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O acțiune de interes național polarizează 
eforturile creatoare ale muncitorilor,

inginerilor și tehnicienilor
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în ziua de 6 Iunie a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român.

Au participat, ca Invitați, miniștri șl 
alți conducători al unor organe centrale.

Comitetul Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român a ana-

triale prevăzute în planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 1971-1975.

Cu acest prilej. Comitetul Executiv a 
stabilit măsuri pentru creșterea gradului 
de integrare a întreprinderilor, asigura
rea realizării unor secții, ateliere și alte
obiective auxiliare și de servire prin

A FOST SUPLIMENTAT
© De la 200 milioane lei, la 500 milioane lei la produejia 
industrială © Productivitatea muncii va crește cu 2 000 
lei pe salariat față de angajamentul Inițial de 1 200 lei 
© La export, planul anual va fi depășit cu 50 milioane lei 

valută, în loc de 15 milioane

în ședința de luau a Comitetului jude
țean de partid Prahova cu activul din 
Industrie șl lnvwtlUI. se arată într-o te
legramă adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, au fost luate In dez
batere. In spiritul chemării de a face In 
acest dndnal o coîltură radicală In dez
voltarea economiei româneștk rezultatele 
obținute pini In prezent și posibilitățile 
do realizare înainte de termen a preve
derilor planului pe acest an șl pe Întrea
ga perioadă 1671-1973. Puteriiicul entu
ziasm al comuniștilor prahoveni, al tu
turor oamenilor muncii, prilejuit de apro
piata Conferință Națională a Partidului 
Comunist Român șl de aniversarea unul 
sfert de veac de la proclamarea republl- 
dl, ec concretizează In suplimentarea an
gajamentelor la producțla-marfă fabrica
tă de la 200 MD (KM) lei inițial. la 
MO COD COD Iei. Productivitatea muncii 
va crește cu 2 000 lei pa «salariat, față de 
1 200 lei. De asemenea. Ia producția des
tinată exportului, plănui anual va1 fi depă
șit cu 50 000 OM lei valută, față de 13 MO MO 
lei valută di ne propusesem la Înce
putul anuluL Beneficiile suplimentare vor 
«pori de la IOT OK OM la. 23O.COO MO lei.
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- Toate aceste angajamente mobilizatoare 
aii la" bază ixilărirea Oamenilor muncii din 
județul nostru de a acționa pentru va
lorificarea la un grad tot mai Înalt a 
potențialului productiv, pentru utilizarea 
optima a capacităților de producție. Îm
bunătățirea organizării șl conducerii pro
ducției șl a muncii, asigurarea aprovizio
nării corespunzătoare a locurilor de mun
că, reducerea cheltuielilor de producție 
șl îndeosebi a celor materiale, ridicarea 
calității și performantelor tehnice ale pro
duselor fabricate, extinderea autouiilârii 
șl devansarea termenelor de punere ta f 
funcțiune a noilor obiective Industriale șl 
social-cultural e.

Vom depune toate eforturile. toată 
energia noastră, se spune In Încheierea ; 
telegramei, pentru a transpune ta viate 
valoroasele indicații date de dumneavoas
tră, ■ Iubite tovarășe secretar general, la 
recenta consfătuire de lucru de la Comi
tetul Central al Partidului Comunist Ro
mân pentru Înfăptuirea sarcinilor de
plan șl angajamentelor asumate, pentru j 
Îndeplinirea înainte de termen a planului 
cincinal.
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Coleclivul uzinei.de utilaj: chimic „Grivița roșie" s-a an
gajat, do curfnd. sâ prcducâ anul acosta pesto plan 1 COD 
tone de utilaj cnimtc și 42 do vagoane cistomâ. In foto
grafie, trei dintre muncitorii fruntași ai secției cazanaerie 
grea — Ion Dumiirescu, Gheorgho lonescu și Alexandru 
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ANCHETA NOASTRĂ 1N JUDEȚUL ARGEȘ
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IN PIUSFATA DE B
Unul dintre obiectivele de ln©em- ducțle .cunoscută vreodată prin par- 

nătate majoră pentru dezvoltarea tea locului. Necesitatea evitării plw- 
2ioolchniel In unitățile agricole din ' " ’ ■
județul Argeș este realizarea unei 
caoiităll de furaje însilozate mal 
mari cu circa 50 SOT lone In compara
ție cu anul treimi. Este o acțiune de

I;

în cazul;. preparlrll

«terilor die substanțe nutritive justi
fică activitatea energică d-Mfăîurattl 
pentru Insilozarea rapidă, cu țoale 
mijloacele, a nutrețului. Intrudt can- 

șim cu muu ucou. « mu»» «« tltatea «te masă verde depășește' cu 
maximă însemnătate.pentru Înfăptui- mult nevoile «te hrană ele animatelor furaj de. b-
rea mai devreme a prmrederilor cu- care pășunează șl poslblUlățlte «te re- " ■"
prinse in Programul național «te dez- collnre ele unei singure unități, atei 
voltare a zootehnici șl de sporire a ---- - -----------"Nl“~
producției animaliere în țara noastră. 
Acestui «cop 11 stat destinate și am- , . . 
piele acțiuni menite sâ asigure obțl- intre ca 
nerea unei producții medii de peste agricote 
J2GS0 kg masă verde Ia heciar, pe r":“ 
izlazurile comunale, otlngind nivelul mit un grafic de recoltare și tranș- 
prevâzut pentru anul I9T5 încă din j ~~ .1—« ■i—
acest an. ‘ 1 ' ‘ •—*r—
rea unor--------i_j
furaje șl îmbunătățirea pajiștilor — . . .
polarizează atenția agrictdlorilor ju- uscat cu electrovenlllatoarele mil dc 
dețulul. deoarece de aceasta depinde tone de furaje caro au șl luat calea 
sporirea produciiel zootehnice. Intru- cooperativelor agricole uln Câteasca. 
citește vremea cositului, de cu- Birlogu, Răteștl. Grulu ele.' 
rind a fost constituit un „comanda- Producția mare de turbă la hectar, 
meni”- pentru recoltarea șl Inslloza- care ta nctUala fază de vegetație c^t”' 
rea furajelor, condus do ing. Emil echivalentă cu conținutul de substan- 
Teodorosicu, directorul general ni Dl- țe nutritive din

‘lecției agricole județene, care a ținut ■ CslT-Iț.XJ'Ch'i Vig K 1, caz*j _
prima ședință de lucru la Călească, mălaie prin Inilrzîerea recoltării șl 
unde stat slrlnse șl Mloznto mal prin uscarea In brazde pe vreme p.o- 
mu’ta mil de tone masă verde. Este . loasă. Experiența din anul trecut șl 
vorba do o pajlșle-model. cu o su- dta această perioadă (te a Cfiicaxca, 
prafață do 1 300 ha. pe care încă de Izvorul șl din alte united alo judo- 
Ja sflrallul lunii mal a. c. cantitatea tulul Argeș demonstrează că plcrde- 
roedle de Iarbă la ha a ajuns ia rite de substanțe nutritive se pot re- 
20—23 do tone — cea mal mare pro- duce de ta 40—50 la sula, alit cit m-

au fost concentrate mijloace meca
nice suplimentare. Suprafețele de 
pajiști s-au repartizat pe beneficiari, 
intce care mal multe cooperativa 
„„___ j interesate să acopere ,-golu
rile" din balanța furajeră. S-a intoc- 

pori, s-a organizat folosirea judici
oasă a numărului suplimentar de ull- 

zat sau se prepară sub formă de fin
Aceste acțiuni — Irwilbza- ............  — —
cantități dt mat mari de Joje etc. La această or fi. s-au liudlo-

care In nctiiala tazâ de vegetație eate 
echivalenta cu conținutul de Subs'

___3OM—tOOO kg de 
cereale, șl-ar reduce valoarea la ju-

sumează risipa în cazul preparării 
obișnuite a rinului, la numai 10—13 
la sută prin [ transformarea nutrețu
lui verde în semlslloz. Sini argumen
te de cea mni mare însemnătate pen
tru'dezvoltarea șl rentabilizarea zoo
tehnie!. Necesitatea obținerii unul 

' s bună calitate obligă ,i la mă
suri operative pentru organizarea in- 
silozărli la suprafața solului, metodă 
modernă, eficientă, de mare, randa
ment. La executarea acestei Impor
tante lucrări de sezon In cooperativa 
agricolă Izvorul, dc exemplu, au (ost 
concentrate Eoate mijloacele disponi
bile. Pentru transportul rapid al Ier
burilor din clmp Ia locul de Insflo- 
zare se folosesc at.lt remorcile bascu
lante, cit .ți căruțele. La presarea 
nutrețurilor lucra un tractor pe șe
nile’, condus | de mecanicul agricol 
Dobre II ie. înlrudt presarea puter
nică pentru eliminarea Holurilor de 

,acr este principala condiție ce deter
mină calitatea nutrețului, un specia
list din cadrul comandamentului pen
tru recoltarea furajelor a indicat 
aducerea imediată a Încă unul- trai
tor pe șenile. Cel mal mare volum de 
lucrări te' tas s taza re se execută cu 
mijloacele mecanice, dar micul grup 
de cooperatori. Intre care ' Ion fi. 
Gheorghe, JTudor Marin, Neacșu

paj L$te-modal.
300 ho. pa "cai C. BORDEIANU

(Continuare In pag. a IlI-a)

cooperare între beneficiarii din aceeași 
zona, scurtarea termenelor de punere în 
funcțiune a investițiilor și a duratei de rea
lizare a parametrilor proiectați, stabilirea 
mai judicioasa a amplasamentelor, redu
cerea ponderii lucrărilor de construcții.

Uzat șl aprobat propunerile Ministerului 
Energiei Electrice privind realizarea in
vestiției „Cenfrala hidroelectrică Rîureni", 
lucrare cuprinsa in studlul-cadru privind îndeos£bl a clădirilor destinate actlvlidții 
amenajarea în perspectivi a rîulul Olt. administrative, precum șl alte mâsurl
Au fost aprobate, de asemenea, propu- care sâ asigure creșterea eficienței eco-
nerile Ministerului Industriei Metalurgice, 
Ministerului Industriei Construcțiilor do 
Mașini și Ministerului Industriei Chimice 
privind realizarea unor obiective indus-

h

ncmlce a investițiilor.
în continuare. Comitetul Executiv al 

C.C. al P.C.R. a examinat și soluționat 
unele probleme ale activității curente.

IN ZIARUL DE AZI

© In ajutorul propagan 
dlștilor șl al agitatori 
lor: VALENȚELE UNUI 
PROCENT. CE SEMNIFI
CAȚIE ECONOMICA ARE 
ÎN ANUL 1972 MAJORA
REA CU 1 LA SUTA A IN
DICELUI DE UTILIZARE 
A MAȘINILOR Șl UTILA
JELOR • SCULPTURA ÎN 
BIENALA 1972 ® NOBI
LA MISIUNE DE A NE 
ADRESA CONTEMPORA

NILOR

american

Marți, 6 iunie, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele ConsLLlulul de Stat, a pri
mit pe profesorul american, origi
nar din România, prlm-vlccpre- 
ședinte al Academiei stalului Illi
nois, șeful catedrei de chimie bio
logică de la Universitatea „Roose
velt0 din Chicago, Emanuel Mer- 
dlnger, care se află în țara noastră 
în cadrul schimburilor de oameni 
de știință dintre Academia Repu
blicii Socialiste România șl Aca
demia Națională de Științe din 
Washington.

I.n primire a participat Mlhal 
Drflgflnescu, membru.supleant, al

Emanuel Mer-

Comitetulul Central, consilier la 
C.C. al P.CJL

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire in cadrul căreia au Lost 
discutate probleme ale cooperării 
dintre savanțll români șl americani 
in diferite compartimente ale cer
cetării științifice, ale schimbului de 
Informații și experlraațfi pe planul 
învățămlntului universitar. S-a 
subliniat că extinderea .relațiilor 
dLntre oamenii de știință șl cadrele 
unlversltare'din România șl Statele 
Unite ale Amerlcli este în interesul 
activității științifice din cele două 
țări, al progresului general, al mal 

' bunel cunoașteri reciproce.
întrevederea s-a desfășurat într-o 

atmosferă de cordialitate.

1

Supunem atenției 
forurilor competente 

cîteva probleme imediate 
și de perspectivă privind

VALORIFICAREA 
TURISTICĂ 

A DELTEI DUNĂRII
i
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Omul față in față
1

LECȚIA COMUNISTA
AȘOOU

După cum S;a_anunjat, a fost consfrluit CONSILIUL^ J’ENTRU

, ___  K , ... eJucația comuniiiâ
ivire la acestea am solicitat tovarășului 
' ici al ministrului educației și învfițdmîn- 

tului, președintele Consiliului penlru munca politico-educalivâ ți pre
darea științelor socialo, sâ ne râspundâ la cîteva întrebări :

. / i- ' : ■ , . ■
— Mal Inili, am dori sâ dc- 

finitl alribuțiilc noului organ 
deliberaiiu in peripecliva între
gului climat de perfecționare a 
muncU politico-educative fi a 
predării șlilnfclor lociele.

a
— Constituirea acestui organ de 

lucru ®e înscrie In preocupările "de 
ansamblu alo partidului b! statului 
nostru pentru perfecționarea si mo
dernizarea-îhvățămîntulul, asigurarea 
unei slrlnse legături a acestuia cu 
cercetarea științifică : șl activitatea 
productivă, sporirea valorii sale edu
cative. Constituirea Iul e«te. tocmai

Dup3 cum s-a anuntat, a fost constituit CONSILIUL PEI 
MUNCĂ POLmCO-EDUCATIVĂ Șl PREDAREA ȘTIINȚELOR 
CIALE, avînd importante sarcini și râspunderi în oaucația corni 
a tinerei generații. Cu privi r 
VIRGIL CAZACU, prim-adiun: 
tului, președintele Consiliului

Ne aflăm la magazinul brută său materie primă, este de natură că producă respectă, o știm, dar nu e
do Piese electronice din din care «să vă fac coola. uimire. De ce sfnt transfer- vina noastră. Do vină o ac-
Brașov.' Orldt de ciudat ar părea. •' mațl soUcltontll In cărăuși • tualul sistem de anrovlzlo

‘ foarte multe unltătl ale .1,. 7
cooperației meșteșugăreștireglementările Tn .. vigoare 
au început să " lucreze cu 
materialul... clientului.

— Un 3 T, B, P, un irafo 
cadre șl un bloc dc. de.„ 
defiecțlc — silabisește, dln- 
tr-o.llsîă. —--
O clipă ! Era să uit, mal 
puneți In pachet un con
densator eleo 2 plus IM 
MeFe pe (adîeă supra) 55 
Ve. <

— Vă rog sa mal repetați 
o dalfl. ca ®ă confruntăm 
liita cu plisseic — Insista 
-vlniătortd.

Cumpărătorul- Ișl " șterge 
fruntea^și o laj de la capăt : 
un 3 Ț mare...

Nu este vorba de un ma
gazin bizar. nld de un 
cumpărător bizar si nld de 
o cerere bizară. Magazinul 
este cit ge poate de real. Iar 
cumpărătorul un om obiș
nuit. care a foit trimis de 
.atelierul codUeraUvelt să 
cumpere piesele necesara 
reparării televizorului său.

rat televizoare dim Brașov e

un cumpărător.

eleo 2 plus 190

de. piese de schimb î Doar
:iar8 M. »«_. ' 1

.fcV/MWMMJI •<»* MV uu: • ..Ffwu xJi .

«Int clare : „unllăllle de 
întreținere a bunurilor de

Cw ușa în. 
s fia ie 

și ntiotorul în.
B

La unitatea nr. 21 de repa
rat televizoare dln> Brașov 
am găsii ..in «toc”\ peste 
2®0 de aparate defecte. Nu — 
le repara înlmenl. De ce 7 
Meseriașilor le lipseau ple- _ . . . ' . .
seie de ochimb. care — cui- Raia-ancneta in aiGliGrG do reparații 
mea ! — se găseau berechet

ale cooperației meșteșugărești 
zoarele aduse do cetățeni 
aid la reparat sini imobi
lizate. în asleotărea Dioza- 
lor. circa 10 0OT do zile a- 
n'ual.

;..Unitatea de lăcălușcrie 
din șbfl. Colentlna nr.:2 din 
Capitală.

— Vrem să muIUnllcăm 
o chele — ne adresăm res
ponsabilului.

— 15-0 vedem
acesta.

După ce 
atent, adăugă :

— Trebuie să cumpărau 
flerul, vreau că zic, cheia

- răspunde 
... f' i i

o „consultă*

foloslnlâ tadelunffata statCooperativa meștesuafireas- folosință Îndelungată sînt
cfi ..Automecanlca” din Ca- obligate să asigure. In to
pi tală nu face nld ea.ex- -■—•- ------ ----
cep', Ie. De undo, b& albă' 
cJlentlt piese de schimb 1 
Cel care eblidtâ o repara
ție c'nt trimiși la magazin 
să-și procure „pcnsonal* 
piesele necesare. Lucrurile 
se petrec identic la toate, 
cele 17 unități auto-servlce 
din București. Oradea. Bra
șov șl Timișoara. Faptul

nare cu piese.
— Care sistem ?
— Cel practicat In pre

zent. Concret, lucrurile se 
petrec astfel. Noi avem me
seriași si seule centru a 
putea «satisface toate «solici
tările. dar primim doar o 
cantitate Infimă din piesele 
de schimb necesare. DRe- 

£J ® 0 rența. grosul pieselor ee 
găsesc In magazinele co- 
mertulul. In acedfe condiții, 
dlențll recurs la- soluția 
cea mal nuțln convenabilă : 
îri cară singuri piesele de 
la magazin. Posesorul ma
șini! ai nr. '1-13-1313. de 
exemplu, a cumpărat uși. 
aripi, capotă, ’brațe de sus
pensie ele. — piese In va
loare de vreo 13 CW lek Șl 
le-a a'taș, la atelier singur. 
Do altfel, pcntrfi toate cele 
40 da mașini aflate In hala 
tie caroserii, cellalt! client! 
au-procedat la fel. Anual, 
solicitant!! noștri ne...

_ aprovizionează cu nleae In 
valoare de peste trei mili
oane lei I

Așadar. ..sistemul” nu 
reprerintă altceva docil o 
modalitate da punere pe 
drumuri, de tracasare a 
cetățenilor. El. beneficiarii 
serviciilor, suportă trava
liul căutării șl transportă
rii unor piese, isl irosesc 
tlmpuL fac cheltuieli șu- 
pllmentare. II se Imobili
zează în ateliere zile si 

, Bămămlnl mașinile si ana- 
rateie de uz casilc. Are 
actwsl DTOcedeu vreo bază 
legală ?

tali laic, piesele necesare 
reparațiilor".

Rrima explicație ne-a 
fumlzat-o Gh. Mircea, șe
ful atelierului nr. 3 a! „Au- 
“^ementările legale Gc°Hie POPESCU
cu prlrire ta IntrclInCTca Mlhal IO.NESCU
autovehiculelor corefiound.
Intr-adevăr, unor norme de „ ,
servire civilizată. Că nu se (Continuare in pag. a II-a)

Mihai IONESCU

I 
de aceea, urmarea firească a ansam
blului de măsuri adoptate do condu
cerea partidului, a programului am
plu expus de tovarășul N’ctlae 
Ceaușescu la Plenara din noiembrie 
a C.C. al P.C.R. cu privire la Im-

■ bunălățirea întregii activități Ideo- 
. logice. Intensificarea muncit po

litico șl cuilural-educallvo ta rin- 
durile elevilor si studenților, a 
răspunderilor deosebite ce revin Mi
nisterului Educației și învățămtatu- 
lul. școlilor șl facultăților In educa
ția comunista a tineretului.

Din consiliu fac parte cadre uni
versitare, conducători do școli șl 
licee,, oameni de știință Și cultură, 
reprezentanți ai ministerelor, ai Aca
demiei de Științe Sociale și Politice,, 
ai Academici „Ștefan Gheorghiu”, 
activiști de partid, reprezentanți ai 
imitățllor soctalisîe din Industrie șl 
agricultură, al organizațiilor j de 
masă, de tineret; al editurilor șl,pre
sei* cadre cu o bogata experiența in 
activitatea poîlUco-IdeoIoglcă, ceea 
ce creează premise favorabile de a 
aborda cu competență multiplele as
pecte pa care le ridică creșterea efi
cienței muncii educative ș! predării 
științelor sociale ta tavățăminlul de 
toate gradele. Cooslliui Isl pro
pune perfecționarea continuă a mc- 
Iptîelor de muncă educativă, dc pre
gătire polltico-ldsologlcă a elevilor 
șl studenților, integrarea organică a 
acestor preocupări In ansamblul sar
cinilor privind Îmbunătățirea struc
turii șl conținutului tavățămlntaiui. 
Este, după cum «e vede, vorba de un 
organism com pe (cm. să examineze șl 
să jaloneze Întreaga activitate educa
tivă a tuturor compartimentelor șco
lare șl universitare, sâ. participe e- 
fectiv ia elaborarea șl realizarea mă- 
surilor trasate de conducerea parti
dului ta acest domeniu.

CotHlliul nou alea iși propune să 
contribuie, la perfecționarea colabo
rării dintre toți factorii educaționali. 
In realizarea unei depline unități 
intre Instrucție șl educație, la creș
terea rolului școlii, ca factor âe 
cultură șl civilizație, în pregătirea 
profesionala, tn educarea revoluțio
nară. marxlst-lentalsta a tineretului 
studios. Desigur, asemenea preocu
pări au fost și plnă acum In atenția 
Ministerului Educației șl' învăță- 
mlntulul, a Departamentului muncii 
polltlco-educallvc șl al ștltațelor so
ciale. Nou este insă caracterul unitar 
programatic ce II se Imprimă acestor 
eforturi și, pe aceasta bază, străda
nia de a realiza deplina lor adaptare 
la condițiile specifice Instituțiilor do 
Invățămlnt, Ca o derivata a celor

Convorbire realizata do 
Mlhal IORDĂNESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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m ajutorul propagandiștilor șa al agitatorilor

Sule ți «ut© de cofcclivc de mun
că, dta fabrici și uzine, din mine 
șl de pe șantiere, practic toți oa
menii muncii, s-au avlritât la che
marea partidului cu energii spo
rite In viitoarea întrecerii socia
liste pentru realizarea prevederi
lor planului cincinal înainte de ter
men și la un nivel calitativ cit 
mal ridicat. ■: Urmărind stăruința 
ra care alnt amplificate anga- 

muncă. rapidlto- 
fac apariția 

Inițiative, ordoa- 
stningaril.

jamcnlele ' in 
tea - cu care își
no! și noi ’ ’
rea cu care minerii, strungarii, 
țesătoarele și alltea alt© categorii 
profesionale Ișl dispută in aces
te zile adevărat© recorduri In 
materie, al -sentimentul- sta
tornic că pe Întreg teritoriul 
țării se desfășoară o mr.re 
competiție a muncit Obiectivele 
ei sîni clare : folosirea deplină ți 
Intensivă a capacităților de- • pro
ducție, creșterea continuă a pro
ductivității muncii, economisirea 
materiilor prime și materialelor, 
ridicarea performanțelor tehnico- 
economice șl call ta live ale produ
selor, utilizarea rațională a timpu
lui de lucra, reducerea duratelor 
de execuție a Investițiilor, atinge
rea graiuri că a parametrilor proiec
tați la noile obiective productive 

’ etc. în această complexă competi
ție. ..bătălia" se duce cu secunde
le. cu gramul, cu micronii șl cu 
centimetrii, pentru flecare procent 
Șl este firească și p© deplin În
dreptățită ncedstă preocupare. Pen
tru că. in condițiile economiei anu
lui 1972, cu totul alta este „încăr
cătura* materială a acestor „amă
nunte* dedt a fost ca. «ă zicem, 
cu un deceniu în urmă. S-a cal
culat că. la nivelul acestui au, spo
rirea pe ansamblul economici cu 
numai un minut a timpului de uti
lizare a mașinilor, utilajelor șl in
stalațiilor echivalează cu 1,4 mili
oane lei producție Industrială, 

smn gj tajțUhS bu'M‘‘"’l£*'>9 --’"'’j’^emnLflcațil îocono-msce^ ares -Sa
de-al doilea ân al actualului cinci
nal majorarea cu 1 la sută a Indi
celui de utilizare a mașinilor șl 
utilajelor. în Industria Capitalei, 
acest unic procent reprezintă o 
producție suplimentară de mat mul
te sute de milioane de leL Locali- 
ztad calculul doar la clteva grupa de 

' mașini șl utilaje, cum ar f 1 : li
niile tehnologie© complete pentru 
fabricat Încălțăminte, mașinile de 
extrudere și injectare ' a’ maselor 
plastic©, mașinile șl instalațiile 
specifice producției de lacuri, vop
sele șl rășini sintetice, reiese că 
rldlearea gradului do utilizare a 
capacităților de producție cu 1 la 
sută echivalează cu un spor trimes
trial de producție de circa 11 mili
oane Iei, Exltazind calculul asupra 
parcului do mașinl-unelta aflai© in 
dotarea unităților constructoare de 
mașini din Capitală rezultă că spo
rirea indicelui de utilizare cu 1 la 
sulă ar determina, intr-un singur 
trimestru, o creștere a producției 
eu aproximativ 40 milioane
Se cuvine reținut că în aceste «tal
cul© nu a foat cuprinsă declt o in
fimă parte din zestrea tehnică a 

, industriei Capitalei noastre.
Judecind după actualele nive

luri de utilizare a mașinilor șl uti
lajelor, considerăm că industria

lei.

]

3

IMJORAREA CU 0,05
A COEFICIENTULUI 

DE SCHIMBURI 
IN INDUSTRIA CAPITALEI

ran

Invadatorii 
din lanuri

■

Capitalei ore posibilitatea să 
rcască indicii de utilizare, cu mult 
mal muli decili 1 Ia sută.

Cel puțin clteva clemente ple
dează In acest .sens. Unul dintre 
ele 11 eonșlltale volumul ridicai al 
siagnirllor mașinilor șl utilajelor 
datorită reparațiilor accidentale. In 
unități Industriale Importante, cum 
«tal* uzina de utilaj chimic „Gri- 
v'ta Roșie". Urina de mașini grele 
„Electroaparataj* șl „Electromag
netica* etc., această irosire to
taliza Ia sflrșltul trimestrului I 
ac. 2—3 procente din fondul 
de timp disponibil al mașini
lor șl utilajelor. între 2 șl 3.7 
la sută variază timpul .nefoSasit, ca 
urmare a aceleiași cauze, și la o 
seamă de mașini șl utilaje de ba
ză din industria ușoară, cum nr 
fi : războaiele de țesut, mașinile da.

spo-' urgentă, ra cit nu 
blana vreunei l.”_... ___ .
ra' speciale. Est© vorba doar do 
inslltuirca onor norme «Ie organi
zare a producției șl a muncii, care 
să asigure respectarea riguroasă a 
programului tdc revizii și repara
ții, evitarea suprasolicitării mașini-- 
lor șl'utilajelor.

Potențialul productiv al multor 
unitățl este .diminuat și din cauza 
dereglărilor ce ®c mențin In co
operarea dintre compartimentele 
fluxului tehnologic.-Lipsa unui de-, 
calaj fluflclent intre sectoral caid 
șl cel de prelucrări nK-canic© de 
ta uzinele „Timpuri Noi*, de exem
plu,, generează Jroslrca unul mare 
potențial productiv In cel de-a! 
doilea compartiment, unde, de re
gală. In prima parte'a lunii rrw șl-

se pune pro
cesiuni preaătltoa-

no mai 0,05, adică ridicarea Ini pînă 
la 1,70, ar determina o majorare a 
producției pe Întreaga Industrie , 
republicană din Capitală cu pește 
un miliard lei anoaL

In al patrulea rind, creșterea 
coeficientului de utilizare a timpu
lui de locru, a forței de muncă 
«Mto o altă cale Importantă dc creș
tere a indicelui de folosire a ma
șinilor șl utilajelor. în multe unități 
ale Industrie! Capitalei,, numărul 
absențelor’nemotivate continuă să 
8© mențină ridicat.

Coroborfnd toți factorii po care 
l-am enumerat In rindurllc dc fa
ță reies© că Industria Capitalei 

i dispune de un Impresionant poten
țial industrial, cit și de vaste re
surse interne pentru majorarea 

; producție.!. Cele clteva calcule 
amintite au evidențiat efectele eoo- 
nonule© pozitive ale preocunărilor.

i tlnzlnd tA nu ta®e să se Irosească 
nimic clin forța productivă a mtt- 
șlnilor șl utilajelor. Din păcate, a- 
desaa Intllnlm Încă manKeslări de 
nepăsare ale unora care cred că 
nil ae tace ..gaură în cer" dacă un 
utilaj funcționează în gol clteva 

i zeci de minute pe zl «sau , 615 pur 
și simplu neuilllzat ore in șir. Se 
uită In asemenea ocazii eă orice 
economie, chiar aparent neLmsșm- 
na‘.ă extinsă la nlvolul ramurii. M 
economiei naționale, delcrmină ob
ținerea unor - rezultate impresio
nante.

lată molîvul stăruinței eu care 
■conducerea partidului revine frec- 
• veni asupra multiplelor aspecte ce 
ie implică valorificarea deplină, 

, fiiperloâră a potențialului produc
tiv al țărlL Este In fo’oxul Întregii

In excursie la lacul Sf. Ana

Duminica trerată, orzul mare 
șl frumos al întreprinderii a- 
grlcole do stat 'Movila Vulpii 
(Prahova) a foat culcat la pă- 
mlnt, călcat pur șl simplu in 
picioare, pe întinse suprafețe, 
do o ceată de „Invadatori” te
reștri. Plecaseră ra autoturis
mele din București șl Ploiești 
spre Valea Prahovei. Dar au 
văzut in holde efemerii maci șl 
au năvălit după el ca lăcus
tele, fără să bo glndească ta 
paguba pe care o fac. După 
ram reiese din rapoartele pri
mite d© la ogcnțll de circulație 
ai Inspectoratului do miliție 
Prahova, majoritatea invadato
rilor sini din Capitală șl Plo
iești. lată clțlvn dintre cel iden- 
tlflcsițT: Ion Județ dlir strada 
Barajului nr. 1, Alexandru O- 
culescu, strada Culcureanu nr. 
11, Pete© Cricoveanu, strada 
Intrarea Odobeștl nr. I, Ghcor- 
gho Ștefăneșeu. stradă Sub- 
cetata nr. 35 (toți din Bucu
rești) ; Constantin Gogu. șara
da Cameliei, bloc 30, Constan
tin Asprolu, strada Matei Ba- 
sarab nr. IM, Ștefan Stuparu. 
strada Carnglâle nr. 3-1 (top 
din Ploiești).

Lichiorul" 
fatal

capacitatea de lucra a cooperativei. 
V-am Întrebat de' ca nu-1 livrați 
plasele absolut necesare, de ce pur- 
tațl oamenii pa drumuri !

— Pentru că găsind In magazinele 
nOMlre piesele de care au nevoie, 
cetățenii pot foce reparațiile unde 
doresc. Eu personal n-am apelul nici
odată la ajutorul atelierelor autoser- 
vice.

Cooperația nu are capacitate 71 
Care e realitatea 7 Am revenit la 
reprezentanții autorizai! al coopera
ției :

— Pretinsa lipas de capacitate de 
lucru a unltâțlior noastre nu este 
deeit un artificiu de calcul, pe care 
unii stat tentați «5-1 facă ta dorința 
lor de a Justifica un sistem defec
tuos de Jucru- cu publicul, ne-a de
clarai V. Laic, director adjunct In 
UCECOM. In realitate, noi putem 
satisface toate solicitările cu condiția 
să avem piesele necesare. Practic,

. ___ 1
— Dacă prin reglementările ta vi

goare atelierele alnt obligate să asi
gure piesele de schimb necesare, de 
ce «Int.purtați oamenii pa drumuri? 
întrebarea am adrexat-o Iov? Vale
ria Mosor, vicepreședintele coopera
tivei „Automecanlca*.

— No! comandăm țoale pletele de 
echlmb necesare, dar comerțul nu ni 
le repartizează ■ Repartițiile actuale 
nu acoperă deeit circa jumătate din 
neceaar. Să nu se înțeleagă că pieseta 
respectiv© lipsesc. Nu. Dar întreprin
derile comerciale le păstrează in pro
priile magazine și depozite cu inten
ția de a le vinde direct, cetățenitoc. 
DuA'g'j-. la unele piese e bine că m 
procedează așa. Schimbarea uhu! boc 
la un far, înlocuirea linei anvelope 
r:nt operațiuni extrem de «Împle pe 
car© le poate face oricine. Este firesc; 
deci, ca celățeanul «ă găsească ast
fel de articole în magazine. Dacă re
prezentanții comeriulul !și închipuie, 
totuși, că automobillștli amator! pot 
«5 Înlocuiască'stasuri chiar motorul, 
pistoanele, cuzineții, plvoțll ș.n.m.d„ 
n-au decis «ă vîndă in magazin și a- 
semenea piese. în același timp e 
Insă necesar ca o parte din ele — 

■jduțță

■icomerțuîui ca triinliă 'ceUțcQW du^Kftjflzăt^îȘ 
cumpărături, să la măsuri arbitrare, 
fără nici un temei legal

Părerea tov. vicepreședinte ni «e 
pare logică, formulată In avantajul' 
cetățenilor. Dar reprezentanții co
merțului ce părere nu 7

— Sistemul actual de aprovizionare 
cu piese mt se pare totuși bun — 
ne declară O. Olteana, directorul’ 
comercial al I.D.M.S. (întreprindere ‘ 
car© coordonează aprovizionarea cu 
piese de schimb auto-moto pe In- 

. treaga țară). Cine orc nevoie de 
pies© le poate alege In voie din 
magazinele noastre.

— Si Io poate căra tot în voie ra... 
roaba '

— Nu putem renunța In ele in fn- 
voarea depanatorilor.. doar avem și 
no! un plan de desfacere care tre
buie realizat.

— Foarte bine că aveți plan, e nor
mal n'i fie așa. Dar planul de vln- 
zărl se poate realiza tot aut de bine 
dacă livrați piesele direct uhltăUior 
de reparații. Nu există nici un mo
tiv serios, nici o reglementare cure 
să Interzică existența pieselor de 
schimb acolo unde se face rcnarațla 
solicitată de cetățeni. Ștlti că piesele 
ea cară In atelierele de reparații cu... 
roaba ? Practica demonstrează că 
actualul „sistem* frizează absurdul...

Răspunsul tov. director se Întoarce 
cu iun9 :

— într-adevăr. 6-ar părea că este 
la mijloc o anomalie, dar nu e. Noi 
nu renunțăm la piesele de schimb 
pentru că atelierele de reparații nu 
nu capacitatea necesară pentru o sa
tisface toate solicitările.

— Noi nu v-am Întrebat care e

Intr-una din zilele trecute. 
In timp ca sc a/la In maffazinul 
cllmenlar cu autoieruire din 
ralul Câciulall (Ilfov), gestio
narul VarUe Trlfu, voind sd-i 
trateze cu un Uchlor pe Anica 
Lupa ji pe tncd un musafir 
care urma să pice din clipă in 
clijid in unitate, a incilat-o pe 
cceasta id ta o ilicld din raft 
și să umple trei pahare. A.L. 
a ales o rlicM pe care

I

I

I

I

I

I

„sistemul* susținut cu tărie de repre- |

I

■_ _
'»"■■■ S’W^rezuităte. ,-pe. pijonul

extinderea schimbului III rlniln creșterii mal rapide a producției 
la ora actuală cea mal importantă materiale, a venitului național șl, 
rezervă de creștere a Indicilor de implicit, pe cel al ridicării nlve-
utilizare a ’ mașinilor și utilajelor. lulul do trai al poporalul, 
în prezent: coeficientul numărului .
de schimburi ale muncitorilor pe an- Ștefan DROCAN
somblul îniluslriel Capllalcl, țe rl- directorul Direcției municipale
«F.că ebla La IM Creșterea Iul cu de jlolisiicâ Bucurejli

fă devină timp productiv 
Recuperarea acestei ■ mari 
do creștere a produci tei 
allt mai necesară și mai

tare atentă șl o minuțioasă între
ținere șl reparare a mașinilor și 
utilajelor, acest imens fond de 
timp, tro’dt In prezent, poate șl 
‘rcbutc . 
efectiv.
rezerv©
est© cu

noașlre .tbclelățl, al fiecărui om a! 
muncii, ca lot ceea c© â-a Înfăp
tuit prin considerabile eforturi de 

.InvttaUUL să atingă valorile dcpll- 
- ullllzate cbfțSpu^ior.- itnQla! ^h^ment. «pro-a dUfoa-
5 .■Generalizarea, schimbului ■^■■rS®sltata Vj- - '

PTS'iinrlprrxîa. c^himfinlni ITT rr»îi o „

ECONOMIA NAȚIONALA

VREAU SA AM 
Șl EU UN VICIU 

ASCUNS
AM PRIMIT .SCRISOĂR'EÂ DV.!

in iulie 1970. Ileana 
Ccrvenka din Rosita și-s 
comandat o Garniturii de 
mobilă la ..Mobila Bana- 
tul“-Tlmișoara. In noiem
brie 1S71 șl-a araniat-o 
în apartament. După 
teva zile și-au

na. nu-mi spun părerea in 
legătură eu cole sesizate 
de dv. De ce 7 Vreau 
am si eu un viciu 
ptaă la rezolvarea 
luL

ascuns
Uilgiu-

făcui

rjb -iu.' <s J

SUGESTIA NR. 29 S„21Isea„nL?J„a-
Șl OSPĂTĂRIȚA

Șfcu ALUNIȚĂ PE
OBRAZUL STING

____— ' .,consumate" de alțl 
cută. pltțștenU, aproape diferiți cllențD. 
pe nevăzute, l-nu dus la 
campingul „Cornul vlnS- 
toralul*. Ploieștenilor

’ «ras» # I»»' I-

0SCHIMB 
DE „VEDERI 

COLORATE Șl NE

tarea berei și a micilor de 
Pitești in localul „Cornul 
vlnfltorulul*. Au‘ găsit o 
■masă neocupată și o espă-

Sugestie : dacă aceste 
ralete ajută buna servire 
a cilențllor, exact ram a- 
jută a clncea roată o că
ruță, ntunci conducerile 
T.A.P.L,-urilor si ale ce
lorlalte organizații comer
ciale să le desființez©, 
ori să le dea fa clienți In

C. F. este ploieștean 
get-beget, strănepot de 
î£TmÎ2^1Avînd0,nirfe1<în ori mi ic aeii m> cuenți ui
la Pitești. Avind rude la tănță cu aluniță ne obra- 1&e de c,lriof| prajIt|.

, ramul 8r»_ <-» ■ - _ _ . -.

partita la aceasta mobila 
niște vicii ascunse. Sa 
mal tnllmplă 1 S-n adre
sat «nu, mal blne-zla. s-a 
pllns celor cu vicii as
cunse si dumnealor l-au 
zis că-i recondiționează 
mobila numai cu condiția 
să suporte dumneaei 
cheltuielile de transport 
do la Reșița la Timișoa
ra șl de la Timișoara îna
poi la Reșița. Sint rugat 
în mod foarte lnaLstcht 
tsă-rnl spun părerea ta 
legătură cu acest „viciu" 
al conducerii do la ,.M> 
blla-Banatul*.

Stimată tovarășă Ueu-

Fiorica Ignea. domici
liată In Lugoj, str. Nera
ta îă nr. 7. pretinde că in 
cartierul dumneaei a exis
tat. printre alte centre do 
aprovizionare, șl un cen
tru de legume si fructe 
șl că acum 6 luni acest 
centru n fost Închis șl în
chis este șl astăzi. Gos
podinele trebuie Bă „bată* 
peste 2 km pentru o ee 
aproviziona șl tovarășa 
Florica 
schimbe 
tunții similare șl din alto 
orașe.

înlrucîS Daniela iile, 
din Magistrala N.S. nr. 25. 
sector 5 București, ne in
formează că și centrul de 
legume de pe magistrala 
dumneaei a fost Închis de 
3 luni (penlra zugrăvit) 
înlesnim schimbul de 
„vederi*, «perind să aflăm 
cu această ocazie si punc
tul de vedere (necolorat) 
al T.LF.-urllor respective.

scria 
„lichior de prjrtoca'.rC și. cum 
celălalt musafir intirrU sd-țl 
facă apariția, a ciocnit numai 
cu gazda, Clteca minute mai 
Urziți, cej doi erau transportau 
cu salvarea la. spital i Ce se' 
inUmptase 7 In urma analize
lor chimica ți a anchetei În
treprinse de către organele de 
resort s-a stabilit că sticla din 
care biuseră ei conținea o 
substanță Insecticidă foarte pu
ternică pe care V.T. o pusese si , 
o uitase:;, tn raftul cu tllclc

| tic lichior din magazin ! Tra-' 
I. gled imprudentă. Pentru ci, l 

’SlîS nași medicii gu fă

I’ le-a «lat In ptoințd 
solea, după trei zile,
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zentanțll comerțului e ideal pentru | 
diverși Indivizi care, puși pe căpătu- . 
fală, cumpără „en groi* piese din 
magazine pentru a le «pecula sau 
■pentru a executa reparații' „pa ■ cont 1 
propriu*, la prețuri piperata. Se 

----- - -j o parte din ele — . creează, astfel, greutăți activității > 
5 hawAwfijfll-.iio Uvreznirf nouă.-twȚde tervire7'a”hub!l<ulul. iar ceSSlB 1̂ 
,6^.4admisibil ca reprezantantlKJ iWafiă la teheremul unor „Irilrebrlh- 
erțului ea trimită cetățenie după^''-z.1to-l*'p-jș! pe jecmăneală.,

Iută cum ee prezLntă In cifra „sis
temul* practicat de I.D.5LS. Bucu
rești : prLh 9 (nouă) magazine pro
prii. comerțul vinde anual ules© de 

’ «schimb In valoare de aproape 50 mi
lioane de lei. in timp ce unul nu
măr de 40 de ateliere de reparații 
auto. I.D.ăLS. li repartizează piese 
doar In valoare de 19 milioane de leL 
„Diferența* — așa cum om văzut — 
este transportatA. de la magazin-la " 
ateliere, de către clienți sau încap© 
pe mina speculanților.

Să recapitulăm : ce avantaje are 
clientul și cooperația de pe urma 
„sistemului Inaugural* de LD.M.S. 7 
Nici unul 1 Ar© numai dezavantaje. 
Atunci do ce acest sistem nu se des
ființează 7

întrebarea e cu aUl mal justificată 
cu cit șl. In alto sectoare reparațiile 
se fac tot, cu... materialul clientului.

Am solicitat diverse servicii In nu
meroase alte unități de reparații 
pentru televizoare, apafăte do radio, 
magnetotoane. frigidere, aspiratoa
re.' instalații sanitar© etc. Pentru a 
fi serviți am fost invitați să luăm 
parte In.» aprovizionarea cu piese 
da schimb u atelierelor. Ne-om con
vins, astfel, că existența In maga
zine a pieselor, concomitent cu lipsa 
lor din unitățile de servicii, este o 
regulă generală,. - Desigur, așa cum 
Siuneam, trebuie să existe si lunga

na cu piese de schimb. Rațional ar 
fi. de aceea, ca forurile centrale să 
studieze șl să delimiteze orecls care 
anume piese pol fi înlocuite de ama
tori șL deci, pot șl trebuie că existe 
in magazine — ?1 care eă fie diri
jate. cu precădere, spre unitățile dn 
Întreținere șl reparații. O asemenea 
soiuțl© ar Ă de natură să Înlăture 
actualele anomalii, să Îmbunătățeas
că servirea șl să scurtez© durata 
reparațiilor. Este un deziderat ma
jor al servirii civilizate pe care co
merțul șl cooperația £1 datorează so
liei tanțUor.

I&ciut lot cMi |î 
fd- pentru c-i:; 8 

jalea, după irei zile, cei doi au . 
încetat'din cîo{d.

limpezirea 
apei

D© an! de zile, numeroși ce
tățeni din comuna Micăsosa, j 
județul Sibiu, luau apă de la. 
o flhtină publica ce se află In 
dreptul casei cu nr. 232, unde 
locuiește Ana Moga. Supărată f 
foc pe tot! acești vecini care I 
11 „tulbură apa”, A.M. so lol i 
gindea insă do la un timp, ce 
să facă să ojîrcască pelerinajul î 
la flnllnă. Deunăzi a aruncat 
în finiină o maro cantitate de ■ 
gunot Do prisos șl mal apu- 
nom că, In urma acestui fapt, ; 
organele de anchetă au trecut 
Imediat la... limpezirea apelor. | 

‘Pînă una olta, pe baza probe- 
lor administrate, s-a stabilit că 
fapLa respectivă constituie în- * 
fracțiune oonlra sănAXățll pu
blice șl se încadrează în arti
colul nr. 311 din Codul pojmL 
în consecință, de aici încolo, lu
crurile vor fi limpezite, con
form legii, de către Instanța 
do judecata.

Petrecere ?
în locuința Măriei Chlrlac din 

Iași, str. Smculal nr. 9. «-au a- 
dunat inlr-o seară mal multe 
rude și prieteni la o petrecere. 
Djjpd miezul nopții, determinat 
de zgomotul infernal al accs- 

• tara, pensionarul Ion Călugă
rita, aflat cu locuința in ime
diata lor apropiere, le-a cerul 
eS facă liniște. Supirațt câ „au 
fost deranfafi*, frații Dumitru 
ți Vasile Butnaru au dat burna 
In caia lui, maUralindu-l. In
ternat la «plfal, Ion Călugărita a 
trebuit eâ urmeze un tratament 
de 90 de zile. Intre timp Inrd ri 
agresorii „au fost tratați” ața 
cum se cueiJie. Instanța de Ju
decată i-a condamnat pe D. jl 
V.B. la cUe 2 ani închisoare.

nu știe dacă eatc sau dacă 
a fost
CCVflL tlMJLăV. JLLU JUL“

treabă pa cine să la in se
rios:'/, ghir 
ori pe O.b 
toșani, caro n-a auzit de 
așa ceva 7

Tovarășe profesor, cu 
posed o ediție mai nouă 
Si mai revăzută, și mal 
adăugită a acestui ghid 
(Ed. Stadion 1970) șl la 
pag. 12 scrie toi negru pe 
alb. la fel ca în ghidul 
dv.. ceea ce susțineți in 
legătură cu ceea co sus
ține O.N.T.-ul Invers.

Pe cine să luăm in se
rios 7 Asta vrem să știm 
șl noi. Dacă vom afla, 
vom reveni cu amănunte.

cîndva legal așa 
Ca atarCj ne la

Idul cabanelor 
,N.T.-ul din Bo-

lato dc oră înainte de 
plecarea trenului. Dacă 
C.F.R.-U1 ne-a făcut săli 
modem© de așteptare de 
ce să patrulez 3-4-5 oro

MOBILĂ
DE

ORADEA Lunca
Dunării 
în miniatură

zul cnre lo-a zțs : salată ta șnițelul vlenoz.
j. h^^'i L’.S. VInd caiet de eu-
^ec (tî?far, . n grădină. Kessllt cu. sugestia nr. 29.

— Dar dumnealor, de ta ei tot chiar șl ta rate, 
mesele pe,care.le (serviți, 
stat mai breji decit noi ? 
R^jx.nMbll aveți? E Q FI, CĂ DACĂ 

Șl a venit resporisabl- N-AR FI NU S-AR 
Iul șl. .venind, a fost do nm>rr--ri
părerea ospătăriței ra a- «rUVESTl
lunițâ. adică l-a invitat

, Mal mul ți călători ș!I loleștennul a zis : nwii a_ic.s client! al
- — O condica adică un c.F.R.-ulul ne Infor-

radelo prin zonele orașu- °alm de.Bugestli șl seri- mează că In gara. în tra
iul, zone în care, chiar rari, aveți . moașa, eleganta, moderna
dacă ai fi critic de mese- — Ayem sl vi-1 dăm de gară Brașov g „ 
rle, n-al avea ce critica, tot. Servifl-1 acasă. Tot un fel de birocratism. Nu 
Cu toate astea parcul „Tri- nu ajută la nimic pe plan al voie să intri ta .sălile 
vale* nu prea, le-a plăcut locaL <Je așteptare pînă nu pre-
pentru că (citez' din * seri— i r ci „ i „i 11 — i—h - v.n „i „i ■ t —
soarea ne care ne-a trl- 
rnl.*:-o C. F.).„ „Mina o- 
mului sc „vede” atei nu
mai prin azvlrîlrea cutii
lor de conserve, a hlrtll- 
lor și a ailor resturi me
najere. Natura' Insă meri
tă toată lauda. Dacă s-ar 
putea transfera nalurii șl 
gospodărirea parralul„.*

zile libe
ls facă o 

nevasta

Pitești șl dleva 
re, s-a glndlt să 
vizita. Și-a luat 
și bonjur Pitești 1

Plteștenil și-au plimbat

aiurea 7 
un sol de biro

crație 7
— O fi. că dacă n-ar 

fi nu s-ar povesti.

DACA VOM AFLA, 
VOM REVENI 

CU AMĂNUNTE

BIROCRATISMUL 
NU ARE Șl EL 

0 LIMITA ?

Ignea vrea să 
„vederi” cu sl-

Plteștenil șl ploleștehll zlnțt Jblletul' de tren, 
s-nu dus la poștă șl cu 
recomandata 510 ml-au 
l-lmls mie coletul de su
gestii șl sesizări ni res
taurantului. vestitul res
taurant „Cornul vinătora- 
iul“ din Țrtvnle.

Pentru că tot avara la 
dispoziție un caiet de su-

. . . . Beslil si sesizări, hal să
Pentru a-i Îmbuna pe dăm șl noi sugestia nu- 

ploieșieni. pentru a Ie, mărul 29 (celelalte 28 au

— Este foarte coicd. 
De ce 
sălile de așteptare in...

— Nu este corect de
loc.

— De ce 7
— Eu vreau să merg in 

cutare loc. Trenul pentru 
cutare Ioc pleacă peste 
3-4-5 ore șl biletul pentru 
cutare loc se mine ih vta- 
zare numai cu o lumă-

_______ ... Profesorul N. Pilsu, din 
a-a aciuat , sir. Unirii nr. 3 Botoșani, 

are Ghidul cabanelor (e- 
dilura C.N.M.-1BOT) șl 
riee că In acest ghid la 
pag. 5 scrie negru pe 
alb : „..țoale agențiile șl 
filialele O.N.T, pot elibera 
tasă bilete individuale, 
cu reducere pe C.F.1L. 
pentru vizitatorii cabane
lor. după cum tonte’ orga
nizează. la cerere, excursii 
In grup*. Tot tovarășul 
profesor pretinde că 
O.N.T.-ul din Botoșani nu 
eliberează asemenea bi
lete. nu a eliberat și r.'ci

să transformăm

Adriana Constantin, din 
str. Aleea Tinerelului 
nr. 3 — Reșița, ne trimite 
o scrisoare tristă. Soțul 
dumneaei a murit in
tr-un accident După de- ■ 
cerni soțului a fost ne
voită să alerge zile ta șir 
pentru a face dovada că 
soțul a decedat șl că a 
foști soția celui decedat 
Acum i s-a adus la cu
noștință că are de primit 
niște gratifica ții de pe 
urma soțului, dar pentru 
a le primi trebuie să facă 
rost de o procură de ta 
decedat I

Birocratismul ăsta nu 
are el el o limită 7

Nlcnța TANASE

ORADEA (corespondentul 
I „Sclnteil*. Aurel Pop). — Cind 

se vorbește do „mobila de 
Oradea*, localnicii se glndeăc 
Imediat ori ta fabrica „Blho- 
rar, unitate cu vechi tradiții, 

1 ori la fabrica ..Alfa", apărută 
, In ultimii ani pe harta Indus

trială a orașului și al căra! 
i nume s-a făcut repede cunos

cut, mai ales prin garniturile 
„Dacta*. Puțini știu Insă că pp 
strada Tudor Vladimlrescu e- 
xlstă încă o fabrică do mobilă, 
caro produce frumoasele gar
nituri pentru camere combinate 
„Ltana* si „Crișul*. precum șl 
mobilier pentru holuri. Tot 
aici s-a realizat șl mobilierul 
modem pentru casa de cultură 
din Oradea. O bună parte din 
producția fabricii, unitate care 
aparține întreprinderii de In
dustrie locală „Bihoreancă*, 
este tot mal sollcitaiă atit In 
țară cit si peste hotare. Pen
tru creșterea si diversificarea 
producției, ale! au fost Introdu
se două no! linii tehnologice — 
una pentru mobilierul caro no 
lustruiește cu nltrolac si alta 
pentru col caro se lăculește cu 
lac alb mat

Situai între pădurile „Caiafe
le” și „Moroîu" de lingă Cerna
vodă, locul Bagărul Mare — 
una dintre gropile de Împru
mut care au slujit odinioară la 
construirea podului de peste 
Dunăre — prezintă o impor- 
_ ,a deosebită, datorită vege

tației subacvatic© pe care o cu
prinde (plante specifice zone! 
Inundabile a Dunării). în baza 
acestor considerente șl avind în 
vedere că instil celo două pă
duri amintite mai sus sini mo
numente ale naturii, pentru 
crearea unu! cadru natural com
plet »-a tarat propunerea Inclu
derii pe lista monumentelor na
turii șl a Bagărulul Mare. Prin 
urmare, lingă, Cernavodă _se 
profilează un peisaj rare va re
produc©, în... miniatură. Lunca 
Dunării.

Rubricd redactata de 
Dumitra TÎRCOB 
ți coronpondenfi] „Scînloii”
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creatoare ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 1
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M LÂ SUTĂ!pieselor de schimb

TR. MĂGURELE

PITEȘTI

Am renunțat

Cu grijă de buni gospo
dari, pornind de fa inte
resele actuale ele econo
miei naționale de a se 
economisi pe toate căile 
fondurile valutare, con
siliul oame niter mun
cii șl comitelui de partid 
au ini (lai, Încă de anul 
trecui, o largă acțiune 
de masă fa acest scop, 
studiind și căulind căile 
pentru o optimă soluțio
nare. In adunările de 
partid, in adunările oame
nilor muncii, comuniștii 
și nlțl muncitori 
înaintați au venit 
cu propuneri con
crete in vederea a- 
simllării pieselor 
ce se aduceau din 
import. Lunift l<le. î 

Huilă; : rezultat A P ' 
, s-au dovedit' tos 
mai rodnice. Un 
prim bilanț : ln a- 
nul 1971 au fost a- 
șimllate pesta 2 0®0 
de repere de plow 
de schimb din Im
port. Insumihd o 
valoare de pește 10 000 MO 
lei.

Aceste rezultnie au mo
bilizai șl mai mult între
gul colectiv. în lumina in
dicațiilor conducerii parti
dului; examinind in pro
funzime posibilitățile eri 
xlstente, colectivul nostru 
a holăril ca pinii la sfirșl- 
lul analul 1972 să reducă 
complet Importul de pie
se de schimb. Cu un ase
menea obiectiv am che
mai Ia Întrecere toate co
lectivele din întreprinde
rile Județului Argeș. An
gajamentul nostru ara o 
bază judicioasă, realiza
rea lui se bizuia po o se- 
r'.e de măsuri concrete.

a propus ca fiecare co
munist, să-ș! aducă con
tribuția la asimilarea unui 
număr (două sau mal 
multe) do piese de schimb, 
propunere ce a fost una
nim aprobată. Tovarășul 
Aurel Popa a fost primul 
care a dat tonul, realizând 
un dispozitiv pentru con
fecționarea bielelor lip ca- 
pax. necesare fabricii de 
drojdie furajeră, piese ce 
trebuiau aduse din im
port. In prezent funcțio
nează ca unicat, deocam-

ză reducerea importului 
de piese de schimb și u- 
lllnje. Printre promotorii 
noului Ii amintim iac 
maiștrii Dumitru Ciurtta- 
ru, N. Bucurcscu, Ion 
Stoica, sculerul A. Popa, 
inginerii Mircea Constan- 
llncscu șl Gh. Ilă, tehni
cienii Dumitru Mlhalache, 
Ion Constanlfacscu ci 
mulțl nlțiL

Precizăm că, fa primele 
cinci luni ale anului, au 
fost asimilate peste (K) la 
tută din piesele de schimb 

provfinite a fi reali
zate In acest an, c- 
fidența economică 
depășind 1 10© GOT 
lei. Printre pleaelo 
asImUate, amintim, 

fdu^^Jif’pâniqjbdefl-tâ
rr^bcntorș aeoc®<r! ta-șij ww

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Procent de creștere h autodotâri

fabricii. Țese numai 
stofe din cele mal 
fine, ■ destinate expor
tului. Avlnd fișele zil
nice de-producția ln 
față, tng. Constantin 
Buric, șeful eecțlct, a 
făcut dlcva; calcule 

■ alo realizărilor Elenei 
Pristavu.

— Nu există zi ln

120 000 mp; de patru 
ori a crescut și • anga
jamentul ln ce priveș
te producția globală șl 
marfă, acesta fiind a- 
cum de 1 milioane Iei, 
din care 1/S milioane 
Iei plnâ la Conferința 
Națională a parildiihil. 
IX-slfrar, faptul că Vio
rica Vtnogravrtd a —■■.. — ...
trecut eă lucreze la 0 care să nu realizeze 

cel puțin 170 mp de 
stofă ia cele 4 războaie 
automate. Și, , dacă ți- 
nc.-n scarnn câ reali
zarea stofelor este 
mult mal p-e6ențk>a>tă 

■ și mal anevoioasă da
cii a ptazel de bum
bac, putem afirma că 
rezultatele ei slnt su- ■ 
perioare celor ale țe
sătoarelor din Cisnădio 
șl București.

După o săplfimlnâ 
de la declanșarea În
treceri 1 dintre țesătoa
re. lată-ne, din nou. la 
fabrica „Mătasea ro
șie" din Clsnădlc. Stăm 
de vorbă cu Marla Se
rafim, muncitoarea 
care se află ln Între
cere cu tesfitoarete 
fruMașe din unllățlla 
bucureștene : JL__ __ _,._____ _ .

— Sfnt pur șl slm- războaie ne-a pus mult 
Impresionată do po glndurL Slntem mi
narea competiției , meroasa țesătoare la
1 să le felicit din „Măta.țoa roșie" caro 

inimă atit pe Vio- ne-am manifestat a-
rlca Vinogravskl și coastă dorință șl, de
Mioara Bullltcă, dt șl îndată co vor fi create 
pe celelalte textlllste condițiile tehnice ‘ne
din țară care au inta- cesare, vom lucra șl 
țit și mal mult focul sx>! la S războaie, 
fateccerii. ; .

— Multe partenere 
de Întrecere slnt tete- 
resate «ă șite care este 
astăzi recordul dv.

— Chiar a doua zl, 
toata cele 117 țesătoa
re, care lucrează la 4 
războaie mecanice — 
ne nu tom ale — au in
trat ln competiție, 
alături de mine. în 5 
zile, „recordurile" fa
bricii au căzut unul 
după alini : ln ziua de 
31 mai, țesătoarea loa- ‘ 
na Predtrscu a realizat 
mal mult cu un rnetru 
mătase dedt mine, edl- 
că 87 m. La l iunie. Era 
Lolrennu a ajuns la 00 
metri. Slmbălă, 3 iu- .

: Au- ,
.... . ., JMjA JPA"-- ii

.Urât 01 m. ’.Acum •*»««» tiputu. care 
cel puțin 5 lucrează, la'4 războii6n!fî 

j care dorim «Ie peste 6 ani. Cunos- 
să realizăm 95 m ml- cin<hi-l rezultatele șl 
tase în 8 ore* In a- .f ’ J 
temenea condiții, nici 
angajamentele fabri
cii nu mai puteau rfi- 
mtne aceleași. în cin
stea Conferinței Națio
nale a partidului șl a 
celei do-a XXV-a ani
versări a 
republicii.
(ui a fost
35 000 m p 
mătase peste plan, ta

trebuie remarcat faptei că nescu, Dumitru 
serpentinele respective se 
realizează la un nivel ca
litativ superior șl la un 
preț de cost mai mic cu 

11 Wfl Ici declt cel Înregis
trat la uzinele „Grivița 
roșie". Tot așa a dispărut 
șl problema bucșelor de 
cilindri pentru compre- 
soaroie de înaltă presiune, 
care plnă nu de muit so 
importau. Acum, acestea 
Blnt turnate din fontă no

drul ziceam efi Instalația 
urcă spre parametri și o 
ține așa, ne pomeneam că 
tar ne-au lăent serpenti
nele. Șl cel mal adesea de
fecțiunile apăreau in zo
nele sudate. Era. greu, căl
dură, gaze. Mecanicii tre
buiau să remedieze defec- 
țiuiille".

...Apoi a început confec
ționarea lor fa atelierul 
combinatului, Primele ser- 

. penilnd nu se deosebeau

Valoarea totală a 
;or și utilajelor fa- 
e anul trecut In ate

lierul uzinal al combina
tului s-a ridicat la 17 mi
lioane Iei, tar pentru a- 
cesl an este prevăzut să 
trecem de 20 milioane lei 
— ne spune Inginerul 
Gheorghe DobrovolsdiL 

, — Nu «Inlcțl chim Iști 7 
— Chimlștl șl construc

tori dc mașini în același 
țlmp. Nc-am încadrat tot 
mai mult șl' noi, ’chlmișlil 
de la Tuniu-Mflgun'le, In 
acțiunea ds autodolare.

— Șl care sfat valoarea 
șl utilitatea pieselor șl u- 
tUajelor fabricate ?

în toc de răspuns la a- 
ceastă întrebare, Inginerul 
Dobrovohchi, director teh- 
ttic mccandAitergeV-cT 

’WLH1 unltâți*''ă''[f£ulimriel'' 
i.'hlmice dln'Tumui-Măgu- ’ 
rele, ne-it Invitat efi ve
dem, la fața locului, dto- 
va dintre sutele de piese

JIanu, 
Mihal 

Ciu-
- JS; Dum I Iru 

............ l—aricise
Grcschner, sudorii Profl- 
rache Ncațu, Nicolae

• Întrecerea dintre 
țesătoarele fruntașa 
din Capitală, Ctenădle, 
laș! ț:i Galafi a găsit 
ecou și In rinclurile ce
lor din Bahușl. M__ 
irul Gheorghe Mitrea, 
secretarul comitetului

Gheorghe NLlu, 
Gorgonețu, Marin 
ciuc, maiștrii 
Mln cui casa, 
G L 11,. ,
rache Ncațu, 
Fronescu și Ion, Roman, 
cazangiul Emil Stanca ori 
lăcătușii Gheorghe Ncațu 
și Ion Lăzărescu, Împreu
nă cu ceilalți membri al 
colectivului atelierului u- 
zlnal, reprezintă, cum ne 
apunea aici cineva, nu
cleul de bază al „indus
triei" constructoare de 
mașini de la Combinatul 
chimic din Tr. Măgurele, 
oameni porniți eă rezolve 
probleme la care indualria 
de utilaj chimic da la noi 
n-a dat încă răspunsuri,

sw- 
lor Valutare pentru im
portarea unor piese de 
schimb necesare procesu
lui de producție, din .com
binat.

Rezultatele obținute in
tr-un timp scurt — \ 105 
tone piese șl utilaje în 
I9T0, 230 tone In 1071 și 
420 lone prevăzute deo
camdată pentru acest an — 
slnt cu alit mal meritorii 
cu rit ele au apărut Intr-o 
anumită contradicție cu 
unele păreri, potrivit că
rora chimlșlll să facă chi
mie, Iar construcția de 
mașini să Ie pună la dte- 

■ poziție toiul Ba mal, mult, 
i experiența de aid a con-

— Greciei! că ați a- 
Juns la un racord ab- 

___ ___|ML. solul, care, riu mal 
lor din Bohușl. Mafa- poate fi depășit ? —■
irul Gheorghe Mitrea, am Întrebat-o po tran
șee retorul comitetului lașă;
do partid, ne relata : — Nicidecum I El

poate fi mult îmbună
tățit. Șl nu numai de 
mine. In fabrică slnt 
destule țesătoare care 
lucrează,la 4 războaie 
și pot realiza produc
ții sporite..De altmin
teri, boSărtrea noastră 
a fost exprimată zilele 
trecute, clnd ne-ara 
angajat să realizăm, 
în acest an, suplimen
tar 30 OM ni p țesături, 
WreȘȚp-ttata .șl. jumlj 

•laie mai mult jlerit 
■■’rra -prevăzut inițial.

Angajonienteio tex- 
tlllsîelor de ln Bu- 
huși au Început ifi
prindă viață. , Da la

. incejni'u! anului șț'
plnfl acum, ele tui rea-

— Avem fa fabrică 
aproape 1OT© do țesă
toare. una mai harnică 
declt cealaltă. Aflind 
din riare despre recor
dul obținut do munci
toarele de la „Flajnu- 
ra roșie", „Suveica" și 
„Mătasea roșie", multe 
fruntașa de-ale noas
tre și-au manifestat 
dorința de a intra șl 
pțe. .In înlracț^M^

I

I

imam, simnata,
Bl.e,...o.aJtA>cștți;

,..reJta..Lii'ezj’anu,a
101»®* Bî " •. ir» ' ,;• ■ ; p ~ ț I
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.Gherghina. Lfitărețu Domnlca «I 
I alții, uniformizează continuu nutre

țul descărcat din autobasculante si 
căruțe. Este o activitate nelntre- 
ruată.

ra precis ce are
I ..Ob!ect!îm.I
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0 ameliora tiv

producția d

pe o supra

sîiâ î-

.'bbrici! P.r'.l.,. (prn- 
dusa flbrolemnoa- 
«c) — piesa pină 
acum Importate la 
un preț de 17 GM) 
lei buc®ta. Ele slnt 
realizate fa prezent 
In atelierul propriu 

la prețul de 0 GOT lei bu
cata ; coloana de ghidat și 
s-JSțlnere de la presa Mo
lalla, do la fabrica P.F.L.. 
ru prețul de Import de 
4© OWI lei bucata, este re
condiționată la noi in a- 
lelier cu 10 OM) Iei buca
la. Și șirul exemplelor ar 
puica continua.

Concomitent cu efortu
rile pentru a ne acoperi 
nevoile proprii ale combi
natului de piese de 
schimb, fa prezent reali
zăm 15 repere pentru alte 
unități din cadrul Minls- 
lerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de 
Construcții, in valoare de 
70© GM) lei. care, aduse din 
Import, pină anul trecut, 
costau 2 50© GO© lei.

DezvollSnd experiența a- 
cumufată pină acum, co
lectivul nostru este ferm 
hotărit să-șl respecte an
gajamentul luat, să facă 
totul ca să-șl aducă o con
tribuție sporită la econo
misirea fondurilor valuta
re ale statului, problemă 
de larg interes național.

Florea IVAN, secretar al comitetului do par
tid — platforma C.E.I.L ; Iile PIETRARII, mais
tru j Valeria RAȚA, irtgirier-șef; Ion DA
MIAN, economisi ; Aurel POPA, sculer — 
din grupul do corespondenți voluntari ai „Scîn- 
leii", do la Combinatul de exploatare și indus
trializare a lemnului din Pitești.

dată, Ia atelierul mecanic 
central. Comunistul Du
mitru Ci urda ru, Împreună 
cu Întregul colectiv de la 
atelierul mecanic de în
treținere și reparație (fa
brica de placaj) au asimi
lat peste 15 piese mecani
ce din import. ~ 
lor va aduce In

o 
MO

Folosirea 
cursul a- 
economle 
lei.

nulul curent 
de circa 3M

Mișcarea de Inovații s-a 
Intensificat ta rlndul co
lectivului nostru, ea des- 
fășurtadu-se In contextul 
aderării entuziaste la I- 
deea de progres tehnic. Do 
la Începutul anului si 
pină In prt 

.**«. propunerile
£ Oamenii dovedesc prin înregistrate 

fapte efi stă in puterea tehnic
Jamentul asumat Iniăp- clanță economica de pesta 
tuirea lui a determinat 3 GOT GOT lei anual. Din a-

pină In prezent, numărul 
' "* ilor de inovații 

In cabinetul 
©*lO d0 881 nV,nd noastră să realizăm anga- drept corespondent o cfl-

o puternică dezvoltare n 
inițiativei și spiritului 
gospodăresc al muncito
rilor. Inginerilor șl tehni
cienilor, fn primele rîn- 
duri ale acestei acțiuni a- 
fllndu-se comuniștii. L<ț 
atelierul mecanic central, 
unde de Ii fel slut asimi
late 63 lâ sută din piese
le de schimb. In dezbate
rea ce a avut loc in ca
drul organizației de par
tid, comunistul Aurel 
Popa, sculer — secretarul 
organizației de partid —

cestea, 37 nu șl fost apli
cate ln producție, combi
nații! obținind astfel pină 
acum economii fa valoare 
de aproape 2,5 milioane 
lei. Feste 6© la sulă din 
Inovațiile propuse vtzea-

©,

!

O

1

de tchlinb confecționate 
nici, iri combinat, unde 
pfafl nu de, mul* totul era 
așteptat să vină dinu, nltă 
parte. Astfel, am pătruns 
In atelierul uzinal al com- 
bln^yilul — o mlcroplat- 
formă, unde «e îngemă
nează multe dintre mese
riile _______
fiilor de mașini Inginerul 
reia discuție.

— Ca șă ne dăm seama 
de ceea ce reprezintă o 
piesă de schimb pentru ac
tivitatea combinatului, să

j specifice 5 construe-

Inginerul Gheorghe Niju, șeful atelierului; maistrul mai

privim acest arbore pen- dorul Fronescu Inir-un dîafog __ ,__ _ ___ ___
teu rotoarele turboreck- je |UCreazâ la primul dintre cele patru spălătoare ei pentru asimila-

de gaze penlru inslolajia do recuperare a fluorului, rea. «nor piese șl utilaje
In curs de realizare la fabrica de acid fosforic. “^jST mi^I

Foto : M. Eostnlc proba practică, comporta
rea - pieselor și utilajelor 
fa exploatare, parametrii 
realizați cel puțin la nive
lul celor originale, conferă 
dreptul, responsabilitatea 
do n spună : „Da, patern 
să renunțăm Ia Importul 
lor". Tocmai pe o astfel 
de concepție ișl bazează 
activitatea colerthdil ate
lierului uzinal al Combi
natului chimic din Tr. 
Măgurele In acțiunea dc 
auiodotarc. O concepție 
la care subscriem, o con
cepție care trebuie cit 
mai grabnic Încetățenită 
șl pe alta platforme ale 
chimici.

Dumitru Minculeaso, cazangiul Emil Stanca și su- 
j-_.i jaSpre jgiut cunl

proclamării 
angajanica- 
sporli de la 
țesături de

puterea de muncă, noi 
am s'A’.isll-o să se 
prindă In lupta cu co- 
lolnlto fruntașa din 
tară. ’ ‘

Elena Pristavii lu
crează in secția țesfi- 
torie-sud. adică acolo 
de unde, cu aproaps 
un -an In urmă, a por
nit Inițiativa „Calitatea 
producției — o proble
mă de demnitate și 
patriotism", la care am 
adora* toți muncitor!!

&

eulatonrelor de la fabrica 
de amoniac L Pentru a în
locui un astfel de arbore, 
mal înainte, motorul elec
tric trebuia trimis In străi
nătate. Piesa, manopera 
și transportul costau apro
ximativ 80 000 joi valută. 
Dar fiecare zi de staționa
ro echivala, in o instala
ție, cu ncrealizarea unei 

: producții fn valoare de a- 
proximatlv 1 milion lei. 
Acum, piesa respectivă se 
confecționează aici, In a- 

. tellcrul combinatului.
Și nu-l singura. Ani la 

rind, multe dintre „căde
rile" fabricii de acid sul
furic erou puse, pe bună 
dreptate, pe seama serpen
tinelor do Ia cazonele re
cuperatoare, confecționate 
de uzinele „Grivița roșie", 

i „Clnd îți era lumea mal

de cele aduse de In „Gri- dulară, pe principiul cen- 
vlțn roșie". De data acea-;- trifugal de „melaiurgiș,- 
ta insă, nu mal aveau me- tll" din Tumu-Măgurele, 
canidl pe cine dn vina. Schimbătoarele do căldu- 
Trobutau'făculc să reziste, rfl sub presiune pentru 
“ .............. ..... ’ Instalațiile fabricilor de

uree, amoniac, acid azotic, 
condensatoarele pentru fa
brica de uree, prelncălzl- 
toarele pentru ana de ca
zan do la fabrica de amo
niac I, numeroase alta 
piese de schimb șt utilaje, 
unele dintre ele unicate, 
slnt rodul munci! unul tâ
năr colectiv do muncitori, 
maiștri și ingineri, care se 
străduiesc să rezolve ma
rile probleme pe care le-a 
pua în fața tor o întreagă 

‘'’' ''TH.T” \ Ing!-
Alexantlru Mari-

Confruntările de păreri, de 
soluții au dus in scurt 
timp la ceea ce duc in 
mod tijesc Încrederea in 
forțele proprii, munca fă
cută cu responsabilitate. 
Astăzi nu numai că nu mai 
există In combinat „cazul 
serpentinelor", dar expe
riența riștlgail Ie permi
te oamenilor de la atelie
rul uzinal de aici să ajute 
și alte unități rare foio- 

„___ sesc în procesul de produc- . .... _
dragă, ne spunea maistrul (le asemenea serpentine, platformă chimică, 
principal Alexandru Popa, Tot legat de acest „caz", nerfl

Instalațiile fabricilor 
uree, amoniac, arid a

Alexandru BRAD 
corespondentei 
„Scînteii*

PR.SN CREAȚIA TEHNICA PROPRIEu

Uzina de sîrma și produse Uzina de fibre și fire sintetice
r,r'i 1 j "i 1 i ■/ ' i r < hM ,7’’< , ’,'i ‘ ’

Fabrica de rulmenți din Bîrlad

din sîrmd din Buzâu

25 de mașini 
unica te de mare

’jse din sîrma Burau, în
____ _ prin autodoiare se pro

duc 25 de unicate da mare complexitate, necesare per
fecționării fehnoloțjiilor de fabricație, Inzeslrârii tehnico 
a diferitelor sectoare, creșterii producției de eledrozi 
do sudurâ. Un studiu efectuat asupra color trei 
linii tehnologice a relevat faptul câ. In condițiile reor- 
ganizârii fluxului de producție, folosind utilajele de bazâ 
oxisicnlo, dar adâuțjindu-li-so o serie do alte instalații,

• La Uzina de sîrma jî produi 
secția de execute a utilajelor pr

producția de electrozi de sudurâ poale creste cu circa 
20 la sutâ. Este vorba de instalații caro, altfidatâ, tre
buiau aduse din import. La ora actualâ, aceste 
instalații se realizează In uzinâ, pe baza concep
ției elaborate do inginerii NicoLae Sferlic și Nicolae 
Bahici, împreună cu proiectanjii Constantin Vîoiu, Ni
colae Stanciu, Constantin Dumiirașcu, Nicolae Nițâ și a 
maistrului Stan Cazan, acum șeful secției autoulilare.

-

o

din Iași

h cinci luni, utilaje
0 mașină automată

in valoare
de 12 msilesne lei
• în cadrul Uzinei ieșene do fibre și fire lintetice se 

desfâ^oarâ o largâ acțiune privind realizarea, eu forte 
proprii, a unui numâr cit mai mare de utilaje, ansamblo 
și subansamble necesare bunei funcționări ,a procesului 
tehnologic. De la Incoputel anului și plnâ acum au fost 
executale în uzinâ utilaje a câror valoare dep-âșeșle I2 
milioane lei, adicâ de douâ ori mai mult deci! realizâ- 
rile din anul trecut. In planul de proieclâri al uzinei 
figurează aproape ICO de tipuri de utilaje care se vor 
produce în acest an, obținindu-se o economie de peslo 
cinci milioana lei valutâ. Specialiștii uzinei au proiectat 
peste 60 la sutâ din aceste utilaje de mare complexitate 
și inaliâ tehnicitate, printre care : lamburi de râcire, 
dispozitive de tragere a benzilor, valțuri de prep-aroțio 
8-a. De menționat câ uzina va realiza prin autodotateș.a. De menționat câ uzina va realiza prin autodotară 
un sfert din valoarea utilajelor necesare viitoarei sale 
etape de dezvoltare.

o Grupa do aufodotaro de la Fabrica do rulmenți din 
Bîrlad Iji aduce o însemnată contribuție la reducerea 
importurilor do mașini și utilaje. Una din ultimele reali
zări alo unui colectiv din cadrul grapei : mașina do co
jit bare do metal — MC-60, caro a intrat in producție. 
Autorii acostai utilaj slnt inginerii Mircea Arsena și Ale
xandru Pclrichi, tehnicianul Gheorghe Turculeț, maislrul 
Victor Berlea, strungarii Grigore Diaconu și Dumitru 
Croitoru. Noua mașină execută In condiții excelente 
operația do cojire a barelor de metal, din care so fac 
role pentru rulmenți de tonte tipurile, plnâ la diametrul 
do 55 mm. Toate operațiile slnt automate. Productivita
tea muncii a crescut do peste trei ori față de mașinile 
existente. O astfel do mașină importalâ costă circa 
600 000 lei valută, iar prototipul creat în uzinâ însu
mează doar 350 000 lei. In fabrică io află ln construcția 
Incâ 4 mașini de frezat lâcașe la coliviile de alamă, 
importate pinâ nu de mult din Elveția, ciocane de forjat 
do 1 COO kg forță ș.a.

pe care s-au aplicat lucrări in com- 
glex (fertilizare, tarializare. com

asarea eroziunii etc.) se obțin cita 
20—25 tone de masă verde? la hec
tar. Ce io mal bune rezultata sa rea
lizează pc cele 7 (MM) ha pajiști cul
tivate prin Insămlnțarea cu eemlnt-e 
do Ierburi gramlnee și logumtaoa- 

care dau plrtă la 35 tone <!o' 
iarbă la ha. Pentru ca o asemenea 
recoltă să se poată utiliza fără ri
sipă, ln timp ce - animalele pasc, 
prin rotație, parcelele Împrejmuite 
cu garduri de-®irmă, iarba do jîe 
alte tarlale este cosită șl inslloza- 
fâ. ExJstâ premisa pentru a extinde 
ln viitor acest mod avantaj-cw <le 
folosire a nutrețurilor verzi. între
prinderea de ameliorare, a pajiști
lor a mărit ritmul lucrărilor de exe
cuție in complex de la 1500 ha 
anual la 2 GM ha, iar fertilizarea do 
Ja 10 OM ha Ia peste 30 MO ha. A- 
cest ultim aspect osie. deosebit de 
Important deoarece fertil Izârca, ta 
razul pajiștilor, are cea mal mare 
eficientă economică. Datele de pro
ducție arată că, în condițiile Jude- 

, fulul, un kg de îngrășăminte chi
mice substanță activă aduce, în me
die, un spor de producție de pesie 
IM kg masă verde, cantitate sufi
cientă pentru a obține minimum 
20 I lapte".

Experiența valoroasă referitoare 
lor constituie o lucrare actuală la te tnsllozarea nutrețurilor verzi, ea
care stal antrenați sule de oameni. 6i la producerea acestora ixi pa

jiști îmbunătățite, poate tl extinsă 
pe scară mult ninl - largă. Recent. 
Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentaro șl Apelor a or Ha .ii/at 
un, schimb de. expertență ta Jude
țul .Argeș, la care au participat di
rectorii . adjunct! pentru creșterea 
animalelor șl alte cadre din toate 
județele tării; El au văzut pajiști 
cu iarba pină la briu nu ne un 
heetar-două. ci pe mii de hectare, 
s-au documentat asupra modalități
lor do recoltare si preparare a 
semlrilozului-din ierburi. Principa
lul este ca ceea ce au constatat bun 
să fio adaptat la condițiile fiecărui 
județ, unde există, de asemenea, o 
prețioasă experiență. Acum este 

’ timpul dud se cer acțiuni practi
ce.' imediate pentru lnsllozârea fără 
pierderi a milioanelor do tone de 
nuls-eturi verzi existenta — ierburi, 
luceml.' trifoi etc. — pentru gospo
dărirea judicioasă a întregului fond 
do furaja.

ruptă, vie. pasionantă, flecara știa 
precis ce are de făcut.

I preda urmărit' prin 
turalelor este ca sub

stanțele, nutritive din masa verde 
să se „regăsească" apoi fa nrodne- 
(11 mari do .carne șl lăute' — enunea 
ing. Nicolae Călin, director, general 

’.Anct al dlrectfal agricole. Pentrli 
_ evita pierderile de substantfe nu- 

“ trltive am indicat cooperativelor n- 
1 gricole să Insilozeze toate rosur-

1 eele de masă verde : lucarnă, tri
foi. borceaguri. ca si lerburile.de po 
pășuna care deuăsesc nevoile da 
hrană actuale ale animalelor. 
Acum există. Intr-adevăr, un mare 
eurplus de Iarbă, dar dnd încep 
arșițele verii centltalea de hrană 
_ ca si producția animalelor. 
Pentru n oreveni acest fenomen, ne
dorit. cooperativele agricole care 
au pășuni imbunătăllte creează re
zerve de nutreț Inslloznt pentru a 
doua parte a verlL Cantitatea Pla
nificată de 10 (MM tone semlsitoz a 
fost depășită, reallzlndu-se pină ta 
începutul lunii Iunie a.c. 10 GM 
tone". .

Recoltarea șl Insilozarca furaje
lor constituie o lucrare actuală la

Pentru progresul zootehniei, de 
cea mal maro însemnătate rint ac
țiunile, ample desfășurate pentru a 
epori producția de nutrețuri desti
nate Insltozărli, cit șl pășunalului. 
O marc parte din masa vorde ne
cesară o furnizează actuala produc
ție de masă verde. Deși pajiștile 
slnt situate Intr-o zonă cu soluri 
podzollee șl cu o slabă fertilitate 
naturală, așa cum stat in majorita
tea lor păminturile argeșene, stat 
vizibile rezultatele amplelor acțiuni 
întreprinse pentru a mări producția 
de Iarbă necesară pentru pășuna! 
și Insilozare. După cum ne relaia 
Ing. Marlnică Deceniu, directorul 
întreprinderii pentru executarea lu
crărilor de îmbunătățire șri, exploa
tare a pajiștilor, pe cele M 000 ha 
pășuni apartinind consiliilor popu
lare, In urma . aplicării lucrărilor 
ameliorative, s-a dublat șl triplat 

___  de masă verde la ha. De 
pa o suprafață de 14 DM ba pășuni

sporite..De
lerburile.de
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leciilor faimei și florei, prin caracterul

Stellan SAVIN

organ!-
■MB

cult pentru grupuri 
străini — c '___
Tulcea ?;1 Agenția O.N.T.

are un oficiu

calteul. pornind de la 
minime. In perioada

amenajeze în Daltă puncte !a care 
să se organizeze vlnzarea legală a 
peștelui către turist!, Inlălurfad 
astfel specula si braconajul”.

în plus, am adăuga noi." turiștii 
veniți pa cont propriu, neșllind care 
zone au accesul Interzis pentru vi-

mal maro parte, fa organizarea 
excursiilor de 1—2 zile in Deltă, ca 
un fel de completare, de „eupll- 
mmt" al sejurului pe litoral. Asfel, 
dfatre col aproape 37 003 de turiști, 
veniți anul trecut in Deltă, prin 
O.N.T., peste 29 OM aii venit In 
excursii de 1—2 zile. Traseul turis
tic — unul singur : Tulcea — Cri- 
san — Mila 23-sat — Molfac —

neri (ia Stlpoc șl Sultan). Excursiile 
cele mai reușite, organizate do 
B.T.T. au fost tata cele cu grupuri 
dc bărci remorcate, care au dffit po
sibilitate tinerilor turiști să pătrun
dă In multe locuri tainice din Del
tă, să-și așeze tabăra de corturi a- 
colo unde li se părea mal frumos, 
ta-șl petreacă adevărate zile de va
cantă In sinul darnicei naturi n 
Delte! Dunării.

majorita-
Ițl, po cont propriu — caro 
fidnt dc serviciile campin- 

’ Murl-
pe cont 

111 de ce tă 
tici, nimeni

ce considerente. „Am fost de acord, 
ne-a declarai domnia sa. Am por
nit do ;ia premisa că neavlnd nici 
un fel do dotare pentru practicarea 
turismului in Deltă, In afară do ho
telul din Tulcea șl cd de la MaUuc, 
O.N.T. „Litoral", cu Imensele posi
bilități de care dispune, na-or putea 
ajuta să rezolvăm mal lesne’ pro
blema dotărilor turistice in Deltă

Cum i-a „ajutat" O.N.T. ■ „Lito
ral" 7 în lista de InvestițiiJ pentru 
turism, aprobate pentru acest cin
cinal, se prevede pentru Deltă 
suma de 53,0 milioane lei. Din a- 
ceastă sumă, 48,3 milioane erau in-

nâtorli șl pescarii sportivi, pătrund 
In aceste zone. împușcă și pescuiesc 
fără nici un fel do control organl-

Da'lă' fiind Klluațla 
tel Dunării, faptul _ _
se face In Deltă, ca activități eco
nomice, trebuie astfel organizat ta
cit să nu se altereze echilibrul na
tural , al acestei Imense rezervații 
naturale, concluzia care se impune 
In materie de valorificare a poten
țialului turistic al Deltei este una 
«singură : In acest unic și minunat 
templu ni naturii nu trebuie per-

O cifră precisă cure sS Indice 
numărul turiștilor ce vizitea
ză Dalta, an de an, aste foar
te greu de dat. A lua do bază 

numai numărul turiștilor veniți în 
mod organizat, prin O.N.T. șl. Biroul 
dc turism pentru tineret, ar fi foarte 
departe de rmlitata, deoarece nu- 
mânii turiștilor care vin pe cont 
propriu nu cate cunoscut do ni
meni. Datele certe pe care am pu
tut ta ni le procurăm In această 
privință stat departe de a fi com
plete. Dap,.cb.far pe„.bnzn acestor 
date lucompie'.e , o ‘TconcRâtle^^Bj ®3®'l 
desprinde’ lSmpwîe'ri creșterea, an de' 
an, a numărului do ’turiști -români 
șl atrital, cere vin in Delta Dună
rii. în 1071, de exemplu, nu vizitat. 
Delta circa 37 CM de turiști veniți 
prin O.N.T. și aproape 0 000 de tu
riști veniți prin Biroul de turism 
pentru tineret. La aceștia se adau
gă cei 0 OM do turiști 
ten veniți pe cont 
nu beneficiat 2_ 
gultil „Pelicanul" dc la 
ghM. Clți turiști veniți 
propriu au fost găzduit, 
țenl din localitățile Deltei 
nu ștfe preda. Uneia sondaje pe 
care le-am făcut stat, Insa, foarte 
concludente in ■ acest sens. Iată ce 
ne-a declarat tov. Iani Spxnudls, 
locțiitorul secretarului Comitetului 
orășenesc de partid Sullna : „Anul 
trecut, orașul nostru a fost vizitat 
dc circa 50 OM do turiști, majorita
tea Joc veniți pe eoni propriu, care 
au staționat In localitate intre 2 zi io 
șl 2 taptămlnl, N-a .existat in Su
ltan locuitor, proprietar de casă, 
care si nu fi Închiriat camere de 
dormit la turiști. Au fost zile clnd 
nici Ja particulari nu se mal găsea 
măcar un loc de domnit".

Citi au fost la Sf. Gheorghe. la 
Jurilovca, la Crlșan, la Mila 23-sat 
nimeni nu poate ști precis. în tot 
cazul, au fost cu mult mal multi 
derit turiștii veniți In mod «organi
zat prin O.N.T. sau prin B.T.T. 
Pentru sezonul turistic djn 1073 sa 
estimează că numai numărul turiș
tilor ce vor veni in mod organizat 
în Deltă va trece de 80 OM.

Baza materială actuală existen
tă pentru practicarea turismului 
in Delta Dunării se -compune din 
următoarele: un hotel de cate
goria . 1, In Tulcea. cu o capa
citate de, cazare de 236 de locuri 
șl un restaurant cu 530 de lo
curi ; un hotel de categoria I 
șl a II-a la Maliuc, cu o capa
citate de 52 locuri și restaurant eu 
(50 de locuri : un hotel vechi, cu 
mică capacitate șl un restaurant la 
Sultan ; campingul „Pelicanul" da 
Ja Murighlol cu IM de locuri de ca
zare in căsuțe și Joc pentru insta
lat IM de corturi ; un camping In 
curs de amenajare, lingă tacul Ciu
perca, din Tulcea. cu 8 căsuțe a 2 
locuri : cabana de la Elganl; cabana

râ la cele două mese pe zl (prinz 
șl seara) un om consumă 3 kg du 
pește rezultă că In sezonul iurisilc 
dlnlr-un an se consumă 480 tone de 
pește. Socotind că acești turiști ve
niți pe cont propriu stau in Daltă, 
In. medie, 4 rile fiecare, rezultă că

Un alt sol de excursii in Delia 
sini partidele do vinătoare șl pea- 

J grupuri de turiști 
organizate dc AG.V.P.S.

— ----- .-.I’/?. Tulcea;
grupuri gestionate și trimise In Dal- 

' tă de O.N.T. „Ctarpațl" din Bucu- 
, reșll, caro anul trecut au cuprins 

vreo 3-10 dc persoane.
Ce conciuzH se pot desprinde din 

, această situație 7 Prima -- și cea 
mai importantă — e că, In aceste 
condiții, nu e nici po departe valo
rificat imensul șl minunatul poten
țial turistic al Deltei Dunării. Fap
tul că fa interiorul Deltei nu exista 
creată o bază tcluidcă materială co
respunzătoare face ca turismul ta 
se limiteze aproape ta exclusivitate 
la organizarea de excursii de 1—2 
zile, majoritatea turiștilor veniți în 
mod organizai provenind din sta
țiunile do po litoral. Cit despre di
versificarea formelor de turism — 
pentru care natura Dellel oferă con
diții excepționale — nici nu putem 
vorbi. In afară de Hmsdeta Începu
turi făcute dc B.T.T.

De. ce i se deschide „elefantului ușa sticlăriei ?“

Flota de vase de diferite ti
puri, de care dispune in pre
zent Centrala Deltei, utiliza
ta mult mai 

înlesni considerabil < 
formelor de turism

Șl, fa sflrșlt, problema păstră
rii condițiilor care atrag tu
riștii in Deltă (mi refer la 
lucrări. de decolmalare ș! a- 

dtaeiro a unor canale In ve
derea repunerii In valoare a 
unor zone turistice, ca salba 
de ghioluri din zonale Tătara, 
Uzllna etc, dt și refacerea sistema
tică șl Îmbogățirea potențialului ci
negetic al Deltei) este o problemă 
pe care n-o poate rezolva nimeni 
mai bine decit Centrala Deltei.

Prfn Irymuiețilp tale naturale, prin diversitatea speciilor faunei și florei, prin caracterul ei inedit, 
Delta Dunării râmîna printre pu|inolo din lume caro Iți mai pâsfrează încâ nealleratc condițiile naturale 
constituind tocmai de aceea un punct do atracție doosobit pentru turiștii români și străini. Așezată în 
co .a ft c,nc< drumuri d© migrerjie a păsărilor, Delta este cuibul a peste 300 de specii de pasâri do pro- 

ocătoareje păduri seculare de la Lelea și Caraorman"— fantastică sim- 
tropicală, unice prin condijiilo încă noelucidata complet ale formării lor 
IrAs <dl A 1»» «rl ă în n.M-Mav » E I —I — . 1. »L.j..M _ _ _______ .2 (1 _ ff ’ ..

Poate să pară paradoxal, dar 
județul Tulcea, po teritoriul 
căruia se găsește Delta — cu 
Imensul său potențial turis

tic — este singurul Județ care nu 
Județean de țu-

și inițiativă, în deplhă cunoștință de cauză I

..... In anu- l’entru a Înfăptui toata acestea 
Insă ar fi necesară elaborarea unul 
stadiu aprofundat șl multilateral, 
la a cărui realizare principala con
tribuție trebuie ta șl-o dea institu
tul do cercetări a! Centralei Deltei, 
studiu care să fundamenteze pen
tru o lungă perspectivă valorifica
rea Integrală, pe baze ‘științifice, a 
imensului potențial turistic al Del
tei Dunării, studiu care ar putea f.l 
definitivat chiar In cursul aces
tui an,

trebuie insă precizat: dacă pentru 
exploatarea stufului, peștelui, lem
nului, terenurilor agricole s-au de
pus șl se depun eforturi susținute, 
valorificarea turistică a Deltei, pini 
în prezent, nici n-a fost luată în 
considerare de către centrala a- 
mlntită, fie pa considerentul — 
profund greșit I — că e o activi
tate minoră, care nu merită aten
ție, fie clin cauza unei exageraie 
prudențe de ă ce apuca de o treabă 
pentru care s-a făcut extrem de 
puțin spre a-i asigura un minimum 
de condiții, aau poate din amln- 
două considerentele.

Concret vorbind, de organizarea 
turismului fa Deltă (dacă ceea ce 
ea face în prezent se poate numi 
organizare) nu se ocupă Centrata 
„Delta Dunării", d alții. Și acești 
„alții" stat Agenția Județeană 
O.N.T., filiala Județeană a Asocia
ție! VtaStoritar șl I’escaritor Spor
tivi, agenția județeană a Biroului 
de turism pentru tineret șl — ta 
cea mal mare măsură — turiștii în
șiși, român! șl străini, caro vin pa 
cont propriu ta Deltă. în aceste con
diții este șl firesc ca asemenea tu
rism, practicat mal mult ta voia !:•.- 
tJmplfrU, «ă nu valorifice nici pe 
departe potențialul turistic al Del
tei șl ta constitute totodată (după 
etan vom demonstra fa continuare) 
un adevărat pericol pentru echili
brul natural al Deltei, o sumă nu 
de venituri, ci de pagubă pentru s- 
ca:tom la țării.

Punînd în dozbator» cîtova probleme privind valorificarea din 
punct de vedere turistic a Deltei Dunării, am avut în vedere că această 
imensă rezervație naturală aduce în prezent economiei naționale 
venituri infime, care nu pot fi comparata nici măcar cu cele ce se 
realizează de obleclive turistice modeste din alte părți ale făriL Nu 
avem pretenția, nici pa departe, do a fi epuizat problomcrtica vastă 
care trebuie soluționată pentru a pune în adevărata sa valoare imen
sul potențial turistic al Deltei Dunării. Am vrut doar să atragem 
atenția asupra faptului că turismul, organizat pe baze științifice, te
meinice, poate deveni principala ramură — dintre toate activitoțilo 
economice ce se desfășoară în Deltă — aducătoare de însemnate 
venituri.

© Sugestii referitoare la asigurarea spațiului de cazare, trauspor

rlsm cu gestiune economică, care 
să dispună de beneficiile realizate 
peste plan pentru a-șl dola șl echi
pa unitățile In vederea lidlcfiril ni
velului calității serviciilor turistice. 
La Tulcea există doar o simplă a- 
genție de turism subordonată 
O.N.T.-Lltoral, care are sarcina de 
o presta servicii pantru alte oficii 
de turism din țară.

L-am întrebat pe tovarășul Eugen 
Tarhon, pdm-vlcepreșadlnle al con
siliului popular Județean, dacă con
ducerea județului a fost de acord 
cu această formulă șl dacă da, pa

mis nlmftr.uL eă Intre ca elefantul 
lntr-o sticlărie !

Aceasta fiind condiția staOȚqua- 
non, cine ar. trebui să se ocupe, In 
exclusivitate, ’de organizarea turis
mului în Delta Dunării 7 Răspun
sul e-tc unui singur : Centrala In
duși riali „Delta Dunării", circi a 
conducerea partidului șl statului 
.nostru l-a încredințat răspunderea 
integrală a valorificării complexe, 
multilaterale șl armonioase a tutu
ror resurselor naturale ale Deltei, 
inclusiv a turismului. Pledează pen
tru aceasta atlt faptul că în Deltă 
nu se poale practica decit un tu
rism strict dirijat — Ia fel ca in 
oricare altă rezervație naturală — 
dt și faptul că turismul, ca activi
tate economică organizată, nu la 
voia înlSmplării. ca acum, poale șl 
trebuie să devtaiă una din principa
lele surse de venituri pentru Cen
trala „Delta Dunării", care n-a moș
tenit o situație ftaanclar-eoonamlcă 
prea bună șl caro nici în prezent 
nu se poate lăuda cu prea mari 
realizări ta ecoal domeniu. Un sin
gur exemplu, care demonstrează că 
se pot realiza lueruri mari, cu chel
tuieli minime in materie de tu- 
rtam : campingul ..Pelican" de la 
Murighlol. a cărui construcție a în
ceput ta 1059, clnd s-a șl terminat 
și care a costat 1,5 milioane Iei. A- 
nul trecut, a avui un plan de veni
turi do 818 OM Iei șl a realizat 
14M115 leL Beneficiul net încasat 
de cooperativa de consum din Muri
ghlol — 133 OM lei — provine ta pro
porție do M la suta dc la cazarea 
turiștilor in căsuțe, taxe pentru 
locurile de Instala! corturile, pen
tru plimbări cu bărcile șl parcare 
auto.

În ceea ce privește iurtsmnl 
aeorganlzat, despre care 
există indicii sigure eă anual 
cuprinde un număr de per

soane de clteva ori mal mare 
decit turismul organizat, de pe 
urma Iul statul nu numai că 
rra realizează miei un venit, dar ge
nerează șl însemnate pierderi pen
tru economia țării. Acest gen de 
turiști ne cont propriu vin In Deltă 
și se cazează ta cetățeni, cu dor
mitul șl cu masa. Am cercetat, dis
cret, tarifele ce se practică In dife
rite localități din Deltă. Prețul, e, 
ta general, același : M lei pe zi 
dormi! șl masă — prinz și eoara 
„Dar cu o condiție — IU preci
zează gazda la care vrei să tragi : 
masa — numai pește, plinea fașă 
ți-o cumperi d-ta“. De unde pro- 

peștelo 7 Asta o „privește"

ibiozâ întră gorun
în Doha — planta[iil« do diiparoi.de balta'și anin negru, poienile de volvură păroasă de pe nisipurdo

11 j ^a™,aP' P'• do Salicormia, imensele covoare do nuferi albi și galbeni care acoperă vara 
oglinda ghiolurilor, ii poartă pe călătorul prin aceste locuri într-o lume de basm. Păienjenișul gîrlolor și 
canaloler, brazdînd desișurile de stuf, ghiolurile cu apă limpede și adîncă, cu plauri plutitori, adăpos
tind în tamrțele lor bogăția'peștelui, o tot ce și-ar putea dori mai mult amatorii de pescuit sportiv. Ădău- 
fțmd, la toate acestea, litoralul Deltei, cu imensele plaje așternute cu cel mai fin nisip, de la Sf. Gheorahe 
M bulina,_ vom avea o imagine — destul de sumar schițată — a ceea ce oforă Delta Dunării iubitorilor 
de natura rwalterqta încă do avatarurile civilizației.
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© 0 organizare care lipsește vistieria țării de mari venituri 
© In Deltă nu se poate practica decit un turism strict dirijat !

vine ... ____ .
pe gazdă. Cu ce consecințe se ®oi- 
dează practicarea acestui sol de tu
rism in Deltă 7 Cum spuneam, anul 
trecut, numai la Bulina au fost circa 
50 GM. Iată ca ne declară tovarășul 
Pivei Ștefan, directorul adjunet al 
întreprinderii de peacult și piscicul
tura din cadrai Centralei „Delta 
Dunării": „Toată lumea care vine In 
Deltă, firesc, vine ta mânface mă
car un borș de pește (aa. excepție 
fac, poale, numai turiștii veniți prin 
O.N.T. rare pot minca respectivul 
borș de peste doar la hotelul „Del
ta" din Tullcea). Dar cum nicăieri 
in Deltă peștele nu este comercia
lizat ta mod oficial, ta unități cr>- 
merctalo de stat sau cooperatista, 
oamenii, ca să mănince totuși pește, 
recurg la ajutorul pescarilor, caro 
astfel recurg și el la braconaj sau 
Ja sustrageri de peste. Eu am fă
cut un 
niște cifre
1 iunie — 30 septembrie, care cons
tituie plinul sezonului turistic al 
Deltei, slnt 120 dc zile. în această 
perioadă, zilnic, sa găsesc in Deltă 
cei puțin 2 000 de turiști veniți pe 
cont propriu, care slnt găzdulți de 
localnici. Ded, 120 zile X 2 OM fac 
240 000 om/rile. Dacă ținem seama
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vestiți! nominalizate (un hotel ta 
Crlșan cu ÎOO locuri, cu termen do 
predare in funcțiune ta 1072 ; un 
hotel la Bulina cu 102 locuri (pre
văzut să înceapă construcția ta 1073 
șl să so termine ta 1974) ; un hotel 
la MurlghM cu 100 locuri (termina
rea construcției In 1974) ; un hotel 
la Mita 23-sat cu 100 Jocuri. Din 
restul de 10,5 milioane lei tovestlțll 
ncnomlnalizate se prevedea achizi
ționarea de hoteluri pluLitaare 
(bacuri dormitor), ambarcațiuni și 
alto dotări. Și lată ce no dedteră 
acum tot tovarășul Eugen Tarhon, 
In legătură cu soarta acestor Inves
tiți! pentru dezvoltarea turismului 
in Deltă : „Construcția hotelului de 
ta Cri șan a î nceput anul trecut în 
acest an, Mlnlstarul Turismului ntd 
n-a mal alocat toți banii necesari 
pentru terminarea Iul, amlnind da
rea in funcțiune a hotelului pentru 
trimestrul II 1073. Pentru ca hotelul 
de la Sullna să fie gata in terme
nul prevăzut, proiectul de execuție 
trebuie ta fio întocmit plnă la M 
fante a-c., dar Ministerul Turismu
lui n-a stabilit facă nici amplasa
mentul. Cit prlveyte construcția ho
telurilor de la Murighlol șl Mita 23 
sat, Ministerul Turismului intențio
nează s-o abandoneze, pentru pri
mul pe motiv că, date fiind amena
jările ce se fac pentru exploatarea 
piscicolă prevăzută In cincinal, zona 
iș! wi pierde ataaclivllataa turisti
că, tar pentru al doilea pe motiv 
că... e prea aproape da Crlșan".

„Optica după caro se conduce 
O.N.T.-Lltoral șl O.N.T.-„Carpațr- 
Bucureșii in materie de organizare 
as turismului ta Deltă — ne declara 
tovarășul Alexandru Volcov, secre
tar al comitetului județean de par
tid — este ta Încaseze dt mal mult, 
cu eforturi făcute de alții, fără să 
dea fa schimb nimic sau aproape 
nimic !“

Cit despre grija elementară caro 
ar trebui ta șe manifeste pentru 
conservarea faunei Deltei, lată ce 
se spune, concret. In „Propuneriio 
(făcute de AG.V.P.S.-Tulcea) pri
vind o mal raționata recoltare a vl- 
natului do pasaj in Delta Dunării 
de către turiști' 
mita perioade sosesc grupuri prea 
mari (30—40 de persoane) care, su- 
prapunlndu-se cu altele existente, 
sin! greu de organizat și de con
trolat cum practică vinătoarca, ceea 
ce permite ta se ajungă ta diminua
rea efectivelor din anumite zone, 
plnă ta dedmarea lor. VJnătoarea ste 
practică pe zl-lumlnă, din noapte 
plnă in noapte. în acest fel nu se 
dă posibilitatea pitarilor ta bane-

Bazele exploatării complexe șl 
raționale a bogățiilor Deltei 
au fost puse In urmă cu dțl- 
va ani, prtap-o . hotârire a 

conducerii partidului șl statului nos
tru prl\lnr! crearea Centralei In
dustriale „Delia Duhărll". Măsura a 
fast deosebit de necesari, dacă avam 
fa vedere că exploatarea diverselor 
resurse ale Deltei trebuie făcută 
Jntr-un mod unitar șl rațtoruil, sco
pul fiind da a menține ochJlibrul

tul turiștilor și protejarea acestei imense rezervații naturale 

© 0 singură concluzie: trebuie acționat cu mai multă decizia

ficleze dc liniștea necesară și ta M 
hrănească. Se folosesc arme auto
mate' care, combinate cu trapele 
(rațe artificiale) șl cu Inreglslrâ- 
rile de glasuri de rațe pe bandă de 
magnetofon, pmntt ta se vîneze de 
către unii vlnători un număr im
portant de piese zHnic (unii pesta 
IM dc bucăți)".

La toate acestea se adaugă nu
meroasele șl gravele încurcături, 
GOldato cu Importanta pagube ma
teriale. provocate de modul defec
tuos cum organizează și trimite ta 
Deltă grupurile do turiști O.N.T. 
„Litoral".

Credem că este timpul ca proble
ma organizării turismului In Delta 
Dunării aâ fie tratată șl rezolvată 
la nivelul importanței și potenția
lului turistic pe carc-1 oferă acest 
minunat colț al naturii, pe care nu-1 
au multe țări;'ta lume.

O primă măsură ar fi aplicarea 
șl (In județul Tulcea, la fel ca ta 
toate celelalte județe ale firii, a 
prevederilor Hotărlril Consiliului de 
Miniștri nr. 338 — din M martie 
1971 — cu privire la organizarea o- 
ficUtor județene de turism, subor
donata ’ consiliilor populare Județe
ne, cu gr-.ulune economică proprie. 
Dai fiind faptul că în acest Județ 
ponderea turismului o deține Delta, 
în Ioc Bă se creeze un oficiu jude
țean de turism, mult mai Indicat ur 
fl sl se creeze o întreprindere eu 
acest specific, în cadrai centralei 
„Delta Dunării", care ar putea pre
lua întreaga activitate de turism din 
județ, cn toată baza materială exis
tenta In prezent, inclusiv alocațiile 
prevăzute în pionul cincinal pentru 
dezvoltarea turismului în Deltă. A- 
vantajeio ocării Întreprinderii de 
turism ta cadrai centralei amintite 
stat multiple. Enumerăm eiteva : 
utilizarea. In perioada cczonulul tu
ristic. a sutelor de bacurl-dormltor 
ale întreprinderii de exploatare ®i 
valorificare a a tufu Iul. care vara 
Blau nefolosite, vase care, cu mici 
amenajări, pot fi transformate in 
hoteluri plutitoare, amplasate in di
verse puncte din Deltă pentru ca
zarea turiștilor, iar unele amenajate 
ca unități comerciale ta care turiș
tii ta găsească ta cumpere strictul 
necesar fa Deltă. Oricare turist ve
nit să pătrundă tainele frumuseților 
Deltei ar fi fericit să știe că 
ghtolurilo Lumina. Puiu. MatJța. 
.Merhel. nau mai știu cu care, poala 
găsi un pat de dormit pe un hotel 
plutitor, poate minca o ciorbă da 
pește r.iu o-saramură. S-ar rezol
va astfel șl problema ocupării în
tr-o activitate productivă aproape a 
Jumătate din populația Deltei, fe
meile, care ta prezent nu lucrează 
nicăieri.

judicios, or 
diversificarea 

de turism in Deltă, 
ar ușura transportul turiștilor, 
nporintl totodată gradul de utilizare 
a acestei flote.

De asemenea. Centrala Deltei, 
care are un serviciu propriu dc in
vestiții ar putea utiliza incompara
bil mal bine fondurile alocate dez
voltării turișmulu! In Deită, scur
timi termenele șl ieftinind costul 
consiruc;iilor. Din cile am discutat 
cu numeroși cercetători in materie 

. ' < dp., turisrun."to>* dat <111 nd-specificul >and 
, Deitei — nu trebuie mere pe con- ,.:z. 
Btrucțk greoaie, etajate, costisitoare, 
d pa construirea unor sole de va
canță, care BA păstreze si In arhi
tectură specificul Deltei, realizate 
din materiale ieftine, acoperite 
cu Bluf, amplasata In punctele cele 
mal atractive din Deltă, pe grinduri, 
pe Jocuri mal ridicata ta care nu a- 
jung revărsările fluviului, urmlnd 
ca hotelul de ta Crlșan să’fie punc
tul central de plecare spre toate a- 
ceste■ sate do vacanță.

Problema diversificării formelor 
de turban, fa funcția do condițiile 
foarte variate pa care Ie oferă Del
ta, ar putea fi studiată șl funda
mentată de Institutul de cercetări 
șl proiectări subordonat centralei, 
ai căror lucrători cunosc toata tai
nițele Deltei, toate frumusețile el. 
Pentru că In Deltă are ce vedea șl 
ce găs! și turistul superficial care 
a citit dte ceva, dar vrea ta-șl facă 
o părere șl dtalr-o excursie dc una- 
două zile, dt șl Ihtiotogll șl ornito
logii pasionați. După cum slnt mult! 
oameni care vor să-și petreacă va
canța la mare, nn in iureșul trepi
dant a'i stațiunilor cunoscute de pe 
litoral, ci In liniștea Bățului de pes
cari de la Sf. Gheorghe, de Ia Ju
rilovca. unde revine cam un pogon 
de plajă de turist. Botanistul con
sacrat, ca șl elevul sau studentul 
îndrăgostit din cărți de frumusețile 
Deltei pot și trebuie ta găsească nici 
niște' condiții minime caro ta io o- 
fcrc posibilitatea să-șl satisfacă pa
siunea. Ca ta nu mal vorbim do 
ceea ce trebuie să Io ofere Delta, In 
mod organizat; vinătorilor șl pesca
rilor sportivi român! șl slrăfal. 
Centrata Deltei șl întreprinderile 
sale dispun de suficient personal 
temeinic cunoscător al istoricului șl 
specificului Deltei, care ar putea 
presta cu plăcere șl oficiul de ghizi 
calificați, nu improvizați, pentru 
grupurile de turiști.

diiparoi.de
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„z4H, TINERETUL
DE AZI!“

gifRri
1 1 ' ,ț-' .

lor tineri ți de fiecare
t

Toată lumea e do acord că „toam
na se numără bobodl*.

Așa s-a lntlmplat șl In secția apă
rata] pneumatic a uzinei „1 Mal* din 
PlotaslL Numai că toamna e-a con
statat un fenomen eludat: din cel 
28 de tineri repartizați lucreze in 
secție — absolvenți promoția 1S71 ai 
scolii profesionale — rămăseseră lin
gă strunguri doar.» șase. „Bobocii"^, 
zburascrfi.

Foarte puțini erau cei care au vă- 
zyț, clnd. ram șl de ce s-a lntlmplat 
âta. Ceilalți ? Au fost extrem de „o 
cupațl*. Motivul ? Organizau.» dez
bateri.

Unii (strungari, mal ales) : „Meș
tere. IU fac lucrarea asta urgentă 
dacă mi-o da! și pe astăialtă, mai 
bine plătită". Sau : „Dacă vreau, azi 
„trag taro*. Dacă nu, nu. Slnt In a- 
corcL Pierd astăzi timpul ? Milne il 
recuperez !*.

Alții : „Ați ajuns să vă credeți cen
trul Universului. Vă purtațl inadmi
sibil. Do unde atlta nepăsare po voi T 
Mai ullațl-vă șl-n jur. Ca dacă Inde- 
pUnlți șl depășiți planul ? Lucrați In 
Galtwl. după „toane0. Cc dlscl»llnfl-i 
asta ? Montajul aro numai de suferit 
do pe urma voastră. Ce exemplu ofe
riți celor tineri ? Nu vedeți c-au În
ceput să plece ?*...

O a treia categorie : „No! produ
cem pentru uzină. Important este să 
dăm cit mal mult. Asta-1 principiul 
nostru. Tinerii slnt calificați. N-au 
decit să ne urmeze — no! nu-1 
oprim».*.

— Lucrurile începuseră să capalo 
(amploare, chiar aă fio ridicate ta 
rang do „principiu* — Iml spunea 
gecretara organizației do partid din 
isecțle, tovarășa Elena Râlloanu. Cu 
ntit mal nociv cu rft unii (muncitori 
excelent calificați, fiindcă noi n-avem 
In secție decit din aceștia)
sincer că, procedlnd așa, acționează 
în numele principiilor noastre. Nu 
înțelegeau un lucru fundamental, deși 
elementar : că primordiale sini Inte
resele producției, că uzina este Inte
resată ca toți strungarii să fie buni. 
Strungarii buni nlti^nu -șe formea- : 
ză Silnguri. *n [ ' 
planetă ; trebuie ’ Crcscâțl’șTeducâfl 
aici.

— Șl ce ați făcut ?
— Ceea co facem de obicei cîr.d a- 

vem de îndreptat ceva. Do data acta, 
rugina, egoismul încercau eă coro
deze opera educației noastre ; in îaj

•t

nuarle am convocat colectivul sec
ției Am pregătit o analiză.

(Mi-o prezintă. Transcriu întocmai 
clteva fraze : „Pe prim plan se pane 
problema oamenilor tineri, a formării 
lor în flecare compartiment. Ce sâ 
credem despre cei 28 do tineri care 
nc-au părăsit ? Să spunem că toll 
așa. In general, nu fost Incapabili sa 
pracLlce meseria de strungar Ia noi ? 
Ar fi simplist șl Inexact).

Ce au făcut factorii do răspunde- .

dedt dacă 50 din ci s-ar strădui chior 
dincolo de limita firescului. LI ,s-a 
reproșat că ceea cu el oferă uzinei cu 
o mină,, retrag cu cealaltă. Dar dte 
nu s-au spus atunci...

Unii nU venit șl cu soluții : să fio 
desemnat un colectiv din unsprezece 
armeni care să urmărească șl să a- 
dopte operativ măsuri, pentru ,Jnde- 

■ părtarea ruginii individualiste"...
— Si 7
— Cel unsprezece. ta frunte cu șe-

- In afara
doar strungarii din schimbul maistru
lui Mlrce.i Tobă. I’o In începutul Ju
nii mal a.c. putea fi văzut la aparn- 
taj un afiș marc. Seria acolo 
FOKTA COLECTIVULUI. Apoi : 
„Felicităm schimburile maiștrilor 
Aioxandru Ermuracho șl Petro Șol- 
dan care lucrind ta acord colectiv au 
obținut rezultate excepționale".

„Cel unsprezece" sl-au Înțeles bine 
menirea. Au vorbit cu fiecare Iri

experimentului au rămas 
arii din schimbi'

1
bă. Colectivul s-a opus. Eu că tre
buie. că merge lucrul prost, el

vină... Discutlnd Jn co'ecllv au 
sil să mă convingă. Astăzi iml

la uzinele
-■

„1 Mai" din Ploiești, o idee
frumoasă, o acțiune rodnică născute în

urna mei înfruntări d® opinii

bule, că merge lucrul prost, el că nu. 
că-1 cunosc bine, că-1 ajută să-și re
vină... Discutlnd ta coleclly au reu
șit să mă convingă. Astăzi Iml paro 
bine. Dacă or fi fost numai după 
mine, l-aș fl schimbai ; mi-ar fi pă
rut rău. m-am convins singur că 
atunci J-am judecat pripita.

— Procedați ața cu toate hotăriri- 
lo?

— Toate cite ee referii la ..bucătă
ria internă*. Grefăm asta pe disci
plină..,

— Adică 7 -
— Organizare, calm, rigoare, chtar 

rigiditate. Firesc, producțla-1 produc-, 
tic. nu ne jucăm. Efortul nostru e 
să-i facem pe toți oamenii eminențl 
profealonal. dar nu egoiști, nu indi
ferenți. Dimpotrivă.

Iunie. Acum o lună. în (secție si-a 
făcui apariția promoția "72. Trei din
tre el : Gheorghc CSufu. Nicolao 
Ogeac șl Vintliă Fiorin n.

— Maj zboară „bobocii" ?
— Niciodată n-au fost păs&l că

lătoare. Nici măcar toamna I
Mircea BUNEA

„Ahî tineretul de 
ezi". „Băiețașii dștla dală„ ca toți ceilalți 
nu ffldf știu ce-i rw- dinaintea mea, Imi 
pectuF ! „Chiulesc de pare rău că am con
ta fcoală, fumează pa fundat pădurea verde 
ascuns“, „Slnt obraz- ți «dntltoasâ cu puți
ntei*. „Nu-i respec
tă pe profesori" atc, 
etc, ele.

Cine spune țoale a- 
cestea 7 Le spune șl 
amili in vlrstă — In-

pare rău că am con-

iiele el uscături.
Clasa a Xll-a îți la 

rănww buh de la 
școală !

Școala toată e-n săr
bătoare. Un coridor

țelcpt țl înțelegător _ de la a l-a la a
— m clipa cindi aga- XI-a il aplaudă țl-i

Întrec cu priviri dede
cu 
nu 

. , mart.
Profesoarele ți rfrofe- 
țoril le rtrinp mlrnilc, 
le mingile obrajii țl 
le zburlesc părul ca-n 
prima zi de scoală, 
iar direcloml II spune 
fiecăruia cite un co
cini care, uimitor, le 
merge la inimă 1

Și apoi ?
Apoi ei nu mal vor 

să plece din clasele 
lor. se așează In bănci 
>1 nu vor tă pleca 

lașii din rlnduriîe ce- ți ațteoptd nici el na

tură', uită dc anii ti
nereții lui; ți părin
tele care epuirind 
arsenalul pedagogic 
țl nepedagogic se Irin- 
tește dezarmat In
tr-un fotoliu ; ți pro
fesorul, respectatul ți 
ve/nic hărțuitul profe
sor căruia i-ar trebui 
un sistem ncroot de 
rezervă ți ar avea ne
voie de toată înțelep
ciunea omenirii pen
tru a-i da fiecăruia 
exact acel sfat cara H 
trebuie. O spun une
ori țl 
icsli ,

dragoste ți poate 
ușoară invidie că 
«ini ți el mal

■j •■știu. ce. Așteaptă șl 
pllng I Bineînțeles,
mai fnfli falele !

N-aruncă nici cu 
. servietele in tavan 

de bucurie, nu ier nid 
hăullnd pe poarta șco
lii ji nici nu se reped 
la bar-. Pur fl sim
plu slau ta băncile 
lor și pftag I

Ar vrea să vină acum 
profesorii șl «d încea
pă lecțiile : să vtad pe 
rind iau chiar toți 
deodată. I-ar asculta 
pe toți odată șl l-ar 
înțelege pe flecare In 
parte. Nici respirația 
nu U s-ar auri. Dar, 
gata I Profcaorii nu 
mai vin. Și ei stau șl 
așteaptă.

Dc ce or fi pllns fe
tele. mă întreabă pe 
mine tînărul lor coleg 
care iml povestește 
dregindu-ți vocea băr
bătească.

Dc ce or fi plîns, 
repetă el fotoilndu-si 
discret batista.

„Ah, tinerBtul de

ro ? Au fost preocupați de experi
mentarea unor forme si procedee noi 
de muncă în care sg sc sudeze arnio- 
njos Interesul personal cu cel colec
tiv ? A foît Mosllă corespunzător 
forța colectivului ? Cei noî au găsit 
întotdeauna căldura și înțelegerea ha- 
cesaro ?... Arătăm că la ‘strungărie se 
fac simțite din plin indlvldualfemul, 
Indtedplf.'M In producție... Toată sti
ma p—-----
Srau ..... si..-. .. „™.
vățlnd cu calm șl răbdare pe cel ti
neri. Producția are nevoie do strun
guri buni, de mulțl strungari buni...

S-a vorbit deschis, omenește. Au 
fost sever criticate „deprinderile" Ur 
nora de a-și transforma propriile du
lapuri Intr-o a doua magazie da scu
le, de a suprasolicita mașinile ; s-au 
■pronunțat numele acelora care, atun
ci cirul lșl elaborează un dispozitiv 
pentru așchlerea pieselor de surie 
mare; «toi*' ~‘ ’

tel nii-Trbdu«"d(i î><-«I!ă î^’l^va

’rea adusă.
. LI s-a amintit „recordmanilor”1 că, 
la timpul lor, nu fost, do asemenea, 
ajutați de muncitorii viratalcl șl că 
secția șl uzina _ 
mal mult de pe urma a 88 de strun
gari ridicați la nivelul celor mal buni

pentru edevărațll meseriași care 
i dovedit șl adevărațl tovarăși, !n-

credeau

i
i
!

cu ce, dar acum —

doar

abia

apoi 
in 

că-1

Antihcl 
PARASCBLTV

legale, 
la Tl- 
perso-

muițl, 
cu ma
ds o-

buiî, ca sd nu Jlle fa
milia de lipsuri ți de 
necazuri ți acum, ne- 

' " ! O 
t’.nă-

cărucior. Pe omul 
spun, pentru că nu 
este srn copil, cl on 
om matur : t 
Soțul el care

Pa are I Are ți cine nu-i mai fie povară.

_. D spun uns- 
eu, deși abia am

CE SPUN OCHII ?

ii

if . v* ricbiMuțt , utuni,

soțul ei. puSinclos, se simte
..... _ ___ <’■<• doi povară pentru tl

beție. Zdrimp, ztlrong ani are paralizate am- ra ți frumoasa 
peste denivelările tro- bele picioare. N-are ' solie. Odată a t:

. țl ea ceea care sd-l 
j de obliga să înțeleagă că 

............................  zile trebuie să faed este povară șl că 
mcia care la această . un tratament special, trebuie să trăiască, 
oră matinală împinge să la medicamente din O femeie tlnărd ți

porte : „Nu ne putem permite să fa
cem pagubă in buzunarul ntatuluL 
Intr-al nostru propriu, ne-ar conve
ni?" Au criticai : „Mâl. de dikl aii 
devenit voi supraoameni ? I Că al, 
ajuns ceea ce ești nu tl se datorea
ză numai tio ; in primul rind est! 
ceea ce te-au făcut ceilalți, aici. In 
uzină*. Au lăudat : „De ce credeți 
voi că-g așa do Îndrăgiți Petre Ște
fan si Constantin Blendărău 7 Chiar 
nu vă interesează ce Eîndesc tinerii 
ăștia despre, val ?“.

Ceea ce este dc apreciat In primul 
rind la colectiv : nu vorbind la he- 
Htirșlt a rezolvat deficiențele, ci or-: 
gnnizJnd, muncind, constltulndu-sn 
In exemple Mi, demno' do urmat. 
Maistrul principal Ioan Lupa, ingi
nerii Iile Papuc și I. Nlcolne, fre
zorul Sandu Emllian. lăcătușul 
P. Ștefan’ sint dintre aceștia. Șl-au 
rpus : ' '

; „Nu-i suficient fiă dorești binele 
imvu" nurraspuiiutre m. omtcuu omului >da lingă tine, trebuie să-și: 3.

e:e. șl ’al tin.. Cu o condiție*! clod- (i-o acționezi- In - direcția aslod tîm-nMs^iws-ă*"1
"" veni rintlul, 11 dai mai , departe! Cind 11 dntf

fiii secției, au propus : să se experi
menteze sistemul de lucru In acord 
colectiv.

Ce a urmat ? îți explică cu lux da 
amănunte oricare dintre muncitori.! 
secției. Lăcătușii, frezorii, rectifica
torii șl două schimburi de strungari 
și-au Însușit Imediat criteriile de 
acord. Toți ce! cu experiență I! an
trenează pe tineri la executarea da 
Sțli diverse, cu grade do com

ate sporite, le inoculează În
crederea In forțele proprii. Încep cu 
adevărat să fie recunoscuțl ca mem
bri dl „familiei" secției, II se creează 
sentimentul apartenenței la locul pe 
chre-1 ocupă in ansamblul producțloL 

„Memoria colectivă" a reactualizat 
exemplul , strungarului Ion Buharu. 
Majoritatea campionilor in așchlerea 
metalelor de astăzi au trecut prin 
mllnlîe actualului pensionar. Se spu
ne că bătrlnul avea o vorbă : „Mâț 
țică, să-ți, intre-n cap : partea mea

Femela mergea a- 
gale. împlnglnd căru
ciorul. Privește‘ cea
sul,: e tlrriu / — Iți 
spune — fl se gră-

- ■ sa® v- U-gae JrtVMMirE. ' <’•*11111 iBL/flitf, U Vf ti-S.
tuorului șl roțile c<5-; clne-l îngriji acasă ? rd facă ceva ca să 
rudarului Lșl clntd n3 are / Atc jj nu-i mal fie povară.
Tfec-^menl 16'1 șl
dar, cu toată graba, 
se opresc o clipă șl două, trei luni 
privesc cu uimire fe-

foarte preocupați să-ți . ........ . . .

ar avea de dștigot

ppșța paginii* @ poșta paginii
„MODESTIA"... 
UNUI RĂSPUNS

lei, restul sumei — 2 948 Lei — 
fiind Imputabilă conducerii unită
ții...*.

Faptele stat semnalate da lude- 
cătorio imediat după soluționarea 
procesului. Sesizarea este Ignorată 
Insă. Conducerea unității, in Ioc 
„să treacă la depistarea nominală 
a vinovațllor șl recuperarea pagu
bei0 — fapt care ar fi afectat-o — 
a . trecut suma la... pierderi.

Tn urma publicării celor de mal 
oua. la redacțto am primit un răs
puns din partea conducerii O.C.L.- 
Textlta. Semnează: Tralan Sirbu. 
director, I. Vlzirearm. .contablț- 
șef, șl L Georgescu, șeful oficiu
lui juridic.

O treime din răspuns este re
zervată... descrierii cazului — ceea 
ce nu era necesar I O altă treime—

Articolul „Modestia infractorului 
da cursă scurtă" („Scintela1*. nr. 
9116) critica una din mentalitățile 
retrograde, generatoare do fapte 
anlteocialo : părerea unora că sus- 
trăglnd „sume mici* — de ordinul 

jmlllor. de exemplu — nu prejudi
ciază avutul obștesc, nu Băvlrșesc 
infracțiuni. în articol se arăta, do 
asemenea, că sustragerile. Indife
rent de cuontumul lor, nu ar fl 
posibile dacă toți cei chemați ?ă 
apere avutul obșteec și-ar face da
toria.

„Intr-adevăr, așa stau lucrurile
— ea spune in rfepunwl primit In u«.™l ■ „

nu numărului do magazine, de sala- 
riali, de cetățeni pe care ii deser
vește unitatea, volumului da marfă 
care Intră și lese din întreprinde- | 
re. valorii acestor mărfuri s.a.m.CL 
— ceea ce Iar nu era necesar I în I 
rest, dUm : „Departe de no! gin- ( 
dul de a susține că In munca noas
tră nu avem Epsuri. că nu se pot 
constata deficiențe (...). Cind a ho
tărî t (insă) tribunalul că din pre
judiciul de 8 151 ici suma do 2048 
lei — de care a fost absolvită S. B . 
n.n. — este imputabilă conducerii 
unității ? I Mărfurile degradate din 
vina angajntllor so Impută, tar colo 
degradate din cauze obiective ®e 
euporiă de organizația respectivă".

Altfel spus : lipsuri slnt dar nu
mai așa. in general : crltJclta for
mulate In articol slnt neîntemeia
te,' Ba, mal mult: sini ..alarmante*, 
cum bo afirmă undeva, in răs
puns. Așa să fie. oare 1 

înaintea oricărui comentariu, 
transcriem aici ecslzarea făcută 
O.C.L.-Textila dc către judecăto
rie. Sesizare al cărei conținut u 
fost Ignorat nau necîllt.

„Din materialul probator admi
nistrat — In cazul Sonlel Bărăgan, 
n.n. — s-a reținut că degradarea 
mărfurilor a-a datorat condițiilor 
necoresminzătoare in carp au R»t 
depozitate. Deși conducerea unită
ții cunoștea că magazia în care 
s-nu depozitat mărfurile era. com
plet nccorespunzltoarc. totuși a 
continuat ani la riad să dea dis
poziții ca mărfurile să fie depozi
tate în aceste condiții, lăsate pra
dă intemperiilor. Ca urmare, măr
furile s-au degradat..."

E limpede — sperăm ! —: nu 
deapre cauze obiective a fost vor
ba. ci despre cauza subiective, tor 
alarma de care ni sa vorbește eT.e 
o falsă alarmă, allta vreme cit n- 
vuiul obștesc este tratat cu indi
ferență. allta vreme cit — nid se
sizate — cauzele producătoare do 
prejudicii nu slnt înlăturata' in 
timp.

Or. poate. In opUca tovarășilor 
de la O.C.fi-Textlia. cadrele cu 
sarcini de răspundere din unitate 
nu fac parte din categoria anga
jați. nu trebuie să Be supună ®- 
calorașl legi ca toU ceilalți ? I

nat, de la una din unitățile criti
cate — întreprinderea dc rolele e- 
lectrice BucurcștL Falsurile si sus
tragerile săvîrșite da șoferii Ion 
Neagu șl Flown Ștefan nu ar fl a- 
vut loc dacă Ion Pană, salariatul 
însărcinat cu evidența activității .i- 
cestora. Iți făcea datoria așa cum 
trebuie—

O dovadă în piua că lucrurile 
stau așa șl nu altfel: In urma de
pistării infractorilor In cauză, noi 
am reînnoit instructajele In rlndul 
eularlaillor. le-am atras atenția a- 
supra modulul cum trebuie să lu
creze : de atunci • nu s-au mai ivit 
nici un fel de abateri de la lege*. 
Semnează : ing- Nicolao Teleleu, 
director.

Cum s-ar spune, toate bune șt la 
Socul lor. Cu tutele amendamen
te : ce măsuri a luat întreprinde
rea împotriva lui Ion Pană ? Ce 
măsuri s-au luat Împotriva celor 
care trebuiau să controleze felul In 
core tșl desfășoară activitatea? Ori 
era neapărată nevoie de săvlrșlrea 
unei infracțiuni pentru ca deficien
țele să iasă ta lumină, să M reîn
noiască Instructajele ? 1

ALARMA FALSA
în articolul „Pagubă I — strigă 

contabilul, crezlnd că plătește al
tul. Pierderi justificate ! — revi
ne, aflînd că plătește șl el“ (..Șrin- 
teJn“, nr. 0120) era criticată opti
ca acelor cadre cu sarcini de răs
pundere din Întreprinderi sau in- 
6‘Jtuții — director, contabll-șaf 
ș.a.m.d> — care, prejudiclind In
tr-un fel sau altul avutul obștesc. 
In loc să plătească pagubele dinj in toc sa ptateusca piiKuvvie j vuij

' buzunarul propriu — cum o firesc I
— Io trec — nejustlticat I — Ja
capltolul ..pierderi0, le plătesc din 
„buzunarul0 statului.

„Prin acțiune judecătorească — 
ge spune în articol — O.C.L.-Tex- 
tLla din București, cir. Lipscani nr. 
102. a cerut recuperarea sumei de 
8154 lei — contravaloarea unor 
mărfuri depreciate — de la gestio
nara acesteia. Son la Bărăgan (...).

Tribunalul hotărăște Insă : din 
prejudiciul de 8154 Iei. S. B. răs
punde numai pentru suma de 5 201

'i'1 ‘;'W> ' '.'i'\vG

1

Asta-1 datoria la do ,suflet". Șl sa 
mal spune că mulțl dintre „agi0 s-au 
rușinat dnd li s-a amintit de „dato
ria de suflet* rămasă nuachltată a- 
nul trecut—

Comuniști! secției au preluat tra
diția. Ioan Nlcolescu șl-a extins șl 
mal mult preocupările privind aju
torarea tinerilor. Ceilalți 11 urmează 
Îndeaproape. I-a prevenit Insă :

— Atenție mare ! Noua formă e n- 
vantajoată dar s-ar putea să apară șl 
amatori de chiul, dintre acela care-șl 
spun : „lucrez sau nu. leafa merge*. 
Urmări(1-1 eă „facă" nu să se facă... 
că „fac". Șl c»>! mal Important : 
Întărirea spiritului de răspundere al 
fiecăruia, creșterea profesionali șl 
morali a tinerilor. In direcția asta 
să no concentrăm eforturile—

Cind 11 elntflreștl faptele (nu vorbe
le 1) nu uita că exigentele trebuie-să, 
fie aceleași pentru toll". '

Le-am cerut un exemplu. M-nu 
rugat eă vorbesc cu șeful ssctlel. in
ginerul Haratamble Mnres.

— Fac șl eu parte din colectiv. Cn- 
lltatea-i dublă : comunist sl respon
sabil de tot ce șe Inilmplft la apăra
ta) pneumatic. Bital corect ar fi sA 
iruiin „lntr-o singură calitate*, fiind
că prima o cuprinde pe cealaltă...

V-au spus să vă ofer eu un exem
plu ? Nu e hotărî re pe care să o iau 
șl eă nu mă consult cu el... Știu cu ? 
S-or fi gîndil la asta ? I

...Era intr-o simbătă. după pro- 
SfsimbMă Ist ține consUlul se- 

). Le-am spus atunci că as vrea 
să-l schimb din funcție pe unul din 
tro sculeri. Nu prea se tine de trea

Melodâ de creștere a tinerilor 
STRICT IbJTERZISA !

Desen de EUGEN TARU

căruciorul el. două in două ore Ar frumoasă duce I» fle-
găinii .prtcal^ce drata^^^ ,

oâflr mari? N-au tul șl acaxăiltdan 
mal^ văxut o femela Cste sigură că ia me- ' '
j.. - .. , dicamentele acelea

pentru că i Ie dă ea 
fl e llnlftltd cd nu.se 
Inllmplâ cine țlie cc 
în lipsa ei. Și 
Iți poate vedea 
tihnă da treburi

,ștlo aproape.
Omul ttnăr — 

trecut de M de ani — 
a fost de cind se țfie 
zdravăn, nu i-a ridi
cat nimeni un pai de 
Jos, a dus pa umerii 
lui greul, cind a tre-

ducind un cărucior 
chiar ți In sorii zilei 7

Ajunge In'fața ins
tituției unde lucrează 
țl cineva o ajută să 
urce treptele.

întreb ți aflu că de 
o lună de zile, in fle
care dimineață. Iți a- 
țează căruciorul un
deva in apropierea lo
cului de muncă țl la 
anumite intervale de 
timp te duce și-l In- , 
grljește pe omul din

cere 
omtilui-^—pe- care-l 
poartă ca pe un copil 
nici borti mai 
n.’c! plimbări 
șina In zilele 
dihnă.

II privește 
drept In ochi ca în- 
totdeauna. Pentru că 
de cind se știu, in 
ochii lui s-a »!rins 
ceva ce numai ea 
poate sâ deslușească I

Afl!ndu-se, în aprilie a- 
nul trecut, In revizie la 
baza de prelucrare- a lap
telui din brașul Vaslui, 
revizorul contabil Vaslle 
Secară, do ta întreprinde
rea județeană tutelară, cu 
sediul in Blriad. era tare
supărat Nu din pricina ■ 
neregulilor pe care le des
copăr Lso In scriptele ba
zai la care, făcea ■ revizia, 
c.i din motive personale, 
pa care io socotea mult 
mal serioase : venise pri
măvara, era ©oare ț-1 coțd, 
tar autotur Ismu! dumlsalo 
zăcea sub un șopron, 
cu aripUe șl masca tur
tite, cu motorul deted, 
fărt vreo speranță să fie 
scos surind din această 
stare.

Ce era de făcut ?
Tot căutlnd o soluție 

pentru a lași din Impas, 
revizorul a dat cu ochii 
de șeful contabfl al bazei, 
Gh'orghe Jordăcblță, eel 
pe caro II controla, către 
care țl-a destăinuit (sim
plă paranteză în ca
drul unei dl&cuțll profesio
nale) necazul iul cel 
marc. La rindu-1, Iordâ- 
chlță s-a arătat foarte 
mlhnlt de ghinionul re
vizorului. care, fiind lip
sit de mașina personală, 
era obligat să bată drumu
rile pe Jo3 șl T-a mărturi
sit cu sinceritate nedtel- 
mulată căj l-ar ajuta cu 
multi plăcere dacă 1-or 
sta in putere s-o facă.

— Cum aș putea aă vă 
fiu de fotoa ? — a întrebat 
cl.

— Simplu — l-a răs
puns revizorul, pe un ton 
care vota ™ L_——3 
e o nimica toată, ce-1 cere. 
Iml semnezi o hlrtle către 
autobaza T.R.T.A. să pot 
obține un autocamion ca 
sft-ml transport mașina la 
Timișoara:

— La Timișoara I 7 De 
ce așa departe 7 ! filai a- 
Broaph nu se găsesc ate- 

ero de reparații auto 7
— Ba se găsesc, dar la Ti

mișoara am cu rotații șl 
nu mă coasă mal nimic, pri
cepi 7 — ’-a lămurit Se
cară. El, ce zid 7

Iordăchlțft a rămM dte- 
vn clipe pe glnduri. 
Pentru oricare altul nu 
ț'-ar fl luat Jn circă un 
asemenea risc, dar pentru 
revizorul contabil.» Cum 
să-1 refuze Om „de-al 
ciisel", de bază, Iți poate

pica ortdnd În control 61... 
nu se știe niciodată and 
al nevoie... Ca si acuma. Ja 
revizia asta...

Șl s-a declarat de acord.
Trecută astfel prin fil

trul conștiinței Iul Iordfl- 
chlță, ă apărut o adresa a 
bazei de prelucrare a lap
telui din Vaslui către au
tobaza LILT.A. din locali
tate, semnată de contabl- 
lul-șef, in temeiul căreia 
revizorul Vasilo Secară 
ț!-a transportai autoturis
mul propriu la Timișoara.

I.H.T.A. Vaslui a încasat 
de la baza da prelucrare 
a laptelui contravaloarea 
transportului de 3 48fl lei, 
sumă pe care șeful-con la
bil Iordăchlță B-a șl 
bit s-o treacă ln-coh 
late pe „cheltuieli 
toa (costuri) I

Actele, formal 
privind transportul 
mlșoara ta folosul . 
nai al revlzorulul-contabil 
Secară șl pe spezele între
prinderii nu fost clasate șl 
nimeni nu-și mal amta-

gră- 
itablll- 
cnren-

nii direct in ducerea plnă 
la capăt a infracțiunii. Ba, 
plnă la urmă, chiar au ac
ceptat să-1 acopere 1

Formal, pentru șoferul 
Constantin Niteanu .cursa 
la Timișoara a fost, e a- 
dev&ral, legală. El a făcut 
acest drum cu acte In rc- 

treprinderea sa 
t și-a încasat 
Ină la ultima 

Dar, totodată, el 
știut încă din clipa 

lecăril spre Timișoara ce 
anume transportă, pentru

diferență care proliferează 
Îngăduința și toleranța prost 
înțelese șl anihilează capa
citatea combativă cu puter
nice efecte educative a oa
menilor nu este oare un 
rău social ? Nu este ea un 
adevărat mediu de ■ cultură 
pentru bacilli necinstei ?

Aceeași Indiferență a a- 
nlmat-o (dacă indiferența 
poale anima.,.) șl pe Ma
rla Morozan în momentul 
cind și-a pus semnătura 
pe foaia de parcurs, fiind 
pe deplin conștientă cft

să Însemne că.

Inapolerc, șoferul 
respectivului autocamion, 
Constantin Nilcann, s-a 
prezentat, cum era firesc, 
ta buza dc prelucrare a 
laptelui din Vaslui, cerlnd 
să-l fie confirmată cursa 
(din documentul de trans- • 
port rezulta că a transpor
tat In Ixci oficiul bazai 
„ambalaje materihle șl 
piese"). Neințetagtad des
pre ce fel do „transport da 
materiale etc* c vorba, 
funcționara care confirma 
de obicei foile de parcurs 
aie șoferilor, Marla Moro
zan, i-a întrebat po Nl- 
toanu ce anume a trans
portat In Timișoara, Ia 
care acesta l-a explicat, 
simplu șl candid, ca nu 
era vorba de ,pilei un fel 
de materiale, ei de... auto
turismul particular al re- 
vlzonilul-contabll Secară" I

Pe deplin convinsă n- 
cum că se produsese o 
Ilegalitate, funcționara a 
refuzat Inițial să semneze 
foaia de parcurs, dar ul
terior, din dispoziția ex
presă (1) â șefului con-

a 
In baza
labil semnat-o totuși 1 

acestei confirmări,

tea de ele. Iată insă că 
prin august eeful-contabU 
al întreprinderii de in
dustrializarea- laptelui din 
Blriad, Aurel Itețca,. so
sește’ la Vaslui anume 
pentru acesta acte (despre 
caro aflase lnllmplător). 
Constallnd ilegalitatea, el 
Informează imediat con
ducerea Întreprinderii care 
dispune (unică măsură J) 
ea rovlzorul-contabll să 
restituie întreprinderii su- 

păgu-ma cu care fusese 
Mit

„Dar, de-ajuns 
vestirea faptelor

cu po-
MWIL_ JL - - ilegale 

ale celor doi complici. Să 
examinăm, mal bine, as
pectele deloc simple pe 
care le ridică compBdto- 
iea Involuntară — dar 
pentru aceasta nu mal pu
țin condamnabilă sub ra
port moral — a unor ..su
porteri". în competiția 
dintre cinste șl necinste 
desfășurată sub ochii lor 
ei au încurajat-o pe ulti
ma, au njulat-o (deși nu
mai temporar».) să în
vingi. Este vorba ■ dc acei 
oameni care au aderat ta
cit la actul dc necinste al 
respectivilor, l-au eprijl-

cine (aflase lucrul acesta 
de la Secară), precum șl 
în contul cui ®o făcea 
cursa. Cu alto cuvin
te, el a fost pe deplin 
conștient că la mijloc 
c ceva necinstit, că ee ur
mărește păgublrea avutu
lui obștesc ; și totuși n-a 
schițat nlej cel mal timid 
gest de protest, n-a sesi
zat pe nimeni despre Ile
galitatea care sc pregătea.

De ce ? Cum se explică 
această adormire a con
științei lui cetățenești, a- 
ceastă Indolență in fața 
tuiul act de necinste, alt
fel. decit prin Indiferență 
sau, șl mal grav, dlntr-o 
„filozofie" de struț: „nu 
știu, n-am văzut, nu mă 
mneslec" ?. Mal slnt printre 
noi oameni — șl Niteanu a 
dovedit că o unul dintre a- 
ceștla — care, de dragul 
unei false comodități per
sonale, slnt ta stare să 
treacă cu cea mai deplină 
seninătate ne Ungă tncăl- 

• cflrt flagrante ale celor 
mal elementare reguli șl 
norme de conviețuire și 
comportare. Dar această lu

prin gestul ci confirmă un 
act de Ilegalitate de pe 
urma căruia rse păgubește 
Întreprinderea. Invocarea Iri 
astfel de situații a „dis- 
poziției exprese" a șefului 
ierarhic apare cel puțin 
ridicolă. E limpede doar 
că nimeni nu are dreptul 
să dea subordonaților săi 
dispoziții ee contravin pre
vederilor legale ; nici un 
subordonat nu poale fl obli
gat — Indiferent de situația 
în care s-ar afla — să exe
cute ordine (șl cu atit mai 
puțin ordine verbale) ale 
șefilor sil alunei cind este 
evident că acestea stal ile
gale, mal mult ,chiar, că 
lovesc In interesele socie
tății noastre. Prin acest gest 
necugetat, caro n-o poale 
scuti nici pe departe de 
răspundere, funcționara in 
cauză a dovedit că mal 
scumpă decit legalitatea l-a 
fost Iluzoria liniște perso
nală.

în sflrșlt, în aceeași ga
lerie n suporterilor" in
corectitudinii de care ne 
ocupăm slnte.m obllgajl

să-l Includem și pe 
dintre conducătorii între
prinderii pentru induslrla- 

■ uzarea laptelui din Birlad, 
care, lulnd cunoștință da 
faptul că niște salartațl al 
întreprinderii au sttvirșit 
un act necinstit, au dispus 
doar», reîntregirea sol- 

, dotai prejudicial. Ca șl 
cind revizorul Secară | nr 
fi Încasat necuvenlt niște 
drepturi bănești, ca ur
mare a” unor novlnovat® 
erori do calcul, fiind ra
gă!, cu scuzele de rigoare, 
să dea bar.!! înapoi. Ca yl 
cind-n-or fl fost vorba.de 
un act îndrepta", cu pre
meditare Împotriva avu
tului obștesc șl întrunind 
toate .laturile consUSutivo 
ale unei infracțiuni 1 Ca 
să nu mai vorbim că ac
țiunea lor este de o pro
fundă imoralitate: ecoats 
banii șl ești nevinovat 1 
■Adevărată primă de În
curajare».

Apărarea proprietății so
cialiste, respectarea legi
lor, a regulilor dc convie
țuire socialistă șl educarea 
eomunlBlă a membrilor 
eodclățil noastre depind 
de flecare ta parte. Fle
care dintre noi, In împre
jurări cu cele prezentate, 
este factor hotărltar ta 
stăvilirea acțiunii do in
undare a râului. Acțlo- 
naază aid ceea co numim 
opinia publică sau, cum ti 
numea un sociolog, acel 
factor justițiar ' propriu 
unei colectivități educate 
In spiritul cinstei, al In
transigenței față de orice 
acțiune nelegalA în acest 
context, răspunderea indi
viduală față de colectivitate 
nu se poate limita Ia a avea 
iu Însuți o conduită corectă 
(condiție primordială, e 
drept, dar Insuficientă pen
tru un om clnsilt), ci la a 
adopta o atitudine princi
pială față de imoralitate în 
general, față do cazurile 
concreta de necinste șl in
corectitudine ta sperinL 
Căci nu poți pretinde rit 
trăiești cinstit, aiîta vreme 
cit,acoperi sau pur șl sim
plu tolerezi eu indlfereniă 
necinstea !

Ion VLAICU

vorba.de
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schimbare
j

perspectiva viitoarei stagiuni.

I teatre

(sala

-3I1 ’i•- 1 ■

m

lltice. Iar actorii trebuie să existe 
pentru ca să exis» teatrul. Dar pe 
cit posibil — efortul nostru este ca 
si toți membrii trupei să lucreze.

Deși Intitulata „Legendă Pute» analiza problema in- 
popularil-, lucrarea Geor-

cii ■ ~ semnificația 
mată.

I ci eon rodului a fost Inspi

ra ' ro- 
rodulul. 
etapă a 
do bo-

Interviu cu LIVIU CIULEI
directorul teatrului

,,Lucia Sturdza Bulaudra'

de
Jui nostru putem 
directorii. Părerea 
director do teatru 
aparte. O protesta

atelier, rcg&jIndu-M pe sine ril, prezentate do Paul Vn- 
sub cerul liber, In luptă

tu ri t decorative în compo- 
, s-ar 

lesprc func-

expozanți la actuala htena-

rodniciei, pe care o găsim 
și în lucrarea de mari pro
porții a Iul Gheorgho Ilies- 
cu-CMInoșll, sculptor n efi-

5 ri

cinema

(Urmare din pag. I)

mal

ce

lu

tril b 
sociale

de asemenea, In vede- 
puterii do convingere, 

___ tinerilor do problemele 
actuale ale vieții Kxrkile.; ale gin- 
dlrli filozofico contemporane, pen-
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Desfășurată în două șăll 
— la Dalles’șl în sala’ de 
marmură a Casei Sein tril — 
bienala din acest an prile
juiește o Incursiune înalț 
nuanțată,șț mal Încuraja
toare în hițnea..-?de -preocu
pări și de realizări a sculp
torilor români contempo
rani, de la care «întem In- 
dntultl să așteptam monu
mentele reprezentative ala 
înaltului„prezent ..istoric. 
I'osxwind In fața zecilor de 
lucrări expuse (cu regretul 
că modul de organizară și 
entitatea soclurilor slnt de- ’ 
iparte de ștacheta minimală 
l ..
ajungem la f concluzia, po 
caro o anticipam, că sculp- 

x liira romăneascii' străbate o 
fază do vlguro&aă întinerire 
și că mutațiile de valoare 
observata încă eii ’dțivW’ntfl5 *1" % _____________
in urmă au generat o in- aceasta rcategorie. Voi rețî- 
drăEieață arborescenta. Nu ■
este vorba aid, deși faptul 
are o certă importanță, nu- EBasaasEEassssHsassBazHs 
mai despre modul impetuos, 
cil care generațiile tinere 
Ișl afirmă prezența ; este 
vorba In primul rind des
pre o schimbare do raport 
dintre sculptură și spațiul 
Înconjurător, 
care corespunde unui mal 
larg orizont de aDlicare. u- 
nel concepții mal gene
roase.

So Impune o exp'dcnție. 
în virtutea unei tradiții a 
manifestărilor expozițlonale 
de sală, care vreme Înde
lungată au jucat un rol hb- 
Lărltor In modelaroa vieții 
noastre artistice, sculptura 
a șovăit in lumea formelor 
destinate unor Interioara 
nMletțsrninate, s-a deprins 
ta cocheteze cu soluțiile 
convenționale. Nu este 
vorba aici, firește, despre 
inarflo excepții, despre acei 
rhnrl artiști care au ofărl- 
mat barierele rutinei, In- 
Mrllndu-se cu litere do nur 
In istoria culturii «om- 
Ir*, universale uneori. FafR 
e că nu o dată a fost remar
cată, do către criticii de 
artă o anume ..liniște", de
loc Îmbucurătoare, In fron
tul sculpturii.

Desigur, au fost realizat» 
între timp mal multa mo
numente notabile, au fost 
consemnate unele partici
pări de prestigiu la expo
ziții Internaționale, „ dar, pe 
ansamblu, nuseelmtca acel 
reviriment de substanță pe 
care societatea noastră fi
ves dreptul să-1 reriamo. 
începutul l-a făcut tabăra 
do sculptură de la Măgura, 
care, panlru prima oară Jn 
istoria artei noastre, a ne
tezit calea muncii artistice 
colective, dialogurilor di
recte Intre creatori, a de- 
isrmJnat o reconsiderare a 
raporturilor dintre forma 
cioplita și spațiul Înconju
rător. De bună scamă. Mă
gura nu a fost o cauză, el 
doar însemnul unul salt do 
calitate care se operase in 
.«inul sculpturii autohtone, 
salt ale cărui urmări sa 
Utta azi tot mai tasne des
cifrate. tur Samaritan? ’toqd^QEif foarte^diferite

lntr-o compoziție de miri 
dimensiuni.1 dar care hr pu
tea deveni un autentic mo
nument. . .

| De o rigoare dorică, de o 
acuzată monumentalitate 
«sie „Semnul jsloric" ab lut 
Napoleon ■ Tiroh, lucrare 
car®, printr-o careșpunză- 
toarc ridicare la acnră, 

sau chiar poate dinamiza compoziția 
unul amplu spațiu arhitec
tonic,, mal bine dedt obe
liscurile de sorginte egip
teană, banalizate prin su
prasolicitare. în ’ categoria 

; • ,1 „Po-

concepute pentru a mobila 
săli ori- coridoare de muzee, 
ele cer a fl așezate in lumi
na puternică a zilei, pe co
voare, de Iarbă, lnvforlnd 
cadru! noilor cartiere cu 
formele' lor nobile. ' care 
transcriu nevoia' do armo
nic.; de echilibru, nevoia, 
de zbor, nevoia do medi
tație. Aparent L 
volt decorative. aceste 
lucrări „vin, să .no, ren-., 
mlnlească unu dintre furie- 
Uile posibile ale «rulp-

de centru do referință în semnelor Jnt.-.i și 
peisajul uman, de stimulent mona"- iul Vaslle Gorduz. 

a unei,bienale republicane),/ ■ al {Wjttlci, de: rimplu pre-; Critic® monolit, ulmilor 
' ■» f -- '■■.text,- al recupertriiOT po prin idguranta : tratării, dar

Plan Knlrbual. poale prea rece în raport
Nu Intenționez, dlmpoîri- cii semnificația progra- 

vă, voi evita orice Încercare,,
do a ierarhiza lucrările u>05Wi-
care ml g© par că intră in ratoare pentru mai muiți

V'
V

ne. pentru exemplificarea 
celor afirmate mal sus, lu
crarea Intitulata „Tinere
țe0. de Mlhal Buculel. cu o 
suplă arhltccturare a for
melor. solidă șl totuși în
fiorată de mișcare. O altă 
„Tinerețe" expune Florin 
Codre. o lucrare do plenară 
vigoare, capabilă să su
gereze forța unei întregi 
generații. Cuvintul forță ar 
putea reveni de multe ori. 
pentru că, intr-adevăr, una - 
dintre earaclerJstjcile lu
crărilor tinerel, prwmotH <ie, ‘
sculptori pare a fi robiile- 
țea construcțiilor, in fond 
un semn al sănătății, al op
timismului.

Remarcabil inj se pare 
„Aruncătorul de ciocane", 
al lui Ion Condîcscu. un 
bronz în care slnt alătura
te, lntr-un expresiv con
trast, formele- umane în 
mișcare cu geometria inerta 
a masei de rezistență care 
trebuie învinsă. Relulnd 
motivul Venerelor steaiopi- 
gice, Aurelian Bolea a dăl
tuit rotundul unui masiv 
bioc de piatră caro 6-a

18 și aste demn de BUbllnlaS 
varietatea rezolvărilor pro
puse. Nu fără tUc pentru 
transpunerea acestei nobile 
Ide] a fost preferat ca ma
terial lemnul, a cărui plas
ticitate caldă șl sensibilă so 
potrivește mai bine 
tundui prezumat al

Aflat Intr-o nouă 
activității sale atit_ __
gale. Ghcorghe Aposlu în
cearcă „un proiect de mo
nument Închinat agricultu
rii", compoziție simplă in 

tr-o complexă inierpretăro 
motivul răbojului ca sim
bol al muncii. în acest caz. 
rodnicia nu ne apare ca 
ceva dăruit, el ca ceva tlo- 
blndlt prin confruntare as
pră cu materia, prin sacri
ficiu și muncă. Crestarea In 
lemn are o nedlslmulată le
gătură cu arta populară, de 
unde și claritatea organiză
rii generale, chiar dacă de
taliile reclamă o lectură a- 
tenlâ.

«pecllvă corală. Indivizii 
reuniți ,prln comunitatea d® 
crez. ■
.Isi exemplele citata mnl 

®13 s-ar: putea adăuga, e- 
vcntual, altele, după cum 
este locul să amintim că 
expoziția conține șl lucrări 
mal puțin conclude.nta.^u-
nele semnata de artiști de 
la care,-In general, se aș
teaptă mai mult (Mircea 
Spâtaru, Adina Tuculcscu, 
Constantln’Foamete etc.)'.

Treeind la:categoria s lu-> 
cărărilor care prin dimen
siuni,* temă și tratare apar
țin spațiului interior, nu 
pot ocoli faptul că bienala 
*72 a fost „dăruita" cu mult 
prea multe realizări nesem- 
nlflcaUve. care stau etalate 
mal ales in sala de sus do 
Ia Dalles. Este o situație'cu 
atit mal surprinzătoare cu 
cit printre expozanți se a- 
flă nu puțini artiști cu 
vechi, state de serviciu, că
rora amabilitatea juriului 
nu le-a făcut deloc uh bun 
serviciu. Dincolo de nedu
merirea pe care o prile
juiește prezența unei schi
țe,’a umil studiu d® atelier 
pe soclul unei expoziții re
publicane. Intervine regre
tul că unii artiști cu auto
ritate nu țin la propriul lor 
prestigiul nccepllnd să fio 
reprezentau de lucrări cu 
calitate îndoielnică.

Cu atit mai plăcut este 
®ă te oprești In fața portre
tului expus do maestrul 
Ion Jalea, operă da o no
bilă simplitate, care ne 
obligă, încă o dată, sa evo
căm pc.rRonalltatoa acestui 
mare artist )>e care am 
avut bucuria să-1 sărbăto
rim pentru cea de-a 85-a 
aniversare. Milița Petrașeu 
(Marla I’lloiii, Octavian 
Goga), Mac Constanținescu 
(Portret), iulLa Onlță (Por
tret), Cristian Brcazai (Pe
tru Bareș) și altl artiști 
sint in măsură să dranon- 
H'.reze întrucit arta portre
tului beneficiază dc îndes
tulătoare resurse pentru n 
se automoUva. pentru a sșa 
racorda la exigențele fie
cărei generații. Profund 
untnita, arta portretului că
păta in epoca noastră va
lențe noi. slujind nu cine 
știe ce amhlțli dc paradă, 
ci valorile autentice, fie 
cele statornicite In perspec
tiva istorici. fie acelea sire 
dau noblețe și conținut 
prezentului dc muncă și 
victorii al eociahsrnuluL

Evident, selecția de sculp
turi din cadrul actualei 
bienale, ar reclama o dez
batere mai largă, mal amă
nunțită, capabilă «ă delimi
teze toata aspectele defini
torii pentru dezvolta rea 
sculpturii românești in ac
tuala olană. S-ar putea a- 
dl.nci problema raportului 
dintre preocupările sculp
torilor tineri șl cadrul ur
banistic contemporan, s-ar 
nutea analiza problema in-

' 1,03 Deichldcrea emisiunii de 81- 
mineaifl. Telex

9,W SetecțJunl din 
„Promcnt

9,30 O viață' t 
Racuviță.

S9.M Cura de limba franceză (lec
ția a 19-a).

10,33 Telednomateca pentru copil 
șl tineret. Prima lectio.

12,03 Telejurnal. 1
17,39 Deschiderea emisiunii de 

dupâ-ainlază. Cura de limba 
engleza (lecția a IS-a — ro- 

. luare). i . ,j
18, M Muzica — emisiune de actual ,

lltale muzicala.
r 18,23.Noutăți cuUural-arUsttce. 1 
i 18,49 Tragcrea j Pronoexpree.' j • |

13,59 Timp șl anotimp In agricul-
. > nirt. '. . . . • I

19, M lMt de seri. ' |
ț 15,3a TclejumaL .. , >.

£3,03 în Intimpinarea Conferinței 1 
Naționale a P.C.R. șl a celei 
de-a XXV-a aniversări a re- 1 
&ubliC.L Tara întreagă In <

1 trecere. . 1 1
S5,OT Telcdnemateca : „Jurnalul

Anncl Franclt". Regla Georgo 
Stevens. Cu : Millie Parkins, 
Joseph Schildkraut, Shelley 
Winters șl ltichard Beymer.

22,40 „24 de orc*.
32,30 Campionatele europene de 

box — tineret,(semifinale), 
înregistrare de la patinoarul 
„3 August*. Cralnla comen
tator : C. Țopescu.

PROGRAMUL II

I
1

citi lai unea

Colectivul teatrului „Lucia Stur- huth — considerăm ca e do datoria
dza Bulandra" ae află în plin proces noastră eA continuăm a Informa pu-
de creație. După ^Ziariștii".' .Vtca- hu—i 
rul", „O scrisoare pierduta", după 
recitalurile de poede și spectacolul 
Închinat gemlcentennrulul U.T.C.> 
„Revizorul" lui Gogol (regla : Lu
cian PinilLlef; scenografia : Paul 
Bortnovskl. Radu Borazescu) șl „Don 
Juan" . de Mollere (Rcgta : Valeriu 
Monsescu, scenografia : Radu Boru- 
zescu) ,se vor adăuga realizărilor a- 
ceslul teatru, continuînd seria mon
turilor sale de amploare. Sa repetă, 
de asemenea, .Anunț la mica publi
citate" da Natalia Ghlnsburg, care va 
prilejul Glnel Patrlchl examenul 
unul mare șt greu recita], și „Valen
tin , șl Valentina" do N. Roscln. In 
perspectiva viitoarei elaglunl. la 
„Bulandra" se lucrează deja la de- 
f t Rll ti vâ FiFMl

blicul român asupra valorilor mal 
noi alo literaturii universale. Un 
alt criteriu — evident : structura 
trupaL Căutăm acele ț>’.cse care răs
pund componenței 
alnt totodată apf 
earctal de: rezon

e piese care răs- 
odtlpel, dar caro 

slnt totodată apte să 11 creeze noi 
Barrinl de' rezolvat, &ă îl etimuleze 
mo turlzarea artist ică.

Mi se pare, de pildă, că trupa 
noastră, care a excelat In ultima 
vreme in special In comedie, are re
curse serioase In Interpretarea dra
mei șl chiar a tragediei. Aici — In 
legătură cu tragedia — e un punct 
mal dlfldl, pentru că noi, trăind si 
fiind reprezentanții începutului li
nei noi perioade civilizatorii, nu a- 
vem cristalizată forma In care tra-

metamorfozat“intrro Imn- getei Caraglu reține aUmția,, ^^FpuW 
glno a plenitudinii calme. 3P primul ribd prin rerun- pu[ca ^tocuta despre _ 

^...„..,4,,, ipq-aPîffill foarta>t’-diferite ca ; WȚ,uQ'Kmnu!uț(we se t[a ,
iGcriul creatorâtuln Wtou feîfffCi vot-ScninU .recțlonarea rtfjncxL-illtâțitor j

*-’ă desprins de'tlcurile’’?de' "ringur grup cele trei \lcto-. s-.i.„eri.,tl aceeași Id..e a '.ratare a’monumente-

ftEescu, do Maria Cocoa $1 
de Grigore MInea. Incu- 
nunlnd o sultă mai lungă 
do compoziții cu același 
Uliu, lucrarea iul Paul Va- 
sllescu este o veritabilă 
stenoramă, o reprezentare 
condensată a lot ceea ce În
seamnă tristețile și bucu
riile unei lzblnzl, emlntiren 
lor fiind crestată in nuisa 
vie a pietroi. Marla Cocea 

. . „ a preferat să Ilustreze cin-
fcrwmenul caracte- tecul victoriei, Înflorind su

prafața pietrei cu vibrații 
muztade, in timp ce MInea 
a surprins danul nestăvilit

sub cerul liber, în luptă 
dreaptă și fără Intermediar 
cu piatra, s-a prelungit în 
expoziția de la Dallas, a- 
cnidndu-ne în față lucrări 
construita cu forjă, cu ho- 
tarirea do a comunica un 
gînd, un «cntlment. Sini 
destul de multe lucrările 
care vorbesc despre o ase
menea bărbăteasca atitu
dine in. actul de- creație 
pentru a ne îngădui să M>- 
col un f———.——. .—----- .
rntic țrt de perspectivă.

Ar mai■ fi de adăugat efl 
«ceste lucrări nu au fost

de tratare a' monumente-' 
lor cu caracter memorial. 
Ceea 00 Îmi apare ca deo
sebit de important, in in- 
chelcrea acestor rinduri, -L. . - -------
scăderile menționate, bie
nala 12 ne indriluteșle să 
vorbim, despre o autentică 
explozie dc talente, de for
țe tinere către care trebuio 
Kă se Îndrepte grija facto
rilor de specialitate, pentru 
ca elanul lor că ®o împli
nească în opere de valoare, 
Însemne perene alo epocii 
noastre.

■ _ j,r .. ' >* - ciieierva urawr nrrauri,rul expoziție personală (la cl3-() /aptul că, dincolo do
Apollo) ar permite o fruc- . .. J .
tuoasă reluare a discuției 
privind raporturile dintre 
dionisiac și apolinic In arta 
plastică.

Decontind o compoziție 
mal veche. Alexandru 
GheorgMta șl-a definit in
tențiile intr-o lucrare a că
rei idee centrală este forța 
colectivului, forță expresiv 
sugerată printr-un bloc In 
care ce contopesc, in per- Vaslle DRĂGUȚ

se,m Romania in lume.
2O.S3 Portativ — revista muzicii 

ușoare. , , .
Xtas. Viața economică a CapltaloL 
21,33 Arta plastică. Colecția dr.

Mlnovld (artă populară, artă 
feudală).

21.M Teatru foileton. - „Mușatinll* 1 
după trilogia lut Barbu Șlcia- 
nescu-Dolavrancca. Scenariul 
șl regla : Sora na Coroamă.
Scria a 7-a : „Cine plndcșto I 
a mal plndtr;1. ; v * ' ..

Cnlilvarea repertoriului.
— Ce titluri va cuprinde fi. 

mai ales, In virtutea căror 
principii a fost Întocmit el — 
constituie prima întrebare pd 
care am adresat-o directorului 
teatrului, regicorul, actorul ți 
scenograful Liviu Ciulei — In 
răstimpul dintre reprecenlafia 
de după amiază a „Scrisorii 
pierdute" In care joacă rolul lui 
Agamifd Dandanache ți cea de 
seara cu „Dansul mortii“ — 
unde inlerprcteaiă roiul lui 
Kurt.

— Intențjonflm să punem tn Reni 
două sau chiar trei piese românești

gcdla poate ajunge In epoca noastră 
la expresie artistică.

Alt criteriu : dorința de a între
buința Întreaga trupă. Sigur, tea
trul nu există pentru actori. Tea
trul există datorită specificei ;•! 
Înaltei sale torțe educative, gi po-

■
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala MIcA a Palatu
lui) : Lucriri camerale de Mo
zart In interpretarea formației 
„Musica Nova“ — 28.
a Opera Română : Don Carlos — 
19,38.,
• Teatrul de comedie i Nlcnlc 
— »□.
o Teatral „Lucia Sturdza Bu- 
lajtdra" (sala din bd..Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
29, (sala din str. Alex. Sabla) : 
Spectacol de poezia ,șl muzică 
-29.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheîu) : Adio Charlie — 1943; 
(sala A.XUL.U.&.) : Sora cea mare
— ®3. .4. . i..
a Teatrul. Ciulești : Omul care ■ 

țțăzttt pioartea — 1®JJ. ■ ■
• Teatrul; „Ion Creangă^ ; Pinoc
chio — is.
0 Teatrul „Țăiidărlca" (sala din 
Calea victoriei),: Bu AII — 17, 
(sala din str. Academiei) : R41 ți 
nătărăi — ÎS;, 17.
a Teatral de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Floare de cactus
— 19.33; (la Teatrul de vară „Be- ( 
răstrău*) : Bucureștl-varlălă — 29, 
(la Arenele Romano) : Cine are 
dor pe lume — 29.
a Circul „București* : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Mos
cova — 1S.13.

noi. Ia caro sin lucrat șl mal lu
crăm încă. Am vrea, de ase
menea, să facem un spectacol
dună interviurile cu diverse perso
nalități — apărute In presă. Dorim,1 
in felul acesta, să facem un bir de 
orizont asupra unor probleme de ac
tualitate. să reflectăm orizontul spi
ritual și viața complexă a socielflțll 
noastre. Slnt, deocamdată, proiecte. 
Dar sperăm ce Intențiile noastre să 
ajungă la Împliniri prin efortul au
torilor pieselor amintite și el colec
tivului nostru.. „Munca teatrului, 
cu autori!" consta Îndeosebi în 
discuții, repetate discuții pe mar
ginea textelor ce ne i ini aduse. 
Dintre acestea — unele reu
șesc a fi perfecționate, altele nu. 
Nașlem întrebări în autor, 11 rele
văm aspecte in care, furat de con
dei, a depășit logica strictă, econo
mie necesară a piesei, echilibrul in-

• tenționat al semnificațiilor.

— !n privința draraafuroief 
univcr.«i!c...

— Dorim să prezentăm publicului 
român un creator necunoscut la 
noi. Antonio Buerb Vallejo. Un scri
itor corislderlit ca făcind parte dintre 
făuritorii .noului teatru spaniol ti re
cent primit’ In 'academie ;‘ tm‘'grnditbr 
dublat de un viguros 31 ardent t«m- 
perament, care năzuiește să surprindă 
In opera sa problematica umană șl 
morală a socSelățil. Un scriitor fertil, 
al Cărui mare număr de piese face 
alegerea noastră dificilă. Ne-am 
oprit la „Somnul rațiunii", piesă in 
caro e vorba despre bătrînețea lut 
Goya. Problematica omului, a re
voluționarului șl artistului slnt puța 
față-n față cu perioada de cruntă 
reprimare a riîaselor progresiste li
berale din Spania șl cu perioada de 
reinstaurare a absolutismului regal 
șl Inchizitorial. Na mat gindlm la o 
piesă istorică n cunoscutului scrii
tor englez Robert Bolt •— autorul 
celebrei „Un om pentru eternitate" 
— axata pe dramatica existență a 
Martel Stuart și a reginei EIIm- 
beta. O piesă de public scrisă parcă 
de un istoric, atent in primul rind 
la precizia faptelor.

Piesa lud Oriteny totvăn „Jocul 
pisicii" va figura, do asemenea, pa 
afișul nostru.

Intenționăm gă continuăm introdu
cerea în repertoriu ă unor lucrări 
clasice. Teatrul * „Bulaudra" e dator 
publicului său cu piesele clasicilor 
greci șl poate că a ajuns la acea 
maturitate caro 11 va permite ză lo 
abordeze cu eucc.es.

Ne mai gindlm, dc asemenea, la „A 
douăsprezecea noapte" de Shakes
peare, (In regla iul Aurelîu Manea 
£ln scenografia lui P, Salzberger), 

o piesă de Celiov sau Gorki. Spre 
sflrțiitul viitorului sezon teatral, am 
dori ză Încheiem ciclul nostru Ca- 
raglate ea punerea ta ecană a pie
selor „O noapte furtunoasă" și 
„Conu f^onida toți cu reacțlunca". 
Mal avfem și alte planuri — pe care 
prefer să du le precizez tncă._

După cum vedeți, criteriile noastre 
repertoriale slnt : promovarea dra
maturgiei originale ca șl a celor mai 
valoroase lucrări din repertoriul 
clasic și universal contemporan. 
Mai mult chiar : alături de promo
varea unor noi iiusfui originale, fa
cem efortul de a depista și reco- 

nol dra- 
cu Hoch-

provinciala șl mijlocul B
reștiulul), Jar irul, nivelul
care bc face, depinde de felul In care 
e glrultt. de fflndlrea generală, do 
nivelul cultural al celor care 11 reali
zează.

— A(l promovat cu generozi
tate pe scena teatrului pe 
care-l conduceți tineri regizori 
fl scenografi de talent. V-am 
văzut, cu ocazia turneului sec
ției romăne a teatrului tirpu- 
mureșean, urmdrind cu atcnfle 
spectacolele a doi tineri regizori: 
Dan Micit fi Alejta Visarion. Ce 
părere aveți despre acești foar
te tineri colegi ai dumneavoas
tră 7

— Bună. Chiar foarte bună. Spec
tacolele lor mi-au plăcut toarte 
mult, c adevărat in grade diferite. 
Le-am propus —o și am Început cu 
Alexa Vtâirloa — colaborarea cu 
teatrul „Butandra". Am o mare În
credere în tln&ra generație de re
gizori. Una dintre cele mal impose, 
tanto — și puținele — lecții de re-ț 
g’e pe car® le-am luat in viața 
mea, am luat-o do la Manea, de la 
ceea co dorise el ia tocă In „Britan- 
nlcus" do Racine.

Sincer vorbind, ml se pare Insă un 
pericol că Unerll regizori nu încep cu 
o lecție șl cu o demonstrație de tea
tru academic. Poale n-am dreptate. 
Dar cred că pentru ei ar fi teribil 
de important Pentru că problema 
teatrului profesionist are două aspec
te : teatrul pe caro ti toc tinerii re
gizori Îmi apare, In primul rtnd, ca 
unul de căutare de noi mijloace de 
expresie. In teatrul do avangardă din 
Ooddeni — aceste căutări constituie 
expresii organice ale tutor fenomene 
din viață șl din societate, dar ele nu 
ajung ilecit rareori la o maturizare 

’ profesională.
Pe de altă parte, teatrul consacrat 

ca „profesional" are viciul da a sa 
înfunda In propriile Iul ponei fa — ala 
mijloacelor tradiționale.

Cred că ideal : trebuie făcută o 
simbioză — nu citiți hibrid 1 — intra 
părțile pozitive ale teatrului hiai 
vechi șl procedeele pozitive, moda- 
Utățllo valoroase organice ale tea
trului de avangardă. Pentru a revi
talize teatral profesionist și pentru 
a fructifica șl consolida experiența 
avangnrdel cred că trebuie cunoscu- 
te ambete domenii.

Important o să fii pregătit șl de. 
chls. Pregătit profesional șl desch

— Și din acesta râspunsuri 
relcic clar : criteriile condued- 
torului teatrului „Bulondra" 
•ini cele ale omului de teatru, 
ale artistului atit de multilate
ral Liviu Ciulei. Ce părere a- 
vejl: care este eondițla ideală 
— intelectuală, spirituală — a 
directorului institufiei tealrale 7 
întrebarea mea se vrea utilă 5 
avem atilea teatre cu direcții 
provizorii și nezaiisfăcătoare.„

— în măsura în care vorbim 
deficienței® teatrului nostru 
uă începem cu 
mea este că a fi 
este o profesio 
■a oricare alta.

— Core presupune calitățile 
de peste tot ala conducătoru
lui : autoritate, principialitate, 
forța fi autoritatea argumentu
lui, spirit de discernămlnt, infe- 
legeraa specificului ca fi a mi- 

j --ni zijinlio/pndamcntals a, ;flora 
S -TO’jntulphî -ț^., tn cazul . lealrulălj:, 

misiunea educativă, da formare 
a conțllințelor.

— Desigur. Cea mal mare, aeper-
misă, carență a acestui - conducător s 
neprlcepere.i, eschivarea de in de
cizii, atitudinea conjimclurală. Cel 
mal steril climat al ortcl teatrale — 
artă chemată să joace un rol de 
motor social : lipea do personalitate, 
absența .resurselor creatoare, de na- . __ _ ___
tură să facă din teatru o,„oglindă" .. plirare șl esențializare a existenței, 
și o „tribună". —..... „

— Critica, alături de specta
tori, a remarcat de multe ort, 
de prea multe ori in această 
stagiune, mediocritatea, canc- 
tarul nesatisfăcător al inter- • 
pretăril actoricești. Care cre
deți că ar fi posibilitățile depă
șirii Iui, cum z-ar putea re
aliza optima pregătire, optimul 
antrenament al artiștilor. Ați 
lucrat fi in provincie, la Baia 
Marc-

chls. Pregătit pro'calontil șt ____ .
la receptarea șl inventarea noului 
necesar. Să nu Încerci să depășești 
tradiția Inabile de a o cunoaște ^ci 
după. ;SfcnUijtncțșȚrină depășești fcn-jT 
diția orbit de ■ nou.- Ci să fii apt, sâ 
al .predispoziția do a-1 Înțelege și.da 
a-1 crea.

Dor șl mal Important e, desigur, să 
Știi că toate acestea slnt doar mij
loace subordonate unor scopuri fără 
de care arta nu ar avea sens : cel 
gnoseologic șl cel formativ. Arta mo
dernă a depășit necesarmente faza 
Intuitivă. Ea a devenit unul dintre 
cele mal Importante elemente de cx-

•ger).

— Actorii din provincie sînt mult 
mai profesionalizați ca ai noștri. 
Antrenamentul ideal după mine 1 
Să joace. Or, Intr-un teatru do pro
vincie bo pun in scenă 8—10 pre
miere (față de 8, respectiv 3 — la 
o sală a teatrului pe care 11 conduc). 
Actorul supus la un număr atit do 
mare șl do diferit de solicitări are 
o altă „respirație de fond11. Circulația • 
actorilor, deplasarea unora dintre 
mari! actori și animatori bucu- 
reșteni in provincie șl invers mi se 
p«ar, de asemenea, soluții de anumită 
eficacitate. însă, cum bine știți,

a' existenței umane, a existenței po- 
litlee, economico, sociale — deci a 
existenței istorice. Arta, implicit tea
trul, ore datoria de a accede la sub
stanța epocii noastre : dezvăluind 
toate.aceste detemilnanta aleexlsten-, 
țel, condenslnd - în imagine rezulta
tele, marcli’d semnale și Indidnd di
recții pentru viitor. Din asemenea 
considerente, și din multe altele, creți 
că teatrul cel mai bun pe care J1 
facem șl totodată pentru adtociren 
căruia tindem este un teatru — 
ștlent, ;

Așa ce și explică accentul pus pa 
mi^Jupea .teatrului în programul spi
ritual ai soclotațll noastre. Cum spu-. 
neam și altădată, avem dificila, dar 
In același timp nobila, misiune de a 
no adresa contemporanilor, contri
buind la deplina cristalizare a unor 
Înalte principii etice, sociale și poli
tice, contribuind la lărgirea capaci
tății lor du înțelegero $1 acțiune.

Interviu realizat de 
Natalia STANCU

con-
. !

manda spectatorilor noștri 
maturgi. Ca si anul acesta

mentionate a? mal aminti racordarea 
mal puternici a școlii la vastul pro
gram politic, economic, social In, a 
cărui Îndeplinire est© angajat Între
gul noatru popor.

— In prima ședință de consi
liu ou fort discutate propunerile 
de recomandări cu privire la 
perfecționarea activității profe
sorilor dirioin.fi. Ce a determi
nat elaborarea acestor recoman
dări ?

— După cum so știe. în spiritul 
liotflriri’or Plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971. au fost luate mf- 
nu'rl pentru Îmbunătățirea conținutu
lui lecțiilor, a formelor de actlvltaio 
școlară și universitară, pentru lărgi
rea și adlncirea procesului educativ, 
pentru creșterea rolului profesorului 
in, procesul lnstructiv-educailv sd sta
bilirea unor relații firești intre pro
fesori și elevi care permit o îndru
mare mal atenta și mal responsabi
lă a tineretului. Tn acest context, 
orele de dlrlgerițte au un loc sl un 
rol deosebit. .Recomandările pe care 
le-am examinat — rodul unul studiu 
atent și al experienței unul mare 
număr de cadre didactice, cercetă
tori. activiști de partid, ai organiza
țiilor de tineret, șl pionieri — au me
nirea Ș stabilească coordonatele li
nei munci de calitate, să dea fina
litate orâlor de dlriRcnție. să stimu
leze preocupările profesorilor pentru 
conținutul do Mei ai muncii educa-

live. S-n conturat astfel statutul 
special al dirigintelui șl prindpa- 
lelo cale sarcini In clapa actuală.

— Vă rugăm td amintiți ci- 
teea dintre acestea,

— Pe primul loc s® situează, cum 
aste șl,firesc, pregătirea profesiona
lă. educația poiUlcă. conlribuUa ore
lor, do dirigențle la întregirea, orien
tării Ideologice a elevilor. Formarea 
profilului moral-clvlc al clevUoir, pre
gătirea acestora in vederea asumă
rii viitoarelor responsabilități socia
le, profestonato șl politice, pentru a 
identifica și soluționa problemele lor 
actuale In lumina exigențelor socie
tății' noastre. Tocmai de aceea s-a 
recomandat asigurarea continultâțli 
în conducerea clasei de cătat! același 
profesor pe parcursul mol multor 
ani. permanentizarea unui . dialog 
deschis șl sincer Intre diriginte șl 
elevi, ora de dirlgcnțîo fiind con- 
eepulă acum ca .0 oră la dispoziția 
dirigintelui, răspunzător de orienta
rea șl conținutul el. dar șl ca o oră 
a elevilor, care pot găsi aici prilej de 
exprimore șl discutare a propriilor 
Manîntări. , ,

— In țedin}a consiliului au 
fost discutate propuneri cu pri
vire la îndrumarea nemiJlocUâ a 
studenfilor 7 Ce se preconizeacd 
în acest domeniu al muncii po

litico-educaiive din tnvdfdmln- 
tul superior 7

— Intr-adevăr, s-a subliniat ri cu 
acest prilej necesitatea continuității 
organice a întregii activități educa
tive; desfășurate^ pe toate treptele de 
pregătire a tineret generații. Aseme
nea intervenții au fost cu atit mai 
bine -venite cu cît. pornind do In ex
periența educativă mal largă a sco
lii noastre, ele și-au propus elimi
narea aspectelor formale ai inefi
ciente dc Îndrumare a studenților și 
reașezarea acestui mijloc de educație 
a-Ktudențitor p® temeiuri mult 
solide.

— Concreț, ce acețl în 
dare 7

— S-a recomandat antrenarea __ 
turor cadrelor didactice In activita
tea de îndrumare nemijlocita sl. în 
acest context, depășirea înțelegerii 
simpliste după care a îndruma în
seamnă doar a constata, a ob.erva 
pssîv viața și activitatea studentu
lui. Cadrelor didactice te revine sar
cina- să exercite o Influenta nemij
locită asupra studenților. In direcția 
lărgirii, orizontului profesional, po
litico-ideologic ai acestora, spre a a- 
sigura astfel ■ conținutul relației pro- 
fcsor-sludenu cunoașterea persona
lității studentului, ■ a cllpamlci! pro
cesului dc pregătire InslrucUv-edu-

catlv, care să permită șl o aprecie
re-a felului cum ee formează și e- 
voiuează principalele trăsături spiri
tuale ale viitorului specialist >cu 
Înaltă calificară.

— S-a constatat cd, după ce 
disciplinele «tilnfelor sociale au 
primit in programul de invățd- 
mtnt un statut corespunzător 
importanței lor instrucUv-educd- 
tive, Unsurile existente acum 
lînt îndeosebi de ordin metodic 
ți metodologic,. Vă rugăm să In- 
fățișați etieva dintre cele mal 
importante ‘ nidsuri preconizate 
pentru îmbunătățirea metodicii 
predării științelor sociale.

— Perfecționarea metodicii pre
dării se înscrie In gama largă de 
preocupări menite ®ă contribuie la 
ridicarea Pe o treaptă mal tnallă a 
științelor sociale, in lnvățămlntul de 
tonte gradele. între preocupările de 
conținut șl de melodică exista o 
șlrlnsa legătură. De aceea, au sl fost 
luate măsuri pentru modernizarea 
predării, accentuarea dezbaterilor In 
cadrul sem in ariilor, creșterea pon
derii acestora și 1 reducerea părții 
expozâtlvo ; 
rea sporirii 
apropieri)

face din studiul
o pirghle Importantă a edu

cației Ideologice, politice, cetățenești 
șl a-i. conferi un caracter concret, ac
tiv, un sprijin real 11 au cadrele 
didactice, devii șl studenții In cabi
netele do științe sociale, a căror ac
tivitate va trebui. In continuare per
fecționată, adecvată sarcinilor mari 
ca revin școlii în 'armurca tinerelor 
generații. Recent s-au încheiat lu
crările colocviului cu lama : „Exi
gențe, noi tn metodica predării ști
ințelor sociale*, organizat de Mi
nisterul Educației și Invățtanlntu- 
lui (n cadrai manifestărilor pri-, 
Iejulto de Intlmpînarea Conferin
ței Naționale a Partidului C> 
munlsl Român, colocviu care n-a 
bucurat de o largă șl fructuoasă 
participară din partea cadrelor didac
tice. specialiștilor din Institutele .ie 
cercetări, conducerile de școli șl fa
cultăți. Cu acest prilej s-a subliniat 
Încă o data că un rol hotăritor îl 
ara. tn procesul inslrucllv-educatlv, 
personalitatea profesorului, a omu
lui de la'catedră, diemat să fie atit 
un bun specialist, cît și un bun 0- 
ducator comunist chemat să-și asu
me Înalta răspundere do -a educa 
tineretul pe măsura exigențelor so
cietății sori alia te. Acestea slnt dteva 
din obiectivele majore d® înal
tă responsabilitate pe caro (coala 
va trebui să te slujească.■ pentru 
a-șl îndeplini cu ctarte misiunea n3- 
bîlă ce revine cadrelor didactico, tn- 
vățămlntului nostru de toat© grade
le, asu. cum a.fost ea prefigurată In 
programul partidului nostru.

științelor

• Aventuri ta Neagră
(ambeia aeril) : PATRIA — ,9.39; 
12,43; 10,39; 29, BUCUREȘTI — 9; 
12,13; 17; 29,13. MODERN — 9;
12,3®; 1®; 19.S3, la grâdină — Î3.1S. 
a ac®; de leghe sub mări i LU
CEAFĂRUL — B.sa; 11; 13,33; 1S; 
18,3.3; 21. FESTIVAL — 8,4.3; 11,13: 
13,43; 18,13; 18.43; 21.13. la grădină
— 20,13, GRADINA DOINA — 23,30. 
o Femei In ofsaid s VICTORIA — 
9; 11,15; 13,39; ÎS; 18,30; 29,41.
• Gală de Dime din Bcpuldlca 
Vietnamului de Sud s CAl'lTOI,
— ».
o Desculț tn parc : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
4127); S3.1B (scria de bilete — «’.»), 
SCALA — 8.43; 11; 13,»; 16; 1849; 
îl, CAPITOL — 9.M; 11,45; 14;
15,15, FAVORIT — 8,15; 11,39; 13.43; 
16; 18,13; El,», GRADINA SELECT
— M.
o Prințul Batata 1 TIMPURI NOI
— 9—23,13 In continuare.
o Program pentru copil 1 DOINA
— 10.
• Adio, domnule Chips I 1 DOINA
— 11,13; 14J3; 17,13; 29,13.
o 19 fele șl un marinar : LUMINA
- 9; 11,15; 13,39: ÎS; 18.15; 29.», 
GIULEȘ-n — I5J9; 18; 2SJ9.
a Robin Hood 1 FEROVIAR — 
S.rt; 10.43; 13,13; 15,13; 18,13; 29,43, 
EXCELSIOR — 9; 11,13; 13,»; ÎS; 
18,13; M,43, MELODIA - 9; 11,16;
13, »: 10; WJ9; »,«.
• Aslă-seară dansăm tn familie 1 
UUCEGI - 13,45; 18; 29,13, la gră
dină - »,13, PROGRESUL — 13.M; 
18; 29,15.
a Doamna șl vagabondul 1 GRI- 
VIȚA - «; 11,13; 13J9; t«; 18,15; 
13,39, AURORA — 9; 11.15; 13.»; 
16; 18,13, ta grădină — 29.1».
o S-a furat un tramvai — 10; 13;
14, Sub semnul recloarel — 1®,
Burlacul — 18,13, Vedicele d-Iul Of; 
Prindeți hoțul j Arma —
19,» ; CINEMA

o Ancneta ce la hotel Excelsior 1 
I-'LOREASCA — 13,S3; 18; M.W.
• Rio Bravo a GIXiRIA — S.SW; 13; 
18,15; 19,33.
• Marea dragoste a BUZEȘTI 
1M9; 1«, la gradină — 29,33.
o Felix șl Otllia a FERENTARI 
— 13,»; 19.

r Toamna clieyennllcrr a DACIA —
; !2,is; ss; 19.30, volga - 

13,39; 18; 1SJ3.
a Goya a DRUMUL ȘAHII 
15,39; 19.
a Trafic I MIORIȚA — 8; 11,15 
13,K; 15,43; 18; S3,39, TOMIS — 9 
11,13; 13,M; ÎS; 11.13, la grădină - 
S3,».
o Puterea șl Adevărul 3 FLACĂ
RA — 15,30; 19.
a Omul orchestră 3 UNIREA — 13; 
18,13.
a Pădurea pterdulă a UNIREA 
M.W.
a Taina Sofiei Grusko a MUNCA 
— 16; ,18; 29.
a Ultimul domiciliu cunoscut ■ 
URA — 15,30; 18. la grădină —
83,30, POPULAR — .15,39; 18; S3,13..
a SllvLa 1. ARTA — 15,39; 18. ta 
grădină — M,15.
a Steaua Sudului 1 PACEA - 
13,43: ÎS; 39.:
a Clnd se ivesc zorile 1 VîTAN — 
13,19; 18.
o Genoveva de Brabant 1 GRADl 
NA VÎTAN - 29,13.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor a CR1NGAȘI — 13.33; 17,«; S3, 
a Inima e un vinilor singuratic 1 
FLAMURA — B;i 11,15; 1349; 18: 
18,13; M.33. CENTRAL — 9; 10,39 J 
13; 13,30; 18; 29^8.
a Mary Poppins 1 VIITORUL 
15.43; 18.
a Pentru că se Iubesc a RAHOVA 
— 1349; 10; 29,15.

COSMOS

(sala Union).

a Preria i
17,43; 10.
• Vagabondul ; MOȘILOR — 18, la 
grădină — S3,15. »
■ Poloneza de OjhlnsM ■ LAItO»

- 13,S3; 17,25; 19,39.

ia,M;

eucc.es
dirioin.fi
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apoi
bcerc tar

progresista. Vorbitorul a 
călduros conducerii nar- 

guveraului tarii noastre, 
român. pentru rarijlnul
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului dc ’StaS al Republicii Socialiste România 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revotuțlonar 

Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Consiliului de Mi
niștri ale Republici! Populare Mongole și al familiei defunctului, vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat șl Consiliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, mulțumiri cordiale pentru profundele condoleanțe 
adresate în legătură, cu încetarea din-viață a tovarășului Jamsaranghlln 
Sambu, membru al Biroului Politic al Comitetului Central, al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Mărețul Hural 
Popular al Republic'! Populare Mongole.

Noi considerăm că împărlâșlren de către dumneavoastră a durerii 
noastre constituie o expresie a re!ațillor frățești șl a colaborării exis-, 
lente Intre ambele noastre partide, guverne șl popoare.

irul comerțului exterior, a primit 
marți după-nmlază delegația comer
cială din Indonezia, condusă de J. 
Moesklta, director general In Minis
terul Comerțului Exterior al acestei 
țări, care face o vizită în țara noas
tră la invitația Camerei de Comerț.

In cadrul convorbirilor au fost diș-- . s •

lărgire n schimburilor 
româno-indonezlenc.

La convorbiri nu luat parte Popa 
Pretor, vicepreședinte al Camerei de.; 
Comerț, expert! din Ministerul Co
merțului Exterior, precum șl Murșa- 
lin Daeng Mamangung. ambasadorul 
Republicii Indonezia ta București.

(Agerpres)

I

R. în R. D. Germană
ș'b;?" : - -j

J. ȚEDENBAL
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol 

Președintele 
Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Mongola

iscate Bogosv, președintele Con- 
„liilui Executiv nl R.S. Macedonia, 

membru al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, care se, află in vizită In țara 
noastră, a fost marți oaspetele mu
nicipiului fGatațl. In acest puternic 
centru industrial al țării noastre au 
fost vizitate fabrici șl secții ale com
binatului siderurgic, precum șl noi 
cartiere de locuințe..

DUGHERSUREN
Vicepreședinte nl Prezidiului 

Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole

în călătoria sa la Galați oaspetele 
iugoslav a fost însoțit de membri ai 
Consiliului Executiv nl R.S. Mace
donia, de ‘ ambasadorul. R.S.F. Iugo
slavia ta București, Tso Njogovan, 
precum și de Eginlo' Pavoni. secre
tar general în Ministerul Industriei 
Metalurgice.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul Zilei 
naționale a Suediei

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Suediei, ambasadorul acestei țări ta. 
București. Per O tio Ralhsman. a ofe
rit marți o recepție.

Au participai Marta 'Groza, vice
președinte al Marii Adunări Naționa
le, Constantin Sîătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Octavian Groza,

Mlrcea ’>în.l!ța. miniștri, Vaslle GUgn, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. oameni de știință, nrtă și cul
tură. alte persoane-oficiale.

Erau prezențl șefi de misiuni di
plomatice ncredltați ta București șl 
membri al corpului diplomatic.

(Aaerares)

Plecarea unei delegații de activiști 
ai-P., C.

O delegație de activiști al P.C.R., 
condusă de tovoriteul Vaslle. Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Inși nl 
P.C.R.. a plecat, mărfi după-amtază. 
In R. D. Germană, unde va face o 
vizita In șchimb de experiență, la In
vitația C.C. al P.S.U.G.

La plecare, pe aeroportul Otopenl,

delegația a fost salutată de tovară
șul Ion Circel, membru al C.C. al 
P.C.R.. șef da secție la C.C. ol P.CJL. 
de activiști do partid.

Au fost de fală Hans Vom. am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești. șl membri nl ambasadei

(Agerpres)

Cronica zilei
Marți-a sosii In România o dele-- 

gație a Republicii Algeriene Demo
cratic© și Populare, condusă de 
Ferhat Lounea, dlroeloru] afacerilor 
economice, culturale șl tiocJalo' din 
Ministerul Atacărilor Externe, pen
tru a duce-, tratetive . privind, dez-; 
voltarea relațiilor' economica dintre., 
cele două țări. La aeroportul Olopenl, 
delegația a fost salutată de Constan
tin Standu, adjunct-al ministrului 
comerțului exterior, de funcționari 

, superiori din M.A.E. șl M.C.E.
■->f.ț. ..... .«(Agerpres)

MAGAZIN ISTORIC

A apărut nr. 6/1972 

al revistei:

Adunarea de la Tîrgoviște
Marți după-nmtază. ta Clubul pe- iul municipal de partid a transmis 

troliștlloT din Tirgovlște a avut loc eroicului popor vietnamez, In numele 
cetățenilor clin aceasta localitate, un 
cald salut cu ocazia Zilei naționala a 
Repubîldl Vietnamului de Sud, Îm
preună cu urarea fierbinte do a ob
ține succese donllne In lupta pentru 
libertatea șl Independența patriei 
sale.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Lam Van Luu. Vorbitorul a ârfitaî 
că. ta cel trei ani de la crearea Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud — 
moment Istoric, marcJnd o etapă 
nouă, superioară, ta lupta eroică a 
ponutațlel sud-vletnomezo Împotri
va agresiunii Imperialiste — el «-a 
afirmat si se afirmă ca o puternică 
forță catalizatoare a întregii mișcări 
patriotice, condudnd cu succes atlt 
lupta de rezistență, cit și amplul 
efort constructiv In zonele eliberate, 
în continuare, ambasadorul s-a refe
rit ta succesele obținute de patrioțli 
cud-vietnamezl. de Întregul popor 
vietnamez In, lupta împotriva Impe
rialismului american sl a regimului 
marionetă de la Salgoih. relevlnd tot
odată ajutorul nrotios sl eficace pri
mit din partea tarilor social tete frfi- 
tesU. sprijinul sl încurajarea outer-: 
nlc.fi a« luptei sale do către Întreaga 
omenire 
mulțumit 
tidulul șl 
poporului __ _____
material, moral, politic șl diplomatic 
pe care l-ou acordat sl-1 acottiă în 
continuare ponorului vietnamez In 
lupta ea dlrză dc apărare a patriei.

în Inrihalcrea adunării, cej pre
zent! nu vizionat filmul documentar 
vietnamez „Arta Bl tlnerolul”.

Marii dup'(-amiază, ta Clubul 
troliștlioț- din Tirgovlște a avut 
o adunare prilejuita de Împlinirea a 
trei an! de ta crearea Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.’

La adunare nu luat parte Lam 
Van Luu. ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Van 
Ham, prim-BCCTCtar al Ambasadei 
R.D. Vietnam ta București, membri 
al celor două ambasade, oameni ai 
muncii din intreBrinderile șl Inodtu- 
îlile orașului.

Adunarea a fost deschisă de Tîbe- 
riu Va-gn. vlceDreședlntc al Conri- 
liulul județean Dîmbovița al Frontu
lui Unității Socialiste. A luat 
cuvîntul Teodor Dumltrlu. ______
al Comitetului municipal Tirgovlște 
nl l’.C.R., care, după ce n subliniat 
flcmnMlcațta acestui eveniment, a 
înfățișai" activitatea pe care o desfă
șoară Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud in mobilizarea maselor populare 
ta lupta Împotriva agresiunii Impe
rialiste. pentru făurirea unei ■ vicii 
libere șl prospere }ntr-o patrie Inde
pendenta. Alături de oplnfa publică 
mondială — a arătat' vorbitorul —- 
.Partidul. Comunist Romăn lsl afirmă 
nestrămutat sprijinul ferm șl deplina 
solidaritate cu cauza dreaptă a po
porului vietnamez. acordlndu-1 în
tregul ajutor politic material si di
plomatic. Poporul român — a bpuh 
el — 60 nronuntă pentru reluarea 
neînUrztată a tratativelor de la 
Parte. în vederea rezolvării politico 
a situației din această zonă, pe baza 
respectării Intereselor national© alo 
poooarelor Indochlnezc.

în încheiere, secretarul comltetu-

întoarcerea unor delegații 
de activiști ai P. C. R.
DIN R. P. BULGARIA

ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, ®1 membri ai ambasadei.

*
La Încheierea vizitei în Bulgaria, 

delegația de activiști al P.C.R. a fost 
primită de tovarășul Ponta Kîrațov, 
secretar al C.’.C. al P.C. Bulgar.

La inlllnlre au- luat parte Dobro- 
mir Otarov, șeful Secției construcții, 
arhitectură și transporturi a C.G al 
P.C. Bulgar, activiști ■ ai acestei sec-, 
ții. ai Secției Relații Externe șl al 
Secției Economice ale C.C. al P.C. 

i, Bulgar.
■ A fost prezent Nlcolae Blejan, am
basadorul României la Sofia.

UNGARĂ
La aeroportul Otopenl, delegația-a 

fost Imlmpinată de tovarășul Petre 
Duminică, membru aupleant ol C.C. 
nl P.C.R., șef do secție ta C.C. al 
P.C.R», de ncllvlțli do partid.

Au fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P, Ungare la București, 
șl membri al ambasadei.

(Agerpres)

Delegația de activiști al P.C.R., 
condusă de tovarășul Ludov’ik Faze- 
kas. membru al C.C. al P.C.1L. prim- 
eecretor ol Comitetului județean 
Harghita ol P.C.R.. care, ta Invitația 
C.C. al P.C Bulgar, a făcut o vizită 
In schimb de experiență In R. P. 
Bulgaria, s-a Înapoiat marii după- 
amlază in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
delegația a fost!salutată dc tovară
șul Cornel Onescu. membru al CC. 
al P.C.R., șef de secție -la C.C. al 
P.C.il, de activiști dc partid.

Au fost de față Spâs Gospodov,

DIN R P.
Marț! după-amiază, s-a Înapoiat, ta 

Capitală delegația do activiști al 
Partidului Comunist Român condusă 
de tovarășul Ștefan Iioboș, membru 
el C.C, al P.CJt, prim-sccreiar al 
Comitetului judejenn Neamț ’ al 
P.C.R., car®, la Invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc , 
Sodalrst Ungar, a făcut o vizita de 
schimb de experiență In R. P. Un
gari. -

*
I Ieri In țari,: Vremea s-a Încălzit 

ușor.' Cerul a fost variabil. Cu lo
tul Izolat tn cursul după-amlezll s-au 
semnalat averse do ploaie tn sudul 
Munteniei. Vinlul a suflat moderat, 
cu- intensificări trecătoare fa Dobro- 
gea. Temperatura actului in ora 14 
oscila Intra 10 grade ta Intorsura Bu
zăului. llrgu-Secuiesc. Dedu’eștl și 
Clmpuiung Muscel ri 20 de grada ta 
Seculenl, Oradea 81 Rău’,1. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă. ?u 
cerul schimbător. Vintul a euflat ștab 
Dină ta potrivit. Temperatura maxi
mă a fost do 23 de grade.

Timpul probabil pentru 8. 9 țf 10 
Iunie. în țnră : Vreme călduroata și 
în general frumoasă. Cerul va fi va
riabil. mal mult senin In lumătatea 
de est a țări L In a doua parte a In
tervalului. în vestul- tării sfat posi
bile ploi locale. Vintul va sufla po
trivit Temperaturile minime vor fi 
cuprinse. Intre 10 și 20 de grade. Iar 
maximele Intre.22 șl 32 do grade, 
local mai ‘ridicate. In București : 
Vreme In general frumoasă sl căl
duroasă.-Cerii! va fl variabil. Vint 
«lob pină ta potrivit. Temperatura in 
creștere ușoară.

CLUJ (Corespondentul ..Scinteil”. 
Alexandru Mureșan). — Timp do 
două zile, ta Cluj s-a desfășurat, plc- 
ruîfti îărfilta a serilelt’StfcnlJorilculLu^ 
rit' affiÂcaidenflel dăȚșUltîte!'agricol^ 
ta "rare au participat m&mbrl sl mom- • 
bri corespondenți, cadre didactice 
din invâțămlnlul superior agricol, 
cercetători din stațiunile experlmen- 
trdo horticole si spedalișU din uni
tăți cu profil Corlcd si spoil! verzi,

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 23 

DIN 4 IUNIE 11172

: (12 rezultate) 1 
593 lei șl 7 vnrtan-

: (11 rezultate) 51,03 variante a 
lei. CATEGORIA n IlI-n : (10

CATEGORIA I :
varianta Bfl'/in ME__ ... ... ___ _
te 10’/. a 7 318 lol. CATEGORIA a 
U-a : (11 rezultate) 51,03 variante a 
3 063 lei. CATEGORIA n IlI-n : (10 
rezultate) 856,23 ■ variante a 243 Iei.

Tenta" consfătuirii : „Probleme ac
tuale ' ele norieulluril si spațiilor 
verzi". Tovarășul lori ..Coaușescu. ad- 
jiiâSt^Rl ministrului ''agricultorii! In- 
dușlfle! falimentare șT apeldr.1 !ar vor
bit despre sarcinile actuale ■ In dome
niul Sortculturii si spațiilor verzi. Au 
fost, prezentate, apoi, un însemnat 
nftmăr de comunicări științifica sus
ținute de cadre do specialiști, privind 
Introducerea In cultură de not ntan- 
te " florlcole. producerea do semințe ?i 
material sădltor și de înmulțire ,1a 
plantele flo.-ieote .șl altele. Cu pri
lejul consfătuirii, ta stațiunea hortlvl- 
llcolă dta localitate a fost deschiși 
o expoziție florlcolfl. care prezintă 

r creațiile din ultimii ani ale cultiva
torilor de fior! din țară.

PartldpanUi ta consfătuire au n- 
probal proiectul „Asociației . flori- 
cultorl tor dta( România”, asorta (le 
menită să stimuleze activitatea de a- 
mclîorarc șl creare de noi specii și 
Unit de flori, de organizare a expe
rimentelor'în acest domeniu.

NE VIZITEAZĂ ȚARA
II DE ACTIVIȘTI DE PARTID

R- P. .BULGARIA
1-hu salutat pe înspetlJ,la sosirea*^ 
aeroportul Otoponij «e aflau ■ Nlcolae 
Splnu, adjunct de șef de secție 
Ia Consiliul ; Economic, activist , do 
nartkl. pr--~— -■ •=—- •<'—— ■—
ambasadorul

pltâlA o delegație de activiști ‘ 
Partidului Comunist Bulgar, condusă 
de Iordan Borisov, adjunct al șefu
lui secției Industrie a C.C. hl P.C. 
Bulgar, care, lă invitația C.C. îl 
P.C.lt. fncc o vizită in (ara noastră 
In schimb ds experiență.

Printre persoanele oficiale’ care

DIN R. P. MONGOLĂ

5$
I

nartld. precum ■ si Spas Gospodov. 
' 1 _ _■ _ _ 1 . Bulgaria 1 Ia

București, șl membri o! ambasadei.
R. P.

’8

în Capitals a goiit marți la amiază 
o delegație de activiști al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, con
dusă de J. Jlgjld, membru al C.C, al 
P.P.R.M.. prlm-secretar ol organlzn- 
“lei de partid a regiunii Balan' Ulg- 
hlnskl, care, la invitația C.C. •' al 
P.C.R.. face o vizită In schimb de 
experiență în țâra noastră.

(Agerpres)

Pe ncroportul Otopenl, delegația â 
fost ©niutatâ do Ion Șt. Ion.. vice
președinte al Consiliului Economic, 
de activiști de partid. Erau prezent! 
Damdlnneronghlln Bataa, ambasado
rul Republicii Populare Mongole ta 
București, șl membri ni ambasadei.

(Agerpres)

j Un nou liceu
' cu profil naval la Galați i 
t La Galați a fost Înființat LI- < 
' eeul industrial de transporturi 1 
ț (cu profil naval), primul de 
< ace®1, fel din țarii. Noul liceu 
ț gâlfițeon pregătește cadre teh-' 11 

nice de nivel mediu In. specln-
1 lltatca „o'.ectromccanlcă-nave șl 

instalații portuare” necosare flo
te! comerciale șl nclivltățllb- 
porluare, aflate Inte-un ritm 
Intens dc dezvoltare In actualul

it' BrimproffluLs&u, Uccul Indus- ’-A _ 
>■ trial'abptransporturi Galați
'gură’,*IIteîil<w hlraolvențl pregt-; 1 
tirea corespunzătoare pentru În
cadrarea In producție la între
prinderile de navigație. în aceste 
Întreprinderi In care vor fi re
partizați, el bc vor ocupa de ex
ploatarea în bune condiții, în
treținerea și repararea navelor, 
dt și o utilajelor mecanice șl In
stalațiilor din porturi. De ase
menea, absolvenții liceului Ișl 
vor putea continua studiile în 
lnvățămlntul superior. Concursul 
de admitere In liceu, pentru 
anul școlar 1072—15'73, va începe 
In ziua de 22 Iunie a.c. Se pri
mesc candidați dfa toată țara.

în sala de feslIvlBU o Bibliotecii 
centrale universitare din Inși a avut 
Joc, marți după-nmlază, o adunare de 
■solidaritate a tineretului sl sluden- 
țimll le.'țene cu lupta eroică a po
porului vietnamez La manifestare au 
participat membri al ambasadelor 
Republicii Vietnamului de- Sud șl 
Republicii Democrata Vietnam 1a 
București.

Cu acest prilej, tovarășul Gheor- 
ghe .Macovel, p-lm-sgcraliir îl comi
tetului județean U.T.C., a vorbit des
pre lupta poporului vietnamez pentru 
făurirea unei vieți libere șl fericite, 
pentru asigurarea unității șl Indepen- m 

'-.debiel , patricii’subliniind că, !n .tOQțft w» ittf 
“•fin'prejuriHle.’Tfartidul Comunist rBortev j 
'mân; guve-nul" Republicii Socialiste 

România, tatregul popor român șl-au 
manifestat ©olldiritatea deplină cu 
eroicul popor vietnamez, cu lupta sa 
pentru salvgardarea libertății 31 In
dependenței patriei șl l-ou acordat 
întregul Jor sprijin material, poli-- 
Uc ș! dlDlomitlc.

în cedrul adunării au luat, de ase
menea. cuvîntul oludenlâ Mihaela 
Tomozei șl secretarul comitetului 
U.T.C. de ta fabrica de mobilă, 
Gheorghe Clubotaru.

A luat apoi cuvîntul Nguyen Huu 
Lc, secretar al Ambasadei Repu
blicii Vietnamului, de Sud, care 
a relevat victoriile patrioțllor sud- 
vletnamezl, auccesaie lor In lup-

ii

Campionatele europene de box (unmt) 
o ASTĂZI Șl MÎINE, SEMIFINALELE • ȘAPTE ROMÂNI 

PRINTRE MEDALIAȚI (DEOCAMDATĂ CU BRONZ...)
Galele preliminare do Ieri au com

pletat lista semlfinallșUlor celei de-a 
doua ediții n campionatelor europe
ne do box pentru tineret, ce nu loc 
la București In organizarea forului 
nostru de specialitate. în competiție 
nu mal rămas deci 44 do pugiUșU, din 
cel peste IOT (19 țări) prezent! pe 
ring. Toți aceștia stat de fapt meda- 
ItaU i ta aceasta oră el nu, cum B-ar 
epune. asigurată o medalie de bronz, 
încerclnd o statistică, observăm că 
boxul cel mal bine reprezentat este 
cel sovietic — cu nouă se m if i na li ști. 
România are șapte. Iugoslavia 81 Po
lonia cile cinci, Ungaria dte patru, 
Anglin, R.D.G. șl Bulgaria cita trei, 
Suedia, Franța, R.F.G., Danemarca șl 
Austria cita unul

în reuniunea dc, după-amlazfl, 
ambii noștri reprezentanți la catego
riile programate s-au comportat bine, 
nrigurlndu-și calificarea In semifina
le. Al. Turei (scmlmuscli) a atacat și 
a lovit cu adresă, punctlnd suficient 
pentru a primi dedzla de învingător 
In puncte în fața spaniolului Rodri- 
guez. La Bemlușoară. Simlon Cuțqv 
a avut un adversar bina pregătit, cu 
un bogat bagaj dc cunoștințe tehni
ce : cehoslovacul Kaspar. De altfel, 
prima repriză a fost egală, poate 
Cuțov avlnd un ușor avantaj. în run
dul ol doilea, Cuțov n trecut mal 
decis la ofensivă, folosind alternativ 
nerille la corn cu lateralele de sUn- 
ga la figură. Kaspar o recepționat în 
plin dleva lovituri. Boxerul român 
a Învins prin abandon. în aceleași 
Împrejurări ®o încheiase cu puțin 
timp înainte șl meciul dintre polo
nezul Clchowlas șl sovieticul Obot- 
nln. Puglllstul polonez, care a primit 
decizia, va fi In semifinale adversa
rul Iul Cuțov. Cealaltă semifinală a 
„semlusorilor” o vor dfaouta iugo
slavul Vari'c (lari. învingător prin des
calificarea vest-germanulul MOller) 
cu maghiarul Schlmlk. declarat clști- 
gălor In puncte, dună un med dra
matic, In dauna turcului Zorlulac.

■ Marian Lazăr sl Damtan Cimnoleșu 
(primul 5—0 cu iugoslavul Mărie, cel 
de-al doilea 4—1 cu iugoslavulBenen) 
s-au calificat în semifinale ta cate- 
gorillo, cocoș șt. respectiv, eemlmlUo- 
cie. Dacă succesul Iul Lazăr Dărea 
ceva mal lesne de anticipat (totuși, 
greu realizat pe rina, ndvemnrul său 
fiind net avantajat de aloniă). cali
ficarea tlnărulul Clmnoîeșu consti
tuie o adevărata surpriză. Mezinul

ecliipel noastre a reușit eă facă fată 
In mod magistral unui adversar foar
te dur, cu o mult mal mare experi
ență. Cimpoiesu nu s-a lăsat deloc 
impresionat de alura prea Încreză
toare a adversarului său. care a cău
tat permanent lovitura <lecisivfi. A 
boxat curajos, a punctat clar, pri
mind decizia dc Învingător ta puncte. 
Patru din cei _ cinci arbitri neutri 
(polonezul, norvegianul, francezul sl 
irlandezul) l-au Indicat dsttaâtor. In 
«semifinale. Clompoleșu vn boxa cu 
sovieticul Zorov. care l-a Întrecut 
fa puncte pe B„ Schulz (R.D.G.).

O victorie fulgerătoare, deloc «con
tată totuși, a realizat In ultimul med 
al serii .xreul” nostru Ion Rulcu. El 
l-a obligat im bulgarul Gavndlnov ®â 
abandoneze chiar in prima repriză. 
In semifinale, Rulcu 11 vn lntUni pe 
vcst-germanul Bernd (aseară, dsllgă- 
lor In fața maghiarului Klimixz).

Astăzi, de ta ora 19, In incinta pati
noarului acoperit ,,23 August", va 
avea loc prima gală a gemiflnalclor 
campionatelor europene de box (ti
neret). Stat programata 10 meciuri, 
dtc două, ta următoarele categorii : 
muscă (51 kg) : Dubovakl (U.R.S.S.) 

Langer (R.D.G.), C'ondurat (Româ
nia) — G'llick (Ungaria) ; pană (57 
kg) : Oszetkowskl (Polonia) — Batal!’ 
(Franța), Lvov (U.ILS.S.) — Tușev 
(Bulgaria) ; ușoară (63,5 kg) : Har- 
---- „ —■-> — simoaov (U.R.S.S.), 

___!.G.) — Pierwienteakl 
mijlocie mică (71 kg) : 
(Ungaria) — Maxwell 
Ibescu (Românta) — A.

math (Ungarta) - 
Vogelrcutar (R.DJ 
(PâotUn) ; i ■ 
CzLsmadfa
Popovic’(Iugoslavia) : semigrea (81 
kg) : Metamer (R.D.G.) — Mironiuk 
(U.R.S.S.), Slolnenov (Bulgaria) — 
M, Popovic (Iugoslavia).

în majoritatea semifinalelor de 
astâ-scară — esie de părere șl antre
norul federal Al. Vlndar — lupta vai fi 
echilibrată, arbitrii vor avea „proble
me” serioase. La solicitarea noastră 
de a fac®, totuși, un pronostic, AI. 
Vtadar ne-a spus că. prin slmnlă Im
presie. el vede in finale la categori
ile do mai sus următoarele nercebi : 
Dubovski sl Condurat („dacă boxerul 
nostru va boxa Insă excelent0) : Os- 
zetkowskl și Lvov ; Simonov șl Plcr- 
wlenleaki ; Czlsmadta sl A. Popovic 
(..poate chiar Băbeacu, dacă iva evo
lua foarte Mne“) și Mlronluk cu 
Stoinenov sau M. Popovic.

Ion DUM1TR1U

1

ta pentru . salvgardarea indepen
denței șl suveranității patriei, pen
tru apărarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului vietnamez din 
regiunile eliberate. EI a aubllnlat că 
Partidul Comunist Ilornăn, guvernul 
Bl poporul român nu acordat și acor
dă un - ajutor multilateral luptei po- . 
porului vietnamez și a exprimat pen
tru aceasta o vie șl profundă re
cunoștință. !

în încheiere s-a dat citire unei 
moțiuni de solidaritate cii .lupta po
porului vietnamez. In care tinerelul 
șl studenții din orașul Iași adresea
ză tineretului șl studenților, eroicu
lui’-'popor vietnamez un cald salut 
frățesK Cerem cu:Jlări0..ee spune -în 
nibțIUho, set purta .‘capăt războiului- 
dus împotriva poporului vietnamezi 
să fie retrase toate truDelo america
ne-șl satelite din Indochina ' oi no- 
poarele vietnamez. laoUan si cam
bodgian să fie lăsata «ta-șl Iwtărascâ 
singure destinele lor. '

* - / - !
Cu prilejul ceiri de-a treia ani
versări a creării Guvernului Revo- 

.. luțlonar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, ambasadorul 
Lom Van Luu a rostit o cuvlntnre 
la posturile noastre ,de radio și 
televiziune. Ș

(Agerpres)
■I
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Aniversarea clubului „Steaua"

Cu prilejul aniversării a 23 de am 
de ta Înființarea clubului sportiv 
„Steaua”, astăzi, 7 iunie, po stadionul 
„Republicii” din Capitală, cu Începere 
do ta ora 10,30, se va desfășura un 
interesant program polisportiv. Re
ținem mal Intll medul de fotbal din
tre echipa Steaua și combinata Rapid

1

pe stadionul I1Republicii“
ț l 7-’
— Dinamo, avlnd In deschidere par
tida C.CJV. — Dinamo, prilej de rata-' 
Ulnlre cu unele din fostele-glorii alo 
fotbalului iiostru : Volnescu, frații 
Za'.'otta, Atexandrescu, Onlsie. Bone, • 
Jenei. Constantin (Steaua) ; Blrlașu, 
Nlcușor, Ene, Căllnolu, Bartha, Neagu 
(Dinamo). '

1 i -

A 5-a ediție a concursului atletic international
i ’ .

organizat de
MOSCOVA" (prin telefon). —- Sta

dionul „V. LÎLenln” din capitala U- 
niunli Sovietice găzduiește In aceste 
zile unul dintre cele mul importante 
concursuri intemallonnle (le atletism 
ale sezonului: a 5-a ediție a tradi
ționalelor întreceri organizate de 
ziarul „Pravda”, organ ol CC. al 
P.C.U.S. Aid. ta Moscova, pe o vre
me foarte Inimoasă, miile de iubi
tor! al atletismului aîleaplă cu 
deosebit Interes acest concurs ln-

. ternațlonaj. avlnd posibilitatea să 
vadă ta lucru o eerie de sportivi cu- ț 
noscutl In atletismul Internațional. 
Caracteristic pentru această ediție 
este faptul că programul este sub
stanțial lărgit, cuprinzlnd în tb- - 
tal 38 de discipline, cu două mai 
puțin deck numărul probelor prevă
zute in programul olimpiadei. Lâ în
treceri participă atlețl din 10 tari : 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei. Mongo
lia, Polonia, " România. ■ Ungaria țși. 
bineînțeles. ' din țara gazdă., 'caia 
prezintă un lot masiv cuprinzlnd, pe 
lingă o seria do sportivi co;iaacr®țl, 
numeroși atlețl llnerL Tara noastră 
este reprezentată de Nlcolae Mustață 
(10 000 metri), Gheorghe Cefan 
(3 0OT m obstacole), Dezlderiu Sllagy 
(suliță) șl Tr. Schneider (ciocan). 
Ultimele două zile ale acestor În
treceri vor include șl LntUnir^a ofi
cială dintre șelecțlonatele de deca
tlon și pentaUoîi ale U.R.S.S. șl R. F. 
a Germaniei, meci devenit tradițio
nal.

Deschiderea festivă a concursului a 
«nit loc Ieri. Tovarășul Viktor Afa-

la consfătuirea națională a
. SOFIA 6 (Agorpres). — La Sofia 
s-a publicat fa 0 iunie cuvlntarea 
rostită' de Todor Jivkov, prlin-secro- 
tar al C.C. nl P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului do Stat al R. P. 
Bulgaria, 1a 23 aprilie, la consfătui
rea națională a fruntașilor In produc
ție, cu privire la obiectivele Întrecerii 
soctallBle.

Caraeterlzlnd Întrecerea ca un fac
tor Important pentru mobilizarea 
clasei muncitoare. Întregit națiuni 
bulgare. In vederea îndeplinirii ho- 
tfirirlîor Congresului al X-lea, vorbi-

l

frunlașilor în producție
torul a subliniat -necesitatea folosirii 
în întrecere a sistemului de,-contrac-' 
te intre Întreprinderile, secțiile și 
muncitorii nflațl In întrecere și a a- 
cordat o maro lascmhătato. necesită
ții de o transforma experiența Înain
tată Intr-o practică a maselor.

..întrecerea sodullstă n întregului 
popor ne dă posibilitatea nu numai 
®ă asigurăm, ci să și aporim consi
derabil ritmurile dezvoltării econo
mice și- ridicării nivelului dc viață 
față de cele prezăvuio de plan”, a 
declarat Todor Jivltov.

de Miniștri al U.R.S.S.

n

naslov, prim-redactor șef adjunct" al 
ziarului „Pravda”, a salutat pe par
ticipant!, urtodu-le sucoasa in , între
ceri.

J Programul zilei inaugurale a cu
prins : ..calificări” la o scrie de dis
cipline, iar seara tlraiU s-nu desfășu
rat șl primele-flnale feminine. La să
ritura In lungime a clștlgat Marsta 
Gorbel (Cuba), cu 0,30 metri. — un 
nou record al acestor întreceri 
(vechiul record era da 6.25 metri, sta
bilit ta ediția trecută). La 3 OOT m 
pr'.mn s-a clasat Irina Bodnarclufc 
(Leningrad) cu 9’10” nou record al 
Uniunii Sovietice.

Ion DRAGAN

Președintele Allende

„Procesul revoluționar va fi dezvoltat
în conîormitate cu nevoile țării“

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Avlnd 
în vedere înțelegerea realizată Intra 
părțile sovietică șl americană, Infor
mează agenția T.A.S.S., Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a hota rit ca mi
nisterele șl departamentele do resort 
ale Uniunii Sovietice să aplice obli
gațiile ce le revin tn conformitate cu 
tratatul semnat ta 23 mal 1072 între 
U.R.S.S. șl S.U.A. privind limitarea 
sistemelor defensive antlrachetă șl cu 
acordul provizoriu privind unele 
măsuri în domeniul limitării Înarmă
rilor strategice ofensive, dc ta dala 
corn nării acestora.

Intrarea In vigoare oficială a tra
tatului șl a acordului provizoriu, re
latează agenția T.A.S.S., vn avna loc 
In ziua s.'himbulul Instrumentelor do 
ratificare.

începe „Cursa munților"
Astăzi ce dă startul ta Sinaia 

In tradlUonata competiția ciclLs- 
tă „Cursa munților”, 'organizata 
de clubul Dinamo București, In 

! colaborare cu A. S. Loto Prono- 
I sport Prima etapă, In lungime 

de 123 km, se desfășoară p© 
j ruta Sinaia — Brașov — Chichlș 

șl retur. A doua etapă are loc 
mllne, pe ruta Sinaia — Clm- 
plna — Sinaia (89 km).

Ița „Cursa munților” din a- 
cest an, alături de cei mai buni 
cicliști români, participă și o 
echipă a clubului Dynamo Ber
lin. ■ -

SANTIAGO DE CHILE G (Ager- 
prea). — Lulnd cuvîntul In cadrul 
lucrărilor Adunării provinciale San
tiago, președintele Salvador Allende 
a lansat un apel 1a întărirea vigi
lențe! In acțiunea de combatere a 
specule! șl a tuturor actelor care 
subminează aprovizionarea popu
lație! cu alimentele necesare. Ară- 
tlnd că, In perspectivă, șltuatta se vn 
nmellora, prețcdlntelo chilian n 
anunțat că. in prezent?» elaborează' 
o nouă reformă agrară, exproprierea 
marilor latifundii urmi nil să șe în
cheie in cursul acestui an. Allende

0 declarat cfi procesul revoluționar 
din Chile va fi dezvoltat in confor
mitate cu cerințele si nevoile tarii 
— relatează agenția Prensa Latina.

*
Partidele social-democrat și radical 

din Chile au fuzionat. Ambele fac 
parte din Frontul Unității Populare. 
I-Iotârirea a fost adoptată 1a Încheie
rea lucărilor congresului extraordi
nar al Partidului social-democrat 
reunit special pentru a dccldo asupra 
acejtel fuzionări.

SANTIAGO DE CHILE 0 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a 
avut loc o adunare consacrată cele! 
de-a 60-a aniversări a întemeierii 
Partidului Muncitoresc, Socialist, do- ______ ___

"venit ulterior Partidul Comunist din fl depășite prin eforturile oamenilor 
muncii șl n relevat rolul care revine 
clasei muncitoare In transpunerea In 
viață a tranitormărltor revoluțio
nare ce au loc In Chila.

corde «prijln deplin programului de 
transformări «odnl-eeoBomlce înfăp
tuit de guvernul Unității Populare. 
Vorbitorul a exprimat convingerea 
că dificultățile existente In (ară vor

In favoarea convocării

conferinței 

general-europene

Chile.
Lulnd cuvîntul ta adunare. Bernar

do Araya, membru al C.C. al P.C. din 
Chile, a chemat populația tarii să ■-

WASHINGTON 6 .Ago-preș). — Cu 
prilejul unei scurte vizite neoficiale, 
întreprinse In Statele Unită, can
celarul Willy Brandt a pronunțat la 
Universitatea Harvard o cuvlnlare 
în care a arătat — după cum trans
mit agențiile Internaționale do preta 
— că națiunile europene doresc să-șl 
mențină identitățile lor naționale șl 
ci organizarea unei conferințe gene
ral-europene de securitate ar putea 
crea posibilitatea intensificării coo
perării intre aceste națiuni, preci- 
zlnd că „ar fi lipsit de înțelepciune 
să se ignore o șansă care ar putea 
promite succese”. Refer'ndu-se la 
problemele care vor sta șl pe viitor 
In fața tuturor statelor, cancelarul 
vest-garaian a ținut să sublinieze că 
„sarcina anilor viitori va consta In 
limitarea cursei înarmărilor".
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împlinirea a trei ani de Ia crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu a fost 
Sntimplnaiă cu bucurie de populația regiunilor eilberaie din Vielnamul de 
sud, care înglobează mai bine de patru cincimi din întreaga suprafață a țării, 
în fotografia : locuitorii unui sal din provincia Quang Tri, do unde adml- 
nlstrațla saigoneză a fost alungată, in cursul actualei ofensive, înconjoară 

cu căldură pe ostașii forțelor patrioîlce

VIETNAMUL DE SUD

ACȚIUNI ALE FORȚELOR PATRIOTICE
VIETNAMUL DE SUD 0 (Ager- 

presJ. —. In .provlncla .de coastă Blnh' 
Dlnh, forțele de eliberare aii. lansat" 
noi atacuri asupra forțelor saigoneze 
din centrul districtual Ptiu My. blo- 
clnd. In același timp, șoseaua nr. 1, 
Intre Qu! Nlion, capitala provincial, 
și Pliu My. Acțiuni ale forțelor de 
eliberare s-nu semnalat.șl in aoro-■ 
pierea bazei inamice „Bastogne*. la 
33 kilometri nord de Hue.fi ’ >

' Din Saigon se anunță că efectivele 
forțelor navale americane din largul 
coastelor vietnameze au alina nivelul 
cel mai ridicat de la Începutul războ
iului. Un purtător de cuvint al Fiolei, 
a 7-a — citai de agenția France 
Presso —- a precizat că 00 nave de 
râzbo! șl auxiliare, cu un efectiv to
tal de 42 OOO.do oameni, operează in 
această regiune do la Începutul lunii 
iunie.

1 p p' • 3

n~xîx * '■* ’’ ■ : ' • ki-

Mascarada electorală de la Pnom Penii
PNOM. PENII. — ’• S-n consumat D$> alifci. după ram scrie „Lo 

farsa ..alegerilor prezidențiale" orga- Mo:ide“,' situația regimului Lon Noi
niznțe do reg'nuii de .In Pnom Pcnh. " nu csle deloc strălucita, nici măcar 
Așa cum era de așteptat,Hn' condl- Iri capitală. Mișcarea contestatară
țiiie in care întregul aparat represiv cbnilnuă in rindul studenților, ta fa-
al armatei șl poliție! n fost mobiliza!: culțăți Șl Uceo au fost arborate ban
ta sprijinul dictatorului Lori Noi. „a- 
legerea” acestuia nu a constituit o 
surpriză. Din acest punct de vedere, 
se poate spune că' mascarada do la 
Itarm Pcnh a «mârtat ca două dIcA- 
turl de apă cu cea de la Saigon de 
amil trecui.. In cursul căreia a • fost 
„reales” singurul Candidat ‘ care 
s-a prezentat — Thleu. O’ surpriză — 
pentru Lon Noi — o constituie loturi 
prezentarea ulubă Ia urne, ta ciuda 
argumentelor „convingătoare? folosi
te de sușțlnâtorli dictatorului..

dorolo pe caro se poate cit! „Don 
No! — părintele Incapabililor și co
rupților !“. „Condamnăm dictatura 
camuflată !*. criza socială se dezvol
tă, Corpul didactic a participat la o 
grevă de o sflplfimlnă. Sint înregis
trate mișcări revendicative In rindul 
Infirmierilor, funcționarilor Băncii 
Naționale, personalului poștelor, ca 

. protest la înrăutățirea tot mai accen
tuată a situației economica șl finan
ciare.
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iJ continuare a relațiilor de prietenie ti nAlnhAnnrn «lini-.=. O C- TT « „i H /- <
MOSCOVA 6. - Corespondentul' A- 

gerprwi L. Duțfl transmite : La 
Kremlin au" Început, marți, convor
birile dintre Leonid Brejnev, secre
tar1 general ,ni C.C. ni P.C.U.S.. Ni
kolai Podgornli, membru ai Biroului 
PȘIHc al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
ab U.R.S.S., Atexel Keta ghin, mem
bru st Biroului Politic ai‘ C.C. al , 
P.C.U.Ș., . președintele Ccmjltalu! Te f' 
Miniștri al U.R.S.S.. si losto Broz 
Tito, președintele R.Ș.F. Iugoslavia, 
președintele Urdiihli CdmunlșUlor din 
Iugoslavi-).

în cursul convorbirilor s-a făcut onoarea lui Leonid .Brejnev. Nikolai
un sshlmb de păreri tovărășesc cu Podgornli, Alexei Koslghln.

ROSTITE DE LI. BREJNEV Șl I. B.
independență șl . dezvoltare liberă șl 
aceasta pe calea tortei sl presiuni
lor brutale*. Pacea a dtivpnlt. mal 
mult deeît oriclnd.: Indivizibilă. • a ' 

- apus vorbitorul. „Nu ar ‘trebui săflm 
indiferenți față do orice focar do 
război, față de primejduirea sl B- 
nwn'.nțaroa Independentei. Indiferent 

.unde s-ar ajunge lă aceasta sl Indi
ferent sub ce' pretexte s-ar justifică” 

Pentru, apllc-arpa consecventă a 
principiilor coexistenței actlvo ți 
pașnice, a apus Jtoaip Broz Tito in 
continuare, este de o deosebită tn- 

.eemnălate activitatea tuturor tortelor 
'socialiste, progresiste șl iubitoare de 
pace. Situația generală din lume re- 
ejarnă o acUvltale intensificata a tu
turor țărilor mari și mici, o mal maro 
răspundere a. oamenilor politici și a 
oamenilor de' stat pentru- toarta pro- 
Prifior popoare sl a păcii- In lume.

privire la dezvoltarea șl adlnclrea în 
șl colaborare dintre P.C.U.S. îi U.C.lf, ’ 
dintre U.R.S.S jTR. S.' F.'Tugoslavin. 
Au fost examinate, ■ do asemenea. 
probleme actuale die situației Inter
naționale. ■,
’în aceeași , zl, președintele Tîto. 
a vizitat Mausoleul lut V.L Lenln 
<l!n Piața Roșie și a depus o’ eo- 
rțțană de flori. EI a depus, de ase
menea, o coroană de flori la Mor- 

. , ___ 2_1 , necunoscut Pre
ședintele TI to a oferit un-dineu In

|
mintal eroului

XtTs’-

BONN 6 (Agerprert. — A fos! dat 
publicității comunicata! privind vi
zita la Bonn a Iul Jozef Cyrek, loc
țiitor al ministrului afacerilor externe 
ai R.P. Polone, care a făcut o vizită 
la Bonn pentru schimbul insirumon-, 
taior de ratificare a tratatului din
tre Polonia șl R. Fi n Germanici. 
In cursul convorbirilor pe care Jozef 
Cyrek le-n avut cu Paul Frank, se
cretar de stat.la M.A.E. al R.F.G.. ne. 
vpune In comunicat, a fost exprimata 
satisfacția in legătură cu.Intrarea io

X

7

an

in drumul spre
lf.T s,l

•oi i J

Polonia și R. F. G.
vigoare a tratatului șl s-n relevat’ că 
el contribuie la slăbirea încordării șl 
Ia coexistența pașnică a popoarelor 
europene. în conformitate cu comu- 
nîcaiul comun din 8 decembrie 1970, 
Polonia șl R.F. n Germaniei vor sta
bili relații diplomatice și vor face, In 
viitorul apropiat, schimb de ambasa
dori — anunță agenția P.A.P. păr
țile uu efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri In legătură cu pro
bleme Intem.nțlona'e de interes mu
tual.

CBVÎNTĂRILI
| -A.’£țL?

în cuvlniui rostit la dineul de ta
Kremlin, oferit In 5 Iunie, cu pri
lejul vizitei președintelui loslp Broz 
Tito în Uniunea Sovietică. Lcon:d 
Brpjncv. Betsrgtar general'al C.C. al 
P.C.U.S.. a relevat dezvoltarea reta- 

. UI lor sovleto-iufioslavc conform prm-< 
ciplBor1 formulato In declarația co
mună adoptată In Belgrad. Slntem 
pentru ca posibilitățile create do o 
colaborare multilaterală șl egală In 
dreptar! a statelor socialiste, a tons 
L: iBrejney.; să fte folosite rcw maxi
mum de utilitate.', spre binele fie
cărei țări șl al întregului sistem so- 
dnlSst. t. ..

In prezent. «Intern martorii unor 
însemnate nchlmbărl pozitive In re
lațiile Ințcrnaționale. Desigur, tn po
litica Internațională mai sint Încă 
destule probleme acute și complexe, 
ltefnclpllle suvffl-anltăiil. egalității In 
drepturi, neamestecului, avantajului 
reciproc căpăta o recunoaștere tot 
mal largă. Ideea- leninistă n co
existenței pașnice. Intre state se j- 
pl’că In relațiile reale pq baza Ju
ridice ?1 contractuale dintre stata a- 
narilnlnd unor sisteme sodaie dife
rite.

Ne declarăm; a spus tn continua
re vorbitorul, pentru dezvoltarea co
laborării largi șl reciproc -avantajoa
se dintre toate" statcic , europene, fără 
nici o discriminare si Inegalitate. O 
bună premisă in acea! sens poate ți 
trebuie" să ofere ‘ conferința gcneral- 
europeană. pentru a cărei. previi lire 
multilaterală, și convocare urgentă 
ne pronunțăm.

Leonid Brejnev -g-a referit apoi In 
vizita in U.11.S.S. a președintelui 
S.U.A.. R. N'.x<r:i, amintind acordu
rile isovlelo-amdrlcane semnata cu 
acest prilej. :

tn cuvlntul său. Iosip Broz Tito. 
referi nd u -«e. la relațiile bilaterale, a 
amintii de ‘nlUnlrea pe care a a- 
vut-o anul trecut, la. Belgrad, cu I.,co- 
nld Brejnev. clnd s-a abordat mul
tilateral Rtadlu! rotațiilor-iu'rtrtlavo- 
soviețice. Aceasta a'ittat' up'iW'Tm.- 
puls. însemnat promovării multilate
rale a relațiilor șl colaborării prie- 
teneșt! dintre Iugoslavia șl Uniunea 
Sovietică, dintre partidele celor două

Trcctnd In revistă actuala .situație 
internațională. Iosip Broz Tito a re
levat câ. astăzi. In !umo te rema-’ă 
o Întărire a tendințelor pozitive de 
tratative și de' soluționare a proble
melor deschise pe cale pașnică. După 
ce a apreciat fa mod pozitiv contac
tele tot intense dintre persona
litățile dă conducere alo unor țări, 
fa tnal deosebit întllnlrile oameni
lor do filat la cel mal înalt hlveL pre
ședintele . Iugoslaviei a arătat că 

i ..este insă paradoxal că. șl fa pe
rioada unor crfemcnea' nroccte pozi
tive. unor popoare' le «fa! încă con
testata drcnturi'.e .lor inalienablk. ta 
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CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE ASUPRA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR DE LA STOCKHOLM
Olof Palme •_ — .

O •' ■ ■ ■ ! ■ Jt • B* xwoSe impune încetarea imediata 
a războiuiui ecologic"

nlnțaL Imensele distrageri, provoca
te de bombardamente, folosirea' pe 

. scară largă a lerblcldelor pot fl con-
Inconjurător șl-a continuat, siderale ca acte de ecocld (dlstrugc- 

Jucrările atit in ședință plena- re a mediului ambiant),-a spus vor- 
t ®l in cele trei comisii de iu- biterul, re f-.? rin du-se ta raidurile a- 
------i... , rtațlol americano împotriva Vietna

mului. „Știm că opera de dezarma
re ți pace trebuie privită intr-o per
spectivă largă ; este, de aceea, de 
Importanță capitală încetarea ime
diată a războiului ecologic".

Referlndu-se la responsabilitatea 
tuturor statelor fa privința protejării 
mediului, premierul . Palme, a .spus : 
„Dacă , vom îndrepta' propriul nostru 
mediu Inconjiirllor pe o cale rațio
nală, vom contribui 1a bunăstarea 
propriului popor, dlnd, totodată, do
vada solidarității , noastre înlerna- 
(tonale*. ,

In cadru! lucrărilor au ' fost apoi

fi

STOCKHOLM. — Trimisul’ aneclal 
Agerpres. C. VJad, transmite : Con
ferința Națiunilor Unite asupra me
diului înconjuri' 
marți, ,lui.. — „L',.„... ....,----- ... _ .
toi. cit ®i in cele trei comisii de lu
cru, constituite In scopul dezbaterii 
următoarelor teme : aspecte educati
ve, sociale șl culturale ale probleme
lor mediului-; dezvoltarea șl mediul 
Înconjurător : determinarea noiuan- 
„țllor de importanță internațională șl 
lupta Împotriva lor.
‘ Luind cuvtatul- în ședința* plenară, 
premierul Suediei, Olof Palme, n 
subliniat caracterul necesar 
S ăi, cooperării Inlernnțjt

enlul protejării medlulu

subliniat caracterul necesar, șl ur- 
S ăl, cooperării Internaționale În 

enlul protejării mediului. El și-a 
exprimat satisfacția pentru faptul că 
proiectul de declarație supus confe
rinței consemnează Interdependența 
dintre problema mediului înconjură
tor șl procesul; de propășire a țărilor 
iri curs de dezvoltare. Totodată — a 
spus premierul suedez — Imense ‘re
surse continuă să fie Irosite pentru 
Înarmare ,.rau In conflicte urmate, 
prin aceasta mediul Înconjurător 
fiind șl mal mult deteriorat șl ome-

I -5 S
aleși membrii biroului conferinței ?1 
raportorii .celor trei, comisii. Șeful 
delegației române, Florin , îorgulescu, 
președintele Consiliului Național ol 
Apelor, a fost ales vicepreședinte al 
conferinței. ■ 41

Cooperarea economică româno-iraniană........... .....

TEHERAN 6 (Agerpres).. — Cu pri
lejul vizitei pe care o întreprindă In 
Iran, președintele Comitetului de 
Slat al Planificării, Maxim Berghla- 
nu, a fost primit la 0 iunie de primul 
ministru Iranian Amir Abbas Hoveld.i.

Au fostJ discutate probleme privind 
extinderea relațiilor de cooperare 
economică Intre România șl'Iran,

După întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, premierul Iranian 
a oferit In onoarea oaspetelui român 
un dejun In saloanele Consiliului de

Miniștri, Ia caro au participat, de 
asemenea, vice prim-mlntairul Safi 
Asfia, președintele Organizației Pla
nului, K. Fnrmanfarma lan,, șl amba
sadorul Românie! In Iran, Alexandru 
Boabă. - . , j

In aceeași zl, au început convorbiri 
oficiale Intro președintele Comitatu
lui de Stat al Planificării, Maxim 
Berghtanu, și președintele Organiza
ției Planului, K. Farmanfannalan, cu 
privire.ta dezvoltarea cooperării eco
nomice șl tehnice Intre cele două țări.

1

FIDEL CASTRO
A SOSIT LA VARȘOVIA

VARȘOVIA fl (Agerpres). — In- 
chelndu-și vizita in Ungaria, Fidel 
Castro, prim-secrctar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul mlnirtru al Guver
nului Revoluționar, a sosit marți la 
Varșovia, Intr-o vizită oflcluLă de 
prietenie, ta invitația lui Edward 

. Glerek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

în aceeași zl. Fidel Castro a făcut 
o vizită protocolară la sediul C.C. nl 
P.M.U.P.. undo a fost Intlmplnat de 
Edward Gierbk și Ploir Jnroszewlcz, 
președintele Consiliului do Miniștri.

în a doua, jumătate a zilei, au În
ceput convorbirile oficiale dintre de
le,'tnțllio culxineză șl poloneză.

□ □ O □ s n

agențiile de presatransmiț

DEFICIT RECORD AL BUGETULUI S.U.A.
cifrtadu-so In aproximativ 38 
miliarde dolari.

în acest context financiar. Ad
ministrația S.U.A. a cerut Con
gresului majoreze cu alte 13 
miliarde dolari plafonul maxim 
al -datoriei publice, care ur
mează să alungă astfel, la 383 
miliarda dolari.

WASHINGTON 6 (Ăgcrpres). 
— Conform aprecierilor obser
vatorilor economici, de la Wa
shington. ’deficitul bugetului fe
deral al S.U.A. in actualul exer
cițiu financiar, ce «e încheie la 
30 Iunie, va .marca un record ab
solut pentru toți anii postbelici.

Lucrările Comisiei mixte 
de cooperare economica, 
industrială și tehnica ro
mâno—finlandeză ftU .^p»* 
la Helsinki. Delegația română este 
condusă do Aurel lonclcâ, secretar 
general In Ministerul Comerțului Ex
terior. iar cea finlandeză de Bror 
Wahlroos. secretar general la Minls-

X

tarul Comerțului si Industriei. La 8 
iunie, șeful delegației române a avut 

. o întrevedere cu Seppo , Lindblom, 
ministrul industriei, cu care prilej au 
foat abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor șl cooperării eco
nomice dintre România șl Finlanda. 
A fost; de față Mircea BăJLâneșicu, am
basadorul României la Helsinki.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al O.S.S., AW 
Koslghln, l-a primit, marți, la Krem
lin pe Murinda Said Abdel Itaky, 
membru ol Consiliului Comandamen
tului- Revoluției. ministrul afacerilor 
externe al Irakului, care face o vizi
tă in U.R.SIS. Ia Invitația guvernului 
sovietic/ După cum 'menționează tr- 
gențla T.A.S.S., cu acest prilej s-n 

■ făcut un schimb de păreri Iq, pro
bleme de interes comun,- în, spedol 
In legătură cu naționalizarea, de că
tre guvernul Irakian, a companiei 
„Irak Petroleum”.

Umanitarism
și mase plastice
Cine ar mai putea concepe axi 

civilizația umană fără materia
lele ■plastice 1 Un singur regret 
mlhnea inimile speclallțtllor 
Pentagonului : materialul plastic 
nu era încă întrebuințat la 
bombe. Ața că in războiul din 
Vietnam și-au făcut apariția 
nlțte arme noi, concepute fl gla
dite cu un mițcător umanita
rism.
'Dbj pUdă, ața numita bonibd- 

portocaU — o drăgălășenie, de 
culoare, bineînțeles portocalie, 
cu invelițul numai din material 
plastic, Explodează ji împrăștie 
circa de schije, sub forma 
unor cuburi, ca niște zaruri 
mari. Dar citi deosebire fată de 
banalele schije de fonti sau 
ofvt-J PenSrui că atunci clnd 
„zarurile sint aruncate*, respec
tiv clnd bomba explodează, plas
ticul, cuburilor se dilată de căl
dură, ața că pătrund in corp la 
dimensiuni mult mai marl de
alt cela inițiale. Rezultă răni pe 
lingă care cele provocate de 
gloanțele dum-dum (cele inter
zise prin convenții internaționa
lei «tai floare la ureche.

Dar. nu numai atit. Esențialul 
este.cfi, o dală pătrunse in corp, 
cuburile de plastic ,nu mal pot 
ji localizate in nici un fel. na 
pot fi depistate prin, radiografii, 
rdmlnlnd invizibil* chiar ți 
pentru razele X. Rămtn In trup 
fi determină o hemoragie con
tinuă — chirurgii nu pot să 
exploreze corpul in neștire, in 
căutarea lor.

Nu-l asa că Pentagonul a reu
șit să înlăture prompt o peni
bilă rămlnere In urmă a- civili
zației ?

"Prea-cucemicul 
e prea sfios

>5

O poveste, ca-n romanele de 
spionaj. La Lima, un mare fi
nanciar, Luls Banchero Ilossi, 
magnat al pescuitului industrial, 
om, cu vederi de dreapta șl a- 
vind legături cu cercurile poli
tice suferind de aceeași defbr-i 
mare optică — se supără sl a- 
nunțd că va face declarații pu- 

. blice, asupra căpeteniilor naziste \ 
refugiate prin diverse țări din 
America dc Șudț După care 
moare — nți chiaf intru toiul d'd 

, bunăvoie, ei ajutat puțin, adică , 
asasinat. 'Mtslerioj.

.„Apoj este arestat un cetă
țean, despre care te descoperă 
că e«te fostul ofiter hUlerlst SS, 
Frederic Schwend. Oficial, este 
reflnut pentru trafic de devize ; 
timp în care se fac cercetări a- 
supră relațiilor lui cu răposatul 
Rosti. ■ ;

...Iar.în cursul cercetărilor i se i 
găsește.la domiciliu o fotografie ; 
a faimosului Martin Bormann. 
unul din cei mai aproplali co
laboratori ai lui Hitler, căutat 
eu înfrigurare de la Tribunalul 
din Ndrnberg încoace.

Un Martin Bormann pocăit — 
adied deghizat în călugăr șl fo
tografiat intr-o mln&stira din 
Bolivia. Cercetările continuă, 
deși sttnjenile de spiritul de 
inalld ospilalllate' al regimului 
bolivian, care - nu dorește sd-și 
dezmintă renumele de gazdă 
dcsăvlrșită pentru indiferent 
orice oaspeți al .v-1 (adică indi- 
ferent dacă au fort in SS ori 
<rț Ș.A. sau in Gestapo).

în caz că se confirmă călugi- • 
ria lui Bormann se va putea 
spune cd prea-cucemicul e prea 
sfios. De ce să te ascundă, do 
ce să. se travestească — clnd < 
de atU timp i te oferă înăl
țarea. la .ceruri 1.

’ ' i
Inscripții ciudate

Comitelui special al 
O.U. pentru problemele, 
apnrtheidului 0 cerut- tatr-un 
mesaj adresat Consiliului de Scm- 
rilate, să sa in ta considerare unele 
măsuri concrete menite să împiedice 
autoritățile din Republica Sud-Afri- 
cănă ■ — care practică politica do 
apartheid — să beneficieze de infor
mații tehnologice In-domeniul Indus
triei de armamonL

Nord președinte al Adu
nării U.E.O. în cadrul lucrărilor 
teslunli de vară a Adunării Uniunii 
Europei Occidentale (U.E.O.), des
chise luni In capitala Franței, repre
zentanții celor șase țări membre ale 
Pieței comune șl ai Marii Britanii au 
alas’- pe noul președinte al Adunării 
U.E.O. Iri persoana comervalorulul 
britanic John Peek

John Connally, ®ewe- 
tar american al finanțelor, întreprin
de un turneu politic In 13 țări ale 
lumii. In calitate de reprezentant al 
președintelui Richard Nixon. Vor fi ■ 
abordata in special probleme de or
din economic, dar șl probleme ale po
liticii intamallonale actuale. în pri
ma etapă a călătoriei vor fi vizitate 
Șase țări din America de Sud.

i
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Cercurile 
din capitala AneJlel

. L„. XIX--,——., — ----- —...
tă surpriză . rezarveîa țiej .șefului «aiului 
exprimate de oru- ‘-------- ‘1 XX
ședințele Pompidou In momentul In care are 
legătară cu nreconî- loc aceasta, ea fiind 
zata conferință la ni- de natură să provoace 
vel înalt a celor sate, serioase dificultăți cu
tări membre alo Pieței vernulul englez pe 
comune si a celorlalte plan Intern.,Dună cum 
patru state vest-duro- se știe, parlamentul 
pene care au cerut să britanic. încă nu a a- 
adere la aceasta, orea- 
nlzație, conferință aș
teptată cu mult fatcrc-3 
de guvernul britanic. 
Ziarele londoneze âu 
Inserat Ia Ioc de frun
te articole șl comenta
rii despre „iritarea” 
președintelui .francez 
caro — după cum scrie .sară aderării Angliei In 
„Times” — vinerea Piața comună si în
trecută l-a gpuș ore- vernul Intfmnlnă mul- 
mlerulul belgian Xă el te piedici pe accMfă 
„hu-șl poate Iun răs- cale. Asemenea areu- 
punderen să invite la tău parț să î fie nmpll- 
Paris. In luna ■ octom- ficate de gravele ,nX'. , 
brie, noită șăfi de gu- mulțumiri manlfe^tal-s 
verne. dacă .rezultatul 
fatllnlril nu va;, fi al
tul dccit 6.vaaă decla
rație do IntentH”.
j.-Surpriza" — Jțcrle 

conslă tocmai în fon- stanttală a pretorilor 
'cestul an chîăr pre- Chiar In ulîimeio zile, 
ședințele Pompidou’ la- i 
sugerat o asemenea l._,-------- (
întltalre*. „Acum, suectaculoase. .. _
continuă ziarul, ta t-"I dian* citează declara- - x ,
de brusc ca sl odmi- țin președintelui U- c3'1' apărute pe drj- 
oară generalul de nlunll brutarilor.' care mul spre Plata cornii- 
Gaulle, el amenință să apreciază că , .prețul nă. Eventuala aminare 
Tonunțc la totul cu la Dîlne se va dubla a conferinței la nivel 
condiția ca Franța < dacă Anglia sa olătu- înalt d!n octombrie 
fie asigurată dinainte ră Pistei ’comune”. Tta ,ț,, „„„„„că va obține satisfac- aceasta ar. trebui ■ a- ^Eo âre
țle asupra tuturor dăunat sl faDlul mea- cle "Ț ,}c> _ r,a 1 n' 
punctelor sale de . vă- tionnt do ziarul ..FI- „canabllă să Drovoare 
dere*. nanctal Times* că o criză*.

Ceen ce pare «S de- ..liderii indurtrfel ote- 
ranleze In mod deose- luiul din Franța car N. PLOPEANU

ft’
■4

politico bit cercurile oficiata" ca „British Steel Cor-
’ ‘ poraLioo” șl producă

torii particulari de o- 
tal din Anglia să spo
rească prețurile lor cu 
ce] puțin 15 ta ’sută. 
Inceplnd cu luna Ia
nuarie. clnd Anglia 
urmează, să Intre In 
Piața comună”. Or, sa 
știe- că sporirea prețu
lui oțelului înseamnă 
Implicit scumpirea "J- 
ne! largi game de pro
duse de tara consum, 
ca și n unor produse 
do folosință indclun- 
sată.

In fata spectrului' 
șomnlulul, caro se află 
ta turul cifrei de un 
pillion, a eres tarii ga
lopante a costalul vie
ții si a Inflației, cla
sa muncitoare se nilă 
In luptă m .țoale 
fronturile. în acesta 
zile detașamente im
portante ale clasei 
muncitoare — ferovia
rii si doeh^rti — a- 
menintă ‘ cu- declanșa
rea a noi greve pen-

__  .‘...„XI britanice nu este tap
au Înregistrat cu vădi- tul In-aine al decima
tă surpriză . rezarveîa țiej .șefului atatufai 
exprimate de ,orv- francez, cit mal ales

tfopLat lcalslalla neoe-

LONDRA

In ‘ rlndurlle onlnlef 
publice britanice oen- 
tru efectele aw-îis , -- -- - -----.
premature ale adorării ku. obținerea ,șd«lsțîi- 

..Surpriza“ — țcric la Piața comună. r<‘~-
..Dally Telegraph? — poclîv creșterea sui> 
constă tocmai In top- sțahUală a preturilor 
tul că Ja începu tul .-a- la o serie de produse.

cerii. revendicărilor 
lor privind 
mal bune de 
muncă.

în aceste ....___ ,
este le-mo de înțeles

condiții 
viată si

condiții,
preturile? la carne au este lesne de Înțeles 
înregistrat salturi reacția do neliniște a 
sopctaculoase. ..Guar- Londrei In fala rw- 
dlan“ clteazfl declara- prevăzutelor compll-. com pU-_

f‘ »’ f f ,’jj^ * ‘H ’

în ultima vreme, tuala criză a laptelui 
presa și radloieiev!- readuce fa atentln o-
zlunea din Franța n-’ ..................
duc zilnic Informații și 
prezintă fotografii 
secvențe filmate

flecare 20 minute In 
Franța dispare.o gos
podărie țărănească. 
Așa se explică de ce 
revendicările agricul
torilor capătă accente 
din c«j In ce mal acute. 
Iar lupta lor ' devine

din este denumită Piața țiunea noastră poate fl 
considerată ca o gre- 
.vâ declanșată .șl des- .

___ ___ ,._____ -' ’ ffișurată după modelul 
televizate.' Ml- - grevelor din uzine* —

plnlel publice nu nu- 
----------------------- ------ mal dificultățile cres- 
prezJniă fotografii sau cfade ale producălorl- 
eeevenlc filmate alo ‘lor agricoli dfn.Fran- 
uriel bătălii revendl--------------*• —•—■ —
rative neobișnuite, de- , __ _ __ _ ____ __ „ ... ____ ... ____ _
etanșate de midi pro- ..Europei verzi*, cum tot mai hotărltă. .'.Ac-
ducfltorl agricoli cX „,1„ X._ XiX .
Brelanta. . în penlnsu- comună în domeniul
Ia Fintaler. jandarmii agricultorii.
escortează un camion în cursul unei eml- 
trarwportfad; 22 003 11- siunl tX-.I_
tțl lăptp condensat fa 
vreme ce producătorii 
Indignați încearcă aă 
bareze drumul, abă- PAI^iQ
tind arbori os șosea. sfralAlO
în aceeași zi, la peri- 
feria orașului Brest'.
— till autocisterne sfat

ța, ci șl problema re
lațiilor ' din cadrul

’ fflșura tă după modelul ; ci’WrtJ)»!#*»» IT’S» I
declara recent un a- 
gricultor .breton. Tă- . 
rănii și muncitorii se 
Intllnesc astfel, din ce 
fa ce moi" dea. pe a- 

___________ , aceeași baricadă a re- 
*____________" ve’ndlcărllor sociale,

patra autocisterne sfat . j ■ exprimlnd ■ nefrrulțu-
blocate, ele producă-, chel Debatlsse. pre- mlrea . față" de tinete-
tori. Intervin jahdnr- ședințele Federației fenomene economico
mil* motorizați, " care naționale a sindicale- îngrijorătoare cum

1-' lor producătorilor n- sfat creșterea continuă
-1 gricoli, a explicat fa a preturilor sl.primei-
’ mod convingător cau- dla. din ce In ce mai

zele profunde ale ac- puternic resimțită a
luatei crize, arățind că șomaluiul.i Acestea
nivelul de trai ai agri- afat.de. altfel nrincfaa-
culțorllor francezi este lele moi;Ive. - TCntru

fart C G T'
nlvelul celorlalte cate- . ța a lansat o chemare 
gorli de muncitori la grevă generală pen-.

tor!. Intervin jandar- ședințele 
mir '• XX. - ’’ '
folosesc grenade lacri
mogene pentru- a-’ 
Imnrăstla pe mani
festant!. Revoilați îm
potriva prețurilor scă
zute Imoase de Intrc- 
Drinderite' de oroduse 
lactate, grupuri de.ță
rani bretoni nu dever
sat mil de iltri de ’an
te ne șosele, boteot'-d 
colectarea șl valorifi
carea „aurului alb'.nl

manuali- Procesul- de tru.’zlua^de 7 iunie.
Pnul-~™—-— 
DIACONESCÎJ

; ..X,..'.;"’-: £ h re m-;
' „bătălia laptelui* din ' Brelnnta a:

fcteir» ’ Wn-B «dl n ra> «rwBtfa wwl t-’i 9 1 1*1

-—«J ■»., pauperizare ă micilor 
nccfiti'l .regiuni din ■fermieri cunoaște o' 
ve*tol Frântei. Dar evoluție dramatică : la 
„rărboiul laptelui* o 
dcnă«it tn u'Hmete pj?, i,unl, , 
zl’e hotarele, ..Breta- ” - - -
ulei. cunri’”fod șl alte 
zo-e ale; târli

Este vorba' de un 
conflict' Inedit ? Co
mentatorii de presă 
francez! amintesc o

■.serie de alte confllc-. 
ta dintre midi , fer
mieri șl ‘irițreprfoderl. 
Intre care „războiul 
puilor" de acum clțiva 
ani. Ca șl atunci, ac-

t

luat stîrșll prin '• victoria greviștilor, care au im-
”'«_1 i—i.Lî’-L-Ji'.i: ^^«.S—l«g„ —

,a laptelui. Arest succes;a încurajat, lupta re- 
y_~™!callvă a așriculiorilor din alte regiuni ale

pus fabricanților un nou .preț de achiziționare 
,a laptelui. Acest succes , a încurajat lupta re- 
vcndleallvă a așriculiorilor din alte regiuni ale 
țării Astfel, prodncltoril din I’uy-de-Dăme bu 
organizat manifestații in patru orașe ale depar
tamentalul. ecrind o revalorizare a prețului lap- 
.letal. „Țoale aerate acțiuni dovedesc ei sporirea 
prețulnl lapletaî. hotărilă recent la Bruxelles, 
este insuficienta*, seria marii seara „riluma- 
nilă*.

Așadar, deși greva bretonă s-a încheiat, osil-

seria marii seara pl’Iluma- 

lltmile de pe „frontal alb* contintiă.

M

Cu prilejul sosirii navei 
„Lago Puyehue* care a trans- 

■ portal primul lot de tractoare ' 
și pluguri românești livrate Re
publicii Chile, fa orașul portuar 
Valparaiso, a avut loc un cocteil 
oferit de compania de navigație 
ch'iianA „Empremar" t.Empresa ■ 
maritimo del estado*). Ministrul 

■chilian ai agriculturii, Jacques 
Chonchol, a reliefat Importanța 
livrării acestor tractoare pentru 
dezvoltarea agriculturii țării.

' ... . L- " ’ * .. «\ •' . ' X

în comunicatul comun 
gnijinR^n-nljRrirm, dat publici
tății la Conakry. In' urma vizitei În
treprinse fa Guineea de către pre
ședintele Algeriei, Itouarl Bouihc- 
dlene, ise afirmă că „atașanjentul 
față de Idealurile independenței, so
lidaritatea in lupta antllmpeîialte'ă, 
precum ș! dorința de realizare a uni
tății africane” constituie trăsături 
comune 'ale celor două '■ țări, cars 
și-au reafirmat „sprijinul total față 
de mișcările de eliberare, precum șl 
hblăriroa" do a trpr'jlnl toate cauzale 
juste”. .

Noi incidente violente nu 
avut Ioc luni Ia Capetown, 
Intre rttidențl șl poliția sud-africană. 
Pentru a-1. dlsperaa pe demonstranți, 
polițiștii au ‘ "
lacrimogene 
Au fost 
tre col re|

Intre ștudenjl șl poliția sud-africană. 
Pentru a-1. dlsperaa pe demonstranți, 
polițiștii au folosit grenade cu gaze 
lacrimogene șl bastoanele de cauciuc. 
Au fost operate S3 de arestări. Prin
tre cel reținuți se află mal mulți pre- 
lațl. Intre care reverendul Edward 
King, decanul clerului din Capetown.

Consiliul Ministerial al 
Pieței cointme 0 Ia
Luxemburg probleme privind acor
durile comerciale care urmează ffă fie 
încheiate cu statele membre ale A- 
șoclațle! Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L;S.) necandldate la Piața comu
nă. precum și adaptarea ta noile con
diții care rezultă din lărgirea Pieței 
comune, a acordurilor economica În
cheiate cu țările est-curopcne șl me
diteraneene.

La Praga a foit inaugurată, 
mărfi, expoziția „ConitrucIHle 
induslrlata In Romdnte”. Prin 
fotografii do-cumenlare,. grafice 
fi diagrame stat prezentate am
ploarea politicii noastre da in- 
vestita, intensa activitate ce 
ee desfătoară in ultimii 
ani tn domeniul construc
țiilor industriale, promova
rea cu perseverentă a unor 
metode si tehnologii modeme, 
eficiente, care aslgurd reduce
rea termenului de execuție, a 
cheltuielilor de construcții și 
un aspect modern obiectivelor 
construite. • , ■

Ambasadorul extraordinar ți 
plenipotențiar al HomdnJel in 
Bolivia, Sfireca Nicolaescu, a 
transfiîis muzealul „Nunex del 
Prado*,din La Pas o colecție de 
obiecte de artă' populară- ți 
discuri cu jnuried romttaeascd.

Prețul aurului n s!abiiit un 
nou record pe piața de devize din 
capitala Angliei.; Fixat, marți *. dimi
neața,-ta 59,73 dolari, uncia — «i 23 
de cenți’ mal mult declt In «lua pre
cedentă — metalul galben a’fost vln- 
dut. In cursul după-amlczll, la prețul 
de CO.ȘO dolari unda I ’

Coiastrofâ miniera în 
Rhodesia. m!na de
„War.ltlo*. din Rhodesia, s-a produs 
o explozie In urma cărata au fost In- 
gropațl de vil <68 de mineri. Echipele 
de ajutor au reușit să Educă ta su
prafață'șapte supraviețuitori. -Nu se 
știe nimic despre soarta celortaițl'
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• .^Londra. Cu o majoritate de 
sase voturi contra unu condu
cerea sindicatului feroviarilor 
britanici a hotărit continuarea 
grevei. încă o dată s-au făcut 
aurite argumentele majore ale 
grevei: salariile rămase foarte 
mult in urma .creșterii preturi
lor; șl a scumpirii vieții. înrău
tățirea dramatică a condițiilor 
de trai ale feroviarilor ți fami
liilor lor, refusal de a U se plăti 
majorarea aprobată cu începere 
de la 1 mai si nu de la 1 iunie, 
etej Din nou in centrele fero
viare au avut loc manifestații. 
Au fost purtate |i diferite pan
carte, cu.diferite, inscripții •).
; .'..Im Harrogate s-a deschis 
jalonul, cîinelui*. De un rafi
nament exceptional, incit clinii 
englezi se vor putea mindri că 
stat cel .mal răsfâtati din lume. 
Printre noutățile expuse la 
„salon* remarcăm : un ziar ca
nin (da. da. un ziar) intitulat 
„Doggv Nețcs*. cu paginile fă
cute din cauciuc (să nu le rupă 
cititorii, cu colții) care-i va a- 
muza foarte mult pe abonați si 
le pa. permite să fie la curent 
cu noutățile. Se bucură, de ase- 
menea, de succes un sampofl,din 
ouă si proteine," un nou lip de 
mantouri, foarte distinse.cu 
guler-marihar si ecusoane, pre
cum și pn nou . tip de oase arti
ficiale,. dvlnd ca înveliș o sub
stanță'„Caradox 264" care dă o 
aromă plăcută respirației cani
ne, mai ales > clnd gifile cu lim
ba scoasă.

Cam at St. ■' -’'‘AX

N. C.
•) Unele Inscripții de pe 

unele pancarte purtate de fe
roviari ■ spuneau : ..Ducem o via
ță de dine*. Ciudate' Inscrtpllî. 
nu-l așa 1

iXX

;

r. ft

A..

REDACȚIA ADMINISTRAȚIA s OucmeșU, Piața BrinleU, Tel U eo 10. »o Ahonomeoiela se fac la oficiile oojtale «1 dlfuiorll din întreprinderi »l invtauțll. Pentru itrAinltate. abonamente prin bROMPRESkTLATELIA*, Bucur ești —

■ .. f : .. ’ x - ă <J'. ' ■ 11 ' -

. Colia arlvliel nr. H—ta, .P.O.B, — Boi. SffiJL . Tlparul.i .Combinatul Poligrafic CASA SC1NTEII sra, . . .. '

•_ ta . .... yx. L* .-
- XV?- ■ v- ? J’x'‘ r ? .

I

afat.de

