ____ ______ _ bule să ținem scama mai alea în
(Iile abstracte, de principiu, a.par munca cu inginerii tineri, care abia 
*- ■ ......... ■ ■ ■■ acum se formează ri pătrund „tai

nele" acestei profesii ailt de grea 
și de frumoasă.

Inginerul trebuie ®ă madlfesle a- 
cetașl' Intona Interes pentru nou șl 
In sens' mal larg. Despre ce este 
vorba 1 In multe sectoare de acti
vitate. ca cel al electrotehnicii 
(ale cărei rezultate deservesc qvasl- 
totalltatea domeniilor 'economiei 
naționale), este greu do Identificat 
soluții datorate unul singur specia
list. Inginerul creează In coleeiJv 
șl. ca atare, trebuie să dovedească 
o atitudine corespunzătoare față 
de eforturile șl realizările celor' 
din jur, ale celorlalți ingineri, ale 
muncitorilor si tehnicienilor. In se- 
nerah • Personal, m-șm putut con-

asemenea neajunsuri șl am intro
dus regula ca șl membrilor colec
tivului de conducere să 11 ce re
partizeze, Individual, sarcini do cer
cetare sau proiectare, după profil, 
practică ce dă bune rezultate.

Să' revenim Insă la modul In 
care trebuie să se manifeste pasiu
nea pentru nou a Inginerului. Do 
ce Inginerul nu trebuie să vizeze 
numai promovarea unor klel d, 
mal alta, a unor rezultate ? La o 
analiză mal atentă a lucrurilor se 
poale constata că ideile „noi", solu

13 acel specialiști caro sînt răpii 
de realitățile producției, care pri
vesc prea de sus — uneori 'ailt de 
sus, incit nici nu le mal disting 
clar — nevoile acesteia. Un exem
plu edificator îl constituie preocu
pările actuale legate de Importuri. 
Astfel, deși ee vorbește "tot mal 
mult de reducerea importurilor, 
sarcină primordială ce revine cer-, 
cetAril științifice, totuși, în practi
că (datorită necunoașterii celor im- 

, portate anterior. ®alt cure se pro
duc de acum in țară) continuă să: 
ce ceară aducerea acelorași utilaje- 
sau materiale. Dună cum. din cau
ză, că unii solicită comenzi de ,1a 
prea multe firme (alese după crl- 

_ țerjl nu întotdeauna realiste) se
)fi care U pușe,fc^J®Memenea'-ce^;<n> ^ulm clnd e vOrbh"d,c'denpnBr^
rinte majore,-, Jn lumina hcestor--' sau Înlocuiri de ‘piese,: ca aceștia" • vHigș-lncă o dată de™jlniporlnnțț 
realități trebuie flă ealutăm. deci: nu mal sile cui să se adreseze practică po care o are. !fa prezent

receptivitatea Inginerului fală de 
noutatea creată de alții, .cu prilejul 
unei recente reuniuni Inedite orga-

'v'f
g -C g JIB!
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Diagnostic... electronic

Investigarea bolilor stomacului șl 
duodenului necesita prelucrarea unul 
considerabil volum de date privind 
apariția, evoluția ri manifestarea a- 
©ostor malmilL Contracararea impedi
mentului menționat este posibilă ; 
pentru prima dată ta țară, la Arad, 
coordonarea, sistematizarea si codifi
carea datelor obținute jn cadrul exa
menului clinic al bolilor se fac prin 
Introducerea prelucrării șl Interpre
tării automata a acestora cu aju
torul calculatorului electronic. Un co
lectiv de medici din Arad, condus de 
dr. Grigore Angelescu in colaborare 
cu inginerii B.- Mthalaa șl R. Stoe- 
nescu, specialiști in analiză șl progra
mare, precum și cu Inginerul W. Lo- 
wenfeld, directorul Centrului de, 
calcul teritorial Timișoara, au reușit 
diagnosticarea automată, pe calcula
torul electronic „Iris" Bă, a bollloT 
stomacului si duodenului. Pe această 
bază, examinarea șl diagnosticarea a 
sute șl mii de cazuri de l/oll cu acest 
HMxiflc no pot efectua ta dleva mi
nute, față de situația anterioară ta 
care erau necesare examinări ș! In
vestigații repetate, foarte cosllsltoare. 
ce solicitau un timp îndelungat, con- 
sțltulnd, totodată, țienlru medici, o 
muncă obositoare, de rutină și nu un 
act de cercetare științifică.

Metoda de lucru pornește de la 
determinarea precisă a tuturor crlte- , 
rillor 00 caracterizează o boală de ' 
stomac sau duoden, ta ceea ce pri
vește simplomele, stadiul ei. locali
zarea bolii ș.n. Pentru stabilirea 
diagnosticului ®e clasifică aceste 
criterii șl are loc Încadrarea fiecă
ruia ta codul de etad dfro al bolti 
respective. Urmează prelucrarea da
telor, coTLsltad In analiza tuturor ca
zurilor de boli de stomac șl duoden' 
care au fost etasfteate,, codificate șl 
introdusa in așa-zlsul „flsles- de 
simptome", ce se taregislrează ta 
memoria calculatorului- Etapa urmă
toare, alcătuirea „fișierului de bol
navi”, dă posibilitatea stabilirii ele
mentelor ce trebuie Introduse ta car
tela perforată, a pacientului. în final, 
compararea datelor de pe chestiona
rul „fișier de bolnav" cu'celo din 
„Grierul de simptome" duco la trie
rea automată, elaborată do calcula
tor, a „fișierului de diagnostic". Ast
fel, la; Ieșirea datelor din calcula lor 
se poate d ti cu exactitate boala ori
cărui pacient, In raport cu ponderea 
și prioritatea rimptomelor respective.

de specialitate, ca și din favățămta- 
tul de cultură generală, cercetători 
din Întreaga țară. Ingineri șl tehni
cieni dlntr-o seamă de Întreprinderi 
clujene. Simpozionul a abordai pro
bleme de o deosebită importantă 
pentru economia națională, modul In 
caro fizicienii lșl aduc contribuția la 
Înfăptuirea unor sarcini majore ce 
decurg din introducerea cuceririlor 
tehnlco-știlnțifice în producție.

Instalații complexe

din sutoutilare
' ’’J U -" *'^ =. ' '>Y ■ V'i s

în cadrul Centrului, timișorean do 
sudură șl încercări la oboseală a me
talelor a fost inițiată o largă ac
țiune de autoutltare, ta care parti
cipă numeroși oameni de știință, cer
cetători șl alțl specialiști din ■locali
tate. Pe această cale a fost realizat 
ți pus In funcțiune, recent, un mo
dem termostat electronic do otalonn- 
re a termocuplelor. utilizat la măsu
rarea temperaturilor ridicate ce se 
produc In piesele metalice supuse 
eu dării

Atomul la... lucru

nlzste la nivelul sectorului 6 al 
municipiului București, eecior in 
care co află Institutul nostru. La a- 
coastă inUhilre intre reprezentanții 
Institutului de fizică atomică 
(I.F.A). InAlltuiuiul de cercetări șl 
proiectări pentru industria electro- w ' 
tehnică (I.C.P.E.), Institutului do ' 
cercetări ți proiectări pentru metal© ! 
neferoase șl rare (I.M.N.R.), fa 
principal, am luat cunoștință do 
elementele do noutate apărute fa 
fiecare colectiv, sub aspectul cer
cetării, al organizării acesteia, au-

> todotârii. flnan-
l țârii. Pornind do 

la unele sarcini 
comune — Intre 
care aș aminti 

-programele, prio
ritare- de cerceta
re — B-au eviden- 

fțtat. no! șl nod 
piste de extin
dere a cooperări
lor dintre Institu
tele participante 
Ia înlllnlre. Re- " 
zolvarea. In co
mun. de către co
lectivul institu
tului nostru sl 
cel al Institutului 
de cercetări șl 
proiectări pentru 
minereuri nefe- 
roa.se șl rare 
(I.3LN.R.). de Pil
dă. a proble
mei semlconduc- 
toritor ALCORO 
(eu o mare re
zistență mecani
că) oferă posibi
litatea răririi stâl
pilor de Înaltă 
tensiune ta re
țeaua de trans- 

' port a energiei 
electrice, cu mari 

avantale Ia nlyc- 
eeonomlel naționale. După 
noi om oferit atomisliior de ”

ș! serioase 
lui 
cum - I
la I.F.A. unele tipuri moderne de 
condensatoare de impuls, pe care 
el au Început ®ă Ie folosească grab-, 
nlc. tn.anumita aplicații Industriale 
ale laserelor. In același timp, spe
cialiștii de la 1..F.A. ne-au pus la 
dispoziție diversa rezultate ale lor.

1care au contribuit la asigurarea 
plăcilor de seleniu, bunăoară, ce 
condiționau asimilarea, pentru pri
ma oară in țară, a unei tehnologii 
de producere a aparatelor de repro- 
graJtle (XEROX). Rezultatele o- 
feriie de specialiștii do la I..F.A. 
ne filat utile 'șl ta alte direcții, ta
lie care ta realizarea unor mate
riale dl electrice superioare (ta spe
cial pe linia iradierii dlelcctrid- 
lor). ■ t

Cuvintaren secretarului general nl ' 
partidului este plină de învățămin
te pentru prefecțlonarea activității 
Intelectualității tehnice din țara 
noastră. Trăgtad maximum de con
durii pentru munca sa practică, 
colectivul tn care lucrez este hotă
rî! să-șl aducă o contribuție spo
rită in înfăptuirea obiectivelor can
titative șl mal ales calitative alo 
actualului cincinal.

. talvifc, XAă.',... lulowoMi
Dr. tag. Florin TXNĂSESCU 
direclorul Institutului do cercetări 
și proiectări pentru industria 
electrotehnică din București

In atelierele proprii nlc centrului, 
s!rit destinate fabricării slrmei lubu- 
lare cu pulbere In interior.- pentru 
sudări cu arc deschis șl In inedlu de 
bioxid de carbon, precum șl pentru 
încercări la' temperaturi joase. oină 
la aproape minus 200 grade, o oțe
lurilor priogenlce. utilizate In pro
ducția unor utilaje pentru Industria 
chimică. I.4i acestea se ndatigă șl o 
nouă mașină do încercare In frecaro- 
uznre a materialelor, la temperaturi 
cuprinse Intre-20 șl 500 grade.C„ fo
ind te In producția echipamentelor de 
frfnare pentru autovehicule rutiere 
gl de cale ferată. In același timp au 
fost finalizate mal muite rrmslnl pen
tru încercări la oboseală n metalelor, 
instalații de sudat cu plasmă;' Iar In 
colaltqraro cu Uzina mecanică din 
Timișoara s-au realizat primele In-' 
staloill de vJdare gravitațională 
puse la dispoziția șantierelor de con- 
Ktructil navale, Instalații care ating 
o productivitate de circa 4 ori mal 
mare dorit aparatele cia-rtce folosite 
In sudură. • « -

Mașinile șl instalațiile amintite În
locuiesc cu bune rezultate utilaje si
milare provenite din Import fapt ce 
asigură folosirea cu eficiență sporită 
a fondurilor puse la dispoziția cen
trului timișorean pentru dezvoltarea 
activității de cercetare științifică a- 
ollcatlvă.
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Ing. Radu Giuțcâ, de la Institu
tul de geologie din București, 
efectuează cercetări pentru de
terminarea unor elemente In 

diferite minerale

Pro'eclanji ai Institutului da carcotâri pentru prelucrarea jijeiului din Ploiești sludiazâ — pe machetâ 
sarea utilajelor unor insîalajii pentru noi rafinării

"S.
Comparativ eu anul 1970, In anul 1975 uzina „Electro- / .

nlca* din Capitală Lțl va spori producția de televizoare cu prelucrarea Integrată a
eu 70 Ia sulă, Iar cea de radioreceptoare cn 50 la sută. datelor, ci cu aplicații
Concomitent, numărul de tipuri de televizoare șl radio- PAD Izolat©, din colo cu
receptoare se va dubla. Volumul mare șl diversitatea 
producției, construcția din ce ta ce mai complexă a apa
ratelor, varietatea tehnologiilor, necesitatea organizării 
procesului de producție in diferite sisteme reprezintă tot cut la folosirea cateulato- 
atfțla factori care determină, ta această mare taireprin- rului In programarea .ope-
dere bueureșleană, o adevărată „explozie* a volumului . rativă a. producției secției
de Informații necesare la luarea deciziilor de conducere 
a activității economice a uzinei. Anual, la „Illeelronlea* 
oe fabrică peste M de sortimente de aparate de radio șl 
ielevLzoare, fiecare, neccsîllnd cite 900 de repere.distincte, 
aproape 25 C©0 operații tehnologice, Iar pe ansamJblnl în
treprinderii este vorba de peste 20 090 de Upcrdlmenslunl 
de materiale și de circa 50 900 documente de lansare a 
producției In fabricație (exclusiv cele de manoperă) pe 
lună. Cum poate fi prelucrat acest volum uriaș de Infor
mații pentru ca, la diverse niveluri do conducere a produc
ției, si se Ia deciziile optime, care asigură realizarea șl 
depășirea Indicatorilor de plan, creșterea rapidă a eficien
ței economice? Pe această temă a,m avut recent o con
vorbire cu tag. ȘTEFAN ȘUTEU, director general al uri
nei „Iilecironica".

Pentru îmbunătățirea ciulul — un bcciefichi ra- 
metodetor de prelucrare, n pllmentar de aproape trei

nlcalculatorul electronic al 
Întreprinderii sl durează 
doar trei zile. într-o etapă 
următoare, calculul apro
vizionării cu piesa IPRS ©a 
va perfecționa sl mal mult, 
urmărtodu-fi© la 1—2 zllo 
„mișcarea" IlecAnri reper 
(Inclusiv nivelul stocu
rilor). Preconizăm, de ase
menea. ca i tot In acest an

— Vă propunem si tre- că introducem gestiunea 
cem peste descrierea — «tocurilor la fiSȘafc sl.raib- 
mult prea „tehniclitd" — angamblelo; dta producția 
a .modului de lucru cu proprie. L _ 
calculatorul ți xâ vedem O altă problemă a cărei 
care «tr.t avantajele prin- fotațlonare corospunzătoa- 
clpale ale acestui sUtem re o urmărim, prin fotosl- 
da planificare operativă ? rea sistemului PAD. este

creșterea nivelului de flă-
— DUurarea ta timp util bllltate — comportarea In 

a programelor operative da exploatare a aparatelor re
producție, datorită scurtă- <î!<) si TV. Culegerea or-

a ftanizală. sistematizarea sl 
acestora, asigură poribtilta- brin prelucrare nu-
lea cunoașterii, înainte de 
Începerea lunii programate, 
a necesităților do capaci
tate, materiale, forță da

do jKolucrare a metalelor 
(S 330). secție care poate fi 
considerată ca un sistem 
Închis, un adevărat model 
pentru prelucrarea integra
tă a datelor.

ansamblelo dta producția
i ... ■ ..

datelor necesare conducerii milioane lei ; li\ cazul ml- rLi. duratei do elaborare 
Ci Ufl pC"lnî ptUI .rnt..4'r.s» n 4 o n^i((l’rfl <rl 1 î* n

1-nm făcut In activitatea 
firumcilnr-contabUA. ape- 
llnd 1a cen’-re do calcid 
mecanograflco — ne-a 
spus, la Început, Interlocu
torul nostru.' Dotarea, re
lativ recentă, a uzinei „E- 
lectronlcn* cu un mlnl- 
colculator oleclroalc a 
creat insă posibilități noi 
șl mult sporite în dome
niul prelucrări! inecnnlza-

, te și rapide a datelor.
— Care au lost proble

mele abordate cu priori
tate cu ajutorul acestui 
calculator ? .

. — In,primul rind, ne-nm
"^tridreptuf-iitejițla spre dcw''' 
' merillle care necesitau un' 
volum mare do/miincă și 
a căror rezolvare rapidă, 
In timp util, era șț e.te de
cisivă pentru creșterea e- 
fidențcl producției, cum 
stal : .oticului nivelului in- 

‘dtcatorilor tehr.lco-ccono- 
mld planificați, nl încărcă
rii capacităților de produc
ție nu numai ]>e uzină, dar 
șl pe secții, ateliere șl 
chlnr grupe de utila le. sta
bilirea unei structuri opti
me a plnmilul, bazată po 
utillznren rațională a re
surselor disponibile — ca
pacitate de producției for
ță, do muncă, nuiterii pri
mo -si •materiale. fonduri 
valutare. Bunăoară, in le
gătură cu această ultimă 
problemă enunțată — op
timizarea structurii pla
nului de producție anual 
a! întreprinderii — In u- 
zJnu noastră se întocmesc 
mnl multe variante In 
funcție de valoarea pro-

nlmlzăril fondului valutar 
necesar — o economie. do 

. circa un milion lei valută 
s.a. Evident.__ _ _  concomitent 
cu optimizarea Indlcatoru- 

uK -fitii.______ ■______ «.’.îhî w
9 i (fci

(

5

r
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ro JA.’

i
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9

dto sl TV. Culegerea or- 
a Eanjzată. atetemaUzarea sl

: l; .1 i .

a sa .••

tomată, a datelor statistics 
cu privire la comportarea 
televizoarelor 
ceploarelor ta 
no va permite să luăm cele 
mai eficiente' măsuri fa 

■construcția sl fa tehnolo
gia aparatelor penlru* ridi
carea nivelului de fiabilita
te a televizoarelor sl radio
receptoarelor fabricata la 
uzina „Electronica".

— Cit au costat apara
tura ț| introducerea siste
melor de prelucrare cu a- 
juiorul calculatorului elec
tronic a informațiilor prl- 
vir.d ‘activitatea da . t>fo- : disirțic 7 ■ F.

ț

si radtore- 
exploatare.

— Din 1M9 șl plnft fa a- 
cest an, uzina a eunorUiU 
In acest domeniu, cheltu-

J/f i.*’i caro BU depusese 239 o»)
IcL din care 50 MO Jd pen- 

■ ’ tru pregătirea cadrelor ne-
creare. O cheltuială relativ 
scăzută, dar , cu efecte e- 
conomjce deosebit de favo
rabile. Iată de c© am pre
văzut Înființarea unul cen
tru- de calcul “la uzina „E- 
lectrontai“. prin dotarea cu 
un electronic
r enx-zau. Această perspec
tivă pune sarcini gerioaso 
In fata Întreprinderii sxtas- 
tre. ta primul rimi. Drfi.

. gătlrea cadrelor de 
filate necesare : 
programatori sa.

t
muncă pentru garantarea 
ritmicității producției. în 
aceiași timp se accen
tuează preocuparea pen
tru rnobllizarca rezerve
lor existente, ta vederea 
reducerii prețului de cast 
al producției sl creșterii .   _
gradului de rentabilitate la realizarea acestei 

prelucrării automate s dă- riivei de secție s.a. în func- 
telor. In activitatea eco
nomică, aceasta nu comiți- 
,U1C ,nllî declt punctul de 

itarticT• .“marm'ta'pre'țK‘do plecare al ciclului de pro- 
ccwt complet comerctaj (ur- duc;ie...

— Așa aste. Avânta je-to 
pretacrfiri! automate a da
telor (pe scurt: PAD) se 
manifestă dta plin numai in 
cazul organizării in între
prindere a unul sistem in
tegrat de prelucrare a da
telor, adică a unul alsldm 
Închis, exllra; asupra tatre- 

Eficîența optimizării gutat ansamblu de acilvl- 
slructurli ptanulul de' pro- (Ați din Întreprindere. Dar 
ducțle poate fi Ilustrală do crearea imul asemenea 

ronsiiluio o acțiune nuto La calcularea c2wr%’a .. _ .
variante de plan po anul romp’exă șl de lungă du-
1973 la „Electronica* : In rată. în condițiile existente
cazul maximizări! benefi- in uzina noastră ®o părea

lui adoptat drept criteriu 
de bază se obțin valori fa
vorabile șl pentru ceilalți 
Indicatori.

— Optimizarea structu
rii planului anual de pro
ducție reprezintă un exem
plu bun de aplicația a

soeelfi- 
anollstl.
Pentru 
acțiuni 

ani tre
cu un

i-

J
mărindu-Rc maximizarea 
beneflduhii), de cheltuielile 
materiale șT consumul de 
muncă anual, de Import. — 
total șl pe relații ș.a. De a- 
semenen, ta acest scop om 
folosii drept criteriu de op
timizare gradul maxim do 
folosire a capacităților de 
producție Intr-un atelJer- 
„chelc“ șji.

Eficiența

do marc anvergură 
cut. in colaborare ™ 
institut de epecialltate. lae- 
laborarea unul studiu teh- 
nfco-^conomlc pentru! in
troducerea prelucrării^ Inte
grata a datelor la „Elfero- 
nlca“. Btabilindii-se obiecti
vele prioritare sl eșalonarea 
ta timp a diferitelor etape. 
Ceea ce doresc că subliniez 

, , . este că folosirea calculului
eui. _5f,n^copt’u.c-<X!^t! electronic In activitatea de 

producție a uzinei noastre 
are efecte economice cu to

tie de posibilitățile de caro 
. dispunem In prezent ara 

Întreprins o serie, de apli
cații ale «tstcmuiul PAD 
și in alto domenii de im
portanță majoră sl Imedia
tă pentru întreprindere — 
ca In cazul aprovizionării 
cu dIcbo radio si dispozi
tive c_ ___
do la întreprinderea de 
piese , radio sL pemlcon- _________________ _
duclorl din Bănoasa — In tul remarcabile, caro jusW- 
scooul îmbunătățirii rltmi- 
cltătli producției ta ben
zile de montaj a radiore
ceptoarelor gl televizoare
lor. Prin aceasta, urmărim 
stabilirea operativă gl co
rectă a necesarului de Pie
se 1PILS pa decade si luni, 
ellmlnlnd situația mai re

. turtle materialo făcute pen
tru dotarea tehnică si - cu 
cadre sl. de aceea, nu ne 
precupețim forțele pentru a 
tace pași dt mal răniri sl 
mal mart In acest domeniu.V,
Convorbire consemnata de 
M. DANESCUAlte Instalații complexe, executat®

La Cluj 6-a desfășurat recent sim
pozionul național „Tehnic! atomice sl 
nucleare In sprijinul economiei na
ționale*.. Organizat do filiala din 
Cluj a soeiolfițll de științe fizice șl 
chimice. Universitatea „Bnbe?-Bolyaf“ 
?l Institutul 'da izotopi stabili din 
Cluj, simpozionul a prilejuit o lnfil- 
nlre rodnică intre cadre-universitara

ț’enlru populația globului tn IBM a Încetat Importul, 
din anul 23W (aproxima- iar fa 1931 a ajuns să ex- 
tiv 7 miliarde 'locuitori) port© o jumătate do milion 
experțll apreciază că va fl do tone de griu. Șl aceas- 
necesară o cantitate do ta. datorită unor soiuri de 
hrană de 3.2 ori mal marc griu create în Mexic prin 
fată de anul 1965 — pînă în colaborare Internațională, 
anul 1930. eaniilatea totală Cultivarea griului mexican 
de alimente trebuie să

T 
________   : 

ta alte zone aride ale glo- 
crească cu 73 Ia sulă. Or- bulul, deficitare ta cereale. ’ 
gantane tntarnațtonale de a dus la obttnerca' unor : 
specialitate întrevăd- nume-____________ -j--.___ . - .
roase posibilități in ve
derea «satisfacerii acestor 
cerințe. Care nr fi căile de 
obținere a acestui plus de 
alimente 7 Cu toate palia
tivele. sursa dominantă de 
hrană a miliardelor de oa
meni al milenlulni următor 
va fi tot pămlntnl roditor. _  _____  m ______ _
Pentru că. potențial, pă- omenirii pentru hrana sa 
ratatul dispune încă do 
vaste rezerve ta ceea ce 
privește exploatarea agri- ___ _ ____
colă extensivă șl intensivă, nat realizatorului
valorificarea ' teranurilor —-----*"“
nedesțelenite, drenaroa zo- _ __
nelor cu exces de apă dă, orezul IB-8 In Fillpirie
sau Irigarea celor deficlta- obținut pe baza aceleiași 
™ ote tehnici), savantului amerl-

btin exemplu, tn can Norman E. Borlaug, 
sens, 11 oferă . re- /Pentru că. fără îndoială, n 

fi un luptător împotrivii 
foametei Înseamnă să fii 
un apărător al păc.1!

Experiența a demonstrat 
că sporirea cantități! de 
hrană este, tacă do iw a- 

____ __ _ ___ „ __ înaltă cum. 
productivitate. Astfel. Ma- mite 
xlcul. care Importa In tre
cut mal mult de jumătate 
din necesarul său de griu.

re ele.
■ Un
- acest JțlJ , ,. . , ,,

collcle mondiale, nesperate 
Ieri, precum șl unele țări 
deficitare in domeniul res
pectiv, devenite In ultimul 
timp exportatoare, ea ur
mare a cultivării unor so
luri de plante de

fata tabloului de comanda, 
fermierul viitorului mile
niu. prin acționarea unor 
dispozitive electronice, va 
asigura culturilor tempera-

de recoltare. O InlreagS, in
dustrie electronici ii va. a- 
Juta pe agricultorul anului 
20®O si producă recolte de 
2—5 ori mal mari declt cele

producții record, cu sporuri ' 
Intre STO—800 la sută. In 
Ififfî. In Pakistan, suprafa- ! 
ța cultivată cu griu mexi- j 
can — sl care reprezenta : 
numai 20 la sulă din su
prafața totală cultivată — . 
a produs 47 ta sulă din în
treaga recoltă de griu. Ca 
un Indiciu al preocupării j

de mllne este și faptul că 
Premiul Nobel pentru pace 
pe anul ’1970 a fost decer-

I acestui 
griu mexican (și al altor 
soluri valoroase ea. de pll-

țiile
2«M, 

■rată

(
I

oceanul
acoperă două

cesară anului 2M0 1 Dacă Pentru că, dosi 
pină mai ieri era conslde- mondtal 4--------- ------

_ _ rata fanteristă obținerea .treimi din slob. el nu dă 
_________ ____ ________ nează. deci,__ fără tractoriști) proteinelor sintetice, uzine- declt 3 ta sută din produe- 
nători si agoriț! patogeni, vor brăzda__ ogoarele, acțlo- le de proteino artltlctale' țla alimentară mondială, o-

nata do ta tabloul de co- ' comestibile au deveniț_ăs- mul aflndu-șe față do a-
în nutriție. b!o~ tuațlo ta care era omul pri

mitiv înotate do a cultiva 
pămtatul, adică in stadiul 
do „culegător". Specialiștii 
evaluează eă oceanul ar pu
tea acoperi cerințele de 
proteine de calitate, prin 
obținerea unei cantități de 
peste 4 ori mal mare decit 
cea realizată In prezent. 
Pe lingă aceasta, exploata
rea planctonului ar per
mite Industrializarea unor 
Imense cantități ' de alea 
comestibile, acoperind sin
gur . necesarul de proteine. 
„Fermele submarta®a vor 
adăpost! crescătorii de di- 

___ _ _ ______ _ ferite ©pecii oceanice, pu- 
văzuțl clțlva ani de expe- ' tind fi organizată In mod 
r Im cutare plită la Intrarea 
lor ta consumul larg al 
populația!. Aceștia se do-

va mlnul computere, fasta- îmbunătățiri substanțiale; 
lățit electronice do averii- Tractoarele cu comandă er 
zar© a timpului sou a 
„atacurilor" diferlțllor (lău

lectronlcă (care funcțla-

mandă. în U RsS^.. S.U.A.. tăzl o certitudine. Cal 70 da cest , ocean ta «ceenri _sț 
™ Suedia. Australia s-nu și specialiști ta nutriție, bio- 

reallzat tractoare si comb!- chimie, toxicologic din toa- 
o ne de acest Up. Sere gigon- tâ lumea, întruniți la 

tlce, cupole de citeva hec- Alx, au dezbătut ta cadrul 
tare din material plastic sau unui simpozion punerea ta 
sticlă vor permite controlul! practică a; acestei poslbill- 
șl reglarea automată a tem- lăți, consumi rid pentru de- 
peraturil. luminii, umidltă- monstrațle Kupo coneen- 
țll. aenilui. In funcție de 1 trate, colțunași, biscuiți fa- 
cerlnțele culturilor. Sateliți. bricaU din petrol. Nu știm 
plasați pe anumite orbite 
vor Înregistra starea vre
mii. evoluția culturilor ș-a. 
încă de po acum e-au rea
lizat dispozitive și agrega-, 
to’ pentru această Industrie 
agricolă a vlltoruiuL

Dar dacă, totuși, efortu
rile pentru extinderea sl, 
intensificarea agriculturii ar 
atinge un Ipotetic prag crl-

© Semnificația Premiului Nobel pentru pace pe anul 1970 1,c rondele pămimuiui
©Creșterea plantelor dirijata de la pupitre de comanda/ ie consumatorilor, in ce aite vedasc necesari, cei puțin

i n wn * - . * * -- «piuRa» c’-irtv tmîI'aVi srin;'? nfțntm ephlmhnrfla mnniih—

© „Prînzul din retorta șl „fermele submarine 
ce vor deveni realitate

-IPOTEZE'

cit do mult le-au plăcut 
consumatorilor noile sorti
mente, dar-au fost de a- 
cord cu asl.'Titlnrwi lor In 
producție. Ca urmare. în 
Franța a șl început să ~~ 
fabrice 2104© tone,anual de 
proteine sintetice. Cu toa
te acestea, au mal fost pre-

se

pentru schimbarea menta
lității consumatorilor. Dacă, 

erea de proteine va II In prezent, „prinzul din re- 
199 de milioane de tone tortă*1 nu eo arată prea

ștllnțlflc producția de pes
te sau de alte specii im
portante In hrana omului.

Cu tâate că proteinele 
fabricate ta eprubetă sau 
„recoltele și fermele cub
marine” ne apar ca rezer
ve însemnate ta alimenta
ția viitorului, specialiștii 
nu au renunțai niciodată Ia 
sursa cea mai Importantă 
de hrană, care este pămln- 
tul, Btrădulndu-se să obți
nă rezultate maxime.

surse s-ar putea recurgă?
QnilCipQțSl (Statisticile evaluează că

cererea de proteine va 11
C.U 1— „„ ----- :------— ,,--------------------------— -- , —------ — ------
mal mare In anul 2000 față Îmbietor pentru gurmanzi, 
de anul,190S). nu" este exclus ca pentru

Nu e vorba de nici o dl- consumatorii de mllne să.
Acuitate I — apreciau ex- reprezinte o dcllcate-să.

tuna. apa. tagrășămlntcle actuale.: Fermierul anului tn stopul, prevenirii lor In porții Intllnlțl recea! la Alx înainte de a se ajunge, 
necesare șl substanțele do----- •------------------ 1 ‘ ‘ m--■ ~■ —---- ' —1 •—*

promițătoare șl per
lă întrevedem condi- 

asricnltnrii * anului combatere a dăunătorilor, 
care va fi o ndevă- Dispozitive electronice vor 
Industrie. Așezat In determina rigurosl timpul

2OT0 va cunoaște. In aceeași Ump. 
măsură, agrotehnica. biofi
zica, btochlmta ?.a. dar și 
electronica. Pentru că el

Mașinile, agregatele, me
todele agrotehnice ale a- 
nului i'CW vor suferi si "ele

(Provence) ; numai cinei Insă, ta astfel de soluții, 
sutimi din producția petro- planeta noastră are c'.t; 
lieră mondială actuală ar resurse practic neexplqra- 
putea asigura proteina ne-

olte

ta : „ogoarele Țlchldc“. Elena MANTU
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din Canada
(Urmare dta pag. I)
——--- — ;------ — '
nințârll agresiunii directe șî bloca
dei economice a guvernului imperial 
list al S.U.A. și n reafirmat cererea 
guvernului-șl poporului cubanez cu 
privire la retragerea necond!ț!o:xv.fi 
a bazei navale r.ord-americane dc ta 
Guantanamo.

Partea română saluta întărirea po
ziției Republicii Cuba 
ternațlonal, este pe d

berare națională țl socială a popoare-

Consultări pentru formarea unui nou guvern
1 ’ . . ■...........

ROMA 30’ (Agerpres). — Președta- 
telo Italiei, Giovanni Leone, a Înce
put marți consultările cu o scrie de 
oameni politici în vederea ..alcătuirii-

desfășura le la 7 mal. 
alltățije primite de șe- 

' ’ sltan la Palatul Qulrl-

bl L; ,ț . ' ! W J ‘ '
astfel Incit la începutul aăptfimMI 
viitoare .șeful stalului ar putea anun
ța, numele noului premier desemnat 
6â alcătuiască guvernul.

Numeroase ziare Italiene relevă, di
ficultatea alcătuirii unei majorități 
guvernamentala, întriidt, în duda 
mal multor întrevederi preliminare, 
divergențele’ care șeparft formațiile 
politice oa ar urma șft formeze cabi
netul (democrat-creștini, soctailșli, 
republicani, soeia'.-dempcmțl si libe- 
r.V) rămln încă numrioase.

—------ -------------—

UN INSTRUMENT DE REPRESIUNE 
AL AUTORITĂȚILOR SPANIOLE

MADRID M (Agerpreș). — Guver
nul fipanioi- a aprobat crearea unui 
nou „tribunal el ordinii publice*, 
care va Începe să funcționeze la 15 
septembrie. Decretul guvernamental 
precizează, după cum transmite asen- 

va prelua, de asemenea, atribuțiile

■;
Republica Socialista România ®i Re

publica Cuba consideră câ In pre
zent există .condiții -favorabile pentru 
desfășurarea lucrărilor ) pregătitoare 
ta cadrul multilaterail șl convocarea 
intr-un viitor apropiat a conferinței 
europene pentru securitate șl coope
rare. ,

Republica Cuba dă o înallă apre
ciere acUvitâțfl consecvente a Repu
blicii Socialiste România Îndreptată 
epre edificarea unul sistem trainic de 
securitate ta Europa, pentru trans- 
formarea- Balcanilor înlr-o zonă a pă- 
rtl. colaborării și tainei vednătațj, ac
tivitate care contribuie-la destinderea 
Internaționalii.

Cele două țări aprljlnă cu hot&rire 
dreptul popoarelor oubdezsoltato de 
a-șl redobSndl bogățiile lor naționale 
și de a beneficta neîngrădit de cu
ceririle științei și tehnicii contesnpo- 
ran-o; ele se pronunță impolrlva prac
ticilor Imperialîsîe de represalii eco
nomice șl .măsurilor discriminatorii 
față, de țările ți popoarele caro Iți a- 
pără dreplurllo lor legitime.

Exprimtad profunda lor adeziune 
față do dreptul Inalienabil al tuturor 
popoarelor la existenta liberă șl in
dependenta. cele două pârii și-au 
reafirmat aolldari tatea militantă cu 
lupta mișcărilor de eliberare, a tine
relor state din Africa împotriva 
imperialismului, colonialismului șl 
neoootonlallsmuluL Republica Socia
lista România și Republica Cuba 
vof acorda șl In viitor opri Un deplin 
luptei armate a popoarelor dta Gul- 
neea-BLașau.r Angola 'și Mozambic și 
din alte țeritorli dependente, pentru 
lichidarea opresiunii coloniale si cu
cerirea independenței naționale, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor lor le
gitime spre libertate șl progres .«so
cial. Ele condamna politica de dis
criminare rasială a regimurilor de la 
Pretoria și Salisbury Împotriva po
poarelor din Africa de Sud, Namibia 
șl Zimbabwe.

Cele doufi părtl au subliniat ne
cesitatea ca la soluționarea proble
melor internaționale vitale «ă la 
parte activă toate statele.

Cele două delegații se pronunță 
în mod consecvent ta favoarea de
zarmării generale șl complete, sub 
un strict control Internațional, și 
sprijină convocarea unei conferințe 
mondiale pentru discutarea șl ana
lizarea problemelor dezarmării, cu 
partlctoărea tuturor statelor.

în timpul convorblrita-. cele două 
delegați! au convenit să întărească 
și să od'Inceascfl șl , mai mult. In 
toate domeniile, relațiile dintre Re- 
pubP.ca Socialistă România și Re- 
pub! tea Cuba, întemeiate pe respec
tarea suveranității s! independenței 
naționale, ț neamestecul ta treburEe 
Interne, egalitatea ta drepturi sl a- 
vantaj reciproc. Totodată, tovarășul 
NScotao Comișescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, sl 
tovarășul Fidel Castro, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Cuba, au ex
primat dorința comună a celor două 
partide de a adine! șl Intensifică le
găturile dintre ele, baza mar- 
x Ism-lffiitosmuiffl. 
inului socialist, a încreți 
poetului reciproc. în acest se:i>. păr
țile au reafirmat hotârîrea Partidu
lui Comunist Român șl a Partidului 
Comunist din ' Cuba de a extinde 
colaborarea reciprocă, fichlmbul de 
Informații șl do experiență cu pri
vire 1a construirea tsodaEsmului, 
prin realizarea de vizite. întilniri ta 
diferite niveluri și consultări in pro
bleme do Interes comun.

Partidul Comunist Român șl Par
tidul Comunist dîn Cuba lsi expri
mă hotărirea de a acționa neobosit 
pontau lărgirea relațiilor de ■solida
ritate internationalists cu toata 
partidele comuniste șl mundloreșLl, 
eu mlșcărllo do eliberare națională, 
democratice și progresiste, penlru 
realizarea unilățll de acțiune a tu
turor forțelor revoluționare șl pro
gresiste ta lupta împotriva imperia
lismului, ■ colonialismului șl ncocolo- 
nlaUsmulul, pentru libertate naționa
lă șl dreptate socială, pentru pace ta 
lume., ■

Cele două părți apreciază că vizita 
oficială d® prietenie ta Republica 
Socialistă România a tovarășului 
Fidel Castro, prlm-secretar al Comi
tetului Central ol Partidului Comu
nist dta Cuba, prim-minlstru al Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba, convorbirile fructuoase, deefă-, 
surate Intr-o atmosferă tovărășească, 
da stimă,și înțelegere reciprocă, con
stituie o contribuție valoroasă la în
tărirea Si dezvoltarea conUnuă a re
lațiilor frățești dintre Partidul Co
munist Român șl Partidul Comunist 
din Cuba, a colaborării multilaterale 
dintre Republica Socialistă România 
51 Republica Cuba, tn Interesul celor 
două , popoare, al cauzal unității ță
rilor Bodallste, a tuturor forțelor re
voluționare șl antllmperlallsto dta 
lume.

Tovarășul Fidel Castro a Invitat 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist șl Guvernului 
Revoluționar nl Cubal, pe toverâșul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re

publicii î Socialisto România, sâ frcl 
o vizită1 oficială da prietenie In, Re
publica Cuba. Invitația a fost accep
tata cu plăcere, vizita urmtad să 
aibă kc ta o data ce se va stabili 
ulterior.

Delegația Marii Adunări Naționale 
a Republic!! - Socialiste România, 
condusă de tovarășul Ștefan Voltes, 
președintele M.A.N.. care, la invita
ția- președintelui Camerei* Comunelor 
dta Canada, a făcut o vizită oficială 
in această tară, s-a înapoiat marii 
după-omlază în Capitală.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Gheorghe Kocula. vicepreșe
dinte al MAN., președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar județean Ilfov. Ion Măralneanu. 
secretar al M.A.N.. directorul gene
ral al Agenției Române da Pre
să .......
membru al Comisiei pentru învăță, 
mint, sfflnta și cultură a MAN.. 
rectorul Institutului politehnic din 
București. Mihal Dumitru, membru 
al Comisiei pentru politică externă 
n M.A.N.. directorul general r! 
Grupului do uzine de autoturisme 
Pitești.

La "sorite, pa aeroportul OtopenL 
au fost prezenți tovarășii Constantin 
StAiescu. secretarul Corwllhilui de 
Stat. Iile Murguloscu șl Marla Gro- 
za. -viMipresodlnț! sl M.A.N.. Dumi
tru Ilalalla. Dumitru Collu. i Gheor- 
Hho Vasiilchl zși Aurel Vlioii. pre
ședinți de Comisii permanentei ala 
M.ÂLN.', vaslle Cliga, adjunct' al mi
nistrului afacerilor externe, alte per
soane ofictale.

*
La plecarea din Montreal, delega

ția Mari! Adunări Naționale a fori 
salutată de Lucien Lamoureux, pre
ședintele Camerei Comunelor, depu
tata senatori., mcxnbri al. parlamen
tului provinciei Quebec, al guvernu
lui provincial, precum ci de Bucur 
Șeblopu, ambasadorul 
Ottawa.

fi'-.îuh-

put marți .consultările cu o scrie delor oprimate dta Asia, Africa și-A- 
tmerlca Latină, considerintl că aceasta 
constituie o contribuția de seamă, in 
cauza revoluției ta întreaga lume, 
Împotriva -capitalismului șl imperia
lismului.
J Analizind evoluția situației -dta In
dochina, cele două părți au salutat 
tauccesele importante obținute ta ac
tuala ofensivă da forțele patriotice 
din Vietnamul de Sud’ împotriva In- 

rtervonțlel imparialtete, care deter
mină eșecul politicii do „vtetoaml- 
zarc". Totodată, au condamnat cu 
energie blocarea porturilor șl Inten
sificarea bombardamentelor asupra 
căilor de comunicație șl orașelor 
R. D. Vietnam de către Statele Unite 
ale AmerlclL Acesta no! acte agre
sive constituie o escaladare primej
dioasă a războiului In Indochina, 
o încălcare flagrantă a dreptului In- 
ternnîlonal șl o gravă amenințare 
pentru securitatea și pacea lumii.

■ Reoflrmlnd deplina Bolldnrltate cu 
lupta eroică a poporului vietnamez 
pentru apărarea libertății șl indepen
dente! sale naționale. Republica So- 
clailslă România șl Republica Cuba 
tai exprimă holArirea de a-1 acorda 
și In viitor Întregul lor ajutor. Ele 
cer ta mod ferm încetarea imediata 
a tuturor acțiunilor militare împo
triva Republici! Democrata Vietnam, 
a poporului vietnamez, se pronunță 
pentru reluarea nclntlrzlata a nego
cierilor do la Paris, pentru retrage
rea integrală a trupelor americane 
dta Indochina. încetarea ajutorului 
acordat regimului marionetă Thicu, 
aprljlnă propunerile guvernului Re
publicii Democrate Vietnam și pro
gramul ta 7 puncte al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului dc Sud. care oferă 
o bază rațională pentru soluționarea 
conflictului.

I

«’> O r

unul nou guvern. — in urina alegeri
lor generale ‘desfășurate În 7 mal. 
Printre personalitățile 
ful statului Italian la P
hale ®e numără foștii președinți al re
publicii, Gir --- "——* 
ni Gronchl,

, 'pa plan in- 
ieplln solidară 

cu lupta sa pentru apărarea Inde
pendenței ‘ I" 2 .1
sprijină cu hoiărira cererea legitimă 
a Repablldi Cuba privind retragerea 
bazei navala nord-amerlcane da la 
Guantanamo.

Partea cubaneză a dat o Înaltă a- 
preclere luptei eroice a clasei mun
citoare, a. poporului român, sul) con
ducerea partidului comunist, in ln- 
ffiptuircsi ItMurecUel armate victo
rioase pentru Înlăturarea dominației 
fasciste și transformarea revoluțio
nară a întregii sodeiățl. in făurirea 
unei noi orânduiri. Delegația Cubei 
și-a exprimat b-.icurJ.a față de reali
zările remarcabile ale clasei munci
toare, ' țărănimii și inteleciualltațil 
din România, In crearea unei indus
trii moderne, dezvoltarea continuă a 
agriculturii, înGoriroa ști Intel șl cul
turii, In ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

Delegația de partid și guvernamen
tală a Republici! Cuba a salutat aue- 
ceselo de seamă obținute" do poporul 
român în Îndeplinirea programului 
Congresului al X-lon al Partidului 
Comunist Român privind construi rea 
Bodetâțli sortai iste multilateral dez
voltate In România.

Poporul cubanez, partidul comu
nist și Guvernul Revoluționar al Re- 
pubHâl Cuba, relevlnd colaborarea 
tovărășească dintre cele două țări 
socialiste, au exprimat recunoștința 
lor pentru cprijlnul frățesc primit din Cele două delegații ft-au exprimat 
partea poporului rotnân. a partidului BoUdariiatea cu revendicările lcrtti- 
comuntat șl guvernului Republicii me "ale Guvernului Ilegal de UnStaie 
Socialiste România. . " ’ ' - - ' ~ ■ ■ ■ ■ ■ -

Cele două părți nu reievnt cu deo
sebită satisfacție că rrtnțllle de prie
tenie frățească, de întrajutorare to- 
văffișeascâ și colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comunist Român 
șl Partidul Comunist din Cubo. din
tre România șl Cuba, se dezvoltă cu 
succes pe baza principiilor marxlem- 
lenlnlsmulu), solidarității internațio
naliste, in interesul ambelor popoa
re, al cauze! socialismului, libertății 
șl progresului. Ele ou subliniat că 
un ro! de seamă în dezvoltarea ra
porturilor româno-cubaneze 11 au 
InHirririle șl convorbirile Intre re
prezentanții conducerilor de partid șl 
de stat, extinderea schimbului de ex
periență in diferita domenii de acti
vitate, lărgirea și diversificarea le
găturilor Intre InșUluțlile șl organi
zațiile din cele două (Ari, precum ți 
colaborarea pe plan internațional.

De ambala părți au fost evidențiate 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
economice, creșterea Însemnată șl di- ' 

'verșiflcarea. Bchimburilor coirtarrtale. 
lărgirea cooperării Industriala si in 
producție, corespunzător Acordului 
de cooperare Jnchetaîj In taprilfe 16S9. , 

“Părțile au căzut de acord asupra ne
cesității de a pune mal deplin tn va
loare posibilitățile sporlie pe care le 
creează economiile naționale ale celor 
două țări, aflate In plin proces de 
dezvoltam în acest scop. Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnlco-șUInțlflcă. a că
rei activitate a foot apreciată pozitiv, 
ministerele șl alto organe centrala 
din cele două țări au fost ir.tarel- 
nale să stabilească măsuri concreta 
privind adlndroa cooperării în pro
ducție, șfflnță șl tehnică. îndeosebi 
In domeniile Industriei miniere, chi
mice, materialelor de construcții, 
transportului, zootehniei. Părțile, au 
convenit să încheie. în viitorul apro
piat, un nou Acord comercial 6'1 da 
plăți pe termen lung, care să ducă 
In următorii ani la o creștere eub- 
ntanțlală a volumului schimbului da 
mărfuri Intre cele două țări.

Cele două delegații nu reliefat re
zultatele obținute In îndeplinirea în
țelegerilor în vigoare privind dez
voltarea relațiilor in domeniile știin
ței, culturii, artei, presei șl Invăță- 
snlntulul, n conlucrării rodnice sta
tornicite in formarea de cadre teh- 
riice; subliniind dorința reciprocă do 
a lărgi In coatlnuaro această cola
borare.

Republica Soctallsiă România șl 
Republica Cuba acordă o atenția 
deosebită dezvoltării relațiilor do 
prlelenle, colaborare șl solidaritate 
frățească cu toate țările socialiste, 
considorind că aceasta corespunde 
nUt intereselor popoarelor român șl 
cubanez, dt șl cauzei'Întăririi siste
mului socialist mondial — factor ho
tărî tor în lupta împotriva lmparia- 
Ilanulul, colonialismului țl neocoio- 
ninlismuLul.

în cadrul convorbirilor, cele două 
părți au subliniat semnificația pro
fundă a deplasărilor fn raportul de 
forte pe plan mondial ta direcția În
tăririi pozițiilor internaționale ale ță
rilor socialiste, ale forțelor revotațlo- 
aiare, democratice șl progresista, ceea 
ce creează condiții favorabile pentru 
Intensificarea luptei Împotriva poli
ticii imperialiste de agresiune șl a- 
meslcc ta treburile Interne ale altor 
ștate, pentru eliberarea națională șl 
■octală.

Cele două delegații au relevat Im
portanța deosebită a mișcării dc eil-

sl suverani lății tării și

)

„Agerpres". Georg-e BMnescu, !

RomAnlcl U

(Agcrpros)

Delegația P.C.R. la Conferința internațională 
pentru Namibia s-a intors in Capitală

Marii s-n reîntors de la Bruxelles 
delegația P.C.R. care a participat la 
Conferința ‘ internațională pentru 
Namibia.

Delegația a fost alcătuită din prof. 
Mihai Drăgănescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului Național ol Frontului U- 
nltățil Socialiste, conducătorul dele
gației, prof. Stanclu Stoian, secretar

I

(Urmare din pag. I)

In timp ce sînt intonate imnu
rile de stat ale celor doufi țări, !n 
semn de salut se trag 21 salve de 
artilerie. Tovarășii ’ Fidel Castro 
Ruz șl Nicolae Ceaușescu trec in re
vistă garda de onoare.

Conducătorii de partid șl de stat 
rd Republicii Cuba, celelalte per
soane oficiale cubaneze Iși Iau apoi 
rămas bun do la șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
de In persoanele oficiale române 
prezente pe aeroport

Oaspeții răspund aclamațiilor 
prieleieștl ale miilor do oameni al 
muncii oftați pe aeroport iși iau 
rămas bun de la conducătorii parti
dului șl statului nostru.

Tovarășii Fidel Castro Ruz Și 
Nicolae Ceaușescu îșl string căl
duros mîLnlle, 8© Îmbrățișează.

Un grup de pionieri oferă oaspe
ților buchete de flori.

La ora 10, nava aeriană cu care 
călătoresc InalțH oaspeți cubanezi 
decolează, îndrepilndu-se spre RJP. 
Ungară. Ea este escortată ptnă la 
frontieră de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

lusoppe Saragnt și! Gtovan-, (
,, tostll ’ șefi de guverne,' - 

precum «1 fctjffl lideri al Camerei 
Deputațltor șl Senatului. Consultările 
slnt așteptate să se Încheie' duminică,

că judece netele calificate de regim 
cu fiind îndreptate Împotriva „secu
rității stalului" s»u; după cum preci
zează France Prexse. toate acțiunile 
caro au la bază mpbllurt politice ți 
care nu etat pe placul autorităților 

țla, France rt’res-îe. că .noul tribunal franchlsle. ceea ce vizează, fndoo-
... ______ .... 2 sebl. reprimarea adlvltălll forietor
Curții marțiale. El va fl'. Însărcinat progresiste spaniole.

F
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. ? s. ;fefe- - ■1 ■ , -general ai Ligii române do prietenie 
cu popoarele din Aria șl Africa, șl 
Stanclu Brătescu, activist la C.C. al 
P.C.1L „ . -.

La aeroport, delegația a fost ta- 
Umplnata de Ion Romflrsu. membru 
supleant n.1 C.C. al P.C.IL, Ion Botar. 
membru In Consiliul Ligii române do 
prietenie eu popoarele din Asia si 
Africa.

DIN LUMEA CAPITALULUI

(Agerpres)
ROlkhritatea cu revendicările leglti-

— ... „ . 1 kiw.u . «...„..I , u„ u . .. ... aw
Națională al Cambodgiel șl Frontu
lui Patriotic'Laoțian privind înceta
rea. agresiunii Imperialismului ame
rican ; popoarele vietnamez, khmer 
ș! laoțian să fie lăsate să-sl hotă
rască singure soarta, ttră nld un 
amestec din afară.

. Ambele părți sprijină lupta po
porului coreean pentru retragerea 
trupelor americane dîn Coreea de 
►Sud. propunerile guvernului Republi
cii Populare Democrata Coreene pri
vind realizarea reunlficftril indepen
dente și pașnice h patriei.

Cele două părți au' subliniat cu 
uatlsfadle că mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor din America 
Latină s-a transformat 
nlcă forță. Pătrunderea 
mal mult a Imperial!
economice, politice șl culturale a 
ccestor țări
contradicțiilor economice șl sociale, 
intensificarea luptei revoluționare șl 
antlimperinliste a pojxwreîor îatlno- 
americanc. In cadrul ace&lul nvint 
re\’o!uț!on;:r se extinde baza «oelnlă 
a mișcării nntlimperiillîirte, căreia i 

®ț£aȘnlătta!â <o«1« ■polltataîțîj,Tis
turi sociale, iar ideile sodallsinului 
dșUgă lc-en in maso tot mal largi.

Guvernul Unității 
Populare din Chile, prezidat de Sal
vador Alic:tao, privesc cu simpatie 
măsurile guvernului din Peru In a- 
părarea intereselor naționale, aspira
ții! b poporului panamez de a-șl exer
cita pe deplin suveranitatea șl in
dependența asupra întregului teritoriu 

■ ............ . 'hriihă măsurile !n-
__ Indîrea resurselor 
Hor din America La- 

__ _ _________Izează cu lupta po
poarelor de pa acest continent

i

!ntr-o puter-
__ _____ din ce In ce 

...■ix « Imperialismului nord-
amertenn «In toate sferele vieții

determină ascuțirea

' JLII nntllmperlaltate, căreia, i 
_mol forțe .poli

_ ri sorii Le, Iar ideile sod allsinului

fSîe două părți !?1 exprimă so
lidaritatea cu C_._._rir "
Populare din Chile, prezidat de Sa.

rtl țării. Ele sprijls 
dreptate spre redoHi 
naturale ale țării 
tină, se solldart: 
poarelor de pe acest continent pen
tru libertate, dreptate socială șl un 
viitor mal bun.

Delegațiile șl-au expus punctele do 
vedere asupra situație! din Orientul 
Mijkxdu. Ele au subliniat că orice 
soluție a conflictului arabo-taroellan 
va trebui să țină seama in mod ne
cesar de dreplurllo șl aspirațiile le
gitime șl inalienabile ale populației 
pălești nene.

în cursul schimbului de păreri 
asupra evoluției dtuațlel din Europa, 
părțile au salutat îmbunătățirea dl- 
matulul politic da pe continent, la 
care țările socialiste europene șl-au 
adus o contribuție deosebită șl au 
evidențiat, In același timp, Impor
tanța pe care o orc pentru menți
nerea păcii In lume recunoașterea 
actualelor frontiere ale statelor de 
pe acest continent.

Cele două părți apreciază pozitiv 
ratificarea tratatelor semnate de 
Uniunea Sovietică șl Republica Popu
lară Polonă cu Republica Federală a 
Germaniei, realizarea acordului cva- 
dripartlt asupra Berlinului occiden
tal, precum și negocierile dintre Re
publica Democrată Germană șl Re
publica Federală a Germaniei și Se
natul Berlinului bccldental, conalde- 
rtndu-le un aport de seamă la lichi
darea reziduurilor ultimului război 
mondial Delegațiile română și cu
baneză &o pronunță pentru recu
noașterea R.D.G. — triat socialist au- 
veran — de către toate statele pa 
baza dreptului internațional, pen
tru participarea ei cu drepturi 
egale la BCtlvitatca Internațională. 
Totodată, Rom&nta și Cuba susțin 
admiterea concomitentă a celor două 
Biata germane In O.N.U.

U?’

y

i-

De la bordul avionului

■ Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

. Președintele Consiliului de Stat aT Republicii Socialiste Romanis 
: .Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Prețcdintele Consiliului de Mtaișlri al Republicii Soclallsle România

Dragi tovarăș!, f
încheind vizita noasîrt și părăsind ospltai’era dumneavoastră țară, 

în numele delegației de partid șl guvernamentale din Cuba ți al meu 
personal, vă exprim dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, guvernului și entuziastului popor român, cele mal cor
diale mulțumiri pentru căldura și„ spiritul frățesc cu care am fost primiți 
în timpul .șederii noastre pe pămîntul românesc.

Am avut saUsfecțla să vizităm fabrici, întreprinderi agricole, să luăm 
cunoștință de dezvoltarea industriei dumneavoastră moderne, să discu
tăm cu muncitorii, țăranii, tehnicienii șl cadrele de conducere și pretu
tindeni am putut constata hotărirea fermă do a lupta și munci pentru 
transformarea României intr-o țară socialistă dezvoltată.

Credem că convorbirile avute șl schimbul de păreri efectuat Intr-o 
nimosferă de sinceritate, prietenie frățească șl respect vor contribui ta o 
mal bună înțelegere a realităților și preocupărilor noastre, La dezvoltarea 
rotațiilor între Cuba și România, spre binele nu numai al pojmarelor 
noastre, ci și al celorlalte țări socialiste și al tuturor forțelor revoluțio
nare șl anflimperialiste,

FIDEL CASTRO

I

M

Prlm-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
gi prim-minlstru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba

Marți după-amlază a plecat ia So
fia o delegație de activLșlI ai P.C.IL, 
condurii de tovarășul Ludovltr Fa- 
zekaa, membru al C.C. al P.C.R.. 
prlm-secretar al Comitetului Jude
țean Harghita al P.C.R., care. Ia in
vitația Comitetului Ccnîral al Parti
dului Comunist Bulgar, va face o vi
zită In schimb do experiență In R.P. 
Bulgaria.

La aeroportul Otopent delegația a 
fost condusă de tovarășul Ion Savu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
sacțle la C.C. al I’.CR., de activiști 
de partid.

Au fost de față membri ăi Amba
sadei Republldl 
la București

Populare Bulgaria

(Âgerpres)

Coreeană■ a

Semnarea unui protocol

si L P. 0.
Marți după-amlază a foii semnat 

la Ministerul Comerțului Exterior 
protocolul , suplimentar 
fschiniburl'.e comarctale Intre ____
bilet SodallsiA România șl Republi
ca Populară Democrată Coreeană pe 
anii lfe—1975. ,A...

Documentul, care prevede o creș
tere însemnată a schimburilor bila
terale. a fost semnat din partea

comercial intre România
tf''.fe

română da Ion Ftorescn, adjunct nl 
minJsțpital .comerțului exterior.. Jur

" “-D- Coreene-do,.,B(mS 
lunct al ministrului co- 

*■ ' •'■"IttWSifKu

RJ!-D- ’Coroenoifl^BMig 
s Items- Iu Aong. adjunct..................  '

marțului exterior..,
Printre cel prezent! la semnare a-a 

aflat șl Kring Ifiag Sâp, ambasadorul 
ILP.D. Coreene la București.

(Agcrpres)

II

IERI S-A DESCHIS EXPOZIȚIA BULGARĂ „BALKANKAR"
î- > l. ț,|f . , <■ ■' .. , ' • .. ’ toi •' 3 . . '‘

Marți s-a deschis la București, în Au fost, de asemenea, de față Spas 
unul din pavilioanele Complexului Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria 
expozlțlomnl de la Casa Sdnteli, ex-

t -IV 
J

■ , , ■ . la București, și membri al ambasa-pozlțla - de prezentare a produselor , , - '
' ContamîfH - nmrTo ffltar

Expoziție, deschisă Intre 30 mal—8» 
Iunie n.c., prezintă o gomă largă de 
mașini de transport șl ridica* — 
electrocare, electroaUvultoare, electro- 
palăne vie.

Centralei economice de stai bulgaro 
„Balkan kar“.
- Lar festivitate nu hiat parte repre
zentanți a! Ministerului Comerțului 
Exterior, al Camerei de Comerț a Re
publicii Sortai Iste România. al unor 
ministere economice, specialiști, zia
riști. ■

& destramă mitul unei societăți 
lipsite de conflicte sociale

\ Prezentata, plai nu de mult, drept un model de bunfetare, Sue
dia cunoaște ta ultimul timp un șir de convulsii sociale, care de
monstrează fragilitatea acestei optici trandafirii. Semnificativ, ta 
aceasta privință, este un recent articol apărut ta ziarul vesi-german 
„DIE WELT", din care redăm unele extrase concludente.

grevă a cumpărătorilor rltățllor de a opri li
la unele articole ali
mentare ale căror pre
turi au crescut simți
tor ta ultimul timp. Șl 
ta alte cartiere ale ca
pitalei femeile au a- 
tlerat la această acțiu
ne. Cu acest prilej, 
pesta 168 030 de cetă
țeni au semnat o peti
ție, adresată guvernu
lui, In care cereau să 

pună capăt creșterii 
prețurilor.

Prețurile continuă, 
totuși, să urce. Da di
va timp, suedezii stat 
nevoițl eă plătească, In 
medie, circa 6 la șută 
mal mult pentru pli
ne. Sa prevede, Intr-un 

o ma- 
. Dl-

Acțiuni de protest, 
greve ale cumpărăto
rilor, întreruperi «le 
muncii — Suedia a de
venit de nerecunoscut. 
Populația muncitoare 
protestează împotriva 

I prețurilor mereu cres- 
■ cinae, a poverii flsca- 
1 ie. Imaginea unei so.

.„.-„m „xiwjwul". fără 
coofUcte ooclale. oo 
destramă. Statul bu
nei mări, cum era pre
zentata Suedia, devine 
o Iluzie.

De la primul război 
mondial ta Suedia nu 
s-au mal infflnlt ase- 
rienea scene : ta Stock
holm sl. Iii alte orașe, 
gospodine revoltate lf*s - . . _
ta strndă, perturbează ' viitor apropiat, o 
circulația și demon- jbrare a chiriilor, 
.preariț.iuipd^i'

■ tarilor mereu ^reson 
do la alimente șl im.

-. ic, a uwibjinea u,
clelAți „modei*

circutațla și demon- 
" .......... iva pre- ■ -rect

wesete-.
Be, potrivii unul plan 
ni guvernului, urmea
ză să intre ta vigoare 
o nouă majorare ge
nerală a prețurilor la 
articolele, alimentare.

Anul trecut,,ta Sue
dia,* nivelul mediu al 
prețurilor a crescut ea 
7,7 la suta (In 1970 — 
creșterea a fost de R.2 
la sută). Prețurile In n- 

auV crescut, 
----  11,5

___  I 
tom 7,3 Jâ sută). îmbrăcă- ?j nemuL

coaata evoluție au e- 
țuai. Caruselul infla
ției continuă să se în- 
vSrtoascâ fără Încetare.

Șomajul a devenit șl 
el un fenomen perma- > 
ncnt .al vieții in Sue
dia, deși autoritățile 
recurg, cu predilecția 
în acest domeniu, la 
cifre diminuate. La o 
popiitațle de aproxi
mativ 8 milioane, cel 1 
puțin 120 CM®. de oa
meni nu au do lucru. 
Iar Insiltatul de socio
logie al , Universității 
din Upsala vorbește 
chiar de CM® (1'0'3 de șo- . 
meri totali și parțiali. 
In multe întreprinderi 
s-a Introdus săpiămîna 
redusă de muncă cu

i dorea corespunzi- * [re^MbrlHor. . Cui ,
' SJrU. S

potriva șomajului.
Recent, adunate 

fața pnrlnmen! 
mpțtala suedeză, 
proxbnatlv 6 04® 

i gospodine și-au 
semnă turtle pe o 

1 țiunc de protest

In 
tulul din

ri
de 

pus 
mo-

____ ___ __ _ l:r
> caro bq lansa strigătul
1 da alarmă : ,.'-si.rule 

nu sînt sufitMMo; pen-
■ tru acoperirea necesl-

I taților da ri cu zi", itaientp. ...c^ ",
i Piața era Invadată de însă, în 1971, cu 11,5 

pancarte pe care scria: ta sulă (in 1970 — cu 
„Trebuie să ne putei 
permite să mincăm".

Dar lucrurile rui 
s-au opritz aid. La 
Skftrtooimen, o subur
bie muncitorească a

■' eicepfiJf’' nutrii1 crizei. 
' . tlta 1928—1933, nlcto- 
; dată nu s-au tarogls- 
' trai, ta această țară, a- 
, 11 tea fallmenîe șl li

chidări de tateeprta-
1 deri.
' Nemulțumirea creș-
■ ta. „Modelul" unul stat 
1 modern al' bunăstării 
i generale capătă fisuri
■ vizibile. Visul despre o 
! sodelăte lipsită de

conflicte _g-n sfirșlt 
' încă lnalnte"de a fl in- 
1 ceput Greve, șomaj, 

fenomene dc gfirădre 
-lemuHumfre rhe- 

mlnțea șl încălțămintea ren cresclndă îți |a- 
runcă umbrele asupra 
țării, care, încă nu j de 
mult, avea pretenția 
de a fi cea mal Înain
tata din lumea occi- 
dentală.

s-au scumpit cu 10,3 In 
sută, articolele de me
naj șl mobilă — cu 8 
la sulă, băuturile șl ți-utv inutn.->uH.1 ■ ■

1 Stockholmulul. go^po- gurile cu 6 la (mia. 
dtaej^ au prodamat o ”-----•-

(Agerpres)

Toate încerdirUo auto-

Cronica zilei
AZI LA FOTBALîn aula Universității „Bnbeș-Bo- 

Jya!" din Cluj a avu: loc, marți la a- 
mlază, solemnitatea acordării titlului 
de „Doctor honoris cnusu" profeso
rului dr. Hansa Leo Mlkoletzky, 
membru al Academiei austriece ae 
științe, directorul general al Arhive
lor statului din Viena. Senatul uni
versitar i-a acordat acest titlu pen
tru contribuțiile sale valoroase In 
domeniul Istoriei moderne, tn general, 
șl istoriei austriece ta special, șl pen
tru colaborarea sa fructuoasă cu isto
ricii români. Tn cadrul ceremoniei,: 
profesorul dr. Hanss Leo Mikoletzîry 
a,mulțumit prestigioasei instituții' u-
nlversitare române pentru cinstea 
care 1 s-a făcut.

(Agerpres)

Ieri In (ară s' Vremea a fost frumoasă 
șl s-a încălzit In toata regiunile țării. 
Cerul a fost variabil, mâl mult sanln 
In sudul și estul tarii- Dimineața, po 
alocuri, In zonele muntoase șl tn Po
dișul Transilvaniei, ceața a persistat. 
Vlnlul a sudat slab, pitta la potrivit. 
Temperatura aerului la ora H oscila 
Intre ia grade Ia tntorsura Buzăului și 
ii de grade la Chlșineu-Criș, Biileșil, 
Grivița, Călărași, Jurflovca ?! Tulcea.

Timpul probabil pentru zilele <Se 1, I 
șl 1 iunie. In (ară : Vreme In genera] 
călduroasă, Îndeosebi In Jumătatea de 
șud a tarii. Cerul va a variabil, cu to
na rări mal pronunțate In Crlșaua, Ma
ramureș. Transilvania, nordul Moldo
vei, precum țl In zonele de deal șl de 
munte, unde vor cădea averse locale, 
în rest- averse Izolate, mal a'es în 
cursul dupA-amtezelor. Vlnt potrivit din 
sectorul vestic., Temoeratura tn scădere 
tn a două parte a Intervalului în nordul 
țăriL Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre a și 1« grade, tar tnaxlme’.e 
Intre ÎO și SO de grade, mai ridicate tn 
sudul tarii. Ea București t Vreme tn 
general călduroasă. Cerul va 'fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie In cursul’ 
dunS-amlerll. Vtni slab, oină Ia potrivit. 
Temperatura' tn creștere la începutul 
intervalului.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI nr. 22 

DIN 28 MAI 1072
Categ.T : (13 rezultate) — 1 varian

ta 10% a Bl 1®3 let Categ. II : (12 re
zultate) ■>“ 19,40 varianta a 5 641 lei. 
Categ. III : (11 rezultate) “ 358,23 

. variante a 138 lei.

• SPORT « SPORT • SPORT © SPORT • SPORT
■ș ’vrji>?’/“• •• ■ • - -      ”

CICLISM

Meciurile etapei 
a Constanta si Arad

S.C. Bccău) este încă departe de 
fl încheiat Celelalte patru partide au 
ți ele îthportanța lor ; mici chiar o- 

tî firi^p Ati rn pHlT!€SC'' VlzSlfi dl FMil- 
movlștllor — nu se consideră dinain
te învinși, deși duminică au pierdut 
In fața Rapidului la un rear... de 
rdgbl șl practic nu mal pot ..evita 
trecerea. în divizia B. La Petroșani, 
Jiul joacă cu. Rapid la Craiova, 
Unlveraitatea cu Fe&olul, ta Țg. 
Mureș, A.S.A. cu Steagul roșu.

I. D.

. ■ -- ‘. - i > ! -■ .
Pe plan Intern, fotbalul vb fi astăzi 

în atenția generata prin pasionantele 
meciuri dta cadrul etapei-a 26Tn a ----,--------------- ---- - -
campionatului divizionar A. Cele trei’ , rfitlenll — caro primesc■ vizita dlna- 
fruntașe 'alo' dasamcntului — ;F. fG. ------ .
Argeș (33 puncte), U.T.A. (31 p) și- 
Universitatea Cluj (31 p) — au de 
susținut fnfflnlri extrem de impor
tante pentru poziția lor in clasa
mentul de mltac. ce ar putea prefi
gura chiar clase meniul final. Nbll; 
lideri. fotbalLșffl din Pitești,' joacă In 
deplasare, la Constanța, adică tocmai 
acolo unde, cu trei zile in urmă, 
foștii lideri, arădanlî, au pierdut me
dul șl Jocul I. în schimb, U.T.A. — 
dacă va șt! să benefldezo de avan
tajul terenului propriu, prccjim F. C, 
Argeș In etapa precedentă — poate 
reveni ta fruntea clasamentului j
lotuși, adversara echipei ară-
dane — formația studenților din Cluj 
— este ți ea interesată să nu cedeze 
teren, d — de ca nu 7 — să ajungă 
chiar pe primul Ioc (lucru perfect 
posibil, dacă ostazl învinge la Arad, 
tar piteștenli pierd la Constanța).

La București, un singur mec! 
(Steaua — Politehnica lași, pe sta
dionul „23 August", de La ora 17,38), 
al cirul rezultat Interesează în pri
mul rind pe oaspeți, căci duelul lor 
pentru a evita retrogradarea, cu cel 
de la G.F.R. Cluj (care joacă acasă cu

în cîteva rînduri

FINALA C.C.E.

Pe stadionul din Rotterdam (O- 
landa) ea va desfășura astâ-searâ 
finala „Cupei campionilor euro
peni" ; , sa tafflne.se echipele AJas 
Amsterdam șl Internaționale 'Mi
lano. Echipa olandeză, deținătoarea 
trofeului, pornește favorita, deoa
rece in acest sezon a demonstrat o 
formă foarte burta. De altfel, Ajax 
a cîștlgat „Cupa Olandei" și cam
pionatul țării, realizlnd un remar- 
cibll „event". Televiziunea română 
va prezenta înregistrarea Întregului 
meci cu începere de' la ora 22,35

Participare record 
(110 alergători);

la „Cupa Voința"
în a treia decadă a lunii Iunie, 

pa un circuli de 538 tan (ctad e- 
lape), se va desfășura cea de-a 
XVII-a ediție a uneia dintre cele 
mal importante competiții £ cicliste 
organizate ta țara noastră : „CUPA 
VOINȚA". Caracterul internațional 
al Intrtc’ril, faptul că pontau ci
cliștii noștri fruntaș! en odnsțliulc 
un edificator examen asupra valorii 
șl formei aciuate atribuie | „Cupe! 
Voința" atu-urlle. unei competiții de 
mare anvergură. Ieri, organizatorii 
— UCECOM. prin Oficiul pentru e- 
ducațle fizică și sport, A-S.f Loto- 
Pronosport șl F.R.C. — au. Informa*

“ -■ —ilcază pe participarea
-gălorl (cifră record î) 
Cehoslovacia, R.F. a 

Ungaria și 
ciclist 

rutierii 
taluri-’ 
dubu- 

Steaua,

cu 0-j-I, 6—4 cuplul T. Koch (Braz!- 
Ila); P. Tee &U.A.). Intr-o

Serghel ijhsiciov 
(U ) și Lealey Hum (Australia) 
au eliminat cu 6—4, 3—0.6—3 perechea 
Dominguez (Franța), Bonicelll (Peru). 
. în proba de rimpîu bărbați Italia
nul Adriano PanaUa s-a calificat pen- 
țru sferturile de finală, Invlnglnd cu 
6—0, 7—9, 6—3, 0—2 pe sud-afrlcanul 

Paris, pe- R®y Moore. Spaniolul Andres Glme- 
Hlomânla), no l-a Invta cu 6—3, 5—7, 6—2, 6—1

O ȘAH. — Cea de-a 7-n partldâ a 
meciului dintre maerirele oovieUce 
Nona Gaprindajvlll șl AUa Kușiur,'. 
care-șl dispută la Riga titlu! mon
dial feminin de șah. s-a încheiat re
miză ta mutarea a 3S-n. In prezent 
scorul Mie favorabil cu 5—2 puncte 
Nonei Gaprindașvil*.

o TENIS : în optimile de finală ale 
probai de dubiu mixt, din cadrul 
turneului de tenis de ia Paria. — 
rechea . Iile r-Nâstose - ț..-...-.™.,^ ... . ...............
Rosemary Casals (S.U.A.) a Invtaa pa americanul Clark Graebnar.

presă cl &i contează pe 
a peste 110 alergători (cV 
dta Bulgaria, 
Germaniei, Polonia, L 
România. Grosul plutonului 
11 vor forma, bineînțeles, 
noștri, Incjuslv eomponențli 
lor naționale, reprezentlnd, 
rile brcureșleno Dlnamo, ---------
Voința. Olimpia, precum și secțiile 
de ciclism de la Metalul ’ Plopenl, 
C.S.M. șl Voința Cluj, Voința șl Pe
trolul Ploiești, . Clbo-Brașov, C.S. 
Mureșul, C.S.M. Brăila,1 Portul 
Constan",e. ,

Fruntașii diferitelor ciaxamcnlo 
(de etapă șl finale) vor primi premii 
oferite de A-S. Lolo-Proncsport, 
UCECOM. CENTROCOOP ele. .Ma
rele premiu", ce va reveni clșllgă- 
torulul curecl, este atribuit de Mi
nisterul Comerțului Interior.

țață traseul etapelor ș! kilometra
jul respectiv : 22 iunie : Tg. Mureș 
— Reghin — Sovata — Bălăușerl — 
Tg. Mureș (127 km) ; 23 iunie : Tg. 
Mureș' — Clmpenlța șl retur (27 km 
cont-acronometru. pe șoseaua spre 
Apahldă) și T?. Mureș — Reghin — 
Lunci Bradului — Reghin — Tg. 
Mureș (163 km) ; 21 iunie : Tg.-Mu
reș — Sighișoara — Medie? — Tlr- 
năveni — Iernut — Tg. Mureș (162 
km) ; 25 iunie : circuit In centrul 
municipiului Tg. Mureș (58 km).

o:xv.fi
tafflne.se
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intre ministerele de comerț interior
_™ ci'.„ .L;...î țări. probleme ale

''tpc.dc frontie- 
iborărll tehni--

a M. A

TEHERAN. — Președintele Richard 
Nixon a sosit marți la Teheran în- 
tr-o vizită oflefală de o zl. la invitația 
șahlnșahuîu! Iranului, Mohammad

Un decret P^vlnd naționaliza
rea comerțului cu produse farmaceu

tice a ■ fost promulgat de Consiliul 
Comandamentului revoluției 
Libia.

a

MOSCOVA M (Agerpres). — La .30 
mal s-a Încheiat vizita oficială a 
președintelui Richard Nixon in 
Uniunea Sovietică.

Marți dimineață. președintele 
S.U.A. a depus o coroană de flori la 
Mormlntul Soldatului Necunoscut din

îMp'
■

' '' ! i F «f
iA'.'!)'1,'. r ii .. 4 r'i ? p %

BUDAPESTA >1'1 b ’ll {

și-a încheiat vizita

Parcul Gloriei Veșnice din Kiev șl a 
vizitat monumentele arhitectonice ale 
capitalei ’ucrainene'.

în,aceeași zl, președintele Richard 
Nixon â părtalt Kievul, pierind spre 
Teheran.

Reza Pahlavi Aryamehr. In aceeași 
zl, cri doi șefi de stat au avut o pri
mă Întrevedere.

COMUNICAT COMUN
SO VIETO—AMERICAN

DE

BUDAPESTA 30. — Corespondentul 
nostru. Al. I’intea. transmite : In ca
pitala ungară au Început, marți, lu
crările celei de-a cktcett sesiuni a 
grupului de. lucru in domeniul co
merțului interior româno-ungar. De
legația română este condusă de 
Maurleiu Novac, adjunct el ministru
lui comerțului interior, iar "cea un
gară de Molnar Karoly. adjunct al 
ministrului comerțului interior.

In cadrul sesiunii ...... t.___
probleme «privind flltuațla schimburi
lor de mărfuri directe pe anul 11)72 
JrstTf» 'mînfwt'fttralfi tlf»

1 din cele două . . ,q_____
i dezvoltării micului trafic de frontie

ră. ale dezvoltări! colaborării .tehnl- 
co-.șîiințiflce, precum șl probleme ale 
încheierii acordului' pe termen lung 
privind schimbul de mărfuri direct 
dlntro icelo douăministere.

VIETNAMUL DE SUD M 
(Agcrpres). — Luni nu conti
nuat luptele între patrioțll sud- 
vieinamezl șl trupele snjgoneze 
ta zona Ioealilățil Konhun.

Lupte de stradă au avut loc la KM 
metr! de aeroportul din capitala 
provincială. în cursul nopțJL orașul 
a fost puternic bombardat de un'UU 
tile Frontului Național de Eliljerare, 
Inamicul suferind pierderi însem
nate. Agenția' Reuter precizează că 
109 de obuze au căzut asupra punc
tului de comundă al diviziei a 23-a 
fiâigoneze — un sistem de adăpos
turi subterane. (Situat ta partea de 
nord-est a’orașului Kontusn. . Agen
ția France Presse menționează că 
forțele patriotice controlează aercL 

■ portul, Inamicul fiind nevoit să re- 
curgă ,1a ttprijInul elicopterelor pen
tru a j sa aproviziona și a-șl evacua
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Puternice acțiuni ofensive 
ale forțelbr patriotice

rânlțli. Aceeași ațțentta precizează 
că In eenirul orașului Konturn, care 
este, de asemenea, teatrul 
ample operațiuni de luptă, slnt 
Instalați conrșilieri americani, misiu
nea lor cpnsttnd, îri mod esențial, 
in n coordona bombardamentele a- 
viațlei americane. Dar, ta pofida a 
15 raiduri efectuate de bombardiere 
,,B-52“, situația trupelor saigoneze 
nu fi-a ameliorat, patrioțll contl- 
nulnd să ocupe diferite obiective din 
oraș. Potrivit agenției France Presse, 
!n timpul luptelor de stradă trupele 
saigoneze au pierdut un mare nu
măr de oameni.

*
Unitățile F.N.E., care asediază o- 

rajul An Ixrc. și-nu intensificați ti
rul de artilerie asupra pozițiilor sal- 
goneze. Patru poziții din interiorul 
orașului s-au aflat sub focul con
centrat nl forțelor patriotice «ud- 
vletnameze.

BELGRAD 39. — Corespondentul 
nostru. G. lonescu. transmite : Dele
gația de activiști ai Partidului Comu
nist Român, condusâ de tovarășul 
Marin Drfigan, membru nl C.C. ăl 
P.C.R., -prim-secretar al Comitetului 
Județean Teleorman al P.C.R., aflată 
In vizită de schimb de experiență in 
Iugoslavia Ia invitația Prezidiului 
U.C.I., a fost primită .marți, la Bel
grad, de Budlstav Șoțk! ' 
al Biroului Executiv al
grad, de Budlstav Șoșklti, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., și de Kol ȘlroJia. membru al 
Prezidiului U.C.T. întllnlrllo șl con
vorbirile caro au avut Ioc cu acest 
prilej e-au desfășurat Intr-o at
mosferă tovărășească, deosebit de 
cordială.

în cursul ditpă-amlezll, delegația a 
făcut o călătorie in cunoscutul centru 
al industriei chimice Iugoslave, Pan
covo, din apropierea Belgradului.

Seara, delegația de activiști td 
P.C.R. a plecat spre patrie.

SANTIAGO DE CHILE 30 (Agfflr- 
pres). — Sub lozincile întăririi Uni
tății Populare șl sprijinirii președin
telui Salvador Allende, în orașul 
Conception n avut loc o manifestație 
organizată de Partidul Comunist din 
Chile, la care au participat mii do 
persoane. ’ V

Lulnd cuvintul în cadrul mitingu
lui, senatorul comunist Jorjo Monies 
a arătat că l’.C. din Chile este holâ- 
rit să acorde tot Sprijinul necesar 
președintelui țării și programului 
Unității Populare. „Unitatea populară 
— a sjnis vorbitorul — a InUmplnat, 
încă . din : primele zile ale. existenței 
sale, Împotrivirea forțelor roacțlunll, 
care Încearcă să Împiedice procesul 
transformărilor social-econoimlce 
profunde". „în fața acțiunilor osiile 
întreprinse de forțele reaețiunll la a- 
dresa Guvernului Uniiățll Populare, 
trebuie să fiin, mal mult ea oricind, 
nnlil șl solidari".— a, subliniat, -în 
Încheiere, senatorul comunist.

MOSCOVA 30 (Agerprei), — In 
comunicatul comun eovleto-nmerlcan 
dat publicități! ta încheierea vizitei 
oficiate făcute ta Uniunea Sovietică, 
între 22 șl 30 mal, do președthtolo 
Statelor Unite. ®e arntfi că președin
tele Richard Nixon șl Leonid Brej- 
nev, Nikolai PodgoniU șl AlexcLKo- 
Blghin au aviit convorbiri asupra unor 
probleme fundamentale, alo relațiilor 
eovieto-americane șl situației inter- 
națloinale actuale. Părțile nu adoptat 
documentul intJUitat „Bazele relați
ilor reciproce dintre U.R.S.S. șl 
S.UX“.

Comunicatul menționează că. în 
urma progresului înregistrat ta nego
cierile oare au precedat taUlnlrea ta 
nivel înalt șl fn cursul lntllnlrH in- 
aăși, fi-a ajuns ta un număr de acor
duri importante : tratatul asupra 11- 
mltăril sistemelor de rachetă aniiba- 
llsllce, acordul temporar privind a- 
numfte măsuri legate do limitarea 
înarmărilor etrategice ofensive, acor
dul asupra măsurilor da prevenire a 
Incidentelor pe mare și jn spațiul ae
rian deasupra mărilor între nave șl 
avioane militare americane gl sovie
tice, acordul de cooperare in dome
niile științei sl tehnologici, înțelege
rea privind colaborarea soațială. 
nrordul de cooperare in ocrotirea să
nătății și acordul privind apărarea șl 
îmbunătățirea mediului ambiant.

în cursul discuțiilor cu privire ta 
situația internațională, părțile au luat 
notă, (le _evoluția. favoraJMta n- evenI- 
ir.ente’.or din Europa. "Statele Unite 
ș! Uniunea Sovietică, arată comunica
tul; slnt gata bA aducă contribuții co
respunzătoare tendințelor pozltlvo 
survenite pe continentul, european 
In direcția unei destinderi reale sl 
dezvoltării reia ți ilor de cooperare 
pașnică între statele Europei, pe 
baza principîlio- integrității terito
riale ®i Inviolabilității frontierelor, 
neamestecului ta afacerile Inieme, 
suveranității, egalității, independenței 
?! ronur.țârii la folosirea forței și la 
amenințarea cu folosirea forleț Ela 
stat de acord că ar putea să Înceapă

■I’ 1

consultări multilaterale avind ca o- 
btectlv o conferință de securitate si 
cootrerare ta» Europa, imediat după 
semnarea protocolului final cvadri- 
partlt al acordului din 3 septembrie; 

nreședin- 1971. Conferința, apreciază pflriUe. ar 
trebui să fie convocată ta o dală ac
ceptată de, țările interesate, dar fără 
amlnări nelntemeiale. .

Cele două părH și-au prezentat po
zițiile in problema Orientului Apro
piat, reaftrmtndu-și sprijinul pentru 
o soluționare pașnică In conformi
tate cu rezoluția ConsIiluluL de Secu
ritate din noiembrie 1037.

Fiecare parte și-a expus punctul de 
vedere cit privire la războiul care 
continuă în Vletoam sl ta situația 
din regiunea Indochina! tn arssam- 
b’u. Partea americană a reafirmat 
cunoscuta sa poziție, subliniind, tot
odată. necesitatea de a se pune ca
păt conflictului militar cit mal cu-, 
rînd posibil Partea sovietică a eubl'-‘ 
ntat solidaritatea sa cu lupta juxtă 
a popoarelor Vietnamului. Laosului 
și Cambodgiei pentru libertatea. In
dependența sl ■ progresul lor social. 
Sprijinind ferm propunerile R. D.’ 
Vietnam "șl Republicii Vietnamului 
de Sud. care constituie o bază rea
listă și constructivă pentru soluțio
narea problemei vietnameze. Uniu
nea Sovietică ee pronunță pentru în
cetarea bombardamentelor asupra
R, D. 'Vigtnam. pentru retragerea to
tală ș! necondlțtonatA a trupelor
S. U.A. și ale allallkw lor din Viet
namul ,de «ud. Mtftjl Inc!', popoare
le Irtdochlnel să aibă posibiiltatca de 
a-și hotărî Singure soarta, fără nld 
un amestec din afară.

Comunicatul subliniază că acordul 
și înțelegerile ta card u-a aiuns Ia 
tra tally ele de la Moscova, precum sl 
conținutul șl natura acestor tratati
ve nu slnt nleLdceiun îndreptate Îm
potriva unei alte țări.

Președintele Nlxon l-a invitat pe 
Leorikl Brejncv. Nikolai Podgorall și 
Alexei Kodghln s& viziteze Statele 
Unite, ta o 
cele două 
■acceptată.

Fidel Castro 
a sosit la 
Budapesta

BUDAPESTA 30. —, Coresponden
tul nostru transmite : Marți diminea
ța. ta invitația C.C. al P.M.S.U. și a 
guvernului ungar, a cosii la Budn- 
pesta, intr-o vizită oficială de prie
tenie, delegația de partid șl guver
namentală a Republicii Cuba, condu
să de Fidel Oasîro, prlm-secretar al 
ComHeiului Central ai Partidului Co
munist din Cuba, prim-mlnlstru al 
Guvernului Revoluționar.

La sosirea pe. aeroportul Fcribegyi, 
delegația cubaneză a fost lțillmplnală 
de JAnos Ki'iclilr, prim-secretar al C.C. 
al PJW.S.U., Jenă Foct președintele 
Guvernului revoluționar munclto- 
resc-țărănesc ungar, șl al ți conducă
tori dc partid șl de stat; numeroși lo
cuitori al capitalei ungare.

Au fost de față Ioan Cotoț. amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia ta Budapesta, șl alțl membri ai 
corpului diplomatic.

O declarație 
al R. D.

Ambasadorul român 
primit de premierul 

Guvernului Regal de Uniune 
Națională .al Cambodgiei 
PEKIN 39. — Corespondentul A- 

gerpres, I. Gâlățeanu, transmite : 
Premierul Guvernului Regal de U- 
niune Națională nl Cambodgiei. Pena 
Nouth, a primit ta 39 mal pe Nlcolae 
Gavriiescu, ambasadorul ^extraordinar

HANOT 39 (Agcrpres). — Purtăto
rul de cuvin! il M.AE. al R. D. Viet
nam a dat publici lății o declarația 
oratind că la 38 mal aviația ameri- ’ 
cană a continuat să bombardeze zona 
populate din provinciile' Thai Blnh, 
Nam Ha," Ninh Binh. Thanh Hoa, 
Nghe An,' Ha Tinh, Quâng Blnh șl 
zona1 Vlrth L!nh. iar nave de război 
nle S.UA. au deschis focul asuora 
unor sale din provincia Num Hn. Nu
meroși dvlli au fost uciși ori răniți 
șl au fost distruse multe locuințe șl 
obiective economice, inclusiv lucrări 
de Irigație In Ngm Dan.

Condomnlnd in mod energie aces
te acte de război. Ministerul Aface
rilor Externe ai R. D. Vietnam cere 
Administrației S.U.A. să pună ca
păt minării șl ■ blocării porturilor 
Vietnamului de nord, bombardamen
telor șl tuturor actelor care încalcă 
suvcranltâteâ șl securitatea țării.

★ J1

' Ministerul Sistemelor llldrauliee 
Agricolii al R. D. Vietnam a dat pu- , 
bllcitâții o declarație, difuzată de 
agenția V.N.A, in care condamnă 
atacurile forțelor militare americane 
asupra sistemului de diguri din R. D.

< Vietnam.
în ultimul tâmp, arată" declarația, 

aviația americană a lansat bombe 
, • ' < ■" (--------------------------

3.'." i. ■' .. ■ II'

Delegațiile G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud 
și R.D. Vietnam cer reluarea conferinței cvadripartite 

PARIS. — Deiogațhie Guvernului I tcJor sale de răxbol in Vîclnam fî sâ

I
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asupra unor diguri de pe
Roșu, iar navele de război ale S.U.A 
au bombardat sistemul de diguri ma- 
rllime și unele obiective hidraulice 

De asemenea, în provincia Nghe 
An. Intre 10 șl 2'9 aprilie, au fast 
avariate grav porțiuni din digul de 
pe rnalul siing al fluviului Song 
Lam, in districtul Hung Nguyen, pro- 
voclnd mol multe victime omenești. 
NaveJe de război ale S.U.A. au Iras, 
în același timp, asupra sistemului de 
diguri maritime din districtul Hal 
Hau. .dlvtrugind numeroase porțiuni 
de dig.

Dednrația subliniază că 'aceste ac
țiuni, Interzise riguros de dreptul in
ternațional, urmăresc distrugerea 
bunurilor materiale din regiunile 
pooulale ale R. D. Vietnam. Ministe
rul Sistemelor Hidraulice Agricole ol 
R. D. Vietnam condamnă cu hotilrire 
aceste acte și cheamă popoarele Iu
bitoare de pace șl dreptate. Inclusiv 
forțele progresiste din Statele Unite, 
să determine curmarea imediată) a 
acestor acțiuni. .

*
Agenția V.N.A. informează că ba

teriile de coastă din provincia Nghe 
An din R. D. Vietnam au Incendiat 
o navă de război a Statelor Unite 
care bombarda regiuni populate ale 
provinciei.

.datA convenabila pentru 
părți. Invitația a foii

gerpres, I.
Premierul —a,u ,-_ ___ «amu
niune Națională nl Cambodalcl, Perm 
Nouth, a primit la 39 mal pc Nlcolae 
Gavrilescu, ambasadorul; extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România. In vizită de prezen
tare. Cu «cest prilej, a-avut 'loc o 
convorbire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și guvernului 
R. D. Vietnam la Conferința cvadrl- 
parlită de la Parte in problema Viet
namului au eerut Statelor Unite ’ șl 
administrației salgopezo reluarea, la 
1 iunie, a lucrărilor conferinței. De
clarația publicată in acest sens de 
delegația G.R.P. cheamă guvernul 
american să pună capăt imediat ac-

se Întoarcă ta masa conferinței, pen
tru a crea un cadru favorabil căută
rii unei goluții negociate șl corecte.

La rindul său. delegația guvernu
lui R D. Vietnam subliniază lntr-un 
mesaj adresat delegațiilor americană 
Si salgoneză că toate motivele in
vocate de Statele Unite pentru a evita 
întoarcerea la Conferința do la Paria 
. " " ’ ‘     ........... ' fcsini fără fundament
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Timp de patru zile, poporul român 
a avut- in mijlocul câu oaspeți 
stimați — pe tovarășul Fidel 
Castro Ruz, prtm-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co- 
munfe* din Cui», primul ministru 
al Guvernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, pe ceilalți membri al 
delegației de partid și guvernamen
tale cubaneze.

Pe Întreg parcursul vizitei la Bucu
rești, Ploiești, în Județul Ilfov, In 
unități industriale și agricole, prețu- 
tlndenl. înalțll oaspeți cubanezi au 
fost Intlmplmțl cu deosebită căldură 
— expresie a sentimentelor de stimă 
și prețuire pe care poporul român lo 
nutrește față da bravul popor cuba
nez — sentimente reciproc împărtă
șite de oamenii muririi din Cuba.

Comunicatul comun pe care-1 pu
blicăm în numărul de față sintetizea
ză concludent rezultatele vizitei, con
vergența părerilor exprimate în 
cursul convorbirilor dintre delegațiile 
de partid șl guvernamentală română 
șl cubaneză în problemele relațiilor 
bilaterale șl în probleme ale vleUl in- 
ternațlonale. Se poate aprecia că a- 
ceasiă virilă, convorbirile pa care 
le-a prilejuit s-au înscris ca un mo
ment remarcabil In evoluția ascen
dentă a legăturilor de prietenie șl 
solidaritate frățească dintre partide
le, țările îi popoarele noastre.

Poporal român a salutat cu însu
flețire victoria obținuți in Ianuarie 
1&59 de mișcarea tasurecțlonnlfi. con
dusă de comandantul Fidel Castro. 
Triumful revoluției, nașterea Cubei 
noi — primul stat socialist pe pă- 
mlntul) continentului american — re
prezintă un moment de Importantă 
istorică In procesul revoluționar 
mondial, un exemplu Insufle*Itor in 
lupta popoarelor pentru libertate, de
mocrație șl progres social. Poooral 
român dă o lnaită apreciere luntcl 
eroice, desfășurate de poporul cuba
nez, sub conducerea partidului său 
comunteL pentru apărarea ®1 consoli
darea cuceririlor revoluției. împotri
va uneltirilor agresive ale imperia
lismului american, se.bucură din ini
mă de succesele Înregistrate de Cuba 
5n edLficarea societății socialiste. De 
la început șl în mod permanent, par
tidul. poporul nostru și-au manifes
tat solidaritatea cu lupta poporului 
cubanez, nu sprijinit-o in mod activ, 
fapt pentru care oaspeții și-au ex
primat recunoștință.

Așa cum este cunoscut. România 
socialistă situează statornic In cen
trul politicii sale externe prietenia 
frățească șl colaborarea multilate
rală cu toate țările socialiste. Pe 
această linie consecventă ®) Înscrie 
șl preocuparea Pentru dezvoltarea 51 
Întărirea relațiilor cu Cuba socia
listă. relații care. întemeiate ne co
munitatea brindulrl! sociale, a teluri
lor șl aspirațiilor fundamentale, nu 
cunoscut si cunosc o evoluție rodni
că, pa ceîo mal diverse planuri.

Reîovind cursul ascendent al rela
țiilor romfino-eubaneze. convorbirile 
au evidențiat, existenta unor per-f 
spectlve favorabile pentru amplifica
rea. în continuare, a schimburilor șl 
cooperării reciproc avantajoase ; s-bu 
stabilit măsuri concrete, specificate 
în comunicatul comun, oare convers 
epre exllndereâ și diversificarea for
melor de colaborare multilaterală ________ ,____ ,  ____ .---
între România și Cuba și o creștere americane din Indochina, astfel in- 
mibslanttală a volumului schimburilor cit să se asigure popoarelor vletna- 
de mărfuri. mez, cambodgian st laoțian poslblli-

Schlrribul de păreri dintre tovarășii tatea de a-și hotărî ele singure pro- 
NLcotae Ceaușescu șl Fidel- Castro prtae 'destine.-fără'nld un amestec 
Ruz. In problemele vieții intemațto- din afară.
nale. desfășurat într-o’ atmosfe-fl io- Convorbirile româno-cubanczc nu 
vârâșeasefi. de știmă și înțelegere evidențiat hotărî rea cu care cele două

un popor hotftrlt afl-și apere cu pre
țul oricăror sacrificii libertatea sl 
deranltntea națională este invincibil. 
Atlt România. dt sl Cuba se pro
nunță hotftrit pentru încetarea ime
diată a tuturor ficțiunilor militare 
împotriva R. D. Vletnran, a poporu
lui vietnamez, pentru reluarea grab
nică a negocierilor de la Paris, pen
tru retragerea integrală a trupelor

... ----------------- ---- — ;---------„------------------- '

cit să se asigure popoarelor vietna
mez, cambodgian si laoțian poșlblli-

Pentru a fi trainice, pentru a ser
vi țelurile deșUaderil șlț cooperării. . ........... ..... _
relațiile dintre slalo..-se< cer clădită ,turor popoarelor, In 
pe baza principiilor independenței 
iri suveranității naționale. egaBLfiUI 
în drepturi, neamestecului In tre^ 
burile interne, avantajului reciproc. 
Numai respectarea consecventă a
acestor pri-ncipil este de natură 'să 
garanteze dreptul fiecărui popor
ta o dezvoltare n-esllngherlta. cores
punzătoare năzuințelor sale, șl, tot
odată; să promoveze destinderea. în
țelegerea șl colaborarea internațio
nala. în concordanță cu areata prin
cipii, viața,cere ta mod imperios abo
lirea forței șl amenlnțârii cu forța in 
relațiile IntemațSonale. Pe arena m-

vin- 
m- 

pro-

s moment
I
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reciprocă, a subliniat că trăsătura do
minantă a lumii de azi o onnstllulo. 
afirmarea tot mal pregnantă Pe arena 
Internațională Â forțelor revoluționa
re, democratico șl progresiste, schim
barea continuă in favoarea lor, a ra
portului mondial 'de forte : aceasta 
creează condiții favorabile pentru in
tensificarea luptei împotriva impe
rialismului. pentru noi succese ale 
luptei de eliberare națională si so
cială.

Abordlrtd In timpul convorbirilor 
evoluția situației din, Indochina, 
cele două pârli au candomnal cu 
fermitate bombardamentele asupra 
R.D. Vietnam, 
și celelalte acte de 
prinsa de Statele Unite împotriva 
Vietnamului România șL Cuba au 
salutat șl cu acest prilej succesele 
obținuse de ■ poporul vietnamez In 
lupta împotriva Intervenției Impe
rialiste. și-au exprimat solidaritatea 
deplină cu lupta' eroică a popoare
lor IndochlneL care îșl apără ființa 
națională, pămintul patriei, dreptul 
la o viață liberă. Exemplul Vietna
mului demonstrează in modul cel 
mai concludent că. în epoca noastră.

ipra
blocarea porturilor 

război tntre-

țări ajprijlnâ mișcarea de eiiberare 
națională din Asia, Africa. America 
Latină, dreptul pofsoârelor din țările, 
subdezvoltate de a-ri redobindl bo
gățiile naționale, de a fi stupine pe 
destinele lor. Părțile . șl-au exprlnuit 
— așa cum se arată (n comunicatul 
comun — sprijinul deplin față de 
lupta armată a popoarelor din Gul- 
neea-Dlssou, Angola’ șl Mozamblc. 
față de toate popoarele care luptă 
Împotriva colonialismului, neocolo- 
nlallsmulul, rasismului, a oricăror 
forme do op-Miunc, 1 pentru Înfăp
tuirea aspirațiilor lor legitime spre 
libertate șl progres social. O regiune 
n lumii unde se face puternic resim
țit clocotul mișcării) revoluționare 
este , America Latină ; România și 
Cuba și-au reafirmat solidaritatea cu 
forțele progresiste, cu lupta popoare
lor latlno-Bmericnnc pentru exerci
tarea suveranității. i>entru dreptate 
socială, pentru un viitor mal bun.

în cadrul convorbirilor au fost re
liefate pozițiile celor două țări in le
gătură,cu situația din OrlentuJ Apro
piat, cu securitatea' -■ 
d ezlde ra tu 1 tnf ă p ‘.u ’.ri i' < 
cu alte probleme alo si 
naționale actuale.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA a București, Piața

puropeană. cu 
dezarmării sl 

jituatiel inter-
' '1

' II'

temațâonală ee afirmă tot mal puter
nic voința popoarelor do a so pune 
definitiv ( .............. "
de dominai.
fermă de a se asigura condiții pentru 
dezvoltarea fiecărei națiuni potrivit 
aspirațiilor lor, fără nici un amestec 
din afară. Interesele pădi cer regle
mentarea pe căi politice, prin trata
tive, a diferendelor Internaționale, cu 
respectarea deplină a drepturilor fle- 
căroi națiuni. z

în lumea de astăzi, destinele pă
cii. cauza securității popoarelor im
plică răspunderea tuturor statelor; 
indiferent de mărime, orindulre so
cială. potențial ; tocmai de ac! ne
cesitatea — subliniată de cele două 
părți In comunicatul comun — ea 
la soluționarea problemelor inter
naționale vitale să, la parte activă 
toate statele, mari, mijlocii și mici. 
Țlnind seama de faptul că sta
tele mici șl mijlocii au fost în
totdeauna primele victime ale po
liticii Imperialiste, se impune cu 
«Uf mai mult ca’ ele să-și uneas-ă 
eforturile, să întărească solldarîln- 
iea dintre ele."să acționeze, să-sl 
aducă contribuția activă la rezolva-

capăt politicii Imperialiste 
tațto șl dictat, cerința lor

rea principalelor probleme ale 
ții IniemalJonale. in interesul 

lnîorosul 
movârfl destinderii șl. păclL

’ Cheta de boltă a dezvol’firl! șl a- 
dlndrit relațiilor rom&no-cubaneze o 
constituie legăturile frățeșU. de prie
tenie și solidaritate, care s-au sta7 
torniclt Intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Cuba 

■ șl care «o dezvoltă pe baza marxlwn- 
leninvtmululj internaționalismului «o- 
claltet, a încrederii șl respectului re
ciproc. în cursul convorbirilor, con
ducătorii celor două parUde au ex
primat dorința comună de a adinei 
și intensifica legăturile dintre ele 
șl. In acest sens, au fost preconiza
te măsurile concrete specificate tn 
comunicatul comun.' Cele două 
pari Ide dnt hoiărite să acț ioneze 
neobosit pentru dezvoltarea relatUJor 
de colidarilote lnlonuițlonalislă cu 
toate partidele comunisto șl râurtd- 
toreșll. cu mișcările de eliberare na
țională. democratice și p-ogresstate. 
pentru realizarea unității do acțiune 
a tuturor forțelor’ revoluționare șl 
progresiste. DInd expresie acestei ho- 
târiri. tovarășul Nlcolae Ceausescu 
a declarat la mitingul din Piața Re
publicii : ,.Vizita in România a de
legației de partid și guvernamentale 
cubaneze, în frunte cu tovarășul Fidel 
Casiro, este o expresie a relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre partidele șl țările noastre, 
o expresie a dorinței . de a in- 
lărl această colaborare în lupta 
pentru victoria socialismului in ță
rile noastre, pentru* întărirea forței 
spelaltemului in.toată lumea, pentru 
v.letoria luptei împotriva Imperialis
mului, colonialismului și neocoionla- 
Ilstnului". La rindul său, tovarășul 
Fidel Castro sublinia : „Mulțumim 
pentru cuvintele prietenești ale 
tovarășului Nicoiae Ceaușeseu și sln- 
iem de acord că acest contact între 
reprezentanții eeior două țări ale 
noastre șl această intflnlre eu poporul 
României va servi întăririi legături
lor de prietenie, va servi Întăririi so-

; Udarltății revoluționare și luptei îm
potriva imperialismului, împotriva 
colonialismului șl neocolonlaltemulul".

Opinia publica din țara noastră sa
lută cu satisfacție șl aprobă rezulta
tele vizitei, ale convorbirilor romu- 
no-cubaneze, exprlmindu-sl con
vingerea că elo vor duce ta în
tărirea continuă a bunelor reiatii 

, dintre partidele și popoarele noastre, 
spre binele popoarelor român șl cu
banez, In interesul cauzei unității țâr 
rilor socialiste, o tuturor forțelor 
revoluționare și ontilmperiallsto din 
lume.
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Eugen IONESCU 
Valentin PAUNESCU

General - colonel Ion 
Gheorghe, P“lm-adjunct al mlnls- 
tnilui Forțelor Armate șl șef al Ma
relui -triat n-iajor, care, ta Invitația 
generalului Michael Carver, șeful 
Stalului major al 'trupelor de uscat 
engleze, tace o vizită oficială în An
glia. a sosit marți seara La Londra. 
A fostjde asemenea, prezent amba
sadorul României la Londra. Vasilo 
Pungan.

Tîrgul internațional de 
primăvara de la Budapesta 
șl-â închis părțile. Timp de zece 
zile, pavllloaneie celor 41 de țări 
participante au fost vizitate do peste 
1200 0C0 de persoane. Sl ta această 
ediție, pavilionul țării noastre s-a 
bucurat-de un larg interes tn rindul 
vizitatorilor, care au apreciat favora
bil calitatea și aspectul produselor 
prezentata.

. .
K. Waldheim despre as

pirația spre universalita
tea O.N.U. Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, intr-un in
terviu acordat agenției japoneze 
Kyodo, a apreciat câ O.N.U. a că
pătat .noi dimensiuni o dată cu re
stabilire» drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze și a relevat că. iu, 
concordanță cu aspirația spre univer
salitate a organizației, asuiratlo 
.consemnata și în Carta O.N.U.', 
R.. D. Germană s! R. F. a Germa
niei ar trebui aă devlnă'dt mni cu- 
rind pasibil membre aie Națiunilor 
Unite.

Anthony Roylo,
do stat parlamenta- la Ministerul A- 
fneerilor Externe al Marii Britanii, a 
sosit marți ta Pekin, într-o vizită de 
Prietenie. •
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Greva muncitorilor spa
nioli la Șantierele navale „I-Ii- 
Jos de Barreras" din portul Vigo a 
luat sflrșlt luni noaptea după accep
tarea de către patronat a revendică
rilor prezentate de greviști

Un comunicat al postu
lui de radio „Vocea Revolu
ției0 din Burundi arată că 
,.rel puțin 30 (MJ>3 de persoane ou fost 
ucise In țară In timpul luptelor caro 
au Izbucnit după 29 aprilie, ca ur
mare a tentativei eguate de lovitură 
do stal".

La Atena s-a încheiat 
reuniunea de lucru a Aso
ciației de studii sud-est eu
ropene, !a rare ®u i^fLcipat ex- 
perți din Albania. Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia, pre
cum șl cercetători din Franța, Italia, 
Anglia, șl Liban.

Guvernul sirian a apro
bat un decret care Interzice com
paniilor occidentale ce posedă conce- 
riunl in Siria aă vindft sau să aban
doneze orice bunuri mobile, fără 
acordul prealabil nl guvernului. De
cretul vn fi aplicat retroactiv, de la 
data de 1 ianuarie 1971 șl- 
cum relevă agenția Reuter, ci 
tează companiile 
și i,Tapline".

după 
nfec- 

„Irag Petroleum"

Manifesloție la Mogadiscio (Somalia) în sprijinul noii legislaturi privind îm- 
bunâlâjiroa condițiilor do muncă și viajâ, adoptate da autorifâ|i

Lucrările celui de-al V- 
lea Congres al Confedera
ției Internaționale a Sindi
catelor Krabe au IuaE Ul 
Cairo. Din România a participat o 
delegație a U.GISJL

Pffirîicipcnții Ia lucrările 
celui de-al VHI-lea Congres 
al Federalei studenților pa
namezi “v3 adoptat.'. /o declarație 
care cere ca „zona canalului Panama 
eâ reintre eub suveranitatea șl ju
risdicția statului panamez. ca parte 
inalienabilă a teritoriului său“.

&

La Clubul presei din Milano 
a avut loc o manifestare cu pri
lejul căreia Mihai Părăluță, ad
junct al ministrului turismului 
din România, a vorbit despre 
„Sezonul turistic 1572 in Româ
nia ți perspectivele dezvoltării 
turismului românesc". Ca o a- 
preciere deosebită fată de obiec
tivele turistice din România fi 

■ ospitalitatea poporului român, 
primăria orașului Milano a acor
dat medalia „Ambrogino d’oro* 
reprezentantei turistice . româ
nești. O confcrlntȘ de presă pe 
aceeași temi a acut loc șl la 
Roma,

■ > ’> «fi

TELESCOPUL GIGANT DE LA ZELENCIUK (O.S.S.)
Un nou telescop echi

pat cu o oglindă avlntl 
un diametru de , 6 me
tri, considerat ca fiind 
cel mai mare din lume, 
va fi instalat Intr-un 
viitor apropiat la Ob- 

din '/clenciul: (Cauca- r ' . ... ... . .
miei de $tiin(a a

sercatorul astronomic 
“. " • • • . _j-

rul de r.ord) al Acadc-

V.R.S.S.

tntr-un inferoiu acor
dat agenției T.A.S.S., 
Ivan Kdplkov, directo
rul observatorului, a 
declarat »cd „noul tele
scop va avea pentru 
jiilnja asfronomiciî a- 
eeea.fi importantă pe 
care o are cel mal pu
ternic accelerator de 
particule elementare 
pentru fizică". Tele-

■ ii ' ■ ' K ■ ’ - ' - " ' ■
«copul va permite as
tronomilor «â cerceteze 
sislcpic stelare sltuale 
la 'limitele Universului 
vizibil. Vor putea fi 
observate, obiecte cos
mice ale căror raze 
trebuie să parcurgă a- 
proape zece miliarde 
ani pentru a ajunge pe 
suprafața planetei noas
tre.
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