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popor intlmplnă Coafa-
Jn trebuie 

perfcc- 
partid b 

in domeniul economic,

® Cimentiștiî din Turda se alătură

Anrel PAPAD1UC 
Ștefan DORGOȘAN

„IDEI AVEAM

373 hectare.- La fel — pe, cele 210 
hectare cu floarea-soarelui sl 70 Itec- 
iiare gu /fasolo; in -culturi) purt“i £tată 
InsA pa pa clmp situația se prezintă 
cu totul Jaltfel. Lanurile di 
pint împestrițate . 2 . _ 
slip ajiețwaăzii'âiilOHt,r,v 
no de buruieni. /Intrăm pe rinduri. 
în urma sapei r&mln buruieni netăta- 
le, eonii II de porumb nu sint înde
părtați. în schimb «ini tăiate neius- 
tlflcat plante viguroase, fapt ce di
minuează substantial densitatea do 
plante recoltăblie la hectar. Sl toate 
acestea se1' petrec sub ochii Inalneru- 
lul-șef ol cooperativei. Petre Ștefan, 
$1 ai șefei de fermă. Olivia Ursache. 
Toate suprafața cu porumb este Iri
gată. dar densitatea Plantelor este cu 
mult sub cea optimă — circa 37 0®0—■ 
33 0» plante fate de B0 000—55 0» 
plante, cit o fost stabilit. în acest 
caz. fiecare planta tăiata din neaten
ție Înseamnă diminuare a producției. 
„Nu putem urmări pa flecare coope
rator” — Încearcă «ă justifice insi- 
nerul-șef. ■ Aceste neajunsuri isc dato
rase faptului Că munca de control sl 
îndrumare tehnică dLn partea spe
cialiștilor se face din fugă șl nu prin 
prezență activă in dmp. De fapVclnfl 
l-am vizitat, InglncruLșcf și șefa 
fermei de clmp se grăbeau să ajungă

îndrume efectuarea 
imp și de calitate. în- 
i lăsat totul la voia... 

lobai Mâl mull, in această 
Incheindu-sc angaja- 

iucru in acord global pe 
nu s-a explicat eooperalorl-
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Zilele acestea a înflorit teiul argintiu, its fi leliil 
bălan sau teiul mare, spre deosebire de alta varietăți 
din 'familia tlliacec care înfloresc mat devreme, Pen
tru culilâtUe lor’ medicinale, florile teiului argintiu 
slut preferate. Efectele ceaiului care se obține din.eld 
«fcii cunoscute: contribuie la vindecarea răcelilor -fi 
a gripei, productul transpirație abundentă, ore o eefi- 
unc liniștitoare In stările nervoase. Pe Hziffd aceste 
calități neprețuite ale. florilor, telul prin frunzișul'său 
bogat, ca arbore plantat tn parcuri ;l atei, curdțâ cc-

junsă pe treapta prielnică 
pasiunii ai muncii. Cine 
va fi stăruit eu ochii sl 
cu brațele, asupra acestor 
pereți 7 Oamenii se aflau 
alături, schimbaserăm cl- 
tev.i priviri: Nu voiau Insă 
să discute despre -..obiec
tul" mirării. Ei Ișl poartă 
in tăcere modestia muncii 
lor.

Mă adu deci in această 
încăpere unde s-a concen
trat măsura de talent si 
hărnicie a întregului com
binat Bătrinul Kellner, 
la cel optzeci de ani al 
săi. este inc® profesor la 
școala profesională n în
treprinderii. Scoală a apă-

,i subliniat cu claritate că putem, 
eu mijloacele pe rare Ie avem, cu 
investițiile și forța de muncă pre
văzute, să obținem rezultate mai 
bune, să facem sâ crească intr-un 
ritm mal intens avuția națională ți 
venitul național, .șă creăm, deci, 
condiții mal bune pentru dezvol
tarea, patriei noastre, pentru crește
rea nivelului de trai al întregului 
popor. t

I Problemele de o deosebită Im- 
poriahță care urmează a fi dezbă
tute In actualele conferințe extra
ordinare ale organizațiilor județeno 
de partid Impun neceritatoa ca a- 
ceslora să 11 se Imprime un puter
nic caracter de lucru, o înaltă com
bativitate revoluționarii, pătrunsă 
de exigență, de spirit critic, astfel 
Incit ale ®ă constituie un cadru dc 
analiză lucidă a activității, de cri
ticare deschisă,- curajoasă a dafl- 
clcnțelor, de mobilizare a energiilor 
pentru ridicarea la un nivel supe
rior a muncii In toate domeniile.

. în. centrub dezbaterilor- din con
ferințele extraordinare ale orgard-

eram foarte aproana da 
bucuria pe care'11*0 dă
ruiesc do obicei lucrurile 
frumoase. Undeva, in in
cinta cimblnatuiui'de ex
ploatare ®i prelucrare a 
lemnului, am aflat o înc-?i- 
pere cu pereți i acoperi ii 
de filigrane de furnir. Mai 
Intll ochiul este Isoitlt de 
două culori, apoi este tar- 
prins de intermediarele 
lor in nuanțe, vegetale. 
Lucirea din urmă a lem
nului are un timbru ome
nesc. este ca uri ton fără 
pereche, nebănuit de noi. 
De ce m-am-oprit in a- 
ceastă încăpere ? De ce 
m-am desprins mal greu 
do ea 7 Poale că nu eram 
convlrss că din lemn si 
din’pricepere se. not fătul 
podoabe. mozaicuri ce 
foșnesc inefi cub mllnile 
meștere. Vedeam aici con
centrata experiența mul
tor generații de făurari al 
lemnului fără moarte, a-

„poriiinb,,'
■3rinduri pră- 

rînd'jri pll-

IN ATENȚIA CONSILIULUI 
POPULAR AL CAPITALEI

lațillor județene dc partid 
sfi’se situeze problemele 
donării conducerii de către 
iaivilățll * i . ..
ale crerterit rolului și competenței 
organelor și organizațiilor da par
tid în îmbunătățirea conducerii și 
planificării-activității economice, a 
mecanismului relațiilor între Intre-■ 
prlnderi, centrate, și ...ministere.- In
formările ce vor ft prezentate, dis
cuțiile vor trebui -să acorde o 
atenție deosebita, In lumina con
cluziilor desprinse din recentele 
consfătuiri de lucru ce au avut 
loc ta CC. al P.C.R., gădri! ce
lor mal bune 'soluții pentru, asigura
rea In viitor a .line! eficiente rupe
ri oare a întregii activități, econo
mice, si prileJulascÂ pretutindeni, 
pe baza unor analize aprofundate, 
judicioase, elaborarea unor progra
me de măsuri in vederea îndepli
nirii înainte de termen a sarcinilor 
din aclualul cincinal: Conferințele 
judejene vor dezbate felul iii care 
sin,’.aplicate in viața - măsurile luate 
.de partid In ultimii juțj ;,în ,vederea 
lărgirii șl perfeețloniril democrației 
muncitorești, vor determina, Înlătur 
rațea neajunsurilor existente ,ln 
participarea, cblbctivelor ■ de; muncă- 
la conducerea unităților .economice

Un loc princlpăl-In conferințele de 
parfid i judnțeno vor , trebui 
ocupe analizarea' sarcinilor privind 
imbanllălirel orfjariizXrll. conduce- 
rliîșl planificării asrJcul••
tara, a moilulul ciini sa. intapluleix. 
programele- naționale privind dez
voltarea zootehnie!, folosirea judi
cioasă a fondului funciar; gospodă
rirea apelor, analizarea eficienței 
cu care sint folosita baza ma
terială șl ! forța de muncă In uni
tățile agricole de stat și cooperati
vele agricole de producție, In, strin- 
să legăiură cu obiectivul , central al 
întreceri! așxțlailatd la rațe' —/ slrin- 
gerca la timp și fără nld o pierdere 
a recoltei. ■

în sec|io cazangerie o uzinelor de uiilaj chimic din Bucureșt
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țllnd, in același timp, principalele 
neajunsuri și, Îndeosebi, mfeurlle 
necesare per-lru continua ., perfec
ționare a ȚntrcgU' vieți soctafc.

întreaga desfășurare a conferin
țelor județene, analizele șl dezba
terile din Cadrul lor vor avea ea fir 
călăuzitor îndemnul comunist al to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, care

- - :

hlrtlile sl-mi parc că văd 
iii flecara filă .un suria 
imiomorit. ' Caransebeș-jl 
mal avea și o fabrică ds 
cârăînlzL' mal avea si o 
altă fabrică de furnir, A- 
mlndouă însă, cu o pro
ducție ce n-a Izbutit de
cenii In sir să iasă din 
rudimentul mrâteșuH&r&w 
Improvizat ta scară lili
putană...

I?e locul barăcilor ~ nu
mite .Jabrică de furnir--a 
apărut,.in anii noștri; un 
combinat modem de pre
lucrare superfoarfi', a lem
nului. cu c producție com
plexă.' El ,a preluat tot ea 
avea ntal: valoros tradiția 
timt)!s5rîiulu! do pe aces
te meleaguri..

Mi-am ascultat irideluria 
nașii oe jțrâzUe ce par să 
urltfezo liniile molcome 
ale dealurilor sirii iu 1nd 
orașul. C i nd om a juns i n 
locul numit Balta Sărată

Si ntem la cooperativa agricolă din 
Perlioru. Aia. in unele sole cu po
rumb, floarea-sparelul sl cartofi. bu? 
rulenile concurează plantele. Se im
punea deci atragerea tuturor coono- 
ra lori lor la executarea' orăsitului. Or. 
ifl țlmd. la porumb nu s&Slm pe ni
meni ia prflșltul manual. Ba nu... ao- 
lltar. in mijlocul ■■ unul Ian. 11 IntU- 
nlm pe cooperatorul Gheorghe Iimas. 
„Am două hectare cu porumb pe ra
re-! lucrez In acord slobal — ne 
spune acesta. Acum execut orasHaa 
2-a...“.

Cum se explică această stare de lu
cruri 7 „Noi am organizat mun
ca în acord global — ne spune Tn- 
glnerul-șef ni cooperativei, Ion 
Moldoveana. Fiecare cooperator îsi 
exeaită lucrările dnd poate, in rost 
nu avem de ce interveni...", lată deci 
că. organlzind munca in acord Hlobal. 
consiliul dc conducere al coone-aii- 
vei a considerai că nu mai trebuie 
să controleze si să I 
lucrărilor la ttr 
tr-un; cuvlnl, a 
acordului gl, ' 
cooperativă1 
menta de li 
echipe, .
ior ce sarcini le revin și co lucrări 
trebuie să execute la flecare cultură, 
nu s-a explicat faptul că pentru a 
primi tariful planificat pe tona de 
produs trebuie aă‘ w obțină mal 
Ințll produtita planificata. Desigur a- 
eeasta formă de organizare a muncii 
s-a .dovedit un mijloc dp cointeresare 
foarte bun. Dar este, greșit a se în
țelege că prin acordul global ®e re
zolvă talul de la sine. Pentru a ob
ține rezultatele nrevăzuie este nece
sar ca allt consiliul. de conducere al 
cooperativei.' dl si comitetul' dc 
partid is& re. preocupe șl să ,- asigure 
efectuarea tuturor lucrărilor Înscrise 
In angajamentele încheiata cu coo- 
peratwiL

■ La sediul cooperativei agricole de 
producție din Fetești Gafă, președin
tele acesteia,1 lori Geantă, șl' secreta
rul organizației de partid. Trena Bez- 
■noa. ne tnfAUșeasA-dfre’ privind sta
diul lucrărilor; „La poruriib sln'.ctn 
țtg; terminate cu a doua prasllă ma
nuală pe toată suprafața cultivată de

Marți a părăsit Capitala Harold 
Wilson, liderul Partidului laburist din 
Marea Britarile, spare; Împreună cu 
soția; a făciit o 'vizita in țara noastră. 
Oaspetele a fost însoțit do sir Rudy 
Sternberg, om de ‘ afaceri, Charles 
.Morris, membru ai pariarn.ontujul,. și 
Anthony Field, secretar personal.

La plecare, pa aeroportul Olopeni, 
oaspeții britanici au fost «alutați du

la sediu. Situații do felul celor re
latate mal sus ®c pot . tnfflnl 81 in 
cooperativele agricole din Mfirculeșfi, 
Brtncoveni. Dragallna. Ștefan Vodă, 
Glurgeni. MJrcea .Vodă. . Stelnica. 
Pelinu «I altele. |

. Imburuleuarea puternică a culturt- 
lor — fapt constatat In multe feoopo- 
ratlvo ăaricole din judelui Momi
tă -- se datoreste. în principal, mo
dului defectuos în care a fost orga
nizată munca la lucrările de Între
ținere. S-a executat prâșitul mecani
zat tractoriștii' fădndu-sl po deplin 
datoria. Dar spectalteti! din unități 
șl de la direcția agricolă nu au luat 
mLwri.ca.Jn toate cooperați vele a- 
gricple, eă re treacă jmedlat la. prft- 
slltil marinai; lucra.ro care atunci re 
putea face foarte ușor și repede. Zi
lele au trecut buruienile s-au. în
mulțit iar acum prăallul manual 
pa rind este îngreunat Pentru a re 
Înlătura pericolul imburulenărll cul
turilor; organele ludeteae de partid 
șl tie stat au Inițiat o acțiune de a- 
julorare a unităților agricole răma
se In urmă de către cele in care lu
crările sirii avansate. Desigur. si
tuația re va Îndrepta. însă toate a- 
cestea trebuie să conducă la conclu
zia că fiecare lucrare trebuie fă
cută la timpul prevăzut altfel, a- 
mlnlndu-se. sint necesare eforturi 
isupllmentare pentru executarea ei. 
De aremqneă. re impune ca pe lin
gă folosirea jtidlctaasă a utilajelor 
mecanizate, consiliile'de conducere si 
specialiștii să re ocupe temeinic do 
organizarea muncii cooperatorilor, să 
nu lase ca lucrurile să meargă de 
la sine.

înlreguî . .
rința Națională a partidului 
tr-un dltnal de muncă entuzlașlă, 
do puternică'- emulație, sub semnul 
desfășurări! unfel vasta Întreceri’so- 
ciaHsle pentru îndeplinirea Înainte 
de termen a rercsnUdr actualului 
plan cinciiirij. Un factor deosebit’de 
dinamizator ta această maro com
petiție cu timpul, l-au constituit 
adunările generale ale organizațiilor 
de partid și plenarele cu activul 
amuletelor de partid desfășurate in 
ultimele aăplămlni, in cadrul că
rora au fost dezbătute, cu maturi-, 
tata șl exigență comunistă, sarci
nile actuale, practice, ale creșterii 
rodului conducător al ■ organizațiilor 
de partid la fțecnro Ide de muncă, 
în valorificarea tuturor rcsu.rsel'Or' 
materiale șLumane. In pcrfecțîonii- 
reâ multilaterală a acllvltații edo-, 
nomlco și sociale. Adunările gene-, 
rale ale orginizajiilor de partid, 
plenarele eu activul de partid an 
prilejuit declanșarea unei largi gu
me de Inițiative ale eomunlșillor, 
«le tuturor oamenilor muncii, au 
determinat sporirea angajamentelor 
colectivelor de muncă, au dus la ob
ținerea unor rezuliate superioare Inj 
producție, au pus in valoare forme 
șl metode eficiente, stimulative, in 
întrecerea socialistă, de Ia secție la 
secție, de Ia echipă Ia echipă, do 
Ia; om la om, Angrenate In rodnica 
întrecere socialistă,- mil de intre-; 
Bidnderi lndttstrtnld; Mn -ÎW» riOâs-:; 
ira s-au angajat să, realizeze planul 
cincinal intr-un termen mol scurt, 
Isr unele colective au hoiărit sâ-ll 
îndeplinească în patru ani ți jumă- 
8afe. }

In perioada urinătaarS; f pregăti- ,
rile ta vederea Conferinței Națio- balivitate revoluționară, pătrunsă 
note a partidului vor cunoaște o 
etapă deosebită prin desfășurarea 
conferințelor extraordinare ale or
ganizațiilor județene de partid, 
chemate să facă un bilanț al rcoLs- 
zAriW dobîndlte de oampnll muncii 
In Înfăptuirea hoiflăririlor Conferin
ței Naționale din 1&S7 șl ala Congre-, 
sulul al X-lea al P.C.R., evldon-

rul viciat aP orageior, dă umbră și răcoare binefăcă
toare In timpul arșițelor.

Ce mă ingrifpraacd fl mă face să dau acestor rin- 
duri 'titlul ■azi: de dureros „drama Mutat* 7 Ca ingi
ner silvic vechi, car® cunosc flora fi fauna firii, res
pectiv fi teii din Capitală plantați cu circa 5D de 
ani in urmă prin stăruința, inginerilor silvici, comitat 
cura anual teii pierd din frumusețea coronamentului. 
Deși este un arbore longeviu și cu o mare vigoare 
vegetativ#, în coroana lor apir crăci groase uscate. 
Causa acestei degradări o cdnslilule recoltarea florilor 
dc tei’In mod distrugător. Copii urcați, cu pericolul 
■vieții, ta arbori rup crăcile pe care le arunci echipei 
de foi care siringa florile, Am ințitait echipe „orga- 
nisatc“, dotate‘cu scări speciale care. In loc sd fie 
sprijinite lateral, le înfigeau In mijlocul coroanei ru- 
ptad crăci groase. Culegind florile in acest mod, au 
început să apară semnele distrugerii teilor. Trebuie 
ca organele de specialitate să iă măsuri urgente pentru 
a se culege dlred din copac numai florile de pe rămu- 
relcle crescute în anul curent. - Altfel vom asista la depre- 
cierca totală a teilor. Dacă Iritr-un- timp scurt se pot 
ctâdi orațe, ca sd avem tel în toată splendoarea și mă
reția lor trebuie sd așteptăm M—60 de ani. Teii’'de 
ari nu sînt numai ai generației noastre, ci »i ai copii
lor, nepoților și strănepoților noștri. De aceea, șâ-i 
ocrotim cu toții !

Orașul cale cn pasărea 
din poveste, mlrsfculoasa 
pasăre ivinclu-.w din prb- 
pria-i amintire, — credo 
profesorul Constantin Bfa- 
tescu din Caransebeș, 
despre Caransebeș. Iubln- 
du-1. II face plăcere ®â-I 
vadă astfel, 7 Eu nu cred 
că-1 numai atlt Constan
tin Brătcscu are trelzc c! și 
unu de ani. nu-1 ispitesc 
comparațiile fără acoperi
re. Dorința Iul era să mă 
Inițieze In cllava Imagini; 
și date: — de rare el în
suți g-a deprins să re â- 
prorfe.

„Fotografii tn.qălttenît’o 
de timp. hlrlU cu literă 
veche. Notăm urină toarea 
relație : la ' aproximativ 
două mii do locuitori, re
veneau cam treizeci de 
circiuml. Acesta era Ca
ransebeșul trecutului nu 
prea Îndepărtat Răsfoim

tovarășul Manea Mănescu, membra 
al Comitetului Executiv, ni Prezidiu
lui Permanent -secretar al C.C. al 
P.C.R.; cu soția, Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.,- șl Gheorghe 
Oprea, oomlllw Ia C.C. al P.C.R.

Au fost de asemenea, prezcnțl D-a- 
rick Rosslyn Ashe, ambasadorul Ma
rii Britanii la București, cu soția, șl 
membri al ombasadeL < (Agerpres)

©'„INSTITUTUL - m- 
GINER ȘEF DE CONCEP
ȚIE" în sfera automa
tizărilor românești © 
APORTUL PRODUCȚIEI, 
ca factor decisiv al fi
nalizării rapide a cerce
tări o ANȚlCIPĂRI^pOl 
TEZE: Inimă artificială 
sau transplant de cord ? 
MAI BINE, 0 INIMĂ SĂ

NĂTOASĂ 5

Vizllind, in aceste zile, nesfîrșltele clmpil lalomlțene, poli remarca 
lanurile: frumoase de . porumb, floarca-soarelul, sfeclă de zahăr sl alte 
culiuri. Potrivit cifrelor existențe la Direcția agricolă județeană, pră
șită a doua manuală la porumb, în cooperativele agricole s-â, făcut, oină 
la 9 iunie, pe 55 la setă din suprafață. Iar prașila a treia -r-j-pe 5 Ia 
suta. Se apreciază că, față dc aceeași perioadă a anului trecui, lucrările 
sini mal avansate. Numai ei cifrele nu corespund Intru totul cu situația 
de pe teren. Sint cooperative agricole In care praștia mecanică nu a 
fost urmată și de prașila manuală. Ca urmare, po rindurile de porumb 
sini multe buruieni ' •

ORGAN AL COMITATULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
..................... : t . L ■

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Romflnia. Ion 
Gheorghe Maurer, a primii, marți 
dupîj-amlâifi, im audiență hroloeblară 
de prezentare, pe V. K. Ahuja, am
basadorul'Indici la București, ‘

© Ld Congresul sindicatelor cehoslovace, Iovarâșul 
Virgil Trofin a adus salutul oamenilor muncii, al 
sindicatelor din România.

PICĂTURA DE CERNEAI^

La Întrevedere, care s-a desfășurau 
într.-o atmosferă cordială, a luai par
te George Macbvcscu, prlm-adjunei 
al- ministrului afacurtior externe.

lucra.ro
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întrecerea socialistâ care se desfâșoarâ din plin în 
întreaga țarâ implica o intensâ muncâ politicâ, menita 
sâ asigure înțelegerea de câtre toți oamenii muncii a 
importanței realizării înainte de termen și la un nivel 
calitativ cît mai ridicat a sarcinilor actualului cincinal.

Esbe un fapt deosebit de Important 
eă' ta întrecerea socialista care a 
antrenat sute șl suta de colective, 
practic po toți eel co munoMC, o- 
biectivul Îndeplinirii înainte de 
termen a prevederilor cincinalului 
feste'legat do un alr de sarcini ca
litativ superioare privind eficlehT 
ța economică, între care ao Inso'ie 
șl reducerea cheltuielilor mate
riale. Sînt remarcabile pe aceasta 
linie acțiunile inițiate de o seamă 
do colective dta unitățile Industriale 
pe linia reducerii consumurilor spe
cifice de materiale, folosirii pe oca
ră largă a înlocuitorilor, acee- 
tarărli ritmului de reprolectare a 
produselor cu gabarite și caracte
ristici depășite din punct de vedere 
tehnic; do asimilare a twior 
produse.

Se pune Întrebarea : care arts 
lemnlflcațla economică a reducerii 
cheltuielilor materiale de produc
ție ?

Pentru a răspunde la aceasta în
trebare trebuie să pornim de l.s 
faptul că cheltuielile materiale de 
producție ®i venlbul național, ca 
părți componente ale produsului 
:-ort.il. sa afiă inlr-o rtrinsâ inter- 
condlțlonare. Toi ce se economi
sește, in sfera cheltuielilor mate
riale se regăsește într-o creștere a 
venitului național, după cum orice 
majorare a acestora diminuează co
respunzător venitul național. în- 
trarit venitul național formea
ză baza constltalril atit a'fon
dului de acumulare, destinat 
ta principal dezvoltării econo
miei naționale, dt șl a fondului 
de consum, destinat satisfacerii ne
voilor de consum ale populației, 
rezultă că micșorarea sau mărirea 
cheltuielilor materiale de producție 
tc r&sfrîng asupra dezvoltării ero

nomlel, ea șl asupra nivelului ge
neral de trai. Iată un caz grăi
tor: faptul că anul trecut nu 
8-a realizat Integral, pe ansamblul 
Industriei republicane, sarcina da 
reducere a ch-oitu;jiilo- materiale, 
a datormlnat diminuarea rațurador 

llarde de lei. sumăreare desigur ar 
f! Influențat favorabil afit fondul 
da consum al populației, dt și fon
dul de acumulare.

întreaga semnificație a reducerii 
ponderii cheltuielilor materiale do 

” ne apare și mal clar daeă 
... _j pre
ta rapidă creștere de la an 
la caro sînt raportata acesta

noi
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Pentru a veni în sprijinul propagandiștilor și agitatori: 
lor din întreprinderi, ziarul publica, în continuare, la 
rubrica de fajâ materiale explicative asupra unor 
obiective principale ale întrecerii, urmînd ca ele sâ 
fie adaptate și concretizate în raport cu specificul fie- 
cârei unitâti,
cheltuieli. Astfel, una a fost va- 
lotLrsa unul procent dâ reducere a 
ponderii cheltuielilor materiale in 
anul 1970, bunăoară, tind a atins 
drea S miliarde, și cu toiul alta va 
fi ea in 1973, tind, potrivit prevedo- 

„ _________  _______ ________ ____ rilor cincinalului, se estimează să
venitului național eu paste 1,3 ml- "ajungă la peste; 8 miliarde de 'el.

Reducerea eu 3 procente (de in 
59,3 la 54,4 la sută) a ponderii chel
tuielilor da producție preconizată 
de dndhal echivalează eu un plus 
de circa 40 miliarde Iei venit națio
nal.

Firesc este să ne întrebăm 
semnificații economico are. In 
de-al doilea an al cincinalului,

producție ne apare și mai clar 
avem In vedere volumele de 
ducțle 
k. ar.
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ducerea cu 1 la cută a pon
derii cheltuielilor materiale tie pro
ducție in asisamblul produsului so
cial 7 Potrivit calculelor, rezultă că, 
oii singur procent echivalează in 
uzul 1073 cu aproximativ 6 miliarde 
lei. Raporllnd această sumă im
presionanta ta proporția dintre fon
dul de acumulare și fondul de con- 
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— stabilită la Congresul al
i — deducem că diminuarea eu 

numai un singur procent a ponderii 
’ cheltuielilor materiale de producție 

determină o majorare a .fon
dului de consum cu pesto 4 
miliarde lei, iar In același timp £• 
fondul de acumulare sporește 
cu cârca 2 miliarde tel. Concrclizlrtd 
talcului, putem apune că fondul da 
consum anual pe o familie ar putea 
crește pe această cale cu aproxi
mativ 6-00 de lei ; p: de altă parte, 
fondul de acumulare majorat 
putea permite realizarea suplimen
tară a 2—3 mari obiective indus
triale, dotate cu tehnica modernă.

Iată, așadar, că activitatea ce se 
desfășoară tot mal intens pentru 
reducerea ponderii cheltuielilor ma
teriale reprezintă o activitate ne
mijlocit legată de bunăstarea noas
tră a tuturor și a fiecăruia.

întrucil rezervele Interne de re
ducere a cheltuielilor materiale ae 
tnențln Încă ridicata, putem aâ a- 
flrniăm c.l există posibilitatea ca 
sardnllo planificate în acest do
meniu r-1 fio nu numai realizate, 
dar chiar depășite. Folosind a’ru
sele deosebit de convingătoare, pro
pagandiștii, agitatorii din întreprin
deri pot demonstra că orice efort pe 
linia reducerii cheltuielilor mate
riale merită făcui cu prisosință.
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între obiectivele ce animă marea 
competiție a muncii ta pUnă des
fășurare Be numără și reduce
rea duratelor de execuție a InvoslI- 
țlllor. Lupta cu timpul constituie 
imperativul sub semnul căruia tre
buie să se desfășoare activitatea 
tuturor șantierelor de tavesllțll, mari 
șl miri. Flecare «ircos ta acest do
meniu Influențează pozitiv pe mul- .,.7—■—t-,—JS,

tipic planuri creșterea eficienței Hune a acestei cnpacltațl a creai ta
economice a Investiției, dună cum avans zeci de noi locuri lp muncă,
orice irosire dc timp generează Scurtarea termenului de execuție 
profunde consecințe negative. ț_a rbPJlf^țal favprabi, pe pianul

Vom Încerca să Ilustrăm aceste 
cfscie. fătintl apel ’a clteva cazuri 
concrete dc „ultimă oră*. Potrivit 
prevederilor planului de stat. Insta
lația de produși clorurați de la 
Combinatul chimic ta. VUcea tre
buia să Intre în funcțiune la afir- 
Bitul analul trecut» dar — datorită 
unor cauze pe care nu ne propu
nem că le discutăm acum — mi a 
început că producă. Nu este greu 
do sesizat ce implicații Imediate a 
dwlanțrt această prelungire a ter
menului de execuție : ta decursul 
celor 3. luni, care au trecut de ia 
expirarea termenului de punere in 
funcțiune; economia națională a 
foal privată dc o producție va!o- 
rind peste 40 milioane lei. - Șl In- 
trueit o bună purle din producția 
acestei Instalații era destinată ex
portului. tatirzlcrca Intrării el in 
funcțiune a adus p!nă acum eco
nomiei un prejudiciu dc circa 10 
milioane lei votată.

Faptul că Instalația de la Combi
natul chimic din Hm. Vllcea nu 
funcțtoneazfi încă n determinat și 
Imobilizarea inutilă a zed sl zeri 
do milioane do lei, respectiv a cas
tului ei.

ImpIlCaUIle factorului timp asu
pra procesului reproducției auar șl 
mal sugestiv dacă contropunem 
exemplului negativ de mai sus un 
exemplu pozitiv, furnizat dc Uzina- 
de utilaj chimic din PtolcștL Ln 
Bflrșitul anului trecut, aici- ă fost 
dată in funcțiune, cu 0 luni ta avans, 
o capacitate de producție pentru 
P2>3 tone rulmenți grei ispedalL 
Deci, economia națională a Început 
să recupereze fondurile Investite cu 
mult mal devreme dedt- ș-a scon
tat Cele aproape 5©0 tone mlmetițl 
rare vor fi fabricați In această peri
oadă, potrivit graficului de atin
gere a parametrilor proiectați, vor 
determina reîntoarcerea mol devre
me ta circuitul economic a fondu- 
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rilor investite, ceea ce asigură re
surse suplimentare pentru finanța
rea altor acțiuni soclal-eeonomlce 
de interes național. Ptaa la sflrșitul 
lunii mal sa obJlnuK! In avans o 
Sreducție de circa 5 milioane lei,.

Jnd expedlațl ia export nilmcnț.! 
In valoare de aproape MO 009 leL 
Nu-1 de neglijat nici faptul că In
trarea Înainte de termen Jn funr-

lerarea procesului de uzură morală avans cu 6 lună a celor peste Kă 
a produselor : ceea ce azi este a-' de obiective șl capacități . planift- 
vmm»i Armian» •._! cate să intre în exploatare In

acest an I Fonduri fixe In valoare 
de zed șl zac! de miliarde, de Id 
ar căpăta „viață* mal devreme cu 
~. lună, 'cjjgușee ar asigura depîțlrv* 
simțitoare a planului de producție

vnnsal și eficient, peste cițivă ani 
apare depășit la asemenea condi
ții se scurtează considerabil durata 

n, de randament economic înalt o.
iți unei inveslițll. adică durata ta caro «Tună, ceea ce ar ari;
!i- cbeimiellte individuale de produc- simțitoare a

lie Înregistrate la noul obiectiv stat șl, ca atare, sporirea volumalui de
mai mici dorit cheltuielile sociale acumulări Ia bugetul siatahii. Ast-
necesare pentru realizarea aceluiași fel. ar fi create surse suplimentaro
produs in unitățile care nu bene- atit pchtni fondul de acumulare,
ficlaza dc ce:i mai no'Jă tehnică cit șl pentru cel do consum : ril-
șl tehnologie. Pentru ca perioada dc mul dc realizare a altor tadica-
avaiis tehnic și telmologic «ă fio tori esențiali ai pianului, cum ar
totuși cit mai lungă nu există de- fi creșterea exporturilor și redare-
/•4« .J.. o ■   ..... . . .

arereme ;
Cîlitorîlor care ne-au adresat întrebări referitoare la VECHIMEA t 

NEÎNTRERUPTA IN MUNCA, vechimea neîntrerupta In aceeași uiti- J 
tale, vechimea ta locuri de muncă cu condiții deosebite etc., le răspunde l 
tovarășul ION MARCU, director adjunct ol Direcției legislația! mundl 
din Ministerul Muncit

®e știe .șl alte situații ta care 
Bainriălulul -7 deși nu 
mai este In raporturi 
do muncă cu unitatea...
— 1 &b menține vechi
mea neîntreruptă In 
aceeași unitate, dacă 
&e reîncadrează Jh 

.__ _ ____ , K termen de M de tile
neralo, fiecare dintre da la încetarea moti- 
elo avind un rol bine valor pentru care nu a 
definit la acordarea 
drepturilor cuvenite 
salariaților, Astfel, ve
chimea neîntreruptă 
in muncă (reglemen
tată în prezent prin 
art. 10 din Legea 
nr. 1/1970, iar piuă la 
apariția acesteia — de 
art. 133 și 133 indice , 
unu din Codul muncii) 

: servește la stabilirea 
cuantumului ajutoare
lor materiale pentru 
incapacitate temporară ; ■ 
de muncă. Iar in unele 
razuri a datai de tind 
se primește alocația 

' de stat pentru copii.
Totodată, ea este avută 
In ' vedere la progra
marea concediului 
odihnă pentru noii an-

1 galați și cel reincn- 
l drați, n căror vechime 
, In muncă a fost, po- 
l ; trfvlt leali. întreruptă. 
I în cadrul daatașură- 
1 rii raporturilor de 
l muncă. In vederea a- 
l sigurăr 13 unei mai mari 
) stabilități șl a cotate- 
I reaăr.i materiale a 
’ salorlaților, o dată cu 
1 ; Introducerea noului 
< sistem de salarizare 
1 a tost reglementata a- 
i cordarea sporului pen- 
l tru vechime neintre- 
ț raplă ta aceeași u- 
1 niiaic, vechime ce se 
* determină potrivit 
Î , prevederilor din anexa

VII kt 1LC.M. nr. 
. 014/IM8, pentru pe- 
) .rloffldete dinainte da 
i '36 martie 1870. După 
* această dală, rind a 
4 intrat in vigoare Legea 
j nr. 1/1970 privind or- 
) ganlzarea și disciplina 

muncii ta unitățile so- 
daUMo de stat, se au 
ta vedere dispozitive 

1 acestei legi. 
’ | în principiu, vechi- 
l , mea neîntrerupta în 
- jareeașl^ufiljjtlfijîrepre-‘ 

zlnta perioada ?elt Sar 'i 
Ia rialul lucrează ta- 
ir-o unitate pe baza a- 
celulașl contract de 
muncă, încheiat pe du
rata nedetermlnata, ori 
3, lucrat ta mai multe

După .cum i 
vechimea In muncă 
roprezJniă toate pe
rioadele dej timp in 
care o persoană a pres
tat activitate salariată. 
In practică se fotastec 
o serie do subdiviziuni 
ale acestei noțiuni ge
nerate, flecare <"

. vetor pentru care nu a 
mal. lucrat , Spre e- 
xemplu, astfel de mo
tive pol fi : trimiterea 
să urmeze o ș.roală, 
un cura de l calificare, 
de perfecționare sau 
de specializare, ori În
cetarea activității de

șifi ta W .■ r‘ *4 S «

„angajat prin trans
form,; potrivit prevede
rii enunțate mal atu 
se pruzumft că transla- . 
ml respectiv s-a efec
tuat In interesul ser
viciului șl, ca atare, 
vcctdmaă In aceeași U* 
uitate nu &a consideră 
întrerupta. In alte ca
șuri: — colo mai nume
roasa — cînd npar in

4 de
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a lucrat in mai multe 
unități, la care a trecut 
prin transfer in inte
resul serviciului. în 
afară de aceasta Insă, 
prin iefie s-au stabilit

Scurtnrea tormenuli'gțațJ- * __
creșterii eficienței economice șt din
nit punct de vedere: darea în „„ ui„ia uv- „ Ur,.e.i:a uwriumur 51 reaurc-
funcțiuna mal devreme cu i) luni u cU o singură soluție : reducerea rea importurilor, ar Înregistra de 
determinat Implicit evitarea unui --------- .................
mare volum de cheltuieli ce ar fi
c?22::.' -1--___ _ .....
pertivă pentru plata salariilor con
structorilor, ca și pentru adminis
trarea șantierului. ■

în condițiile actuale nu se pante
fr.ee abstracție de faptul că daunele 
pricinuite do prelungirea termene- 

, loc de execuție se amplifică consi
derabil sub incidența revoluției 
tehnlco-gtlinUfice. Ranldllatea cu 
care se succed perfec ionărlle leh- 
nlec și tehnologice determină acce-

duratei de realizare a Investiției.
1 ■■"y T " Timpul acționează necruțător In - . -------- ,

•rebniț efectuate in perioada reș- domeniul Investițiilor. Tocmai de desfășurarea in continuare a rc- 
. ........................  ' ” " ' aceea nu trebuie Iroriiă n!cl o ri. producției socialiste lărgite. La

■ astfel cn să fie comprimate la ma- aceasta na adaugă fnptul că ptine-
xlnium duratele de imobilizare a rea ta avans ta funcțiune n cit
fondurilor de Investiții. Reducerea, r.tal multa obiective asigură zeci șl
chiar și numai cu o lună, a tor- ----  . - •
menulul de execuție este de natură 
xă genereze mari avantaje economi-, 
ca. S3 ne imaghiăm ce conserința 
pozitive ar declanșa in economie și 
pentru Întreaga Șdezvoltare a soci®- 
tații noastre punerea în funcțiune ta

i'ăl''... ./.ras

asemenea, progrese evidente, cu 
efecte deosebit de pozitive pentru

seel de mil de noi locuri de muncă, 
ceea ce înseamnă tot atltea salarii 
noi apărute mal devreme în milita 
famfilL

. .....
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roasa — ci ud apar in 
carnetele dc muncă ale 
salariațllor inserie-1 e- 
feciuate de cele două 
unități care nu con- . 
cordă In ea privește 1 
natura transferului, | 
determinarea acesteia 
se va face prin veri- I 
ficarca tuturor artelor , 
care au stal la baza 
transferului, întocmite 
de unitatea unde sa
lariatul s-a transferat, 

în ce privește ve
chimea în locuri de 
muncă cu condiții de
osebite (grupele I șl 
II de muncă, publicate 
în Buletinul oficial 
nr, 38fl9S9). mențio
năm că salarlațl! bene
ficiază pe baza aces
teia de o scrie de a- 
vnntaje. Astfel, virate
le. prevăzute de lege, 
la care se poate 
obțină pensia pentru 
limită de virata bc 
reduc eu cite 8 luni 
pentru fiecare an lu- , 
erai efccav In tocurile l 
de muncă încadrate în , 
grupa I @1 cu cite 3 ț 
luni pentru fiecare an i 
lucrat efectiv în locu- J 
rile Încadrate In grupa.

„ ____ _____ ....  ■ II, cu condiția ca eala-
cametelc de muncă se “ rialul respectiv ita albă 
acorda o mal mică a- o vechime In muncă 
tențfo precizării naiu- de cel puțin 23 ani 
rii transferurilor c- (bărbații) șl 30 ani’(fe-.......nimenea!, 4 > 

________ „-rriil pen
tru limita de vlrsiă șl 
a celei do Invaliditate 
cauzată de aeddente 
în muncă sau boală 
profe®tonală ®e fiice pe 
baza unor procente 
mat avantajoase dccît 
cete folosite pentru 
îîîitari.'iț'j care ■ lucrează 
în condiții obișnuite.
Pe de, alta parte,-.ani,.- & 
larlațll Încadrați în 
tocuri de p, muncă cu 

dtMrgîltlte. ,?
teri'.'.or ^înscrise ți '

LA
CITITORILOR
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către salariată fiind 
gravidă sau pentru 
creșterea tmuj copil 
pină la Împlinirea 
viratei de 7 ani ele.

Dificultăți mai mari 
de Interpretare B-au 
sesizat la situațiile care 
pot fi considerate ca 
transferări In Intere^ 
su.’ serviciului. Unind 
seama că înainte da 
Introducerea in legis
lație a acestor noțiuni, 
la înregistrările din

o vech'rntî In muncă

fe-tuate (In .Interesul molie). De nsem 
serviciului sau la ce- calcularea pensiei 
rere); In anexa VII la 
H.C.M. nr. 914/1963 
există prevederea po
trivit căreia toata 
transferările efec
tuate pinii ia 1 ia
nuarie 1BOT. itentru 
care In carnetul da 
muncă nu se specifică 
In mod expres că stat 
făcute la cerere. a.‘ 
consideră, sub raportul 
stabiHril vechimii • ne-
Întreruptei» fa « ac&nșl ț £ rttadlțl I deosern te 
unltato.tca fund' cfiie-, .stabilita pe baza el-:.

; luate Id Interesul ser... —„—. „ ..
viciului. Astfel,' dacă, ■ ILC.N. nr 1 149/1963 și 
spre ; exemplu. intr-UrT 
emmet de muncă , fi-

. gurehză că la 1 iulie
10®3 s-a „încetat ac
tivitatea prin trans
fer-, tar la unitatea 
caro i-a primit pe cel 
In cauză B-a inserts

publicate in Buletinul I 
.oficial nr. 8S/1MB.— 
au. dreptul’ la concedii 

■ suplimentaro de odih
nă de 3—13 rile lu- i 
crătoare sau. In u- 
nele cazuri, chiar maj 
mari.

□

CONFERINȚELE JUDEȚELE
V DE PARTID

(Urmare din pag. I)

Pe fondul acestei profunde ana
lize a activității economice, confe
rințele extraordinare ale organiza
țiilor Județene de partid sini che- 
. . .. ...... cadrul 

igsjaruenlcior stipli- 
în întrecerea socia-

I.

| Catastrofa 
| n-a avut ide
I
I
I
I
I
I
I
I
I ..
fl din partea personal' 

vi ar, la enure Te adăuț
I alo noastre.

I
I încet!
I Zilele trecute, J județului' Teleorm

i
1

I >n ;uvuu

Iționate fl (Bucureșli-BtrioTMi), 
31 (Al&randrla-Zimnicea) și 32 
(Afexandria-Turnu Măgurele), 
radarul a depistai 92 de aulo-

I
! tocire, i
| cprJrti:

I
| Undeva
I
IAslalcnla 

Uscata exe

I
II■■I
I Foc la...
| ghețărie
I
I
I
8 peri}. Și 
| jecționat 
0 venit rap

IL ■I chiar șl la ghețăr 
„stinge0 la buzunar !

' -i ' /

| Cine
I
I
IPe șoseaua ce duce din Ba

cău spre orașul GheOrghe 
Gheorșhlu-Dej, ta dreptul lacu-

I da mnra tonaj ce poarta

Irul de lhmalrlculare

IgubÎL Pentru că 
Încărcata cu legf

I

Stația C.F.R. Cărei. Un tren 
de persoane urma să pornească 
apre - Jibou. Deși se înnoptase, 
magazlneriil Vlore! Vnnca a 
observat din- clirtea locuinței 
sale1 două vagoane de marfă 
caro se îndreptau singure In 
viteză de pe o linie de manevră 
tocmai pe linia pe care.avea să 
treacă trenul do Jibou. O sări
tură fulgerătoare pesta gard, o 
cursă cu tonta viteza după Va
goane. în sflrșlt,'V. V. a reușit 
să lo depășească șl aă amplaseze 
pe linie, Înaintea lor, pietre bo
lovani, lemne. în urma acestei 
intervenții, vagoanele au fost 
oprite după o curbă, la S®3 
metri înaintea semnalului de 
intrare /în stație. Primejdia 
însă nu trecuse. Magazinerul 
a pornit. In fugă spre primul 
canton șl a semnalat prezenta 
odor două vagoane a căror eva
dare — după cum s-n constatat 
— a fost provocata In timpul 
manevrei de o forfecare a cu
plei. PepUii actul său de curaj 
si eroism, comunistul Vlorel 
Vanca a primit calde felicitări ... - ■■ ___ iubii fero-

adăugăm șl pe

Grăbiți-vă...

Zilele trecute, p« șojelde 
. Judațțilui Teleorman, rtteda pa

trula da circulație ale aillitiei au 
luat in obiectiv citata autovehi- 

• culelor aflate in trecere prin di- 
| verse localMfi, Rezultatele — 

de-a dreptul alarmante. Mai cu 
I seamă, dacă auam in vedere ca 
I — ' «fc ctim sublinia tov. 

căpitan Constantin Pană — exce
sele de viteză în aiemenea >m- 
prejurări constituie principala 

I cauză a multor accidente cu 
urmări foarte grave. Numai 

I în cloud zile. pe. drumurile rsa-

ccMculc care> goneau, prin sate 
țf ora-șe cu niter® excesive. 
BlnelntâlM, toți cei în cauză, 
obUgați să la amlnta mat bine 
la vitrcomatrele de la -bord, 
au trebuit că lase graba, pentru 
a.,șuporiatainanxilg.corespum&- 

In viitor zd sperăm că 
cor^țtl ză «Cjjprăbearcă jl„. In- 

de i afla.; - da r ' .acea sta, ;e 
rinpara" .■cale1" ■' pen Ir u a ' ajunge 
sigur la, destinația. ,
‘ ’ r ,'1- 1 ,■! r-,..; ’ .'

pe șosea...
i

medicală Varvara 
_____ executa serviciul da 
gardă ia policlinica platformei ■ 
chimice de la Brălla-Chlșcanl. 
La un moment dat a fost În
științată că, intr-una din locu
ințele aflate in apropierea com
binatului. o gravidă are nevoie 
urgentă de ajutor medical. Var
vara a alergat șl a încercat să

■!,

,i

li

i

i1

/

•i/

câteva minute, mama ajutată 
de ea a dat noștera unul băiețel.

înaltă școală de educație comunistă, 
ridicarea calitativi a muncii pol'U- 
co-ldcologlcu si cultural-educative In 
lumina sarcinilor stabilite prin p.-o- 
Sul de educație comunistă els- 

do plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie lffîl. ■ ,

O atenție deosebita este nefasar ita 
atmrde abordârll problemelor mua- 

---------- 1 in’ 
care acestea i«l îndeplinesc atflbu- ■ 
țuie lărgite pe care le au in activi
tatea do plat, economică, edilitară 
și sodal-culturală. felului cum se 
predeupă de dctematlzarea el înfru
musețarea localităților, de rtetoec-

:£2" "" _ _5_12. j- ■ 
rnrea birocratismului, favoritismu
lui și a altor manifestări negative, 
Dc asemenea, vor trebui luate In dez
batere căile șl metodele folosita do 
organizațiile de masă și obștești in 
vederea creșterii capacității tor de mo
bilizare a oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor ce le revin din ho~ 
tărlrlle de partid și de stat privind 
dezvoltarea economică si soelata a 
tarii, un accent deosebit punlndu-sa 
ps- sporirea rolului organizațiilor. 
U.T.C. tjj al sindicatelor In antrena-

V

î

mate aă constituie, totodată, 
sintetizării anL j____:ri_.
montare luate în întrecerea 
listă do fiecare eoIeeUv de _____ _
din Județ în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului șl a t ' . 
republicii șl să stabilească cele__
ellclcnle măsuri neutra înfăptuirea 
lor.

Toate aceste sarcini economice, de ------- 7-—„;r,-,T................................. —
o covlrșltoare însemnătate pentru tarea legalității socialiste, de Inlătu- 
progresul patriei noastre, pentru re- —— *■ - ......
durerea mal grabnică n uccalnjuiul 
față do țările avansate economic, 
trebuie examinate. Intr-o strinsă re
lație cu activitatea organizațiilor de 
partid. Acestea- sînt șl trebuie să fie 
motorul amplei Întreceri socialiste 
care se desfășoară in întreaga țară : 
de felul «im muneeto comuniștii, de 
activitatea poiitleo-organizatorică a 
organizațiilor de partid, de eforturile 
Investite pantru ridicarea nivelului

soda- fie abordării broblemdlor n
munci consiliilor populare, modulul
»s . finrt* ni*P7!r>n tal Inclnnlht F>sr« , b4«p

tlonale a partidului și a aniversarii 
republicii șl să stabilească cele mul

GriWS să fncăldd mal re- 
I pede unitatea, Elena, Linte, os- 
I jta.'crâ la restaurantul „Loîri- 

șor” (Vileea), a strtns de
I pe vatră ji nu a găsit sltceca 

mal bun de JUcul cu el dccît 
tă-l arunca sub streaflna gneță* 
riri. Dar de sub sîreajind, scln- 

I felie au urcai imediat pe aco-
‘ ‘ cum acesta era con

tai din sluf si rita. a de- 
, _ _ . rapid o lorțâ care punea
. în pericol pădurea din Jur. Nu

mai inierccnjta promptă a gru
pei de pompieri din Rimntai- 

1 VilciVi c oprit întinderea flăeă- 
I rilor. Dar nici pagubele pro

duse la ghețărie nu rint de ne- 
I gliJal.Dc unde'-' "

chiar si la gh>

i

ÂVANTA/EEE DIMINUĂRII DURATEI 
DE EXECUȚIE Â INVESTIȚIILOR

•f

- fonduri yaîmare în plus Ia bugetul 
statului prin majorarea exporiuriior 
și diminuarea, în avans, a unor im
porturi

- diminuarea riscului de uzură morala
- crearea în avans a noi locuri de 

muncâ

TOATE accelerează astfel ritmul 
de dezvoltare a economiei și de 
creștere a nivelului de trai.

produse în pSus pentru consumul 
individual și productiv 
reducerea perioadei de imobilizare a 
fondurilor investite ; acestea aduc 
cîștig pentru societate mai repede 
decît se scontase prin plan

- creșterea resurselor la venitul na
țional

- reducerea costului investiției, impiȘ- 
cit al noilor produse, prin eliminarea 
cheltuielitor din perioadă .de execu
ție cîștigațâ

•y

&

£

%

■'1
de cmîșîlință deplmS'eâpâcltatraî' fie- u.x.v, țu ai amțucsueror m ansrena- 
cărul colectiv tic muncă de n găsi rea tinerilor, a tuturor ralarlațllor In 
soluțiile colo mal bune ’ «a». i.im« —sa „ ~.-

1 «a oede efl,
dric, /ocui
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Vedore din Șlqiiha
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soluțiile cele mai bune pentru reali
zarea exemplară a (sarcinilor ce Ic 
revin. Conferințele extraordinare ale 
organizațiilor județene do partid vor 
trebui să pună, astfel, accentul pe mo
dul cum au fast aplicate hotărtrila 
Conferinței Naționale sl ele Congre
sului al X-lea al P.C.IL privind per-, 
fccțtonarea vieții interne de partid, 
a Btlliilul șl metodelor de munca ale 
organelor șl organizațiilor de partid 
în conducerea întregii activități, creș
terea rolului adunărilor generale ca
-4 ■’A * y '■ ' >?’- •' ’■ •2”a»

țș;,T.;:

ta

Fot®; & Cristian

' vasta Întrecere socialista care a cu
prins întreaga țară.

După cum se știe, din rindul paril- 
tipânțildr la conferințele extra-
onUnare ale organizațiilor jude
țene de partid Se vor alege delegații 
la Conferința Națională a partidului. 
Aceștia sa fie cel mal buni dintre col 
moi buni comunist] caro îs! desfă
șoară activitatea in întreorinderl-In
dustriale, In unități agricole «otis- 
Ifete. în domeniile silinței. Invfita- 

, mintalul, culturii, artei, activiști de 
partid, oameni care b-au remarcat In 
materializarea jjollllcil partidului, in 
mătură 6ă prezinte în Conferința Na
țională preocupările colectivelor de 
muncă din care fac parte, experien
ța doblhdlta. felul cum se desfășoară 
activitatea consacrată îndeplinirii îna
inte de termen a cincinalului;

Prin caracterul lor de exigentă 
dezbatere comunistă, pătrunsă de 
un puternic spirit critic si autocritic, 
destinate a declanșa pretutindeni noi 
inițiative In marea întrecere socia
listă consacrată îndeplinirii <L__ _
de termen a sarcinilor actualului 
cincinal, conferințele extraordinare 
ale organizațiilor Județene de nar- 
t!d vor constitui un puterhic prilej 
de mobilizare a maselor largi de oa
meni al muntil spre a InfitnnlM cu 
noi și Importante succese, in toate 
domeniile de activitate, marele eve
niment din viața partidului, o Între
gului popor - ~ _
a Partidului Comunist

cipanUlor la conferințele exlra-
onUnare ale ---- 1 și-a uitat 

remorca ?

I
I
I

— Conferința Națională | 
Comanăst Ramăm L

Gheorghlu-Dej, In dreptul lacu- 8 
Iul Beld. stă uitată, de mai bine « 
da două săplămlnl. o remorcă | ... ....... C—T.. ■....« ■n-^unia_ B
-™. —.       21-SB-

2OS3. Faptul că zace aid nefo- | 
tosltă nu constltale singura pa- | 

1 remorca este • 
încărcată cu legături do bare > 
de metal de diferite profile, I 
care pot să dispară, deoarece | 
nu le păzește ‘nimeni. După .

____ , cum ®e vede, remorca șl in- 9 
înainte * treaga el încărcătură au fost | 

Ipur șl simplu abandonate. Cel , 
ce le-au lăsat aid au uitat să se j 
mai întoarcă la ele. Nu se gă- | 

I sește nimeni să le aducă aminte . 
eă remorca 11 așteaptă In drum î

I Rubricâ reriaclatfi da i 
Dumitrii TÎRCOB 
fi corospondeujii „Scînlcii” I

>U&«.
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Din activitatea
craioveni

scnsoru

.realizării Întregului plan

Textiiisteie de la

DE COMEBOl

cores.

mull ciment, clar țl-3 ...... ...........
intens ni Întrecerii soctaliste slntam conștient! că vom găsi cele moi 
sigure căi co vor duce In realizarea cincinalului înainte da termen. 
De aceea ți noi .cerem" tuturor clmenllștllor sft-si Intensifice eforturile, 
In această competiție a muncii, știind că va fi un singur clstlgăior — ci
mentul românesc, economia noastră.

Alexandru MURESAN 
Adrian POPESCU

® 10 000 tone de ciment față de 6 000 de tone anga
jamentul inițial ; pînâ la 19 iulie a.c. 5 500 tone de 
ciment peste plan © 3 500 000 lei beneficii supli
mentare © Un scurt „inventar" al rezervelor Interne 
s-a soldat cu dublarea angajamentelor la producția* 

marfâ '

kg fire 
țoască. 'i_ 
produselor, 
pentru 
iul U 
hărnicia 
britor

APOSTOLESCU 
cazdngerio grea

Șt. ZIDAR1TA
Iile ȘTEFAN
Foto : S. Cristian

Icnr — materie primă

Uzează zilnic Mul 
plinesc 
dintre 
apelul 
crahul 
tării 
le de 
genta. 
mobilizare 
vrea. ___MMH
acesta zile cu cel mai mare randa
ment, să obțină sporurile cele mal 
mari do producție, astfel, Incit • s& 
ofere o deplină garanție materială 
cuvLntulul dat fată de dumneavoas
tră. ■

cu mult înainte, de termen. Piăft la 
ora aceasta s-au conturat 127 de 
măsuri tehnice și organizatorice eo 
punctează precis fiecare’ latură a 
activității , economice. Bunăoară, 
numai ‘ prin*- aplicarea .măsurilor 
privind eliminarea locurilor Înguste 
din fluxul tehnologic al fabricai 
da aceîilenă-gaz metan șe va ob
ține anual (cu același personal) un 
spor de producțto In valoare de 
17 milioane lei.

Puternicul detașament' de 1400 
comuniști, silulrtdu-sa: in fruntea 
întrecerii, întreține șl dezvotiă -la 
fiecare loc de muncă activitatea do

In numărul de Ieri al „ScintcM* s-an publicat răspunsurile
„23. Auffust’^i: __ ________
platiorma chimică din Slobozia, adresată principalilor lurnlzorl de utilaje 
glee. Scrisorile primite din partea Uzinei de utilaj chimic din Ploiești și uzinei .. 
din București — pe care Ie publicăm mal jos — dau certitudinea ca obligațiile con
tractuale asumate vor ii onorate in timp util, ostiei ca termenul de punere în lunctlune 
a combinatului chimic din inima Bărăganului să lie respectat.

Ștefan Dul, de La fabrica de acid fi
celle, al cărui colectiv .contribute 
substanțial (1 (MM tone de acid ace
tic) la angajamentul suplimentar 
al combinatului. (Foto 2).

O vastă acțiune se desfășoară 
pentru reducerea șl chiar elimina
rea importului la unele materii 
primo șl materiale și In special 
pentru asimilarea unei game dt 
mai largi de catalizatori necesari 
combinatului și altor întreprinderi 
producătoare de Îngrășăminte chi
mice din țară. Din calculele preli
minate rezultă că pe, railea acestor 
asimilări de catalizatori &e vor 
economisi anual peste 10 milioane 
lei valută.

întrecerea socialistă a creat largi 
posibilități pehitfu Inițiativa do 
miAivft. La combinatul cralovean'’ au

obișnuit, contro
lul calității In filatură se 
face de laborator și da 
personalul tehnic de con
ducere ; muncitorii' și aju
torii de maiștri nu Iau 
cunoștință dedt llrziu de 
calitatea producției reali
zate șl fără a se putea ști 
întotdeauna cauzele defec
telor șl vinovatul. Cer
cul do control al ca- 
Utățlj — format din 7 
muncitori, ajutori 
maiștri șl laborant! 9 ,. ___ ______
tocmai menirea de a pre- primele operații In fi.talu- 
veni defectele pe parcursul ră șl, de; multe ori, cali- 
proccsuiul lehnolr ~ 
cui iși desfășoară acllvlta-' 
tea pe baza regulamontu- In aceste ateliere pre
tai șl planului de acțiune scrlpțllle de calitate, 
elaborate de serviciul or- Organizațlă de:bază nr.
ganlzarea producției șl a 3, împreună cu grupa sln-

Ir.g. Elena VRAB1EȘ 
serul serviciului organi
zarea producției 
și a muncii, .
Horica CAȘU 
muncitoare/ secretara 
organizației de bazd 
nr; 3, 
lordache 
GHEORGUE 
șl Hle CIDRU 
ajutori da maiștri 
din grupul de —----
pondonți ai „Sclnloii 
de la întreprinderea 
texfilâ'nDacia*- 
Bu cu roș li

niior dau naștere la dife
rite defecte (lucruri cu
noscute de obicei doarede 
maiștri), precum șl “ca 

■defecte se daloreac negli
jenței gnu neatenției, ne- 
respectăril prescripțiilor 
tehnologice.

- itczuiiatele de plnă a- 
cum Îndreptățesc organi
zarea cercurilor de control 
al calității și In alte sec
toare ale întreprinderii, ca 
un mijloc Important de 
îmbunătățire n activității.

, Nlcolae Marogan, 
Si alții — oameni 

cu mare experiență in muncă, buni 
organizatori. S-a luat, de aseme
nea,' măsura ca piesele subansam- 
blelor cu’ Indicator ..foarte urgent” 
să albă prioritate mal ales La' ma
șinile de sudură automată, dar șl 
la celelalte locuri înguste. La ca- 
znngerlo ®I In alta sectoare aglo
merate ®e lucrează in trei schim
buri. iar • conducerea uzinei ana-

ds maximă importanță ix-nlru,. p.-oducra-v(vc!n 
fccțlonărif metodelor detlbcru 'ș^ffevfiut ‘devi______ _______________
ploatarc;, aslgurindu-se o rezervă permanentă de 200 COO tone de.calcar, 
adică consumul pe o lună al fnbrlcIL

o Creșterea Indicilor Intensivi și extensivi de folosire n utilajelor 
prlnir-o mul bună organizare n producției, erata ce tace ca Fabrica do 
ciment din Turtln să atingă indicii maximi realizați pe plan mondial. 
Bunăoară, Iu cuptoarele mari no obțin cu aproape 2 tone/oriVcuptor mal 
mult ciment dedt cele mal bune realizări existente pe plan mondial.

o Perfecționarea sistemului de alimentare a morilor de ciment cu 
semifabricate și adaosuri, ceea ce nu numai că va determina creșterea 
randamentului utilajelor, clar va stimula,șl reducerea consumului de 
energie electrică. De. altfel, după calculele economiștilor, do aid. redu
cerea consumului do energie electrică și combustibil cu 2 la sută creează 
premisele unor economi! da Col puțin 1 milion de lei anual.

• Extinderea acordului global la "executarea reparării diferitelor 
.utilaje, concomitent cu folosirea metodei grefelor, ceea ce determină 
o reducere, In medie, cu 30 Ia sută a timpului afectat reparațiilor cu
rente și capitale'.

•Am căutat să cunoaștem In focul producției pe dțlva dintre cel care, 
zl de zl, contribuie la bunele rezultate ale fabricii, care oferă certitu
dinea umană a Înfăptuirii tuturor acestor măsuri deosebit de eficiente, 
care sint purtătorii inițiativei. •

— în „pinlecele” fiecărui, cuptor sa hotărăște soarta cimentului; 
de caracteristicile cllncherulul, obținui nici — ne spunea cocătorul Vaslle 
flea — depinde calitatea’cimentului. Iată de ce am hotărî t ca In fiecare 
zl să discutăm concret despre orice neajunsuri și să luăm măsuri ope
rative pentru a le înlătura neînUrziat.

— Tocmai de aceea toate utilajele trebuie, să funcționeze irepro
șabil — intervine maistrul mecanic -Iullu Giurgiu. Bunăoară, acum ne 
străduim să redăm'producției, măcar cu di leva ore mal devreme, cup
torul nr. 7, oprit pentru reparația curentă. Știm că fiecare oră de func
ționare se materializează In zeci de tone de ciment. .

Șl toți cel cu care am discuta* s-au dovedit pătrunși de Importanța 
sarcinilor care le revin, holărlțl să le îndeplinească.

— In fiecare loc de muncă, fncepind de La cariera de calcar șl plnă 
la morile de ciment, împachetare sau expediție — ne spunea lng. Paul 
AmuzcScu, secretarul comitetului de partid din fabrică comuniștii ae 
află in fruntea „bătăliei" pentru realizarea Integrală a angajamentelor 
asumate. Toți slntem convinși că întrecerea nu Înseamnă numai mal 
F “ ' ‘ ' mai. buri și la un preț de cost .mal scăzut în focul

țta ; s-au dat peste’plan importante 
cantități de îngrășăminte chimice, 
mase plastice si acid acetic ; planul 
de export a fast depfrjit cu ■ poște 
593 C®3 lei valută. Toate acestea 
consolidează rezultatele remarca
bile obținute In primul an ni clp- 
pinal'j'.ul și dau. totodată, garanția 
realizări! întregului pian cincinal

Colectivul unității noastre. In 
frunte cu comuniștii, a recepționat 
apelul colegial a! dumneavoastră, 
publicat In ziarul ..Sdnteta" din 8 
iunie a.c. Chiar in ziua respectivă 
au avut Ioc discuții privind depis
tarea operativă do noi posibilități 
menite eă asigure urgentarea livră
rii tuturor utilajelor. în secții șl 
ateliere scrisoarea deschisă a fost 
citită și dezbătută in terminarea 
schimburilor. Gazetele de perete 
au publicat o scrie de angajamen
te ale cazangiilor, sudorilor, stnin- 
Earilor. în urata acestei mobilizări, 
comuniștii noștri. Întregul nostru 
colectiv ea angajează, conform nou
lui grafic stabilit, ca „economizo
rul" — utilaj de înaltă tehnicitate 
— oă fie livrat la 9 iulie, cu mult 
înainte față de graficul Inițial ai 
uzinei. .O parte din componentele 
reactorului dc care ea amintește In 
nerisouroa deschisă sint aproamj gata 
șl ca vor expedia neînUrzlat. Res
tul utilajelor se realizează intr-un

. , _ primite dc la uzinele
și „Griylța roșie" din Capitală la scrisoarea deschisă a comuniștilor de pe 

tehnolo- 
,',Vulcan"

Șletan NAN
secretarul comitetului de partid, 
lug. Ion GORY 
directorul uzinei,
Nlcolae NECULA 
președintele comitetului 
sindicatului, . 
inq. Mlbal 
jefui secjiei

Comuniștii. întregul colectiv al 
uzinei noastre, au aQaS de efortu
rile intense pe care le depuneți La 
ora actuală pentru rrapcctarea 
termenului de punere In funcțiu
ne a Combinatului chimie din Slo
bozia. Sîntem pe deplin conștjențl 
că primele cantități de Îngrășămin
te vor putea fi livrate ta timp a- 
griculturll numai dacă exigența 
cu cure ați executat plnă acum lu
crările de construcțll-montaj 1 va 
atinge, In aceste luni premergă
toare Intrării in producție a com
binatului. cote maxime. Analiza 
desfășurată recent pe șantier cu 
participarea . tuturor factorilor do 
răspundere ce concură la Încheie
rea definitivă a lucrărilor de exe
cuție si montaj a relevat ca un 
fapt îmbucurător că atlt ■ benefi
ciarul, constructorii si monloril. 
dt și furnizorii de utilaje, printre 
care se numără si uzina „Vulcan" 
din București, au posibilitatea rea
lă ca. printr-o mai bună conlucra
re. prlntr-o mobilizare superioară 
a forțelor de care dispun să ®o In
tegreze In termenul stabilit "prin 
planul do stat, sfirșitul trimestru
lui III a.c.

Dc aceea, uzina noastră a luat 
toate măsurile tehnfco-organlzatb- 
rice șl politico-educative p© care 
le Impun sarcinile legate de expe
dierea ultimelor utilaje tehnolo
gice si do asigurarea funcționării 
In condiții optime a tuturor insta
lațiilor si echipamentelor livrate

fapt contribuții Inginerești proprii 
Izvqrițe din observațiile șl expe
riența personală.

Cea de-a doua inițiativă, ce cistigă 
toi mai mult teren —- „La grupa 
filr.dlc.slâ o mai tnarc atenție înlș- 
căry de Inovații și ratlonailzâri pa 
locul dc mund? — vine s-o com
pleteze pe prima, sllmulind de 
astă dată gindirea șl contribuția (eli
nică a muncitorilor' și maiștrilor. 
Comitetul sindicatului a difuzat 
organizatorilor de grupă sindi
cală o scrisoare in vederea exf- 
tlnderli Inițiativei. Dezbaterea scri
sorii In grapele sindicale tre-

La capătul dtorva săptămlnl de a- 
nallză aprofundată și de consultare a 
oamenilor, conducerea Combinatului 
chimic din Craiova a ajuns la con
cluzia că neoasiă întreprindere de 
prlm-rang a Industriei noastre chi
mice are de ipe acum condiții’ să-și 
realizeze planul cincinal cu un tri
mestru mâl devreme. (Foio I). în 
mod practic, aceasta înseamnă o 
producție suplimentară de peste ju
mătate de miliard lei. întregul 
sj>or de producție se va obține In 
exclusivitate pe calea efortului’pro
priu, venindu-so astfel in Inilmpl- 
narea satisfacerii cit mal depline a 
solicitărilor, Interne șl de export, 
do ingră'ăjninte chimice. Aceasta 
nu Înseamnă nicidecum o slăbiri: a 
interesului pentru aspdctole calita
tive ale activllățll ' economice.

.irlqi-inital ni 
nnnrmsa" ar

cum no fnde- 
sardnHo ■ «pedale. Mult! 

oameni au" răspuns la 
Slobozie! nminlnd con- 

de odihnă sau au. ho- 
să-șl sunllmentcze ore- 

lucru la comenzile ur- 
Există deci o voință și o 
. 3 generală. Colectivul 

- și o face rr s,a lucreze în

Uzina „Vnlcans! dm București

Sint numai dtava dintre obiectivele pe' care și-au propus să. le 
atingă clmentlștLl turdeni In acesta zile de entuziastă întrecere In ve
derea realizării cincinalului înainte do termen. ‘

. — Inițiativa Insufle ții oare de suplimentare a angajamentelor ini
țiale, In cinstea Conferinței Naționala a partidului rioslru șl a celei de-a 
XXV-a aniversări a reniiblicli. lansată de tovarășii nojlri.de la Bl- 
caz. nil ne-a găsit nepregfttltl — ne-a aius Lng. Constantin Găitan, di
rector tehnic al Fabricii de ciment din Turda. Fiecare'.muncitor, maistru, 
tehnician sau inginer a Înțeles că pentru ritmul rapid de. dezvoltare n 
oronomiel noastre, cimentul înseamnă pline. De fapt, plnă araim la in
dicatorul producțlei-mnrfâ am depășit angajamentul inițial. Noul an
gajament asumat de colectivul .nostru înseamnă* dublarea celui inițial.

Care sint resorturile interioare alo acestor .rezultate ? In primul 
riad, coîivingerea oamenilor că pot face mal mult șl .mai bine, convin
gere fundamentată din plin de analiza minuțioasă ,șl valorificarea ope
rativă n posibilităților reale care există la fiecare loc de muncă. Mă
suri concrete vin stă transpună In practică hotărirea coJectlvulu! de nici 
do a Bo Integra In efortul creator al națiunii noastre socialiste pentru 
ca acest cincinal xă se realizeze Inolnte de termen. Iată citeva dintre 
măsurile care constituie tem ei ta, trainică a cuvlntului'clmentlstil'or.tur- 
den! :

plnă In prezent Hotărițl sft rtsspec- 
tăm cu o punctualitate desăvlrșită 
livrarea tuturor utilajelor. îtl con
cordanță cu succesiunea In care 
este stabilit ®ă se desfășoare mon
tajul tuturor agregatelor produc
tive ale combinatului,, tun organi
zat echipe care lucrează cu prio
ritate, la definitivarea ultimelor 
repere. ‘ Zilnic urmărim, ! mereu nă 
cu toate cadrele de răspundere din 
uzină, cu muncitorii care realizea
ză aceste echipamente, stadiul exc- 
cuțlel lor șl. In funcție de greută
țile care apar Intr-un loc sau al
tul. hotărim și Imediat trecem Ia 
aplicarea unor măsuri noL menite 
sî înlăture Imediat pericolul în- • 
ttrzJerli In execuția vreunui utilaj. , 
De aceea ne angalăm cu fermi
tate față' de dumneavoastră ca la 
afirșltul acestei luni așa cum pre- ■ 
văd de altfel"șl grafleele de, mon
taj. să vă livrăm turbina de la 
cazanul recuperator ri armăturile l 
destinate cnzanclor de La centra
la termoelectrică.

Comuniștii, șl ca el toți munci
torii de In . secțiile de cazangerie. 
tevărle șl montaj general din uri
nă, caro realizează,” In aceste zile, 
ultimele ssibansambla șl reoere 
destinate combinatului, vă asigură 
că vor acționa' cu holăriro și , cu 
eplrlt de răspundere pentru execu
ția grabnică a acnstora. Cit des
pre asigurarea .funcționării Irepro- 

, șablle a celorlalte utilaje tehnolo- 
' gice livrata de noi. după cum șjițl

ritm accelerat, astfel Incit aceste 
patru componenta — corp-cazan, 
no vor livra cel mal tlrzlu ta 33 
Iunie. Iar alto patru componente 
de ta cazanul recuperator la 27. 2D. 
31 iulie și 2 .auguaL

Vă asigurăm că există o '.certitu
dine deplină a respectării necon
diționate a tuturor acestor terme
ne. Așa. de pildă, amintim că ■ s-a 
hotă rit ca. In principal, comenzile 
pentru Slobozie «ă fie repartizate 
comuniștilor sl muncitorilor al că
ror, șefi de echipe sint Al. Gealeo. 
Nlcolae Tudor, ’ 
Ion Tudoric

cu-
n ațină. Au

_ ferite defec- de realizare a sarcinilor 
muncitoarele Ștefan

Vo! In lira Ioana,
Mo
ina

te mașina respectivă. lectlveior de aici in- 
Pentru început, cerca- fiuonțlnd pozitiv calita- 

rtle.de control a! calității tea firelor. Comparativ cu 
au fost Introduse In ale- luna decembrie 1971, cirul 

de Horele, batnj șl carde, procentul de fire calitatea 
are deoarece atei se execută A era de 92 Ia sută, in 

----:L aprilie a.c. s-a. ajuns la 
ră șl, de: multe ori, caii- 98 ta sută fire de caJJla-

Ic. Cer- lalea firelor depinde de ■ tea A. , în ratatele de 
modul In care sa respectă sesizări sint semnalate 
In aceste ntellcrc pre- zilnic defecte care existau 

șl înainte, dar care 
erau sesizate . operativ - dc , 
muncitoare pentru • că ță ce dereglări ale mași

Colectivul secției filatu
ră a întreprinderii textile 
„Dacia" s-o angajat să 
realizeze sunllmentar. pes
te sarcinile de plan, 15 OQ0 

1 și să Imbunătă- 
simtiior calitatea 
or. in întrecerea 
realizarea ptanu- 

anșajamentelor, 
și dorința mem- 

cotectivuluî de a 
munci mal bine au un 
stimulent puternic In. or
ganizarea cercurilor ’ de 
control al calității. Dar 
ce cate cercul de control 
td calității ?

în mod obișnuit, contro-

mundl. Acestea prevăd dlcală și cadrele tehnice 
parametrii tehnologiei din secție au desfășurat o 
produselor și parametrii susținută muncă de expll- 
lehhlcl al mașinilor, care rare a rolului cercurilor, 
trebuie respectați șl’con
trolați, 1 "
a defectelor care apar In 
mod frecvent șl caro tre
buie Imediat sesizate de 
muncitorul - care deserves- tlvltatea, rezultatele co- 

, \ J-;

„Dacă ne referim numai ta cbcl- 
■ tulelile . materiale de producție, 

acestea vor atinge, In 107â, potrivit 
calculelor noastre, nivelul cheltuie
lilor realizate de întreprinderile si
milare din țările cu o tradiție mal 
Îndelungată , In ramura .resprctivâ" 
r-, (nc. retateiză, lng. Iustin» Jtogoz,' 
directorul general al combinatului.

Angajamentele șl .obiectivele pro- 
■JMiM au (o bază reală. Itanrimolu 
a® lunf/ale nnuiul au ,f<fcȚi.depăși ți

luat naștere două valoroase Iniția
tive ce captează de pa acum atenția 
generală. Prima exte ' formulată 
astfel: „Flecare Inginer să cerce
teze și să rezolve o temă tehnică 
«sau de organizare științifică a pro
ducției In propria Întreprindere'*. 
.&âa pornit do la idoea/bă activitatea 
de cercetare eomplexă In domeniul 
tehnicii șl organizării ..producției 
Ăffră mnrripori&lltaițhnentru spori
rea grâciiimf âaîefităență, economică 
a IntreBil activități- productive. .Cele 
59 de invenții, inovații, raționali
zări șl goluții tehnico cu caracter 
mal general, realizate de 38 de In
gineri și aplicate”In acest an vor 
aduce combinatului economii do 
peste 5 milioane lei. Semnifi
cativeste faptul că nici una duitfe 
aceste creații nu este cuprinsă ih 
pionul tematic tehnic, ele fiind de

. depistară și _do..va’orificaxa a noilor, zeștri.. 
rezerve, stimulează inițiativa coke- Clțlva 
tlvelor șl colaborarea dintre-mun
citori. accderind. Ln , lntimolnaroa 
Conferinței Naționale a partidului, 
ritmul cotidian nl producției. Inter
locutorii nojlri ne-au vorbit, In. 
deplina cuno tlnțâ de critizB, despre 
modalitățile lor de..acțiune pentru 
reducerea comsumurilot: specifice, 
creșlerea siguranței' In funcționare 
șl. a, performanțelor tehnice la In
stalații, dlversLfkxirea gamei sorti
mentelor, dezvoltarea activității ;do 
autbdotare cta, Asamenoa probleme 
ne-au fost relevate ■ de operatorul 
chimist Remus Dnbreszru. maistrul 
Vaslic Procopciuc șl mecanicul

un 
vă 

jă-I 
cu o 

punerea 
,, -s-____.iacasțîțl

important obiectiv da InvcstitlL : 
Comuniștii uzinei „Vulcan". în

tregul nostru colectiv vă asigură 
Încă o dată că realizarea integrală 
a măsurilor preconizate va fl ur
mărită cu strictețe," astfel- ca eco
nomia națională să ttanefidezo la 
timp de producția ce urmează să 
fie'dată de Combinatul chimic din 
Slobozta.-

» zașta-. un -Alu ^interes. . -.(Foto 3)- 
1.: a dintre activiștii șlmli-

. calif de ta. secția, amoniac,..el 
înșiși fruntași in Întrecerea socta- 
itelă, precum -operatorul chimist 

; Cornel Pirvulescu, maiștrii chlmjjll 
Gheorghe Hcsoh, Ion MLsUe, eloc- 

; trictanul • Constantin Ibnescu șf 18- 
, cMușul, Ion lsțudor ne declarau, in 
.aceeași, zi’,’ că"'realizarea cincinalu

lui cu 3 luni mal-devreme eate lie 
j deplin posibilă — dacă nu cumva
■ depistarea altor rezerve Interne va
■ crea condiții..pentru- un-avans șl

mal mare. . ‘ ;

de plan șl a angajamente
lor asumata de colectivul 
nostru in Întrecerea so
cialistă.

Ei'

6-au lua: măsuri penteu rcmodle-, 
rea oricărei ’defecțiuni ; .semnalate 
de către Grupul de șantiere mon- 
taj-cazano apartinlnd uzinei noastre..

In cal aproape trei ani,, de. cînd 
colaborăm împreună cu dumnea- 
voasiră la tnzej>lrâreâ cu- mfjtoăca’ 
tehnico a combinatului," In pofida 
unor greutăți datorata In parte 
nouă% dar șl întlrzicrll cu care Mi
nisterul ^Industriei, Chimice ne-a 
predat o oerloide proiecte necesa
re realizării, urtor subansambla ale 
utilajelor,- Intre noi a existat 
contact permanent, pe care 
asigurăm că s’ntcm decis! 
menținem șl In cohtinuafd 
exigență sporită’plnă la 
definitivă In . funcțiune a’1,

n-aveau certitudinea că 
vor fl înlăturate. Acum 
oamenii Ie semnateăză 

caro a rolului cercurilor. Imediat, inr cel care tre- 
______ _ __ In timpul care a trecut bule să Ie înlăture acțto- 
precum șl o listă de cind s-au organizat n- nează. fără. Intirzlere.

,J- .. „jjg, exemplu; ih ’caietul 
pentru operația „bataj“, 
muncitorul Ion Onu a se
sizat intr-o zl că „pătura" 
are neregutarilățl mart 
Ajutorul ■ dc maistru a 
căutat cauza și a constatat 
că trebuie schimbată 
reaua de la mi 
mal sesizat dlfc 
te 
Anlca, 
Ghiță Elena, Șerban M 
ria, N6sta.se Alexandri 
șl altele.

Este interesant de ară
tat că prin sesizarea ime
diată a defectelor tehnice 
și a altor neajunsuri oa
menii tșl ușurează manea, 
obțin rezultate, cantitative 
șl calitative mal bune, 
deoarece so asigură o 
funcționare mal deplină a 
mașinilor șl calitatea co
respunzătoare a materiei 
prime rolosile. Sporind 
resfionrabll'i.ilea perso
nală a muncitorului șl a 
ajutorului de maistru, ®e 
facilitează Îmbogățirea 

nu cunoștințelor profesionala 
ale muncitorilor. EI Inva-

Marin SORA
socrotarul comitetului da partid, 
En« LAC1IE
director general al uzinei, 
PeJre 1VANESCU 
șeful serviciului producția

i 'AîWro
*■

• ’ ■

KW

nojlri.de
rtle.de
N6sta.se


■ I

• FUnrmorJca de -.stat „Oeorge 
Ensscu" (la Sala Mică a palatu
lui) : Concert Mozart rasUnut de 
Orchestra do camera a Filarmoni
cii, condusâ de violonistul concert 
maestru Avy Abramovlcl — S3.
o Opera româna : Primlvara —
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puncte de vedere

SUCEAVA

muncii m sco.

Natalia STANCU

miercuri .14 iunie 1972

ite colaje cu o- 
r gura unul Eecar 
tobfi) - ~ '

• Vagabondul i CRINGAȘI 
15,33; 1».

dulce si crlsla-
61 ingenuitatea 
a com pantamen-

producție a studiourilor franceze. Regla : Rene ClâmenL Cu : Faye Dunaway, Frank Langella, Barbara Parkins, 
Maurice Ronet, Karen Blanguemon, Raymond GSrom

a cheyennllor : GHJ- 
is.»; is, MIORIȚA — a

trebuie să ne-Integram !n 
această muncă, -să lucram 
alaiuri de el. să le dam un 
exemplu mobilizator.

Șl latft clteva d’.n lucru
rile la care In prezent se 
lucrează Intens : pentru la
boratorul de chimie, prof. 
Urlu Hulubaț a proiectat 
o hartS luminoasă cu re
partizarea obiectivelor " In-

mea In- trucaj sHJisUc, manierism sl 
i Imitație Bierilâ. Aceasta «e vede, chiar 

si In cazul unor deosebit de talentați 
sotl de orchestre.

Cea de-a doua mare problemă ce 
se ridică permanent In fața ansam
blurilor profasioniijtc este cea a au- 
(cnticlilțll, privită sub două aspecte 
fundamentale ; repertoriul si stilul, 
în co privește repertoriul, trebuie 
Bubllniat ca o datorie primordială 
a acestor ansambluri ti formalii, sar
cina valorificării cu precădere a fol
clorului din zona locala rceoectlvâ sl 
din vecinătatea ci.

Trebuie combătută Insă tendința de 
preluare excesivă a speriel cfnleculul 
liric ..propriu-zls", cu mențiunea că 
.pini ți din varietatea iernatică șl, Is
torică a acestuia se accentuează o li
mitare exagerata la lirica erotică. 
Prea puține apar dnlecelo de nuntă,

In joia din sir. Brezoianu, din Capitala, s-a deschti, de curjnd, expoziția najionolâ de fotografii a. elevilor

lxtraloarelor sl atelierolor- 
școală. pentru împrospăta
rea materialului didactic, 
pentru mai buna valorifi
care p© plan inslrucilv-o- 
ducaiiv a buzoi materiale 
a scolii., Nu daparle de 
școala amintită, la Liceul 
nr.- 2 din Rădăuți (director 
prof. Petru' Bejenaru) după 
ce s-a realizat prin contri
buția directă a profesorilor 
de specialitate — cu ajuto
rul părinților, muncitori de 
diferite meserii, al elevi
lor -Înșiși — o excelentă 
bază sportivă, un cabinet 
modern pentru predarea 
limbilor străine, cadrelo 
didactice și-au propus să 
lărgească posibilitățile de 
acilvltata practică produc-

dc dor șl de Înstrăinare, păstorești, 
de cătănie etc. Dacă doina aoare din 
dnd In ciad, In variante locale va
loroasa șl chiar remarcabile, in 
«schimb dntecul epic e aproape cu 
totul dat uitării.

Pe de altă parte n-a extins, cu ten
dință do generalizare, deprinderea do 
a îmbina metodica de Joc, cu texte de 

Jn JnlreRimo In
ia „textieri" aau 

sărăcăcios al

tivitAțll școlare va fi reîn
noit $1 autodotat cu con
cursul celor carc-1. îndrumă 
direct. ■>

întregul plan de acțiune 
a fost pus la punct de bi
roul organizației de bază 
P.C.R. șl de conducerea li
ceului. fiind apoi dezbătut 
In adunarea generală a co
muniștilor. | Fiecare profe
sor și-a asumat răspunderi 
șl obiective precise. Preocu
parea tuturor este aceea de 
a duce la bun sflrșlt lucrul 
Început, de a pune cit mat 
bine la,punct scoală, în ssa 
fel Incit la toamnă, la des
chiderea cursurilor. atunci 
clrtd liceul jșl va sărbători 
centenarul, devii să aibă

dustriel chimice po terito
riul patriei noastre și un 
tablou sinoptic pentru pre
darea mal sugestivă a sis
temului lui Mendeleev, po 
care le realizează împreu
nă cu elevii «ăl de la zl șl 
seral. Prof. Ambrozie Be- 
jan a Început să adapteze 
laboratorul de ștFhte natu
rale pentru a face față u- 
nel predări moderne a bio
logiei, după noua progra
mă. precum șl urmăririi 
lecțiilor de Iclevjriune șco
lară. O nouă funcționalita
te va căpăta, după un an 
de experimentare. cabine
tul de științe sociale, de 
caro «o ocupă profesorii 
Gheorghe llolban șl Ilarion 
Ilurjul. La rlndul lor, pro-

.. . Crlșam
Citeodata rărnlnem medi
tativi : In fața carlcu- 
turii profunde, cu amplu 
bcm generalizator (Eugen 
Taru :1a treapta de Jw a 
tronului pel care e un Îm
părat buhăit; .bufonul zace 
trist, cu un plasture pe

strlngerc șl fascinație 
a imblinzltoruluJ.

Afanasiev, „comicul 
cu ochii unei stole 
trlsto“, cn și colegii Iul 
mal tineri Triapițin șl 
Malkov au contribuit 
la veselia și animația 
generală. 1-a.m văzut 
executlnd cu mult haz 
numeje clasico (mu! le 
pe terna proprietăților 
necunoscute ale mate
riei), precum șl dte- 
va, mal noi, cu eficace 
țintă satirică.

„Omul invizibil", pe 
rare l-am aplaudat la 
iflrșllul spectacolului 
In persoana lui Olar 
Raiiinni, ne-a făcut să 
ne minunăm In fața 
obiectelor mișcata de 
forțe „nevăzute".

în spectacolul pre
zentat la Bucurej’i de 
Circul Mare din Mos
cova am putut lua dec! 
contact nu numai cu o 
artă ce Ișl trage rădă
cinile dintr-o milenară 
tradiție, ri și cu efor
turile de înnoire pe 
caro le fac slujitorii ei..

Problema păstrării sl valorificării 
corespunzătoare a tezaurului artei 
noastre populare aduce , inatentta oul- I 
nlei publice, intre alte multiple as
pecte. activitatea ansamblurilor pro- 
fenlontota do folclor. Astăzi funcțio
nează In București s! In orașele de 
reședință județene 7 ansambluri mu- 
z!cal-coregrafice sl .35 formalii or- . 
cheslral© profesioniste profila te In
general pentru valorificarea folcloru
lui. aflate Jn subordinea sl cub în
drumarea sindicatelor sau a consi
liilor populare județene.

Analiza activității acestor unllătî. 
Întreprinsă da Consiliul Culturii sl E- 
ducoțic.l Socialiste, cu ajutorul unor 
colective complexe de specialiști, ne-a 
prilejuit cunoașterea realizărilor, a 
dlflcullătllor și problemelor acestor 
formațiuni artistice.

Spectacolul folcloric susținut de ar
tiști profesioniști se cuvine a 
fi deosebit prin natura 'șl atribu
țiile sale do folclorul ..nativ- — fol
clorul „propriu-zls" — limbai artistic 
natural ®i tradițional ni Insusl omu
lui din popor. Profeațonlsnul artistic 
implică detașare el specializare, luci
ditate sl opțiune conștientă — creș
terea consfllntel sl a măiestriei pro
fesionale fiind in acest raz o premi
să a realizării artistice dorite.

Da aceea, prima ți principala pro
blemă cu care’ se confruntă ansam
blurile nrofertonlste folclorice este 
selecționarea cadrelor precum sl con
tinua lor pregătire șl primenire, spre 
a asigura caii ta tea interprotilor din 
masa orchestrei si a dansatorilor, a 
sofiștilor vocali sl instrumentiști, a 
dirijorilor.

Prezența unor conducători sl în
drumători artistici experimentali sl 
pricepuțl — ca P. Bodeuț si C. Arvin- 
te (de la ansamblul „Rapsodia romă- 
nft“ din București), «sau a unor veri
tabili artiști populari reprezentativi 
— ca frații Petreuș șl Angela Bueiu 
(de la ansamblul „Maramureșul" din 
Bala Mare). Sofia Vicovwnca șl Sil-' 
veslni Lungoci (de la ansamblul ..C. 
Porumbescul din Suceava), Ana Pa- 
catiuș sl Lucn Novac (de la ansam
blul „Banatul" din Timișoara), Ste
fania Rare? (de la „Rapsodia româ
nă"). Iile Muțiu (orchestra populară 
a Filarmonicii din Cluj). Maria Pro
curi (de la ansamblul „Mureșul" d’n 
Tg. Mureș) șa. — valoroși cunoscă
tori șl Inlcrprețl al folclorului din 
zonele pa care le reprezintă, contri
buie In chip substanțial la calitatea 
spectacolelor sl a concertelor adusa 
în ficenă de ansamblurile sl forma
țiile respective.

în schimb, economia de efort si 
goana după succes facil duc la Insta
larea sărăciei de contlnpl sl a mono
toniei. ca rezultat ol reproducerii 
standardizate a unor ©lamenta do 
„succes" inițial ; de aici efectul de 
rutină șl plafonare pe caro ii simUm 
în fata aiitor reluări oboritoaro al©' 
mereu aceluiași ..repertoriu", redat In 
stoeenși manieră. Incit oină sl virtuo
zitatea Inițială ce transformă cu vro-

cele mal multe ori 
vcntale (comandate 
fabricata In arsenalul. _ 
unora din soliștii vocali). Prea multa 
dintre acestea vorbesc, cu suhărătoa- 
re emfază sau cu o romantlozltate 
Ieftină, despre .jîurite" arteptato sau 
furate la „fintlnlțfi", In „poieniță", 
sau în „pridvor" de harnici agricul
tori. care ișl lasă cu ușurință lucrul 
In ogor spre a umbla de circumstan
ță cu ulciorul după apă la Izvor. O 
atmosferă Idilica, superficială, de pa
radă ostentativ cimpenească si de 
fosUvlam pastoral desuet «o dega.lă 
din prea multele atare „făcături". In 
care satul golit șl «sărăcit de Drooie- 
me e doar clement do decor exte
rior.

Pe scurt, cele necesară o Împros
pătare și diversificare a repertoriu
lui. care cere din partea soliștilor, a 
dirijorilor șl a conducătorilor artistici, 
o permanentă sl ■ asiduă muncă de 
documentare sl de- culegere proprie 
de piese valoroase, direct de la Bur
sa orală, din zonalo pe care Io re
prezintă, ca sl din cercetarea pubil- 
cațlilor si reeditărilor de foîdor co 
Blau fvrtăzl pretutindeni el cu ușurin
ță la 1 nd amină.

Dncă îmbogățirea șl primenirea re
pertoriului islnt relativ ușor do obți
nui dată fiind bogata sursă a fol- 
clnrulul tradițional, deprinderea co
respunzătoare a stilului c o problc-

c.'irlcnțurlțilior pentru e- 
fortul lor. sanitar indirect 
tonic Iran’., le adresăm, un 
suria frățesc 51-1 așteptăm 
la anul .mul multi, mal 
burd, măr tari'td — dacă 
se poala — mal la larg,

■ : ■ ■ ,
Valentin S1LVESTHU

D1MJLESCU
B '. ■ w. V

Pe» plaiurile race vena 
prinde contur — In acesta 
zile de Intensă emulație in 
muncă a întregului nostru 
popor — o experiență des
pre care promotorii ei nu 
vorbnsc prea mult. Nu s-au 
glndlt nici să-sl anunța 
spectaculos Intențiile, nici 
n-au făcut prea exacte 
calcule materiale — ca ba - 
neficll se vor realiza, clți 
bani sb vor economisi, deși 
asemenea socoteli nu slnt 
deloc de neglijat : nu chib
zuit doar gospodărește, cu 
lucldtiato : vom avea se
rios de lucru pină ta toam
nă ! Și si-au suflecat ■ mine
rite, pornind metodic și 
ferm la treabă.

...Poposim ta ÎZceul nf. 1 
din Rădăuți. Aici a Înce
put b amplă acțiune de re- 
amenajara și modernizară 
a laboratoarelor, cabinete
lor. atollerelor-școalfi. me
nită ®a determine o îm
bunătățire eubxtanțtală a 
pregătirii 'elevilor. Con
diții de realizare : par
ticiparea obștească o în
tregului corp profesoral, 
munca nemijlocită a tutu
ror forțelor active alo li
ceului.

— Șlntem profesori, șl e- 
ducatori ; avem înalta în
datorire de a‘ face edu
cație comunistă tinerei ge
nerații -- na spune prof. 
Anton Romencu, direc
torul ilcculiii; De uctsea, 
nu puteai rămine deoparte 
acum clnd întregul itopor, 
fiecare colectiv de muncă 
«o angajează .«fi contribuie 
ta dezvoltarea economică a 
țării, la gospodărirea mal 
rațională a rĂsurselw de' 
care dispune. Și dacă,, așa 
cum ne-o cerb partidul, ve
ghem la educarea elevilor 
în virilul muncii, la pre
gătirea lor practică, cu ntil 
mal mult'noi, profesorii.

“ r- ■
fesoarelo maestre Virginia 
Jos rein a . șl Eugenia Tar- 
feni amenajează atelierele 
de lucru pentru eleve. îm
preună cu mniștrll-înslruc- 
tori do ta atallerele-scoalS, 
elevii realizează mobilier 
nclcevnt. unele reparații la 
lastalațllle clădirii; ImpreJ- 

- muirea școlii etc. Șl astfel, 
flecare compartiment al ac-

llhta, și expresiile per
plexe, șl legenda implici
tă ori explicită, sau ta 
Gh. Chlrtap, ori la Mitici 
Grosu (unei clăi de păr 
1 se oferă fie- foarfecele, 
fie pieptenele); ori -ta 
V.. Ctălță-MIndra (In «sala 
do așteptare a veterina
rului ,so află un cioban 
cu turma ui dleva cu
coana cu cățel Impangll- 
cațl) — alteori se expri
mi intr-un sarcasm rece 
— ca la Gabriel Bratu 
(subal tomul o face pe 
prcpellcarul In timp co 
șeful ylnaază). Ion Davl- 
doscu, A Poch (expunlnd 
'Interesanf ■
btecto ; (

interprețl lor energie șl tensiune 
și cum zborul lor poa
te avea ta un moment 
dat ceva din freamă
tul neliniștitor al u- 
nul stol de păsări.

Dresor i ea Al don» 
Prokopleva șl Boleslav 
Zabucas ne-au rea
mintit, prin perfor
mantele lor, calitatea 
omului dc Imbllnzltor 
al naturii. Fermecători 
șl Înduioșători în sine 
— numeroșii pași de 
dans, în acord cu celo 
rnni felurite melodii, 
executate de calul 
dresat ta „înalta școa
lă" a Aldonel Proho- 
plcva au marcat cu 
putere faptul că omul 
e capabil să transfere 
naturii ceva din pro- 
pria-1 grație. Inr va
loarea educativă o nu
mărului de dresură do 
urși a fost cu atit mal 
mare ai di — „par
tenerul" lui Zabucas 
fiind refractar cu co
menzile uzuale — am 
oxtatat la p adevărată 
dcnxmstrație a ceea :e 
înseamnă

. probabil știută șl accepta- l" 
tă do caricaSurlșll- Atunci 
de ce,' adesea, .lallludinns 
moale șl valuta spre

1 eter ? Aid ar fi fost o- 
portună discuția deschisă 
gl.dt ,mal amplă. . .. ?

Clștigurile In materie 
dc: expresiivitale nu slnt 
aid ele impresionante. 
Maeștrii datornici al ge
nului apar, ca totdeauna, 

- siguri po. unelte șl pe ce 
vor să siJurtă (Nell Cobar, 
cu har al compoziției, 
Cleridu,'.-'cu foarte reușite 
caricaturi de artlșU. a- 
mlntlndu-1 pb Xon Sava — 
și alțU). Dintre , cel mol 
tineri, talcmul .de prima 
mină e Ton Dogar-Marl- 
tk’.’îcu, cu un rumor dur, 
violent, cu desene decu
pau; parcă din1 b'jpcurl du 
metal, cu o inspirație 

-surprinzătoare‘in forme 
deloc facile, modern prin 
excelență. De âtwmenea,

l Anton Drago?, meticulos, 
! îngrijit (foarte pregnant 

desenată Imaginea Zeu- 
Jui-Automobîl — căruia 
1 se prosternă ta eodu un 
cârd dc. adoratori pleoș
tiți). Dur tinerii Jnzw.ru'țl 
sint puțini. Tot puțini 
slnt sl cel care m expri
mă dezordonat, chiar pri
mitiv, fără simț al com
poziției, dlvaglnd po car- ( 
ton In neputința de a-șl 
fixa ideea'si de a ordona 
linia,- ncștlind — cum glu
mea Vasari — dnd eâ-șl 
la mina de pe lucru (poa- . 
te nici dnd să jl-o pună). 
Puțini, dar slot. Ca In ori
ce'expoziție, ci au șl aid 
rolul eienwntc'o” de coa- 
Irajrt ce făc mal rellcfante 
Însușirile majorității.

Le mul’-.irnlm căldur<M

ROMANIA-FILM PREZINTĂ LA CINEMATOGRAFELE SCALA, BUCUREȘTI Șl GRĂDINA SELECT DIN CAPITALĂ 

CASA DE SUB ARBORI

a „duetelor" ț'ț a i
Jtat T- solistă, pe fond orchestral). 
sau dialogul, prelins, spiritual, in 
caro Interpretul Întreabă, iar lntren- 
Ra orchestră răspunde — fenomen 
inexistent în tradiția folclorului 
nostru. . ... .

In sflrgit. est© criticabilă deprinde
rea ca sollrtu! vocal să fie mai tot
deauna acompaniat, sub Privegherea 
dirijorului, de întreaga formație in
strumentala. Aceasta cere din partea 
clnlărețuiul ©fortul disperat do a a- 
copf.'ri cu vocea oa furtunosul „tutti" 
al orchestrei. îhdepărtJndu-se atit de 
mult do sonoritatea ——
lină, de prospețimea 
micilor tarafuri si a 
tuiul economic instrumental din ve
ritabila noastră' tradiție folclorică. Do 
altfel, se observă totodată sl standar
dizarea obstinată a unei anumite at
mosfere «imfonlzante de acompania
ment orchestral dansată cu două de
cenii Jn urmă da simfonismul popu
lar" nl orchestrei ..Barbu Lăutaru". 
larg preluată șl adesea mediocru sl 
stingaci mui'Jpllca'.ă de mal toate 
formațiile instrumentale) : sc«w.a 
duce către o nedorită uniformitate și 
nivelare a varietății genurilor sl sti
lurilor regionale.

Dansul popular cunoaște sl el. în 
diversele interpretări, o seamă do a- 
dfiuHlri, de ffiiUzărl excesive care-1 
diminuează autentlchatoa. Dar despre 
aceasta, cu alt prilej.

Alexandru I. ĂMZULESCU

Deși toată lumea vrea 
bS ri-dă — șl blno face, 
căci voioșia, cum spune 
filozoful, e starea esen
țială a «spiritului om-enesc 
— manifestările do umor, 
slnt rar© ; festivaluri' de 
literatură se intocmesa 
acum multe, dar de lite
ratură umorMIcă nu e 
nici unul ț festivaluri da 
teatru se organizează nw- 
reu, dar ta un festival de 
comedie nu s-a glndlt nl- 

, meni — și de abia an.cn 
un an o autoritate 
rală locală (Va&lul) a avut 
fericita Idee de a propună l 
un (deocamdată) modest 
festival..al artiștilor ama
tori care practică «satira ; 
reviste, avem cu zecile 
dar de umor e numai una.

\ Do aceea, vernisarea pe
riodică, stăruitor con®ec-' 

' yentă, a. unul salon da 
graficii umoristică e ■ un 
fenomen car© produce 
bucurie. Caricaturiștil pa - 
care-1 Intllnlm mereu In 
coCMteno șl hebdoma- 
dere ies, o dată pa an; in 
lui Ir.© festive, in for șl 
Burid subțire In grafit, 
chemlndu-ne aă-1 Jude
căm nu numai ca Indivi
dualități, ci șj.ca breasia. 
De oe e atit j de modest 
,«Salonul umoralul" în a- 
ccst an (numai o aălițâ, 
la Galeriile din strada, 
Onești), do ce nu expun 
artiști din toată tara, do 
ce nti’ee însoțește expozi
ția cu alte manifestări — 
un mic colocviu al umo
riștilor cu ellloul șl cre- 
lonul. autografe ba ca
ricaturile vlndute. o tn- 
Ulniro cu desenatorii zia
relor satirice din între
prinderi, o șezătoare in 
colaborare eu scriitori șl 
compozitori etc. — nu ar© 
rine să ne răspundă a- 
cum. Poate mal lirzlu.

PornitMl deci numai de 
la‘ ceea ce nl mj arată, aă 
remarcăm cu- plăcere spi- 

- ritulin «tare se - - luptă 
umoriștii OTtonuiui cu 
palavragiii* șl cu tem bel Is-

■ ■ .• . '

v„ 
cele mal bune condiții de 

i «studiu | șl pregăflro praed-
fn multe unități de lnvă- 

țSmlnt: din, județul Suceava 
este vizibilă hot&rîraa ca
drelor, , didactice de a con
tribui la amenajarea școlii 
respective — in timpul.va
canței de vară, plnă la în
ceperea noului an — a la

mă cu mult mai «JiEkllă, de obser
vare și sesizare sdlncâ, de studiu 
atent șl exercițiu perseverent, dar 
mal cu «seamă de talent si de resur
se Interioare, In această privință, 
dincolo dc problemele de fond șl de 
studiu adlncli. Jrcbule combătute cu 
tărie unele aspecte profund dăunătoa
re, care țin mal.ale.3 de atitudinea 
ai de prezenta acenlcă a. interpreU- 
lor si care întinează în gradul cel 
HM1 InaSt bunul gust, decsnia șl so
brietatea folclorului traditional.

Generalizarea profesională a zîsn- 
betulul artificial, dulceag, ocheadelo 
galeșe, mobilitatea mimică șl gestlcu- 
iațta exagerate p'nă la cabotinism, 
contrastează total cu sinceritatea și 
ndlncimea Interiorizării, cu . simpli
tatea șl economia de mișcări inutila, 
alo veritabilului 'cintăreț popular.

-între excesele stilistice crltlcabtie 
trebuie amintita sl tendința foarte 
frecventă, cvasi-generallzată. a ®o- 
llșlllor vocali do la ansamblurile 
folclorice profesioniste vizate mal 
cu scamă In cazul repertoriului asa- 
zls moldovenesc șl ardelenesc, de a 
abandona linia melodică to partea fi
nală a clntecuiul. pentru a folosi cu 
orice preț «Irigă tura energic scanda
tă — (in realitatea folclorică, apa
najul dansatorilor). E negreșit aid 
un efect al tendinței accentuate de 
a folosi nemăsurat mariajul silit al 
melodicii de toc. cu textul a.ța-zj3 
poetic, de cele mal multe., ori fabricat 
de circumstanță

Proliferează, do tesomenea, In ulti
ma vreme, o anumita modă ieftină : 
” „dueleler" (dialog muzical: so

lo,S3 Te'retaeniatera pentru copil 
șl tineret : „Răzbunătorii".

ÎL» Telejurnal. ,
17.W Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Cura do limba 
engleză. Lce'.la a lis-a.

1S,®9 Do n-ar fl dorul pc luma — 
Muzică P'Opuînră.

ll,E> Noutăți cultural-arUstlca.
18,43 Tragerea Pronoexprca.
13,sa Timp șl anotimp In agricul

tură. , - .
1»,JO 16J1 de seri. 
18^0 Tete Jurnal.

In Intlmplnarea Conferinței 
NățiouaJo a Partidului Comu
nist Hoinări șl a coiul de-a 
XXV-a aniversări a* Repu
blicii. Tara Întreagă ta 
intrecere.

• «Vstă-searl dansăm tn familie : 
&ÎOSILOR — 10,13; 18, la gnMlnă
— M,H,->VrrAN — 1SJ5; l'i.15. la 
grădina — î®,33, COSMOS — 1SA5; 
17,4.5; ».
a Trafie : FLOREASCA — 15.Î3; 
18; ARTA — 13. M; 18, la gră-
dtaâ — S3,33.
o - Ancheta de la hotel Excelsior i 
VLACARA — 1SJ0; 18; 8J.1S.
n Evadare din Planeta maimuțe
lor t FERENTARI — 15,33; 17,43; to. 
a Felix șt OUlIa s LAROîiIET — 
15,33; 19.
• Clnd pentru Infern : MUNCA
- 15»; 1B; to„15.
o Mary Poppins s RAHOVA — 
13,to; 18. '
a Copacii mor în picioare t PRO- 
GHESUI. — 1S,M; S3: S3,13.

Talentațll _ . .
ai Circului Maro (lin 
Moscova — care ne 
vizitează țara — ne-au 
reamintit, prin spec
tacolul prezentat re
cent tn București, că 
sub cupola ctasică se 
află un spațiu miracu
los. Un spațiu In care 
oamenii tofring, prin 
curaj, prki pasiune, 
prin tenace efort, le
gile fizic® ale univer
sului.

Gltnnașll aerieni ca 
Vlctoras șl ăllcolas Pu- 
Irius, voIUjori ca Bena 
și Iuri Matveev, acro- 
bnți ca artista emeri
tă Jadvlga Ramanans- 
kene ku ca tinerele 
Lldia Gaîclunene șl 
Antonina Puirene, 
precum șl Jochei ca 
cel din trupa I.aptado, 
săltători la batculă ca 
cel din trupa Rlse.be- 
vld-Votoovo — au de
monstrat cum pot fl 
lnvlnzo legile gravlta- 
țlsl, cum oamenii so 
pot mișca la mari 
Înălțimi cu o uluitoare 
siguranță șl grație, înseamnă voința de 
cum pot zbura fără alt fior șl puterea aproa- 
„motor" declt propria pe magică de con-

p'*, t,1 '-J Kj ,pî v> ■" , p :■ l-t’4
- t!vă a( elevilor, . priit .șmo-. 
. najarea unor ătellere-țșwa- 
' lă. La liceul „Drago? Vodă" 
din Cimpulung-Moldove- 
iieșc (director prof. Hor
tensia Șohan),,pe lingă tra- 
dlflortatote laboratoare do 
fizică. chiftite; geografie, 
modernizata șl ele, profe
sorii de fipectaUtata au 
conceput amenajarea unul 
exCT.lent cabinet do mate
matică, a sonîl didactice, 
cu plante dta lumea Întrea
gă, a celor două cabinete 
do. științe sociale (Istoric, $1 
fUozofie) etc.

Multe din aparatele și 
JnstatatKle ■ realizate sau 
preconizate la liceul eco
nomie din Suceava poartă 
amprenta Ingeniozității, 
fantezia! si priceperii unor 
cadre didactice caro au în
țeles că misiunea profeso
rului nu se încheie o data 
cu orele de curs, cu lec
țiile expuse do la cațedrA

— în practica curentă lai 
face tot mal mulț loc ima
ginea profesorului-lnova- 
tor. a profasorulul-raUona- 
llzator >—■ no declară prof. 
Cornelia Duceae, directo- 
rul liceului. Pentru că 
tehnica didactică mo
dernă cu care școala e 
dotată sau pe caro el În
suși oi creează, se cere cu
noscuta, utilizată eficient, 
întreținuta Jn stare do 
funcționaro optimă. în a- 
ceasta ambianță de muncă. 

. lecția despre rolul șl va- 
.Joarca muncii, despre tada- 

. tocirea fiecărui cetățean 
de a fl folositor tării în 
orice domeniu ar lucra — 
po caro o predăm elevilor 
noștri — va dobindl o rea
lă valoare educativă, avlnd 
acoperirea „în aur" a fap-

• t • ' âi »

1 V

f ft.»1 :< 1
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Popes-

la Combinatul siderurgic din Galați

Nlcolae Ț1C

Pasiune statornică

crminal și

Desen de NOVAC

Cititorii așteaptă un răspuns

în amonte

Mihai CARANF1L

ancheta socială

Sancțiuni exemplari

Desene

llte TANASACHE 
Tudorel OANCEA

n sac și cu obrazul curat ?

coleciiv... In douâ
na". Aceeași

PRIN©’

respective ac

Un caz, in aparență ieșit din comun.

i," mlau- 
flulerind.

s-a Im . . 
rUe si rumegușul 
taie din preJucrareă lem
nului in sectorul nostru. 
Noi 1 le livram zilnic. cu 
tonele, fără a le dntări 
jn prealabil : ce vreți, 
n-aveam timp fizic «6 
facem ..descurcarea* le
gală.: Dac5 șeful depozl-

în legătură cu articolul nostru 
„Aerul care priește lipitorilor", ar
ticol ce bl propunea să analizeze cu 
climatul moral In rare sl-a dus ac- - - 
tlvltatea fostul inspector do Ia ser
viciul de gospodărie locativă din 
cadrul Consiliului pomilar al muni
cipiului Satu-Mare. Moisa Jenică, 
prins In flagrant delict de luare de 
mlfă, primim următorul răspuns 
din partea Comitetului judetehn 
Satu-Mare al P.C.R. :

„Au fost luate „următoarele mă
suri :

1. Moisa Jenică a fost trimis tn 
Judecată pentru luare de milă :

2. Rotaru Dumitru, setul servi-

corespondentul 
cetățeni caro

eu ?... 
ci.ști ga..

Reconstituim : „Problema 
tablei «triate" — tabla a- 
ceea cu desena ramblce mal 
ales, foi oul fi pentru par
doseli In halele Industriale, 
pentru capace dranontabile 
peste canalele cu țevi ți' 
cabluri etc. — nou sortiment 
asimilat de curind In lami
norul de bonzi la cald din 
Combinatul siderurgic Ga
lați, Începe de fapt ('ta de
cembrie, anul trecut. A- 
tund, trei oameni : Valeriu 
Teodora sl inginerii Lco- 
nlda Bulgara și Aurel Mol
dovan propun o soluție de 
laminare.a tablei striate,

— Să trimitem mal tntll 
Ia specializare clțlva oa
meni, Nu-i o treabă sim
plă.

Cit era prevedere în a- 
ceastă afirmație 7 Cit era 
tribut unul anumit mod de 
a rezolva problemele teh
nice 7

— De ce să nu ne Incur-

bllllate am IndlaR-o In 
mulțl ; printre ci. fostul 
șef direct al lui I. G.. Ioan 
Ghtea,; actualmente ■ , di
rector . adjunct al O.C.L. 
produse industriale Ha
la Mure, omul sub ': ochii 
căruia n furat Infractorul 
sutele de mii. a benche
tuit sl 6-a îmbogății pes
te noapte. Pentru arid n- 
cuperi lipsa de fermita
te. directorul adjunct a- 

in- 
ca- 
lu-

lar i Grl- 
In acest

. .WPLa dțiva pași ;— laml- 
noarole. Tabla învăpăiată, 
Klrivltă la fiecare rotire a 
cilindrilor, trimite peste tot 
reflexe roșletice. n. Între
băm pe maistrul principal 
Valeriu Teodora :

— Nl a-a spus că ați re
fuzat aă plecați la spedall- 
zare In «străinătate. E ade
vărat ?

— Dacă vă referiți la 
problema tablei striate, a- 
tund, da, o adevărat!

— De ce 7
, cum eă vă spun 
Ired că pentru a 
timp.

trece acolo si să Ja mă
rar!. discuția șefului 
2_ _ 'i oamenii 
aceia străini de șan
tier. Dovezi ! I ec cer 
dovezL Șj plnă la urmă 
este acuzat do calom
nie și, amenințat cu 
doafaeerea contractu
lui de muncă. O nouă 
verificare a materiale
lor de ee șantier îl 
ccoate pe șeful de e- 
chloă basma curată. 
Omul nostru cate ne
voit să accepte trajis- 
fentl, ceea co pentru 
el. in condițiile date, 
echivalează cu . o in
tri ngcrc.

Dar omul nostru nu 
poate admite ca el, ne
vinovat, oă fle DU3 
mereu țn eititatta do a 
ce.apăra, de a-si dove
di cinstea, iar cei ce-I 
acuză, la' adăpostul a- 
r.fs'.or acuzații — să-sl 
radă de afaceri. Por
nește bătălia. hotărit 
o-o ducă ptnă la capăt. 
Dină. la dreptate. In 
miez de noapte, este 
chemat la telefon. în
jurat amenințat Nu 
recunoaște vocile. dar 
pricepe că. vinovății ee 
tem. oă felirit Ineercuitl. 
După trei luni, in fata 
completului de. jude
cată;, setul de echipă 
Jțșl dă In vileag compli
cii. Printre care, șl 
iriți va din comisia de 
control. Pe unul sin
gur. dintre cel de care 
nr fi avut, nevoie — nu 
Izbutise să ®H apro
pie. Iar omul acesta 
acuza fără milă.

interese ale cccitel 
colectivități, te află 
șl acest om In rare 
trdicfle mal viguros 
ca oricind muncitorul 
tindr de acum 20 de 
ani, m-am gtndlt cil « 
drept, câ e bine, rd a- 
duc la cunoștința ci
titorilor si numele lu!.

te. directorul 
mintii caută azi. cu 
frlgurare. argumente 
re aâ-1 pună Intr-o 
mină mal favorabilă.

Aluni! la capătul 
vcstigațlilor (dar cile 
tlșurl n-au mal ră 
de explorat 7). se Imr 
sa reluăm interogativ 
afirmație făcută la 
cepul : este loan Grigorut, 
venalul delapidator sl es
croc versat, propria sa 
creație, «au „opera mo
rală" a mal multor ..pă
rinți* 7

— Toți am știut — in
tervine intr-o izbucnire 
de sinceritate mustrătoa
re loân Dănilă. membru 
de partid. Șeful brigăzii 
de drculnrlsll do la de
pozit. privind deschis In 
ochii tovarășilor «ăl Am 
Silul si am tăcut l>a ce 7 
Pentru c& fiecare din noi 
a dat dovadă de 
lașitate șl aceste 
nuri* s-au adunat 
ca Intr-un Iaz 
nepăsării. Sini

ajutat ?1 acoperit, ca o pildă.dras
tica pentru toți cel cărora le-ar 
mal trece prin cap să se joace cu 
principiile sfinte ce călăuzesc orin- 
diilrca noastră oorinlLttfi.

Citind in organul central al parti
dului demascarea cazului de la 
Alexandrin, pe Ungă indignarea 
care m-a cuprins. am simțit însă 
cum so întărește sl mal mult cre
dința — a mea . șl; desigur, a tu
turor — că nimănui nu I fie Îngă
duie sȘ denatureze linia șl principi
ile nobile alo partidului nostru*.

„Abaterile săvlrșlte de. expre
ședintele Păunesra — ne ccrle șl 
Ion Pădurarii. din Brașov — șl In 
egală măsură atitudinea de gură- 
cască șl mușamalizare a unora din 
jurul său m-au Indignat profund 
Mă asociez din tot sufletul porillel 
Intransigente, combative a ziarului 
„Sclnlefa" față de asemenea aba
teri.

Ca-cetățean. vă rog să publicați 
dl mal urgent , posibil și măsurile 
luate Împotriva vlnoratilor. Am în
crederea că opinia publică va lua 
cunoștință do ele cit de curind*.

îl asigurăm pe 
nostru,-pe ceilalți ... .
ne-au scris, că o dală aceste mă
mici luate le vom comunica noîn- 
tlralat. Același răspuns pentru Gh. 

turor oamenilor cinstiți clnd cer Pirvulescu. din TIrgu Jiu, Horiți 
sancționarea exemplară mi numai a Grigore din Cluj șl tojl ccl caro 
lui Păunescu, cl și a celor care l-au ne-au scris.

puțină 
..puți- 
toate 

stătut al 
_ „_____ ___ i. printre 
noi șl comimișl! ?1 .uite, 
.cu -regret o spun. In 
nici o adunare gene
rală, noi. membrii de 
partid. nu ne-om manUas- 
tnt revolta, nu am cerut 
«ă «e întreprindă o ac
țiune hotărî tă pentru de

mascarea dcfilorjlilor iul 
Grigorut.

;.CTccare a dat dovadă 
de putină lașitate.-*.

Afirmația ridică cu gra
vitate. In Prim plan, pro
blema aslaurăril uriul cli
mat de muncă corespun
zător In fiece loc. Există 
Imprciurărl In care di
feriți oameni preferă ®5 
tacă dealt să arate In fo
ta opinie! publice unele 
neajunsuri, sub pretextul 
că se tem de răzbunare. 
S3 presupunem că se not 
Intllnl sl astfel de aitua- 
țil. Dnr, In fata neajun
surilor care lovere In toii. 
In fota holtei, a, necin
stei, mal stăm să alegem 7 
Opțiunea nu poate fi de? 
cit aceea a luptei : pentru 
apărarea adevărului, in 
numele luL.

tulul nostru fi! oilll care 
l-nu precedat nr fi fost 
mal exigeați, n-ar fi pre
dat materialul necintârit. 
Uimitor de exact 51 ra
pid găsește șeful secto
rului fisurile subalterni
lor : dt privește Insă 
..blriM." din ochii duml- 
sate...

— Păi. la urma urmul. 
Grigorut era angajatul 
color de la ..Combustibi
lul*. revizorul lor tre
buia să-sl facă corect da
toria. Ce mal. noi . n-am 
avui calitatea să-l con
trolăm ! <

cn t i^Avem oameni pregă
tiți. torL Vocația lor esto 
lupta pentru nou, pentru 
mwmult ?l mol-bine. Erie 
lupta cu 1 acel caro ’ pun 
greutățile’ Înainte, In pri
mul' ri;xl. Pc ecu iul. aces
tora din urină scrie îndoia-

mn fecundă a afirma ți ol ,.w 
poate !* „Cu ce laminari 7 
Vă trebuie. valțuri specia
le*. „Dc loc. Recuperăm ci
lindrii „obosiți". „Obosesc 
cuțitele InscL.la tăierea ner
vurilor?. ■

Da. oboseau ral dracului! 
Straturile, de oțel —dura, 
neihdup'ecateV .^Nu: meț-, 
gc.„“i „Trebuie ®ă ’-meargK". 
„Se rup cuțitele po cape
te". „Nu vă uitați la ele. Șl 
o ladă dacă stricați la un 
olngur cilindru, tot rtntera

are bani. Nu mi-am per
mis să-1 întreb de unde, 
îl purtam respect (sici). 
Șl ițlcl nu-i pulenl pune 
asemenea întrebări, căci 
făcea scandal. Vărind cile 
cheltuieli face cu no! 
(I.G. ern cunoscut d- ca 
omul care „face cinste* 
— in circiumă. < blneințe- 

Jlesl — n.n.) m-am cam 
înfricoșat, dar™ cu timpul 
m-nm obișnuit. Dacă am 
sesizat 7 , Omul era cu
noscut peste tot. Șl era 
bine văzul.

Așadar, din nou lait
motivul nepăsării. I. G. se 
pricepea do minune să 
spetrulczc micile slăbi
ciuni omenești („intil un 
rind de bere .la băieți") ; 
Intă-1 ded pe verosul eg- 
croe In postura unei ,.ner- 
flonaillăti" respectate. Iar 
de aici, 'de la penibila ab
dicare de la bunul simt, 
s-a ajuns ușor la compli
citatea lașă, meschină si 
tacită cu p-actlcile one
roase ale acestui „Mcee- 

Irespoasa-
varianfe nedorife

do I. DOGAR MARINESCU

‘.In ultimii ahi,m-t™ 
aflat de nenumărate 
ari Ir preajma aces
tui. dtn la, locul lui de 
muncă și-am fost, de 
tyecara dâță.(, .șnatdorul 
Unor, scene1. jiiȘ’țj’apie 
de-d mare ' densitate 
care vorbeau despre 
clocotul ji despre for
midabila probtenlaticâ 
a dalii din marea u- 
rind bucureșteand, un
de omul de care a- 
minieam este activist 
■al^comitetului de par
tid. II. descopeream, 
din nou, dupd mai 
m.Ult de doudzeci de 
ani ; locuisem ctr.ilcc. 
Ia Galați, In același 
cămin de ucimlcl; Ma
larias:, cal care atunci 
abia l;i lua carnetul 
de muncitor este as
tă A, la locul lui de 
munci, omul pe ume
rii căruia apasă o răs
pundere grea. Atunci, 
în adolescență, ședeam 
ceaturl întregi de 
vorbă, ateuIUnd un pa
tefon sau indurind e- 
serclțille la mando
lină ale unul coleg.

Acum, la biroul lui, 
greu mai putem' 
schimba elteoa vorbe... 
Ultima dată l-am gă
sit di seu tind, te ora 9 
dimineața, cu un 
strungar, din schimbul 
doi care venise la u- 
elnd cu mult mai de
vreme pentru că „avea 
de vorbit cu îovard^u! 
Gheorohsiâ". Ce avea 
de discutat ? Sirun- 
garul, pregătindu-ne 
pentru Invâjdmînful de 
partid, nu injelaseșc 
prea bine teoria uni- 
idtii șl luplei contra
riilor și-l chestiona a- 
cum pe actiolștul de

pre»™*.
— lartă-mă — s-a 

Inlors el spre mine — 
era foarte impor.ant!

Apoi clnd am crezul 
că s-a eliberat și, in 
sflrsit, vom putea 
vorbi, a intrat Iu in- 
căpere un alt om.

—■O, bine că ei venit! 
— a explodat Gheor- 
ghiiă. Stai jos K.l-fl 
pun și eu citeva între
bări. Ascultă frate, tu 
ce ești acolo, ta grupul 
școlar ? Secretar de 
partid sau floarea- 
soarclui? Cum ați pu
tui soi, comuniști nle- 
eaj! de aici, din uzlnd, 
să fiți de acord cu pro
punerile de reducere a 
planului de școtari- 
rare fa curaurile pro
fesionale 7 La ce 
v-ați pindit 7 Școala 
este sau nu a urinei 7 
Și nu țtiaji, voi, ,că u- 
dna are multă nevoie 
de muncitori ? Știi 
cum aș numi ea pro
punerea asta 7 tn sflr- 
șit... Iar tu. secretar 
da partid... Șl-a urmat 
o dlicufte funpd,'dsprd 
pe alocuri, deipre 
funcîilla secretarului

țn legătură cu ancheta (socială 
„Vot de blam cu„ avansare" apă
rută In cadrul paginii „Omul fată 
in fata eu d !rwuși“. In care erau 
dezvăluite abuzurile grave ale pre
ședintelui cooperativei ..Constructo
rul" din Alexandria. Păuncseu Plo- 
ri an, ca șl abuzurile celor caro l-au 
acoperit, am primit,ta redacție mal 
multe scrisori, dintre care facem 
toc unora in coloanele noastre.

„Sini un bătrin pensionar — ne 
scrie Constantin Popazu din Bucu
rești, sir. I.) ion Isle Lupu 40 — șl 
nu mă pot lăuda că mal <xmtribul 
aMări. cu ceva la creșterea bogăției 
poporalul, a avutului obștesc. (Aici 
ne luăm îngăduința să-l contrazi
cem pe corespondentul noștru. In- 
trudt In averea noastră de asttz.1 
este cuprinsă șl munca domniei 
cale de Ieri n.n.). Dar nu mă 
simt mal puțin lezat declt milioa
nele de cetățeni care muncesc efec
tiv pentru Înflorirea arompel noas
tre patrii. înllmplările de ta Ale
xandria constituie un atentat ta 
normele noastre de muncă si de 
viață, la principiile cinstei, dreptă
ții șl echității socialiste, promovate 
de partid, principii care călăuzesc 
întreaga noastră viață eoclaUl.

Cred că flint In asentimentul tu-

— Do' ca nu 7
Cum zicea ingInterul Con

stantin Popescu 7 „Unii, 
merg Înainte cu greutățile. 
Pe scutul acestora eerie In- 
(lotalfl, neîncredere*. Dar, 
deviza celor mulțl e alta. 
A Îndrăznelii donUnue.- 
Nfisculă din vibranta tp-

— Poate po mloreutU drtznealft și pasiune comu-
Sau joi. , Atol* 1

— Nu s-ar putea;.. Luni, 
eă zicem 7 .

— 7 1
— Da, luni. E nevoie L..

truclt — cităm — „niciodată be
neficiarii de primă nu pot refuza 
prima o’orltă de conducere sl nl'c! 
nu au dreptul do a punt! la Îndoia
lă legalitatea'.premiilor sau a sur.- 
drior do ur.de provin*. ■

Dar lucrurile sb complică. Mnl 
departe, premia",11 dln.'Bercenl trec 
de-a dreptul ia ;!năillle : „Semna
tarul artlcolujul sau n fost dezln- 

ta Jntr-un răsoun.; ta 1 formatasau htora'tnț^cszcriGrffltou-- 
na(>'mu.*:DCintt- din ' late in proccaul-vcrbal încheiat da 

"---- comisia de vorlflcare mu cito de
totală ren credlnta*.

Mnl cităm : .....semnatarul artico
lului n-a urmărit declt.defăimarea 
șl calomnleren personalului lehnl- 
co-admlnV.traîlv*.

In final, premialii din Bercenl ne 
fiomează ..a dispune dezmințirea 
celor apărate In ziar*. Puțintică 
răbdare I în caz contrariu, „ne re
zervăm dreptul conferit’ de lege 
pen-.ru n chcmn in fața justiției pe 
semnatarul articolului”.

De acord. Punem Insa o Între
bare : clnd 7 Pentru că Miliția mu
nicipiului București no ecrie mai 
departe în adresa a cărei citare am 
Întrerupt-o :

„Aceste prime au fost raportate 
dc locatari Iar cei In cauză se fac 
răspunzător! pentru Unsuri de ma
teriale. procurarea uiw obiecte de 
uz personal și Încheiere da acte fnl- 
ee, in sensul că sumele cu care au 
cumpărat obiectele 
reprezenta cheltuieli pentru unele 
reparații etc.*.

AUt, deocamdată 1

de construcție 7 Si d- getul de cchîoă vrea 
mul este obligat să a- «ă scape do el pentru 
lerge după dovezi vreo a-si putea desfășura a- 
două fiăptămlnl. zi do faceri ta nestlngherit — 
zi. Adună un teanc .de refuză . transferul Bl 
hlrtu si le prezintă co- relatează celor în 
misiei. Cu dovezile este drept aâ.stic ca se ve
in, ordine. dar band, * '
banii de unde-I avea: 1 -
Numai din salariu 7 Șl de echipă cu 
omul trebuie să-I nu
mească po ce! care l-nu 
ajutat. Dar drse a pro
vocat nebunia acta ? 
Întreabă el. 'Existau 
niște bănuieli. 1 «o rfa- 
pundc. că a-ar fi ținut 
de afaceri cu materia
lele. de construcții de 
pa șantier. Dar acum 
totul s-a limpezit, poa
te fi sigur că nimeni 
n-o ftă-1 mal deranjeze. 
Omul pricepe că șeful 
său de echipă nu este 
străin da povestea 
asta, Jnsâ nu-i poartă 
«■apărare : dacă avea p 
bănutală. trebuia b-o 
spună, ei să ceară toate 
verificările necesare, 
la fata locului. Dar iri- 
tr-o zâ ii surori nde pe 
Șeful de echtoă tra
il nd cu oameni din a- 
făra șantierului : se fi
xau niște preturi, se 
stabilea tocul de unde 
vor fi ridicate, materia
lele. Oare nu era un 
semn că afacerea „a- 
proapo legală* sa por
nise 7 Șl asta, în; timp 
de față de oamenii 
șantierului șeful de 
echipă se arată tot mal 
sever, tună £1 fulgeră 
Împotriva celor; . caro 
fac afaceri cu materia
le de construcție sl 
cere comisii de control 
pentru, a fi sigur că In 
doctorul ®ău totul oslo 
In ordine. Comteilte 
vin șl pleacă. Omul 
nostru este transferat 
pe un alt șantier. Îm
preună cu altl . . vreo 
douăzeci. Bănuind că

ciulul de gospodărie comunală, a 
fost sancționat pe linie de partid

I „vot dc blam cu avertisment* : I 
s-a desfăcut contractul de muncă ;

3. Scmenluc Nlcolae. Inspector, ra 
f<wt retrogradat cu schimbarea lo
cului de muncă :

4. Bereghl Ștefan, vicepreședin
tele consiliului popular municipal, 
a fost criticat in ședința, de secre
tariat a comitetului municipal de 
partid*.

Măsuri salutare — a căror apli
care contribuie din plin la crearea 
unei atmosfere normale de lucru, a 
unul climat de legalitateila respec- 
tlvul serviciu do gospodărie loca- 
tîvă.

;... .. , ...
Zilele erau nemaipome

nit de scurta. N-i ' 
zilele, d-apol orele, 
tele l Zburau , i 
„Dacă lase luni, cu îmi pun 
gaj..,* „Numai capul să nu 
ți-l pul! Mal știi L."

— Luni noaptea am la
minat — ne spune lingă 
.trenul flnteor lanilnorlstul 
Nicfllae Rață, Am laminat 
șl lotul a fost In regulă.

— ’Prevedeațl că o sâ 
meargă coss 7 .

In clștlg*. îndemn la .ri
sipă 7 '

— Aparent <ta — se amu
ză acum același Inginer 
Constantin Popea cu, Adică, 
sigur, dacă .«jcotești numai 
tărita șl uiți de făină. ’ .

Atunci insă, nici ingine
rul Popescu, .nici maistrul 
Alexandreseu Leonida , ,~ 
omul care a trăit rai nimeni 
altul nașterea cilindrilor cu 
Htrlațll — nu se amuzau do 
’or. Obstacolele II plndeau

la fiecare pus. Intrase în 
. competiție nu numai orgo- 
. Hui profastonnl dar. In e- 
gală măsură, șl dorința pa- 
alonanlă de a izbuti, de a 
djUga această 'bătalie. Nu 
pentru el. cl ca un clștlg ăl 
potențialului tehnic pe ca
re-! aveau la indemlnă.,.

— Strungurile nu'’rezistă 
la prelucrarea clllndritor,

— Apelăm la mașina do 
danturat cnneluri șl plnloa- 
ne — zice malslrul Ate- 
xnrtdresen Leonida;

unelte la fel de dure În
scriau intr-un ritm stator
nic romburile Imaginate de 
Valeriu Tcodoru, țLepnida 
Bulgara, Aurel Moldoran, 

— Iese cilindrul 7
— N-are de ales... 
Era !ntr-o vineri.
— Clnd laminăm ?

alergate po cilindrii masivi, 
vitali, maistrul principal 
Valeriu Teodora e’ Înconju
rat de numeroase eșantioa
ne de tablă striată,

— Suveniruri 7
— Un obicei' al nctîlru, 

mal degrabă.
— Maistrul Leonida v-a 

«rut șl el? șl nu i-ăți dat. 
Zice că ia următorul cilin
dru nu. .vă Iartă. .

— O că-l dăm șl Iul , o 
amin lire din astea, ., • /

„Amintirile" Jfic .parte 
dintr-un lot de 3 (MM) tone 
tablă «triată co m vor pro
duce po platforma gătațca
nă a siderurgiei plnă la 
flflrșllul aceslul semestru. 
Tablă care,’ plnă acum, ea 
aducea, din import

„Dc ce ați renunțat gă 
plecați la specializare ?"

„Ca să'elștlg timp™*
Oare numai timp s-a cîș- 

tlgat In acest episod coti
dian de muncă 7 Se Înțe
lege că mult stal mult. 
Maistrul se refaros In pri
mul ritul la ceea ce poale 
fi mal lejue contabilizat. O 
deforrriațle proftatonală, 
poale. Dar, ram „contabi- 
1IM7.I* demonstrația dc. în
drăzneală, dc dăruire co- 
muhlstă, de înaltă couțllln- 
ță mura^oraucă ?

La 10 aprilie a.c.. în ziarul noi- 
tru apărea ancheta «octală cu- ti
tlul ^Activitatea ? ObșțeMcit l Fo
loasele 7 Strict personale !* ’care re
leva, printre altele, «hiuițta de Ia 
Asociația, locatarilor Bercenl Sud I. 
complexul II, din Capitală undo o 
seamă de ealarioțl ou încasat eume 
de bani nqcuvenlte lor-' .‘.în.'Peripâ- 
dn 18 septembrie 11138—30 noiembrie 
.1971 — se .arată jjntr-un :HLșpuns la

parte» Miliției iminielpiitlul ‘Bucu
rești — personalul tehnloo-admlnls- 
trn'.lv al asociației amintite, com
pus din SImion Cornelhi, Prici Ma
rfa. Nedelcn Elena, Dloconescu Eu
geni», Pânolu Ion șl Soare Ștefa
ni a, eu Încasat drept prime de-la 
blorarile acestei administrații .suma 
de 08 653 lei iar după ce le-au fost 
majorate salariile (marile 1GTCD au 
mal primit prime in'valoare dc‘ 
37 033 lei".

întrerupem cursul redării pentru 
a vă prezenta o altă «ecvență. șl 
anume : frinturl dlnlr-o aertaoaro 
indignată (val șl-amar...) primită la 
redacție din partea celor de mal 
sus (minus-unul — nu știm care. 
Întrunit ftcmnăturiie eînt foarte 
.jwvs.nte").’ Cu o vehemență demnă 
de o cauză mal bună, po un ton 
pe care vă rugăm eă-l calificați 

■'tetnguri (In orice caz, incompatibil 
/cu normele elementare ale urbanl- 
/ tălil) cel cinei 'semnatari neagă to- 
' tul primele nr fl fost, chipurile., 

plătite mal mult dorit legal ’bieții 
salarlațl n-ar fi avut încotro în-

’Nu l-a mat convenit 
Dacia IUN șl a schlmbat-o 
cu Elat .1600.

— N-ăvea permis . de 
conducere dar in schimb 
avea ’ angajat șofer...-. ? •

— începuse cumpere 
și grădinile vecinilor din 
jur.

— Șl le-a Împrejmuit 
eu garduri de beton...

— Avea camere reținu
te permanent pe la di
verse hoteluri : pentru o 
bare se „arunca* ra ami
cii plnă;la:Cluj, nu-l mal 
convenea bufetul din Bi- 
xad...

™ Am reprodus mai sua 
joar b .parte din remar
cile amar-lronice de caro 
le-am înregistrat cu top
tanul de ia zeci de per
soane. Intr^o comună din 
talma Oașului. Blxad — 
județul Satu Mare — ,1a 
cursul unei Investigații ba 
marginea unul raz scan
dalos : loan Grlgoruț, fost 
reccpțtoncr-vlnzAtor la 
depozitul 24 Blxad — a- 
parțlnlnd festei între
prinderi regionale „Com- 
busLibUul*-Maramureș. ra 
sediul ta Baia Mare — a 
fost de curind condam
nat la 10 hnl închisoare 
sorecțtanală pentru de
lapidarea sumei de 
385 OM lei. ’

De ia bun început, lu
crurile nu fost limpezi : 
loan Grlgorat nu este 
numai propria să „crea
ție*. cl si Produsul ne
păsării multora dintre cel 
care azi comentează șl 
condamnă > — unii des
chis. caustici alții pe șop
tite. cu degetul pe buze, 
vizibil .stlhjenlțj bio
grafia escrocului ,de an
vergură. a declasatului 
moral condamnat de jua- 
’tlUe.

Așadar, f «fi luminăm 
puțin cpre hățișurile !*- 
lunecoasa din mentalita
tea celor care au stat, ta 
preajma ‘Iul Grigorut - șl 
«-au prefăcut că nu văd.

O primă discuție ’ 1a 
(sectoral de Industriali
zare a lemnului Bixpd. a- 
parțlnlnd do.CJELLL. Sa
tu-Mare. Șeful aectoru- 
luL Vaier Gita. este dez
armant de sincer (plnă 
1a un punct rare marchea
ză propria ea responsa
bilitate) :

— Așa este. Grigorut 
s-a Îmbogățit din deșeu- 

rezul-

le dăm opiniile și nume
le ta vlleug. E clor. Ce 
poate fl mal binevenit 

■pentru escrocii de toate 
calibrele declt teama de 
acțiune șl fermitate, fu
ga de responsabilitate. 
Unsa de vigilentă in a- 
■părarea avutului obștesc 
raanlfeBtala do cel care 
au obligația nioral-dvlcă. 
prin Însăși natura func
ției, să o facă ?

lacob Pop, secretar al 
Comitetului comunal

■ U.T.C. Blxad. ne-a de
clarat șl cl :

— Toată lumea știa că

poșta paginii:: • poșta paginii
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Ca Inglner-șef de concep
ție in domeniul automatiză
rilor 'românei TN S iT- 
TUTUL DE CERCETĂRI 
ȘI PROIECTĂRI PENTRU 
AUTOMATIZĂRI dta Ca
pitală este- ,pe deplin .Ihte- 
grai ta fructificarea la ma
ximum a. cforturilor^do a 
susține., prin creație pro
prie, direcțiile ce t Intere
sează economia noastră in 
domeniul " automatizărilor, 
in prezent șl in perspecti
vă ; pentru oferirea nu nu
nta! de idei și soluții de l.i- 
laorator, ci mal ale® de pro
iecte aplicabile in practică. 
Acelorași.',direcții let șlnt 
subordonate șl strădaniile, 
tot mal susținute din,acest 
an, de â întări atelierele de 
prototipuri, in scopul de a 
promova in diversele do
menii ale econoinicl — In 
fifera realizării de elemente 
de nutomătiznre, dar mal 
alas Iu cea a sfetemeldr de 
automatizare — rezolvări 
pe. cit posibil comrrctlzale, 
materializate.

— Planul de cercetare pe 
acest an, In cele trei mari 
secțiuni ale sale — obliieti- 
ve din planul de stat (va- 
lovlc circa 99 la sută), 
obiective la nivelul ministe
rului (Df) șl la nivelul een- 
fralel (Dj) ca șl In substan
țiala ca anexă, lăsată mal 
a.ltțfl la latitudinea insti
tutului, a contractărilor 
directe de teme cu diverși 
bcr.effctarL acoperă, am 
putea spune, la nivelul for
țelor noastre, actuale, destul 
de multe din nevoile nr- 
gente șl de, perspectivă din 
domeniul automatizărilor 
— tie reiata directorul in
stitutului. ins. Marcel Sfrbu.

Sarcinile sint Insă foar
te numeroase, iar orientă
rile în acest, domeniu, pe 
plan internațional, se mo
difică neîncetat.'In plus,. 
Ia noi, nevoia de anlotnail- 
zare1 se extinde rapid. 
Totodată, rămlne indispen
sabil. ca noi să oferim so
luții, nu atlt generale, cit 
mal ales rezolvări care țin 
scama de acest specific, ta 
energetică, ta chimie, con
strucție de mașini. Indus
tria petrolului ș.a. Conco
mitent cu întărirea atelie
relor de prototipuri — care 
va spori șl forța de auto- 
dotare — noi urmărim o 
mai mare concentrare de 
foirțo de sjT'ro'ol.ltn'e In In
stitut, prin adunarea la un 
loc a unora dintre specia
liștii exislenți Ih diverge 
sectoare, rnulți, .dintre aceș-

L !■ I Aj !;■ fi’ jt
tla nefoloslțl- la . calitatea. . 
51 randamentul lor maxim.

Să urmărim cum« se văd 
contribuțiile țl strădaniile 
actuale" ale Institutului de 
pe poziția unor principali 
beneficiari ’

FABRICA DE ELEMEN
TE PENTRU AUTOMATI
ZARE fF.EX). Ing. "Nico- 
lăe Ștefănescu —■ conxtruc- 
torul-șef — este de părere . 
câ, In prezent. Institutul'nu 
depune încă. In ponderea ți. ..

. l '
a refacerilor; nlierioars ’ 

. (..Cundsctad. posibilitățile ,
- fabricii, «specialiștii de aici ; 

le. proiectează de la început , 
pe măsura acestora")?''

3. O asistență tehnică 
.mal eficientă lâ punerea in >-
fabricație („Mal ales In câ- 

,_zul unor produse noi-).
4. " Refoloslrea ta mal ,r-

mare măsură la produsele 
noi a_ unor elemente utili
zate Ta * fabricarea celor 
existente. („De i exemplu.

■ i, .

i?" '‘M ■11

r.

W

*■. i

■ '
dispersareslslă încă o__r_____

de forțe, In ,sensul că , 
specialiști și nuclee de au- 

^lomaiielenl ...există Încă In 
'■‘■diverse locuri. Se constată 
cihsă -că rezultatele lor nu

« ’rint- utilizabile - uneori "ștî- ’ 
de aceea, necesită reluări, 
cu inevitabile cheltuieli de 
timp,, forțe, mijloace. Poa-

■ te că "se vor remedia Intr-un 
fel aceste sRuațli ; fie prin 
unlllcarea eforturilor, fie 
prin ridicarea nivelului de

proporția dorită, nn • efort 
echilibrat pe liota creației 
In domeniul elemenielor .de 
automatizare. ■ In concep
ția sa, prin tasuri pro
filul el, F.E.A. eate' di
rect interesata in dezvol
tarea mal susținuta a ele
mentelor de automatizare. 
pDar aici I.PJL nu are 
Încă specializarea dorită — 
menționa același talerlocu- 
tor. Cum și așa' trecem a- 
deșeori. dacă nu la «e- 

, proiectarea in întregime, 
oricum la ameliorarea si 
adaptarea la exigențele fa
bricii a proiectelor ciije, mâ 
glndasc că, ta aceasta di
recție, un centru anume 
profilat, activlnd direct in 
fabrică, poate că ar fi so
luția potrivita”.

In. sprijinul acestei pro
puneri, tag. Nlcolae Ște£ă- 
ne-scu aducea argumente.

S-ar asigura r ' ■ .■ ,
1. Scurtarea duratelor

lucritrllor de cercetare șl > 
proiectare (..Am constatat 
că prin soluționarea direct 
ta'fabrică,, termenele ae re
duc cu M—10 ia sută").

2. Reducerea substanțială

..ta1'- * ‘ *
noi am ajuns la refoioslri, 
ta domeniul sculelor, do 
W—08 la suta din refrere”). ■ 

5. Existența «ipediiliză.rti 
permite' o trecere mai grab
nică la realizarea produse
lor noi. '

La UZINA AUTOMA
TICA stăm de vorbă ai Sn- 
ginerul-șeL Gri gore Dan- 
clu. Aici, atenția cade In 
principal pe nivelul de rea
lizare al proiectării, forma 
In care ajung de regulă la 
uzinele executante rezulta
tele activității . Institutului 
— Jn special cele referi
toare la ‘«.-hlparnentele de 
automatizări :■

— Nu de prea multrllmp . 
ne-a parvenit Un proiect 
realizat Inițial de un.alt in- ' 

■ ctitiit LQP.E.T. : cel al 
panoului de a-utomalizări 
pentru cazanul de'Tocbino- ' 
tivi. S-a constatat că pro
dusul , respectiv nu oferea

■ «suficientă siguranță la tro- 
■■ pidațlL împreună cu I.P.A., 

am reluat studiile șl am 
trecut In refacerea cores
punzătoare a • proiectului. 
Ce vreau n°i spun cu 
acest exemplu 7 Că per-

pregătire a celor ce se o- 
«rapă cu crearea« noului ’ în 
acest; domeniu., dar in afara-" 
Institutului de cercetări șl 
proiectări pentru automati
zări.

O altă problemă, pe care 
a rldlcal-o, acest interlocu
tor, de această dată vlzind' 
direct șl colectivul de spe
cialiști de la I.P.A., aste le
gală de nivelul realizării 
proiectelor. Aici se consta
tă că. dacă proiectantul din 
exterior Încearcă ®ă ducă 
dl mal la detaliu proiectul 
respectiv, se ajunge la si
tuai la cil. adeseori, necu- 
ncwclnd exact nivelul țl po- 

, tîlbllItățlle uzinei executan
te, fie că le supraestlmea- 

''rii; fleică Ie subestimează.
Pe de altă parte, dacă pro- 
lectarea de detaliu — adică- 

=r" cea reală,' concreta, ta ulii- “ 
mă instanță — este făcută 
in uzină, scade, evident, 
ponderea elementului do 
noutate, de progres, mer- 
gindu-se mal’ales pe solu
ții preexistente verificate,^ 
conwxle, In ultimă Instanță. 
O dezbatere în acest cens, 
Intre cercetători și proîec-

. I •. > :....Va ^/*P**ț4 ,
tahțl in ’ general, nu numai

■ .din domeniul automatizări
lor, ar fi do natură Bă cla
rifice această problemă. .

Ne-am notat și opinia dl- 
: rectorului. InsUluiultd de 

cercetare-■ și * proiectare 
pentru Industria cleclrolch- 
nlcă’(LC.P.E.), dr. tag. Flo
rin Țănăs®a«i:' ’ . ’ 7‘

— Apreciem că Intre le-1 
mele moderne, extrem de 
actuale șl de Importante — 
abordate de I.P.A. — e ne
voie să intre lot mai mult 
In preocupările sale, pe 
lingă cele vizirul cercetări 
majore, rezolvarea unor 
necesitați ■ relativ precise fi 
eerceUrile legate de calita
tea produselor. Părerea 
itoastră este că acestea tre
buie să fie, pentru viilor, 
un domeniu ce trebuie . sa 
capele o tot mai marc pon
dere, dar dezvoltat Judi- . 
clas ; lnceptod cu utilele 
sondaje privitul calitatea 
printre producători și be
neficiari șl conUnulnd c?i 
pregățlfea. specialiștilor; șl 
asigurarea utilajelor apte 
«jă facă față exigențelor de 
acest gen in i prezent Da 
altfel, experiența și preocu
pările din sfera tematici
lor legate de siguranța in 
funcționare^ produselor de 
auiomatlzara (ftabUltataj 
r,;nt edificatoare; în acest 
domeniu ; I.P.A. participă 
încă de pe acum, echiva
lent cu institutul nostru, la 
omologări do produse ce 
intră in atenție, nouă revtj.- , 
nlndu-ne? doar; sarcina; dp/ 
coordonator general al ‘pro- ’ 
blemeL

*
Cele ctteva sugestii de a- 

. meliorate a .orientării și 
preocupărilor Institutului 
de cercetări și proiectări 
pentru automatizări — in
tre care remarcăm nevoia 
intensificării cercetărilor 
in domeniul creării ele- ■ 
mentetor de automatizare 
— trebuie analizate, In co
mun. de către mal mulțt 
fac'orl : Institutul, produ
cătorii și beneficiarii, foru
rile coordonatoare do la ni
velul ministerului ș! cen
tralei, Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie Lucru' cu ’ atlt mal' -im
portant cu cit Institutul vi
zat are Bardul majore de 
Îndeplinit pe linia satisfa
cerii unor necesități pro- 
ducUve imperioase șl rea
lizării unor programe prio
ritare complexe..

Teodor CAZACU
1 ■■;•;•' rix . ■ ■ '

1 0 EH □ B O 0

Mar :■ ■■ W.;.»
B3 - • 'zî^

*8 j® turale in zona respecțiv8, epecihllștII 
’* • • 'w " ' Pa •’

ceștora,’ forarea In oonUnuaro la’adln- 
ciml si mal mari.

Medalia de pCT^Ifflțptoatare
/■ P cestoraf forarea • tn conunuaro la 1

„buretele de fier
V » e ■> f a ’ii : -j.
.Un colectiv de specialiști de la In

stitutul de cercetări metalurgice din 
București a pus la punct un procedeu 
pentru producerea burelehd de fler 
In stare, să Înlocuiască flerul vechi 
din încărcătura cuptoarelor electrice, 
necesar In procesul de elaborare a 
oțelurilor de calitate superioară: In 
comparație cu. cele circa 40 procedee 
similare, cunoscute In lume la oca ac- 
tuală,. procedeul românesc prezintă 
undo caracteristici deosebite, fiind 
brevetat ca invenție in Franța, Cana
da, S.U.A., Venezuela șl alto țări. 
Recent, la Salonul internațional de 
invenții șl produse noi de la Bruxel
les, acest procedeu a foist premiat

l M 1*129 
î
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IImplanturi stomatologice

r
Cu citvn Ump în urmă, la Cluj s-au 

desfășurat lucrările «sesliinil.de comu
nicări pe țară.a cercurilor științifice - 
siudențcș’J din facultățile, cu profil 
stomatologic. Printre cele trei lucrări 
premiate se numără și cea realizată 
de do! absolvenți al‘facultății'de sto
matologie din Capitală: Petre Cojo- 
<a-d șl Rodlca Crainic. Prin tematică, 
lucrarea „Reactivitatea țesuturilor ' 
osoase maxilare la imptantele meta
lice oncioosoase (din interiorul țesu
turilor osoase)- se circumscrie unei 
direcții’ntajore. extrem de actuale. în 
cercetarea stomatologică din zilele 
noastre. Opinii avizate susțin că 
cercetările respective marchează- un 
pas ulii și relativ distinct.-In .pro
cesul de asimilare experimentală Ia 
noi a unei noi tehnici Sri domeniul'

m
■

I

unor rezultate și mal importante în 
domeniul producției do serie mică, 
dacă nu am fi grevați, ta aceste o- 
forluri,'-‘dot titeva ^impedimente. Pri-’; 
mul &e referă In asigurarea utilaje
lor necesare pentru realizarea unei 
producții _dc seric udei eficiente, cu 
faze multe șl complicate, in cazul 
unor produse Ide genul cdor aminti
te. Acdsțeâ trebulo, să fie altele de- 
dt celejcare je folosesc, in mod nor
mal, in etapa cerratârilor' de tabo- 
ralor. în comparație cu costul aces- _ _ _ ___ ___
tora -din-urmă, cele dinții stat; Insă ^ pto^cțlcăde serie mică, ta
do dteva. ori mal scumpe. Achiziția 
lor din \import nu este unica rezol
vare. I’rlnir-o mal bună cooperare 
între Industrie, șl cercetare s-ar p’j- 
tea soluționa, prin forțe proprii, pro
blema asigurării lor. Eventual, prta- 

. tr-o sporire 'sensibilă a /baze! Țeh- ‘ 
nice, de execuție, generală, a instl- 
tutulul.. Dar, de unde să luăm .fonr 
duriie necesare ? Pri:i absurd," dacă” 

uuușli- uiuujuui, U.CUUUUU so iu piu— .ne-a.m concentra toate rttsurxde e- 
ducă încă, io. procură din producția xlstente In direcția procurării fio șl

-solicitărilor de stabilizatoare de ten
siune, de pildă, a sporit anual de la 
&9, W, 4GJ bucăți, la 1 2M (in 1072) 
șl la 5 MO bucăți (pentru 1073). Po- pentru pregătirea rotațiilor noi, ale
trlvlt datelor pe care le deținem, anilor viitori, ar fi puhîrnic frinata.
toate aceste produse’ — realizate In Unele dintre utilajele necesare pro

ducției de serie mică sint utile — a- 
desea, «cub aceeași formă — șl pro
ducției de nivel industrial. Aceasta, 
pe de o parte. Pe do altă parte, apar 
șl dificultăți determinate de achizi
ționarea materialelor trebuincioase,.

Urmăresc cu interes acele dezba
teri 'din* ziarul „Sctateta- care aduc 
în discuție probleme ale valorificării 
rapide'ta practică a soluțiilor elabo- . 
rate de cercetarea științifică, de na
tură să consolideze .terenul acestei 
fertile-osmoza ’«Unire știință și pro
ducția materială. ' ‘ ;
' Preocupindu-sc do șoîuțlbnarea u- 

nor asemenea probleme; , INSTITU
TUL DE FIZICA DÎN CAPITALA, 
din’ cadrui Comitatului de Stat pen
tru Energia Nudeară, a creat, la so- 

Tllcitarea unităților de producție, o 
serie de produse strict Indispensabile: 
tuburi avertizoare de i incendiu cu 
radiații ultraviolete, tuburi stablit- 

’zatoarc de tensiune, surse spectrale • 
da linii de rezonanța (pentru spee- 
trofotomelrla ,de absorbție), , termis- 
toâre cu ’■coeficient;'ternii e ' ‘ pozitiv 
(pentru protecția motoarelor elec-

- triceJ.-Cererlle pentru astfel .de pro-; 
duse au crescut de la an la an, In- 
truclt industria, neputlnd să,le pro- ,

de serie mică a Institutului. Volumul numai « unei părți din aceste utilaje 
(cele care cer o urgență maximă), 
cercetarăți proprlu-z.ls.fi, cea care re 
efectuează acum in faza de laborator

m:

toate aceste produse'— realizate in 
serii mici, la nivel de institut — se 
comportă bine la beneficiari. Atunci 
dnd, din exploatare, a rezultat ne
cesitatea unor Îmbunătățiri', ele nu 
fost netn'.Irzint realizate, prin cola
borarea specialiștilor din institut eu .
cel din uzinele beneficiare. In mo- cel raai adesea In cantități mici, dar
mental de față se află In pregătire de‘“ cxlrcm* varietate. In majori-
producția , do serie mică și la crista
lele plezoelcclrlco, la elerne.nie’.e de 
afișa] cu dlodb lumlntecente, pe baza 
unor rezolvări variate șl suficiente ca 
număr șl râ tehnologie, pentru ca 
să nu mal Ee necesare, cumva, alia 
soluții intr-un viitor apropiat.

Am putea avea lasă satisfacția

O' "tl lor’ta’Lratafrientul tumoril6t'"TnaiigM "
1 -girlOni! //I '/l/pra-'7''’" constă in-tfaplul că nuyfârazff^esu^' 

’ . : turtle sănătoise. -dar periat ’o’ ira-’
CW CanCerUl dlere mult mai Intensă, față de alte

, ■ ,, procedee. ITemvantaju! actual al
Pionii sau mezonil „pl“ stal partl- ™ <

ntle «mbattxnlce Încărcate negativ, a a,a ‘r l ,)lon107 “J Sn 
căror existență' a fost prevăzută In *ai mn'u c'° cosl- f izicienii de la 
mod teoretic cu .35 do ani In urnă. Universitatea Stanford din California 
dar care au fost obținuți artificial cred că vor puica ■ elabora metode
abia In ultimii 10 ani. însemnătatea eficiente do producere a particulelor

respcctlvertu. căror uUUzuăî In ̂ trăite-;!: 
rhentul cancerului să fie'taecesibilă'-5 
din punctul do vedere al costului.

Ce-l.de făcut pentru Înlăturarea a- 
costor Impedimente ? Credem căcostor impedimente ? Credem 
cooperare» Intre industrie șl cerceta- 

- rea de profil trebuie să. se desfășoa
re mult mai string — și aceasta,’chiar 
din perioada in care Institutele cau
tă să dovedească, prin producția pro
prie, Împletită cu cercetări de dez
voltare, valoarea tehnică șl comer
cială a produselor noi pe care le-au 
elaborat. Soluția — alta nu vedem — 
constă, deci, In sprijinirea institute
lor Ia întărirea propriei baze de exe-

confecționarea sau (după caz) la pro
curarea utilajelor realizabile în țară. 
După cum, In utilajele dîn import &e 
Impune o deosebită grijă ca cele mal / 
scumpe dintre acesta utilaje (ele slot 
de obicei esențiale pentru noua teh- 

-■ nologle) să fie de tipuri care pot 
servi șl producției de fabrică. Căci, 

.ulterior, acestea ar puica fi transfe
rate întreprinderilor de profU, îm
preună cu întreaga tehnologie de u- 
tlllzare șt de fabricație a noilor pro
duse. în același mod s-ar putea a- 
slgura șl procurarea materialelor, 
întreprinderile, viitoare beneficiare 
ale lelinolofflcl elaborate In institut, 
ar trebui să participe Ia achiziționa
rea acestora din fondurile lor de im- 
port-producțlc (sume absolut nere- 
prezantatlve pentru ele). Ele ar a- 
•vea astfel șl avantajul de a face din 
timp-cunoștință ’ cu piața externă a 
acestora, cu preocupările de Înlocui
re a lor cu produse indigene.

Nu-mi stă in intenție de a da nea
părat rețeta cu valabilitate generală. 
Ceea-cc este potrivit alei, ta alte ca
zuri s-af putea ®ă nu corespundă ca 

, . . atare. In situațiile amintite, o asc-că, drocamdata. nutexlstă ln țară o mracn lea(|vft,Ci chla. parțiala,, va 
însemna foârte .mult Va «sește con
siderabil eficiența practică a cerce
tării, prin valorificarea mal comple
tă a potențialului de concepție ! șl 
materializare al Institutelor de cer
cetări. Cu atlt mai mult, cu dțl a- 
cesla" se fructifică Încă lent In unele 
cazuri. Se va asigura, implicit, 
o scurtare a timpului de irecere In 
producție a rezultatelor cercetării, 
în pitiș; ne vom obișnui cu toții, 
specialiști din Întreprinderi șl din ■ 
institute științifice, să ne înțelegem 
maLujor .și, maț repede, să rcnunțămia 
la nțeniâllțfl.lșa, jlntereselor văzute , 
prea îngust,'1 cârc azi so numesc .^de ■ 
departament**, „do institut0 sau „de 
întreprindere-, avind în vedere șîlac- 
țtadnd nwil mult în perspectivă și ta 
avantajul cerințelor generale ale țări! 
noastre..

Prol. naiv. Fiorin C1ORASCU 
, director al Insiilulului de flzicâ 
.'din București

lalea cazurilor, acestea ce cer pro
curate din import, datorită faptului

producție; clezvoitață a imps' metale 
rare ri de ’ mare puritate de care a- 
v«m nevoie, n unor aliaje spe
ciale ort ț'.iburl de sticlă cu pro
prietăți particulare' ș-a. ■

CTSȘSțțîț

!
itate.,șăi[ierWir&!și 'o intenaltata'Vluml-. 

nbasă de 120 000 candel. Noua navă, 
pirima de acest fel din hune, este pre
văzută șl cu un far de securitate des
tinat să permită acesteia «ta-și înde
plinească misiunea sa, timp de mal 
multe «săptamlnl, chiar dacă farul 
principal s-ar defecta. De la intrarea 
In funcțiune, echipamentul Instalat- 
pe navă n-a suferit nid o pană.

fkvă-far fără echipaj
Recent,'rasul’ englezesc „Abertay- 

a lorii transformat in navă-far auto-

f

?■

cate, menținindu-și proprietățile fl-

seblț de rezistentă ta soivehțl, uleiuri, /

W-i
I

!■

cu medalia de aur.

":.s, ■' " •;
1?>

'!

stomatologiei. ‘ .
O nouă fibră,'rezistentă Ia foc, a

[ost reiilizată in b’.H.S.S. Noua fibră ____________—_
sintetică, denumită AHIMtl), are pro
prietăți termice • deosebite : nu arde «m , . »
șl nu se topește ta temperaturi rldl- /ndtOF/S/ CU CaHtațl
cate, mențlntndu-șl proprietățile fi
zice șl la temperaturi joase. Este deo- OptSCO SUpCHOare
tuîblț de rezistentă la. tolvențl, uleiuri, . * . . ,
udzi diluați și radiații uliraviolete, o oglindă de telescop, cu uri-'dia

metru do 4 m șl o greutate de 27 lone, 
a fost turnată in Mainz (R.F.G.) din 
ceramica de sticlă Zefodur. Dacă plnă 
acum, rcmdamentui marlltor instru
mente astronomice era ridicat. In pri
mul rlnd prin mărirea diametrului 
oglinzilor (telescop 5 m, ML Palomar, 
U.S.A. șl telescop 8 m In Uniunea 
Sovietică), astăzi este cu putință” să 
sc amelioreze dmțltor . randamentul , 

• acestora, cu ajutorul unor noi tehno
logii, la un diametru mai mic.’Zero- 

"<tor ©Se*uh material” transparent;T>o- 
licristalin, rare, în mod practic, nu 
se extinde îa căldurâ.

Sonda cea mai adincă 
din Europa

în sud-estul -Franței a fost'termi
nată recent, forarea celei mai adinei 
sonde din Europa. S-a. atlas • cota de. 
6 MO m adlndme, Prcsupunind. e- 
xistemța unor zăcăminte de gaze na

„ÂDYBON-S 
țomp-etiSive superioare

Eforturile cercetătorilor de laEforturile cercetătorilor de Ia ce se importau pină nu do muit,
Centrul de chimie organică al .Ml- va avea un preț de cont'de două

' ' ’ ........................  ■" ' ori mal scăzut Primele șarje de
Adybon-S, obținute ’în laborator, 
au și fost experimentate. Rezulta-

respectlv să fie prompt omofogat ' 
pentru fabricația de nivel lndus- 
uriaL Do un real folos. In Umpuî1 
cercetărilor, au fost permanentele 
consultări, atlt cu unitatea unde 
se va fabrica pcxlusid, cit și cu 
beneficiarii acestuia. In fotografie : 
unul i dintre autori, Ing. Array 
Zsolt, efcștuînd ultimele verificări 
de puritate alo produselor obținute 
prin internwdluî noii-lehnbtoglL

«datorului Educației șl învățămla-
Wlul «dnt orientate masiv, ta ul-

■ Umil ani, «spre satisfacerea unor
■necesități ale InduslricL Recent lele'bune au' făcut ci produsul 
au fdst tac'aeiate .aici lucrările dc 
cercetare privind stabilirea unei

: tehnologii noi, de fabricare a 
:ADYBON-S-uluJ, produs ’necesar 
la realizarea pielii sintetice. De 
remarcat că aceasta tehnologie 
modernă — autori : dr. docent A- 
i cj Glntz șl Ing. Aryay Zsoit -- 

fee bazează numai pa materii primo 
existente In țară. Astfel, noul pro
dus, care din punct de vedere al 
proprietăților este Identic, cu cele 

f! Ab’'!:’’ :<. ■

Din trei oameni, unu) 
este afectat de o boală car- 
dlo-vascularl — consem
nează statistica Organiza
ției Mondiale a Sănătății. 
Adevărat flagel al secolului. 
nostru, bolile respective j 
■dau o mortul Hale de 2 ori 
mal mare dccit cca provo- 
ratâ de cancer, lcuceiulc. 
tuberculoză șl poliomielită 
la un loc.- Tineretul nu este 
hid el cruțat (ta Franța, da 
SiklÎ!. se Înregistrează 12.1

i' suta ’decese intre viratele ■ 
13—33 ani) fapt caro deter
mină pe specialiști să În
drume populația foarte tl- 
nărfi spre control periodic 
medical „așa cum se pro
cedează pentru Îngrijirea 
dinților".

■ Este cxpIicahLl de ce, In 
fața acestei’ epidemii ta 
creștere a bolilor Inimii șl 
vaselor, cardiologii din lu
mea întreagă ișl unesc e- 
forturlle pentru găsirea so
luțiilor celor mal eficaicb.- 
Nu1 Intlmplător. sub calda 
O.M.S.,’ Ziua mondială a 
sănătății a purtat denumi
rea In anul 1972. de „Ziua 
mondială a Inimii** șl întreg

chirurgie cardiacă înregis
trează un ritm dln .ee In co 

f mal rapid in’ dteva' direct!!
principale : transplantul de 
cord, inima mecanică, di
ferite dispozitive de în
locuire a celei, naturale, 
stlmutalori șl valvule arti
ficiale. Proteze din ce ta ce 
mal perfecționate, peaco- 
makere readuc funcțiile șl

tfi

dar a cărei perfecțiune țl 
performanțe uimesc șl In
timidează. Sau’ poate, mai 
corect, , „nu Intimidat". 
Pontau că, la numai’ 81 de 
ani 'de: cirri Theodore Bill
roth. ; pionierul chirurgiei 
abdominale, declara cfl. nici 
uh chirurg, «Sare vrea «ft: ișl 
păstreze redactai confrn- 
țTsor șfii, nu va îndrăzni să

1__ _
■' ■- ii §■'■■■

.' ' ■- .
pe ani înregistrează,; totuși,’ 
o scădere treptată : ’ dacă 
in primul an au fost efec
tuate 101 intervenții,, ceea 
cc reprezintă aproape Ju
mătate din totalul f trârw- 
plantelor — eșalonarea c?- ’ 
lellalte Jumătăți se tace In 
următorii ani. tot dnsăes-

kulmi: jan u- 
Impas, de o

cinfl Se poate ^orbll Jh a- 
ce&l cai, do un impas, de o

u.: P- -a.V \ * J -7 *r‘ /- .7;,

ANTICEPARI!- IPOTEZE;

V.

Cehul ellceaslă creație a 
moderne va putea asigura 
2M 000 de inimi pe an, in 
Ump ce băncile do organe 
nu ar putea dispune nici pe 
departe de o asemenea 
cantitate de Inimi. Această 
cale tehnică Înregistrează 
«succese rapide. Specialism 
apreciază că in anul 19S0 
talma artificială va fl. o

mondială a Inimii- șl Inlreg 
anul In curs este dedic.'.t 
problemelor sănătății ini
mii. Pe toate meridian î'e 
lumii se Investighează cau
zele acestor afecțiuni, os 
descoperă factorii comuni 
do risc, se dt-irern factorii 
locali implicați In declanșa
rea acestor maladii, «e cau
tă so'.uțll practice tic con
tracarare a lor. Tehnica mo
dernă ' creează echipamen
te porfecțlonate pentru In
vestigații din re In y? nul 
minu <1 oase. ra I cu tatoarelo. 
tr.lază rezultatele; le anali
zează ș.a. Nolle tehnici- de

ritmul normal acestei pom
pe vii care cale Inima. O 
pompă mare dl ’ un pi,cna- 
care se contractă de TOO 0®J 
pe zl țl de 33 milioane de 
ori lnta-un nn. ■ Șl fiecare 
bătaie a inimii reprezintă 
un efort echivalent cu e- 
nargia necesară pentru a' 
ridica o greutate de 15 kg, 
la distanța de un metru de 
la pămini intr-un minut, 
ceea ce înseamnă că ta de
curs de 30 de ani, de exem
plu, o totală omenească 
produce o (orță capabilă n 
ridica o locomotivă șl 13 
vagoane Încărcate pe vlrful 
Mont-Blanc. O pompă vie 
care cintăresle nbl» 350 gr.,

șe atingă de inima omului,: 
traasplantul de cord deve
nite o reali t âlc.

întrebat, cu prilejul vizi
tei în țara noaxtră. ce l-a 
determinat «5â acționeze 
primul In «iomontal -Irani-’ 
plantului de cord. Chri/sltai' 
Barnard declara câ foarte, 
multe echipe dlnTume erau 
pregătite pentru o asemenea 
intervenție. Așadar, o che
stiune da conjunctură ini
ma nu mal reprezenta un . 
oaîtacol. Din IS®7, de la a- 
censtă primă ■ Intervenție, 
peste S3 de echipe din lu
mea întreagă ou efectuat 
circa IM transplanturi de 
cord. Frecventa repartizării

V’ ‘ ' - t . &
4/ ■ tv ■ ■ | F

jf’V* ’ î'j ■ c- ■ t- . 
limită a cunoștln'olor ta 
biologia transplantului ? 
Cercetări asidue' ta direcția 
cunoașterii mecanismutai 
fenomenului de respingere 
n organului transplan
tat vor aduce șlj mai mulțl 
sorti de Izbîndă pentru a- 
censta tehnică chirurgicală. 

.. ’intimele reaiizărl din' 
domeniul bidelcctronlcll 
deschid perspective din ce 
In ce mal promițătoare Ini- 
mli’ artificiale. După cum 
se . pronunță profesorul a- 
mbrlcan Joseph : F. ;. F’.tz- 
gorald. care -lucreMă Încă 
«lin IM9 la prototipul unei 
Inimi artificiale acționată 
de energie electrică, a-

■ ■• •■SAiâ ifs fț - ■ operație curenta. Premisa 
există : in decurs de 2 a.ii 
ca a suferit îmbunătățiri 
.spectacutoas&

Realizarea Inimii artifi
ciale, a diferitelor pro'.ere 
cardiace, tehnica operatori-3 
a transplantului cardiac 
demonstrează posibilitățile 
remarcabile ale medicinii 
moderne, ale tehnici! chi
rurgicale, ale echipamente
lor și aparatelor medicale 
actuale ’ in domeniul res
pectiv. Totuși, transplan
tul de cord nu rezolvă pro
blema la scară mare, iar 
Inima-artificială continuă a 
fi o rezervă a viitorului: 

aceea, este unanim

împărtășită părerea 
profilaxia alerosclerazel, 
Infarctului mlorardle sau 
hipertensiunii oferă mal 
mull mcdlelnil deeîl 193 
sau o mic de transplanta 
.strălucite. Etae semnifica
tiv faptul că, in lupta pan- 
iru învingerea bolilor car- 
dlo-vosculare, eforturile 
cardiologilor din lumea în
treagă «o Îndreaptă ta spd-, 
ctal In direcția țprevenlrj!' 
lor, n profilaxiei. * Este șl 
linia pe care se lns«-pro
gramul prioritar de cerce
tare al cardiologiei ro
mâne. Principala armă 
Împotriva flagelului &o- 
oolulul nostru răffiina 
cunoașterea de către În
treaga populai le a fac
torilor care duc la Îm
bolnăvirea inimii, a așa-nu- 
mlților factori de risc. 
Este șl motivul pentru care 
O.M.S. șl Societatea inter
națională de cardiologie nu 
lansat, ta cadrul „anului 
mondial al Inimii”, o vastă

■ ■compaplo , da Infoonaro 
prevent Ivă/lla educație a 
mniclpr. A tv.ll lînlr, «lîri.-- 
mle, eficient, pini. În ulti
ma clipă a vie,îî. este pn-

■ albii — apun spori allșt ii.'
Pentru' nieasțâ .toe&ite si 
știi si ill organizezi munca, 
odibua, hrana. Pcăre-.'nn- 
Iwr, inimă' artificială, val
vule «sintetice ori trans
plant? De ce nu o viață 
echilibrată, sănătoasă, fără 
surplus de greutate, fără 
exces de țigări, alcool, 
muncă în asalt șl sedenta
rism ? Avem in mină 
arma redutabilă da comba
tere a flagelului, dar cutn 
o folosim ? \

Elena MANTU

sesliinil.de
z.ls.fi
l.de
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Domnul ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în numele guvernului și poporului Republicii Shri Lanka, cit șl In numele 

meu, mulțumesc Excelenței Voastre, ConslUulul de Miniștri și poporului Repu
blicii Socialiste Romflnln pentru mesajul cordial de fellclifirl ți urările trans
mise cu prilejul Inaugurării Republicii Shrl Lcmkâ.

Nu mă tndole&c că relațiile prietenești dintre Republica Shri Lanka șl 
Republica Socialistă România vor continua £â m dezvolte in interesul po
poarelor noastre.

SIRIMAVO BANDARANAIKE
Primul ministru al Republicii Shrl Lanka

Primiri la tovarășul 
Manea Mănescu

Marți a părăsit C
; tlndu-®e spre patrie, 
; Superioare Politice <
al P.C. din Cehoslovacia. ’ condusă de

- tovarășul Vaclav Kveâ. membru al 
C,C. al P.C.C.. rectorul scolii : 
, în timpul vizitei in țara noastră.'

Comltelu-
K_ „„’.C.R.; pre-.'
ședințele Consiliului do conducere al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu".

Delegația de activiști ai P, C. Bulgar
Marți, in cursul dimineții, tovarășul ambasadorul Republicii Populare 

Manea Mănescu, membru nl Corni- Bulgaria la București, 
teiului Executiv, al Prezidiului Por- *

In timpul „vizitei -în țara noaștră, 
președlnlulo ConslUulul fconomle. a delegația de activiști al P.C. Bulgar -.-.„..n a. Q avu4 lfl Consl!!ul Ec0.

nomle, la Comitetul Județean Hune
doara al P.C.1L, fa comlletale muni-

Manca Mănescu, membru al ■ Corni- Bulgaria la București 
teiului Executiv, al Prezidiului Por- 
nmxmt, secretar al C.C. al P.CJL, 

primit delegația dctaarilviiti~ nl l’.c” 
Bulgar, condusă de Iordan Borisov, 
adjunct do șef de secție la C.C. a! _______

Wdi" & 
schimb do experiență In țara noas- Geologiei, ,1a MinlFteru] Industriei tră. s ■s- fi-.it, - ,r.'.

La prind;
intr-o atmi __ |_____ _
au participat Lurtan Dră„_,, _
tar general nl Conril’.ulul Econt 
Nlcolae Ionescu, adjunct de șef 
secție ta C.C. ai P.C.n.

'A fo«g prezeni Spas Gospodtw,

Delegația de activiști
Tovarășul ătanea Mănoscu, membru 

al Comltelulu! Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Eco
nomic, a primit delegația de activiști 
al P.P.R. Mongol, condusă de J. Jlg- 
jld, membra al C.C. nl PJ>.R.M„ 
jp-im-eccretar al organizației de par
tid a regiunii Balan Ulghlnskl, cara, 
1* Invitația C.C. al P.C.R., a făcut o

Ire, care a-a desfășurat 
insferă caldă, tovărășească, 

rtlripal Lucian Drăguț, secre- 
inerăl nl Consiliului Eewnorhlc,

Metalurgice și a vizitat obiective e- 
conomlce, șl; Boctal-culturole din Ca
pitală, precum șl din județele Hu
nedoara șl Caraț-Scycrin

do în du'pă-amtaza 'zilei de mari!, 13 
funie, delegația ,a părăsit Capitala, 
Indrcptfndu-sa spre patrie.

ai P. P. R. Mongol
vizită In schimb ds experiență In 
țara noastră.

La primire, rare s-n desfășurat tn- 
tr-o atnțosferă cnldă, tovărășească, 
au participat Ion SL Ion, vicepreșe
dinte al Conslilulul Economic. Nl- 
cotae IonesciL adjunct de șef de sec
ție. la GG al P.C.R.

A fost’ prezent DaSndlnnerenghlln 
Bataa, ambasadorul; Republicii Popu
lare Mongola la București.,

delegația a fosl primită de tovarășul 
Leonte Răulu, membru al “ “
Iul Executiv al -C-C. al P.

«—j ......

Delegația a făcut, de asemenea, o 
vizită In Bchimb de experiență la A- 

. cademla „Ștefan Gheorghiu”, undo a 
avut discuții cu conducerea Acade
mici șl cu efidre didactice privind 
activitatea de pregătire ei perfecțio
nare a cadrelor de partid, de stat trl 
din economie. OaapsUi au mai vizi
tat Școala inier.liKleteav.ă de partid 

, din. municipiul Constanta, precum șl • 
unole obiectiva soclal-culturala din 
București. .

La plecare, pe aeroportul Otopcnl, 
delegația a fost condusă de Ștefan 
Mocuța. membru supleant al C.C. nl 
P.C-R.. prim-loctiitor ; al presedln*»- 
ltii Conflilîultd de condu cere al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu*, de altt. 
membri ai Biroviul Consiliului de 
cond’ucețe al AcademleL

A fos; de față. ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București. Miroslav 
Sulele.

(Agcrprfiîi)

; ti si* „ *J.ai*JL*£V.tjyji m v^u.L3 MJLU Viii , UT^CULU i, (pi 
unole obiective eocial-culturalB din

. aeroportul Otopcni. 
a foal condtwă de -Ștefan

Af£ VIZITEAZĂ ȚARA.
o 0 DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI Al P.C.U.S.

CONGRESUL MIȘCĂRII SINDICALE 
REVOLUȚIONARE DIN CEHOSLOVAC»
PRAG A 13 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. a transmis textul 1 cuvlntăril 
rostite do Gustav I-IiMak, secretar 
general nl C.C. al P.C. din Celto- 
Blovacla, In deschiderea lucrărilor ce
lui da-al VlH-lea Congres al Miș
cării Sindicale Revoluționare din 
Cehoslovacia.

Guatav Ilusak a subliniat că direc- ■ 
țin dezvoltării actuale a vieții eco
nomice ri sociale din Cehoslovaca 
cunoaște o tendință ascendentă. H a 
arătat că, In privința dezvoltării e- 
conomlcl naționale, programul trasat 
de cel do-al XlV-lea Congres ol P.C. 
din Cehoslovacia și prevederile pla
nului cincinal sa Îndeplinesc In rit
murile prevăzute, dezvoltarea econo
miei cnracterizlndu-se prin predomi
narea tendințelor pozitive.

Gustav IIuBak a subliniat apoi că 
nivelul de trai al oamenilor muncii 
continuă eă urmeze o dlruimlcă as
cendentă.

Re*erlndu-«e la uaele problem* 
Internaționale, după ce a rele
vat tmjxfruința tratatelor înche
iate da 
Polonia,

Iul (cvadripartJl privind Berii 
nul occidental, vorbitorul a arătat că. 
In acest context, se pune In prezent 
problema normalizării relațiilor din
tre Cehoslovacia și R.F.G. ■ „Pot aă 
repet Încă o dată — a spun Guatav 
Husak — că Cehoslovacia este gata 
să semneze cu Germania occidentală 
un tratat privind razoivârea acestor 
probleme șl că Cehoslovacia este; In
teresată in stabilirea unor relații da 
burtă vecinătate cu R.F.G,, pentru 
ca granița dintre calc două țări să 
devină o frontieră a păcii”.

„Nu putem să lăsăm deschisă pro-, 
blema acordului de la Mttncbon care 
a psrmis Germaniei &ă rupă grani
țele Cehoslovaciei- și a pus bazele 
ocupării țării noastre, generlnd sufe
rințe de nedescrls pentru popoarele 
noastre — a- arâtai Gustav Htssak. 
Sperăm că șf partenerii hojiri vor 
Înțelege acest fapt jl efi evoluția 
viitoare a convorbirilor rare vor avea 
loc la Praga, aproximativ la sHrțltul 
lunii Iunie, va facilita găsirea ur.el 
soluții reciproc avantajoase pentru 
oLv.ite probleme, ceea ce ar permite 
să se Înceapă cu adevărat o operă 
do colaborare pașnică”.

Salutul oanfânilor muncii,

Importanța tratatelor
R.F.G. cu U.R.S.S. ri 
precum b ■ acordu- colaborare pasnkă“.

de a 90-a aniversare a nașterii 
lui Gheorghi Dimitrov

SOFIA 13. — Corespondentul Agor- 
pre.-,. C. Amarlțel, trar.’zrjte : în ca
drul festivităților prilejuite do cea 
de-a SO-a aniversare a nașteri) Iul 
Gheorghi Dimitrov, marți a Început, 
la Sofia, Conferința Internațională 
„Gheorghi Dimitrov șl, unirea forțe
lor revoluționare șl democratice pen
tru pace, democrație și socialism".

La conferință slut prezențl Todor 
Jlvkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar,' președintele Con^lhdiil de 
Stat, Gheorghi Tralkov, pro-edln- 
telc Frontului Patriei. Stanko Todo
rov. președintele ’ Consiliului de Ml- 
n’ștrl. ăl ți conducători da part'd și de 
slat bulgari. Participă, de asemenea, 
un mure număr de delegați! de perie 
hotare. Delegația română la confe
rință este condusă da tovarășul 
Leonte Răulu. membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.

Cuvlntul de deschidere a fost rostit 
de Todor Jlvkov. După ce. In numele 
C.G a! P.C.B.. al CotuUiuhiI Națio
nal al Frontului Patriei șl al Între
gului potxw bulgar, a salutat prezenta

bl
in Mia a oaspeților de peste hotare, 
primul Bocrelar al C.C. al P.C. Bulgar 
a evocat figura de revoluționar inar- 
idst-lonlnist a Iul Gheorghi Dimitrov. 
El a relevat rolul marelui fiu al po
porului bulgar In promovarea alian
ței șl unității de acțiune a forțelor re
voluționare, democratice și progre- 
gisto In condițiile ofensivei fascismu
lui șl ale primejdie! de război și a a- 
râtat că justețea ideilor și luptei lui 
Gheorghi Dimitrov a fost confirma
tă, In mod strălucit, prin prăbușirea 
fascismului, apariția sistemului so- 
ciallst mondial, destrămarea colonta- 
Bsmului și avlntul mișc firi lor do eli
berare națională. „Sintem convinși, a 
spus Todor Jivkov, că nceaetă confe
rință va aduce o Importantă, contri
buție la aprecierea însemnătății idei- ■ 
Iar și operei Iu; Gheorghi Dimitrov 
pentru activitatea și lupta noastră 
comună”.

Principalul raport la conferință a 
fov. prezentat do Borta Velccv. mem
bru al Biroului Pojit'c. secretar al 
C.C. al P.C.B.

încheierea vizitei lui Fidel Castro
în Polonia

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — Fidel 
Castro, prim-secrelar al C.C. al Par
tidului comunist din Cuba, primul 
ministru el Guvernului Revoluționar, 
și-a încheiat, marți dimineața, vizita 
oficială de prietenie efectuată in 
ILP. i'o’o;;:) In ‘ fruntea unei delegații 
de partid șl guvamamfentrje. In 
cursul virilei,’ ‘nfcepulă ta 6 Iunie, 
Fidel Caatro șl a membrii delegației

SOSIREA LA BERLIN

al sindicatelor din România 
rostit de tovarășul Virgil Trofin

au purtat convorbiri eu conducătorii 
polonezi jl au vizitat obiective eco
nomice fi social-cui turale.

La plecarea din Varșovia, care 
Berlin, oaspeții cubanezi au fost coa- 
du«l la aeroport de Edward Gterelr, ‘ 
prim-secrctar al C.C. al P.M.U.P., * 
Piotr Jarotszewlez, pre'«lin lele Con
siliului de Miniștri, alto persoane ‘o- 
fidale poloneze.

de activiști ai P.C.R.
Delegația de activiști el partidului 

Comunist Român, condusă do tova
rășul Vosllo Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., prtm-Becretar nl Comite
tului Județean Lași nl P.CJL, caro a 
făcut o; vizită tn addmb da expe
riență In R. D. Germană, la Invitația 
C.C.- a! P.S.U.G., s-n InapotaL marți 
după-amlază, In Capitală.

La Boslre, pe aeroportul OtopcnI, 
delegația a fosl salutată da tovarășul 
Andrei Vela, membru sunleant al 
C.C.! a! P.C.R., șef do .secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști da partid.

(Agerpres)

în cadrul lucrărilor dc marți a luat 
cuvlntul tovarășul Vlrgll Trefla, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent ol C.C. al 
P.CJL, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. El o transmis dele- 
Kaților la come-ee. tuturor oameni
lor muncii din Republica SoriaUată 
Cehoslovacă salutul călduros al oa
menilor muncii, al sindicatelor din 
Republica Socialistă România.

Participarea delegației noastre 
congres — a spus vorbitorul — «c 
scrie in cadrul bunelor reiat!! tradi- 
țlonalo dintre clasa muncitoare ui 
popoarele din România șl Cehoslo
vacia. care, in anii construcție’ so
cialisto. s-au ridicat m o treaotă su
perioară. pe baza Ideologiei si talu
rilor comune — construirea socia
lismului al comuntmnului. O de-aso- 
bită însemnătate pentru dezvoltarea 
acestor relații au avut lntilnlrile șl 
convorbirile dintre conducătorii oar- 
tldelor șl statelor noastre. ■> 
■ Sindicatele, oamenii muncii din 
România urmăresc cu simpatie și 
solidaritate activitatea constructivă 
ce &te.fs^itiiț<l“P9arelq^ehjjsI38Jp-

, vag,. șL>«.ț;bucțK-ă sincer dfti5reflll.zfc—c>
■ rUe Pe care oamenii muncii. In frun

te cu cltusa, muncitoare, cub condu- 
ierca Partidului "Comunist din Ceho
slovacia. le obiih in construcția so
cialismului. - --------- -- .------- —

Arătlnd că oamenii muncii, intre- tiunfie șl inițiativele țării noastre, nle
gul nostru popor, înfăptuind no- celorlalte țări sodaLtalo. îndreptate
abătut'politica Partidului Comunist ™ i -
Român, transformă an de an Româ
nia intr-o țară Înfloritoare, cu un 
Înalt ritm do dezvoltare a econo
miei. vorbitorul a spus : în prezent, 
popprtil român muncește cu botărlre 
$1 entuziasm pentru înfăptuirea pro
gramului adoptat de Congresul al 
X-Iea al P.C.R, de făurire s societă
ții fiociallste multilateral dezvolta
te. Chezășia înfăptuirii cu rucces 
a acestei mărețe sarcini o constituie 
munca avlntată a clasei muncitoare, 
a tuturor oamenilor muncii unitatea 
do granit a Întregului popor in lurul

Partidului Comunist Român, sl Co
mitetului aău Central.1 In frunte cu 
c-ocretarul general ol partidului; to
varășul N! col n e Ceausescu.

Sprijinind Intrutotul politica ex
ternă a partidului sl statului nos
tru bazată pe principiile marxlsm- 
leninlsmulul sl alo Internaționalis
mului socialist, pe deplina egalitate 
In drepturi, respectul independentei 
81 suveranității naționale, neameste
cul In treburile Interne. întrajuto
rare 81 avantaj reciproc, sindicate- i 
Io din România, cu vechi tradltll re
voluționare. acționează corxMcvcnt 
pentru dezvoltarea legăturilor do 
prietenie și colaborare .multilatera
lă cu organizațiile sindicale din toa
te țările socialiste, fsi manifestă ac
tiv solidaritatea de clasă cu lupta 
oamenilor muncii,’ a sindicatelor da 
pretutindenL împotriva exploatării 
Sl asupririi, cu lupta tuturor popoa
relor Împotriva imperialismului, co
lonialismului sl ne-ocolontalismuliiL 
□ subliniat tovarășul Vlrgll Troflh. 
In acest spirit mistlnem 'holărlt lup- • 
ta droaDlă a poporului vietnamez, 
a celorlalte popoare din (nopehină 

, Impotrl^^lu^J flfifeeflBfc- 
lul american, pentru dreptul de aisi 
hOiărf filngure soarta, fără nId un
amestec din afară.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România susține pe deplin ac-

b ' '
BERLIN. La ' Invitația Iul Erlch 

Honecker, prim-secretar ol C.C. al 
P.S.U.G.. ș| a Iul W1U1 Stoph. 
președlntds Consiliului de Miniștri, 
marți a sosit da Berlin, intr-o vizită 
oficială de prietenie, o delegație de 
partid șl guvernamentală cubaneză, 
condusă do Fidel Caslro, prlm-secre- 
lar al C.C. 'al P.C. <l’.n, Cuba, primul 
ministru al Guvernului RevoluțJonnr.

în aceeași zl. anunță agenția 
A.D.N.. Erich Honecker și Fidel Cas
tro nu avut o întrevedere, la cnra 
au luat parte Willl Stoph gi alli con
ducători ai R.D. Germane, .tar din 
partea cubaneză — Carlos Rafael

Rodrigucz, membru al Secretariatu
lui C.C. ai P.C. din Cuba, miniștru 
•1 Guvernului Revoluționar.

Tot In cursul zilei de marți. Wal
ter Ulbricht, președintele ConșUlulul 
de Stat al It. D. Germane, l-a decorat 
po Fidel Castro eu Ordinul „Marea 
Stea a Prieteniei Intre Popoare*.

- Marți dupfi-amlazA. Jo sediul C.C. 
al P.S.U.G., au Început convorbirile 
oficiale Intre delegația de partid șl 
guvernamentală a R.D.G.. condusă de 
Erich Iloncc’rcr, &I delegația de partid 
șl guvernamentală a Republicii Cuba, 
condusă de Fidel Castro, anunță a- 
gen țiu A.D.N. i

delegația a fost salutată de tovnrății 
Aldea Militarii," membru al C.C, ■ al ‘ 
P.C.TL. șef de secție ia C.C. al P.C.R., 
Ion St. Ion, vicepreședinte al ComI-

A fost de față V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
roșii.

Marți la amiază a sosit In Capitală 
o delegație de activiști al P.C.U.S», 
condusă de tovarășul A. F. 
membru al C.C. ăl P.C.U.S., 
SSF S "Sw te SSÎ

C.C. al P.C.R:,-foco o vizită In schimb * —
da experiență In țara- noastră.

La sosire, pa aeroportul Otopenl,

® 0 DELEGAȚIE A FILIALEI UCRAINENE A ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE ȘOVIETO-ROMANA

O delegație a Filialei ucrainene a țla va face o vizită In țara noastră, 
Asociației de prietenie oovlelo-ro- la invitația ConșUluiuf General al 
mână, condusă de Malikov Mihail A.R.L.U.S.
Petrovlci, prim-adjunrt al Direcției Pe aeroportul Otajwnl, oaspeți! eu 

Consl- fost intlmplMțl de membri ul Consi-
-

prczcntanțl al Ambasadei UhiUnli So^r 
vietloe la DucuxejtL .

I COMUNIST DIN ARGENTINA
râul dg loterie a orașului Drațov șl, 
Stațiunea Poiana Brașov.

Delegația a evul, do asemenea, o 
tntllnlre la Comitetul municipal Bra
șov al P.CJL, In cadrul căreta • oaspe- ’ 
(Hor argenîlnenl le-au fost prezeri-1 
late preocupările actuale și de viilor 
ale camunlșillor șl oamenilor mun
cii din municipiul Brașov, pentru În
făptuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

■ (Agerprea)

generale fluviale do po
Jiul'r'.o Miniștri ni ILS. 
membhî ln conducerea c.
Haleb ucrainene a A.P.SJL, a sosit ’ ____________ ________
marți la amiază in Capitală. Delega- vietlea ta DucurejtL

o DELEGAȚIA PARTIDULUI
în cadrul vizite! pa care o Intre- 

prlndâ in țara noastră, delegația P.C. 
din Argentina, condusă de secreta
rul general al acestui partid,' tovn- . 
rășul Goronlmo Aroedo Alvarez, a 
vizitat Muzeul de Istoric u partidu
lui comunist, a mișcări! revoluțlp- 
nare șl democratice din Românls, 
Muzeul Doftana, Uzinele. „Tractorul*, 
I.A.S. PreJrncr, noile cartiere ds lo
cuințe din București șl Brașov, Mu-.

v al P.CJL, tn cadrul căreia oaspe- '

ite preocupările actuale șl de viitor

i.
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Cronica zilei

REINNOIȚI-VĂ abonamentele LA REVISTA

Lupta

$

GAN TEORETIC ȘI POLITIC 
COMITETULUI CENTRAL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PREȚUL UNUI ABONAMENT ESTE DE s
36 lel'pe un an j
18 lei pe «ase luni. 
Abonamentele se î 1 2 _ 

prin factorii poștali si dllnzorll de presă 
dori șl Instituții.

O R 
A L 
AL

Iac Ia ollclUe și agențiile P.T.T.H., 
$i dlfnzorll de presâ din inlreprln-

Ministrul afacerilor externe al Re
publici! Socialiste România. Corneliu 
Mănescu. a primit , o telegramă do 
mulțumire din partea lu! Urnit Halul: 
llayulken. pentru felicitările transmi
se cu prilejul noii tale numiri In

< .funotta isdoiS ministru, al^fătacorilor exar 
j tern<3|-al TurrieL . JlirfrasTO

' '

Marți la amiază a saslt 'lri, Capita
lă Jagdlsh Shamshor Rana, noul 
ambasador al Nepalului la Republica 
Socfidieiă România.

Marți la amiază a-a deschis In Ca
pitală, In sala Palatului, expoziția' 
Întreprinderii de comerț exterior 
„Jâlectrojnodul" din Budapesta.

La festivitate nu asistat reprezen
tanți al unor ministere economice, 
speciallș'J <‘.Ln Industrie și comerț, un 
numeros public. ■ ,
, Expoziția Ințățlșează, prin produsa 
șl • prospecte, cele mai recente reali
zări ale Industriei electrotehnice și 
e'.octromocnnico din ÎL P., Ungară, 
precum și da piese de schimb pentru 
Instalații șl aparatură. electronică. ■'

*■
Marți după-amiază s-a deschis, la 

Casa de creație a municipiului Bucu
rești, o expoziție do artă decorativă. 
Ea cuprinse numeroase lucrări de 
tanltarta. ceramică. metalootastle. 
pictură pe sticlă șl lemn — expo
nate ric o deosebită originalitate și 
valoare artlstlc.l.

J Marți s-au încheiat la Sighișoara 
’ lucrările o uri consfătuiri organizate 

ds Mlntaterul Industrie! Ușoare cu 
lucrătorii din unitățile Industriale de 
țesut din întreagă ■ tară. Participant! I 
au dezbătui o sferă largă de pro-, 
blearo privind modernizarea tehnolo
gie! țcsutidui,utilizarea ai rahtța- 
rnont spout a capadtflțUbr existente 
șl dezvoltarea in perstwcUvS a ares
tul, lmpiarrant s«etor IndustrioL Tot 
cu nces*. prilej a fo®’. constituit Jifc- 
tșjl țesătoarelor” — organ colectiv de 
cortniltare tehnică, caro ișl propune 
gă contribute la promovarea pro
gresului tehnic, a metodelor modeme 
de lucru In această importantă ramu
ră a producției materiale.

. (Agerptea)

j v a Q_i'

spre instituirea unul sistem eficient 
al securității in Europa. în acest spi
rit. U.G.S.IL sprijină tinerea unei 
conferințe sindicale, in care aă, par
ticipe toate OTgnulzatlUe olndlcala' do 
pa continent.

în încheiere, tovarășul Vlrgll Tro- 
fin șl-a exprimat convingerea că re
lațiile de prietenie frățească 
sindicatele șl oamenii muncii din 
România șț Cehoslovacia se vor dez
volta continuu «J a urat OarUcIpan- 
țllor la congres noi succese In mun
ca pentru construirea cu succes a 
codailsmulul tn IL S. Cehoslovacă.

Intre

(Urmarc din pag. I)
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SANTIAGO DE CHILE 13 (Ăger- 
prea). — „Partidul Comunist din 
Chile se pronunță in favoarea ’ con-. 
sondării conducerii politica șl eco
nomice a Guvernului de Unitate Na
țională, pentru atragerea la actlvi- 
tatea acesteia a maselor largi ri pen-., 
teu Izolarea totală a forțelor reacțio
nare", o declarat Victor Diaz. se
cretar general adjunct al P.C. din 
Chile. Intr-un interviu acordat zia
rului „H Sigio”. Numai pe această 
bază, a subliniat el, pot fi satisfăcute

j , ..i. i, . —
'•<4
'yîȚ? i

consolidării conducerii

princlpaJela ravendlcfiri ale dusl 
muncitoare șl ale Întregului popor.

Secretarul general adjunct al P.G 
din Chile a-a pronunțat In favoarea 
unei mal largi parii apăr! a oameni
lor mxincH ta conducerea lnlreprtade- 
ritor el SnsilKițltlor do stat ..Conside
răm,- a declarai ei, că sectorul de 
stat al economiei -nu trebuie să se 
conducă după normele cnpstalirmuhil 
de stat că el necesită "o profundă 
democratizare, iar clasa muncitoare 
trebuie sâ-șl asuma adevăratul 
conducător".

rol
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ITALIA
--- -— .

Nou atentat anticomunist 
al elementelor fasciste

ROMA 13 ■
■i

semicentenarului P. C. din Japonia
TOKIO 13. — Corespondentul Ager- 

pres, F. Țtdu. transmite : Ziarul’ 
„Airahata*, organ al P.C.J., Informea
ză despre manifestările prilejuite de 
aniversarea, la 15 lube, a 
tenorului creării Partidului 
din Japonia.

Institutul de cercetări In domeniul 
științelor sociale al C.C. al 
organiza, la 0 Iulie, un 
consacrat unor probleme ale mișcă'

semlcen-
Comuîdst

P.C.J. va 
simpozion

rli revoluționare din țările cspllaHote 
avansate. Pe de silă puric, sc alta 
In curs da elaborare o Istorie a ce
lor M de ard de activitate a P.CJ. 
șl a relațiilor iul cu mișcarea comu
nistă Internațională. In biblioteca 
partidului vor U concentrata lucră
rile privind istoria P.C.J. De aseme
nea. vn aven loc un concurs literar 
pe tema sărbătoririi semlccntenaru-

exploztn a provocat daune sediului 
federații și clădirilor vecine.

Înlr-Un mesaj al lui Enrico Berlln- 
eucr, secretar gonerul al P.C.I,, adre-. 
sat f.'dorațlel din Calnnio, se f&b- 
llnlază : „Angajăm mal mult ea ori- 
cînd marca forță a partidului nostru, 
atit in parlament, cit șl în Iară, pen
tru mobilizarea mal activă «i mal 
amplă a tuturor forțelor dem< erotice 
și antifasciste, pentru a fi pedepsite 
cu țoală rigoarea legii delictele, a- 
greslunllc șl orice formă de propa
gandă și de organizare fascistă”.

Un grup do depistați comuniști a 
cerul In Camera Depulațllor să fie 
roUdlați ministrul do Interne șl cel 
nl apărării pentru n lua măsurile 

de nirip fi i-au prococsi esploiia. de rigoare împotriva atentatorilor 
Cu toate mdsurite de precauție luate, fasciști.

Corespondentul Â- 
Qgrpret, N. .Pslced, transmite : Un 
nou atentat anticomunist a fost '.pas 
la cale, luni, de elcnirnic fasciste 
Italiene. In fata sediului feilerafiei 
d'.n Catania a Partidului Comunist 
ISallan â foit plasată o bombă cu di- 
tiawiild. de mare forță.'

Nutfiai datorită prezenței de spirit 
a unul actlclst ol P.C.I. nu sra pro- 
dus o ades-ărată tragedie. Văllnd 
culta ce conținea paste un fcp da dl- 
namild, dcesla a sesizai (medial pol

lin' de poliție, ce? mal aproplai, care 
'a irlmii specialiști pentru a înde
părta pericolul. Constatind ed nu se 
poate depSasd Picdrcâtura de erpio- 
rlv fdnl a provoca dedanțarea m, 
medallftii au Inconjurat-o cu iaci 
de ntaf

elenirnic fasciste

lemn, am avea, acum In 
anul 1S72, o imagina In
completă despre orașul 
Caransebeș. Cad totuși

re a instalațiilor si echi
pamentului la 140 de lo
comotive Diesel si Die
sel electrice sl permit re- 
tKirații curente la locomo
tive...

— Caransebeșul. acest ■ 
oraș vechi, si lolual ailt 
de tlnăr. avea nevoie de 
aerate nume noi. Ele aint 
astăzi numele iul familia
re. de caro se leagă iz- 
birtda oamenilor nu numai i
In profesiunile tradițio
nale. ci In multe altele m 
care nu le-a cunoscut nld- 
odată — spunea tovarășul 
Nleolae Magda, orlm-se- 1
ere tar al comitetului oră- 1
senare de partid. '

Numele noi ale orașului i
de oe Sebeș.,. Le-am a- (
flat In Întreprinderile (
proaspete ca lumina. (
le-am aflat pe străzile ce ,
par oă alunece urmărind (
liniile molcome ale dealti- .
rllor. Pe cei mai înalt din- (
tre ele. as fi vrut gă In- (
tind mina șl să desenez. (
cumva In văzduhul llm- (
porte, o emblemă. Din ,
aceasta n-ar K putut ,
să lipsească frumuse- (
tile făurite In lemn, su- (
pielea metalului, malaria <
convertită in elemente de (
construcții. agregatele (
care Întrețin la rlndui lor (
alte agregate complexe. (
frumiMelllo turistice ri (
fr.că multe alteiei... .

aspect ce poate să pară rloe. el se sprijină be con-
> Imagina- vingerc și pasiune, na

dragostea de muncă, ds 
realizare prin muncă. Doi- -----_ -
na nu-1 elnaura fată din — nu ne outem desorln-
cbmblriat care a atras ou de da acest laitmotiv —

s-a născut precum 
_____ a din poveste. Uzi
na do construcții metali
ca prefigurează Idcâ un 
gpatiii -- platforma In
dustrială a anilor c® vin. 
Dori intrată recent în 

’funcțiune șl deși In pli
nă construcție, moderna 
uzină din Cararwolies pro
duce acum 20 mii tona 
de construcții metalice a- 
nuât in etapa a doua isi 
va dubla producția , tar lin - 
anul 1073- va atinge 60 
mil tone. Alt obiectiv — 
o fabrică modernă de că
rămizi. cu o producție a- 
nuâlă de 30 milioane bu
căți ; In alt olan, un șir 
do construcții aoclal-inil- 
turata. elite de aparta
mente (semnlJtlcotlv care 
complexul cu 1 MO de

# SPORT « SPORT « SPORT • SPORT « SPORT;desprins dințr-o _
. tie bogată. Doina Duzan- 
cca. ucenică la lotul de

■ muncă, vrea să devină tina- 
ptar do mobilă. Priveam 
mllnlle el, albe eu detta- 
tele făcute parcă anume 
pentru inele, ei ochii el 
negri, ■ și umerii el. tracLU
— nu ttaellzez. este vorba — ---------— ------- -
pur si 'rimplu de O fată — sorii pentru bărbați el

' -I. ' '' -• >7

A serioasă pregătire In m«-
> seriile legata de valorifl-
j caroa lemnului. Bătrinul
C Încă nu ®e poate despărți
C do combinat, oamenU 11
( vor printre el. elevii II
/ cer. CInd îmi mărturisește
f că „numai combinatul
J ml-a dnl anii pa care-i
’> am. efi altfel do mult eram
S dus”, trebuie să-l cred.
C Fiul lui Kellner. Ernest,
c este tehnician în același
( combinat, are patruzeci
/ și nouă do onL din care
/ treizeci șl cinci pelrecuU
S aici „la cea de-a doua
’> virală a lemnului". Fiul
C lui Ernest, la rindul aău,
£ este «ludent In anul V la
C Facultatea de lndustrioll-
C zarea lemnului din Bra-
> șov. Trei generații acopo-
i rlntl trei sferturi de veac,
V într-un fertil dialog cu
C lemnul. Exemplul, denar-
< te de a fl «singular, con-
C slltuie aici un fel do fire
l ’ a lucrurilor™
i Două mii de oameni,
3 adică numărul lorultori-
S lor întregului Caransebeș
% do la sfirșitul secolului
C trecut, lucrează In acest
C combinat Numai din a-
€ nul 10*38 încoace., popu-
f Jațta orașului do po riiil
? Sebeș a crescut cu 4 500
i de locuitori.
î Tradiția prelucrării
S lemnului ‘ m!-n relevat.

f aici" ta Caransebeș, si uri'- ț .. », ... ~ » ..  .......  >< . s- „... . .. •

n
pre judecăților uneori încă orașul i
almtltc privind munca-ri pnaățea
„cel predestinat nrln naș
tere unei anumite mund“J; 
ea nu crede c’i ex.is'.fi mc-

AZI, SEMIFINALELE CAMPIONATELOR EUROPENE
DE FOTBAL

.7? 9 s

șl mă glndeam In hotflri- 
rea el rostită cu atlta con
vingere. La observația că planii «ortator
totuși este Vorba de-0 Hclmerl Irr.! «pun
muncă bărbătească, nu-ml 
dădusem seama că. țâră 
«& vreau, 11 aduceam., a- 
proape o jignire. faptul că o fată a Indrfl-

— încă de ne ciori erani, glt o meserie care este.- 
eoni! am visat asta.- Asta 
am văzut fădrtdu-se ta 
noi. ol asta am visat aă 
fac 81.6U-: tlmplărie de 
mobUft.

intr-adevăr, entuziasmul
Doinei nu este ■pur si — —.— 
rimplu al celor nouă5i>re- veni un bun meseriaș1 
zece ani. adică nu rate al 
viratei doar, ci foarte b«-

mcserll pentru fete. Cu
aceeași aeriozltate. Urn
’Ll: LlL- lohan
iclmerl Îmi epUnea că nu _____ _ ______ _____

peste mult timp Doina va locuri, pentru . Unerll caro 
pleca la școala de maiștri,. vo- veni nă muncca's 
asd că nu subameclem Industria orașului), 
faptul că o fată a lndră-

vor veni să muncească in
- spital modern, cuplat cu o 

___  poUclInJcâ avlnd poalbl- 
Unirile. nrin excelentă iîtatea de a consulta o sută

Plnă acum do mit, de cetățeni pa an.
ta a trecut (cu bine arin „Depoul căilor tcrnle"...

toate examenele Impuse; ar ‘ fi tema ! unul reoortal 
de o unitate ca a noastră. . aparte m care 11 nh'dd- 
nlmenl nu nune la Îndoia- păm cu clteva cifro grăi
ta capacitatea el do a de- ‘ toare prin ele Insele : lw-
’-<■-! un bun meseriaș”,..' ' lele marelui deoou. date

„.Dacă ne-am oori doar In’ cxpioatare tn 1071. au 
la produsele ivite din o capacitate de Inlrctlne-

t.

Astăzi, cu începere do la ora 11 .CO R. F. a Germaniei, ar însemna o re
fera Bucurcșiiulul). in Bruxelles fJ ' —■
Anvers se vor desfășura semi finalele 
campionatului european de fotbal. La 
Bruxelles, echipa. Ungarie! va primi 
replica selccțlonntel U.R.S.S.. card, 
după părerea multor specialis'd, por
nește tavorilă. Jocul va ft arbitrat da 
Glfiekner (R. O. Germană).

La Anvers, echipă Belgiei va#ti un 
adversar greu pontru selecționata 
R.F. a Germanici Antrenorul bel
gian Raymond Goethnla a arătat că 
victoria asupra echipei Italiei a dat 
o mare încredere jucătorilor săi. El a 
declarat că o victorie împotrivă unei 
formații In mare formă, ca acee* a

abilitare totală pc plan internațional 
a fotbalului belgian. Cunoscutul an
trenor veșt-gerinan Helmut Schoen 
a declarat ziariștilor cu ocazia ulti
mului antrenament următoarele : 
„Dacă jucătorii mei vor manifesta a- 
cc-anșl vervă ea tn partidele Susținute 
In compania Angliei și U.Ifc8.Si. a- 
tuncl. fără imtoială. el se vor califi
ca In finală*. îndlhlrea’va n con
dusă de Mullen (Scoția).

Echipele Învingătoare se vor lriifl- 
nl la 18, Iunie, la - Bruxelles, in timp 
ce echipele învinge vor juca pentru’ 
locurile 3—4 rimbătă iunie la 
Lifts a.

Ora 17,30 — Stadionul Republicii

Formația seriilor diviziei B. alcă
tuită de Constantin Teașcă sl Paul 
Popescu, se va compune din următo
rii jucători : Iiagloglu (F.C. Gala'll 
și Gunesch (C.S.M. Sibiu) — Enaehe 
(Olimpia Satu Mare). Condruc și 
Necula "(Minerul Bala Mare). Ma- 
tce.scu (Metalul București). Maior 
(Politehnica Timișoara) Mehedinți 
(Politehnica Timișoara). Bcldeanu si 
TănăsĂacq (Progresul Bucureștii. 
Stan Gabriel (Metalul- București). 
Marinescu, Tolea s! Herman (Poli
tehnica Galați). Rosznay (Minerul 
Dala Mare)-. Floares (GFJL Timișoa
ra). Stflncaacu (Metalul Tirgoylșta). 
Bojln (Politehnica Timișoara).-

Formntiel de mal sus. antrenorii 
P. Dragomlr. -i, Zaharla. V’. Groaa- 
ru si S. Taduc II vor opune urmă
torul lot : Duhn (CJ.L, Gherla) 
Frank (Victoria 
(Muscelul). Gart 
Constanța). Ghinea (Minerul

TRIAL CU CEI MAI BUNI TINERI JUCĂTORI
DIN DIVIZIILE B Șl C

Este In fapt o continuare a acțiunii 
F.R.F. de a prospecta tinerele ta
lente din căteSorillo ’ Inferioare si. 
totodată, de a alcătui o echipă re
prezentativă pentru Balcaniada d* 
fotbal

Astăzi. de Ia ora 17.30. pe Stadio
nul Republicii din Capitala, «maio
rii de fotbal vor aven ocazia aă va
dă pe teren pe cel mal bun! tineri Iu- 
câtori din diviziile B si C (sub 33 
do an!)' Intr-un med Selecțlcrnnta Fe
liilor B — Selecționata seriilor C.

?!■■
Corei). Enochs 

laragancea (Electrica 
1 Baîa 

Sprie). Varga .(Minerul Ctiynlc). (.’(.'- 
dăruș (Chimia Suceava). Țirse (I.M.U. 
Medgidia). Radu (Tehnometal 
București). Brnec (I.M.U. Medgidia). 
Nlstor (Constructorul Bala Mare). 
Anghei sl Paraschlvascu (Metrotn 
Brașov). Stan șî Neaoesru (Gloria 
Buzău). Ileiveî (Victoria Cărei). Gi- 
doiu (Mn-Inn Mangalia) si Suciu 
CLT.A. Pașcani).

U.G.S.IL


persoane

.-1

da
?

gratltadl

TRATAMENT

cut de rezultatele vizi-, t Juțlonar. Provizoriu al Republicii Vtct- 
tel. dar clementele pe namulul do Sud.

AVIOANE
ISRAELIENE

Șl EGIPTENE
■:

președintele deschisă adresată Iul i
Komelto. Kissinger, in care cer '

acțiunile agresive im-

Caricatura din 
„International He
rald Tribuna".

'fi ti pună capăt folo
sirii bazelor militare

' început la Pai

j

l

mane. „Acest net. a spus-el,. esi< 
conTorm cu icinala situație din lume 
corespunde

național unii 
pentru salva-

j
jiș

o

teWh tele incerte
te;-’ te î 'te. ....

» «a a

te lajwno-ame.___
Im conferința ta de

■

PE FRONTURILE DE LUPTA
ci“ ■ ; • <?• iii

DIN INDOCHINA
tete. ' " :: tei î

za® marii de agenția 
M.A.E. al R. D. Vietnam cei 
treter"l’teretete."",____
Vletetamulul de nord, a bombarda
mentelor aeriene, șl navale șl a tutu
ror celorlalte acte prin care se în
calcă suveranitatea și securitatea 
R.D.V.

'te-'te
@ VIEWMUL DE

Potrivit relatărilor agen'idor 
presă, străzile orașului sud-vletna- 
mez An Loc nu fort din nou, marți, 
teatrul unor violente ciocniri, ca ur
mare a atacării de către tortele pa
triotice n pozițiilor trupelor mario
netă In clteva cartiere ale orasuluL 
Unități ale trupelor salgoncze. care 
au încercat ®ă se InfUtreZc către An 
Loc dinspre sud. au fost oprite șl În
cercuite de pair toil Ja B km de orar.

Paralel cu aceste 'acțiuni, palrloț!! 
au intervenit șl la 80 de km vest de 
Saigon, undo aii atacat pozițiile !na- 

'micului in localitatea Mole Hoa — 
centrul administrativ al provinciei 
Klcin Tuong. ,

Lupte intense au fort Înregistrate 
marți șl la vest de orașul Hue.

în cursul nopții de luni spre 
marți, bombardierele grele ale avia
ției S.U.A. nu efectuat 21 de rnWurt. 
lansind oute de tone de bombe asu
pra zonelor eliberata dfn Vieina- 
mul de sud.

V.N.A.
„ - ■ ■   cere :Înce

tarea imediată a blocade! coastelor 
Vietnamului de nord, a bombarda
mentelor aeriene, șl navale șl a tutu
ror celorlalte acte prin care se În
calcă suveranitatea și securitatea 
H.D.V.

HANOI 13 (Agerprea). — Agenția 
V.N.A.. Informează că, luni. ■ forțele . 
armate din provincia Ha Dâc nu 
doborit un avion american ,-,F-4“ care 
part tops ta un ru!d asupra acestei 
provincii, situată ta apropierea capi
talei R. D. Vietnam. Agenția nxm- 
țlcmează că numărul tolă al auaru- 
tdor de zbor pierdute dc Statele 
Unite in It D. Vietnam se ridică In 
prezent Sa 3 850.

PARIS ’>•: 1 PEKIN Vizita în Anglia a delegației 
economice guvernamentale române 

@ INTILNIRE ION PĂȚAN ALEC DOUGLAS HOME 
.-■S' * ’ . ■ ■■

prilej ;'s-a făcut un schimb de vederi 
asupra1 unor probleme privind reta- 
.................................... - fOSt

Romitatel la

..._________ conducătorul dele
gație! române a avut, convorbiri cu

Consiliului britanic pentru comerț 
exterior.

tete
Wi /, U.»

intre R. P. Chineză și Uniunea Sovietică
PEKIN 13 (Agerprer:). — Ajgfflălâ 

China Nouă anunța că la Pekin a 
fost semnat un acord privind schim
burile do mărfuri șl plățile Pe anul 
1972 Intre guvernul R.P. Chineze șl 
guvernul Uniunii Sovietice. I.a ce
remonia semnării au fost de față Li 
Slen-nien, vfrepfemtor al Consiliului 
de Stat, Pal Stan-kuo, ministrul co
merțului exterior, și alte 
oficiale.

(j 
fi
■
g |J w ■ " . p •

> LONDRA’13 — CorespondentulT.tti-
tru", N.-PJopetinu, transmite: Ion Pă- ....
țan. vicepreședinte al Consiliului do ,. țille bilaterale. La Intllnlre a 
Miniștri, ministrul comerțului, exie- (prezent ambasadorul Romănk 

,'rîor. care conduce delegația ecotio- J.tondro;,VasLle Pungan.
mică guvernamentală romfină aflată In aceeași zl. conduc--------
In Marea Britanic, fi-a lntUnit marți ..te ..........  - .

: după-amiază. cu ministrul de exter- te. lo-diil . TbomcycroîS, președintele 
Jne Alec Dougins Home. In ca'drul ——-*

convorbiri! care a avut loc cu acest
S' s * ' . . ■ - te,. .'jw’f

Din partea cblnoză, acordul a fost 
s0siint de L! Clan, ministru adjunct 
a! comerțului exterior. Iar din par- 
tea sovietică' do I.T. Grlșlii. ministru 
adjunct al comerțului exterior.

înaintea semnării, LI Sien-n!en șl 
Pal Ș!an-kuo nu avail o Întrevedere 
cu delegația comercială , guverna
mentală «ovletScă.

PARIS’ 13 '(Agcrprftș). — Marți au 
,__ I,, te te "irt.i convorbirile dintre
miniștrii aJfacerilor .axterna ăl Fran
ței șl Uniunii Sovietice, Maurice 
Schumann șl Androj Gromiko — con
vorbiri ,care au prilejuit o analizare 
amănunțită a unor probleme privind 
lărgirea colaborării fiovieto-franebze. 
A nvut loc, da asemenea, un schimb 
de păreri cu privire ta securitatea pa 
conUncntul etiropoan. Părțile și-au 
exprimai satisfacția față de mutațiile 
pozitive din; Europa și au subliniat 
Importanța de prim ordin a convocă
rii ell mai curind ■ posibil a conferin
ței general-europene.

în aceeași' zL președintele Franței. 
Georges Pompidou, l-n primit pe 
A. Gromlko șl a arii", rado convor
bire. Minis’.rul sovietic a fost primit, 
do nrerr.eneG; de premierul francez 
Jacques Cha ban Delmas.

SESIUNEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL P.N.U.D.

DEZVOLTAREA - UN ELEMENT MAJOR 
iN CONSTRUIREA UNEI LUMI PAȘNICE© L AOS

XIENG QUANG 13 (Agcrpres). — 
Comandamentul suprem al Armatei 
populare de eliberare a haosului a’, 
dat publicității un comunicat, in care 
se relevă succesele obținute de pa- 
trloilt laoțicni tn perioada sezonului 
uscat, din noiembrie 1971 plnS. în 
mal 1972. tn comunicat se arată el. 
in perioada menționată, subunități
le Armatei populare de eliberare au 
sens din luptă, peste ' 15 MO de sol
dați și ofițeri al Inamicului, printre 

I tallandezî

®R. D. VIETNAM
HANOI 13 (Agerprcs).La 12 Iu

nie, avioanele americane au lansai ’ 
noi mine ta intrarea porturilor R. D. M |BBv«
Vietnam și au bombardat numeroase care 4 000 de mercenari tananuezi 
zone populate din provinciile .Lunate.’ si 8 626 șoldafl aparținlnd „forțelor 
Son, 11a Bae. Thai Binh, Tbanh Hoa. 1 -----
Ngho An, 11a T:nh. Quitng Blnh ijl. 
zona Vlnh LInh — se arată lntr-o do-, 
eiarațlo a purlătoruiui de cuvlnl al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam, dlfu-

Comunicatul adoptat la ședința 
Consiliului G.R.P. al Vietnamului de Sud

VIETNAMUL DE SUD 13 (Agerpres). — Agenția de presă „Elibe
rarea" a transmis Comunicatul Consiliului Guvernului Revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, adoptai în urma ședinței 
sate consacrata celei de-a treia aniversări a G.RJP.

guroasfl pentru concetățeni! noștri, 
a cișUgat simpatia secțiunilor largi 
alo pitarilor mijlocii. Induslv-’par- 
Ilde și grupări/poHUee, funcționari 
șl militari ai armatei regimului de 
la Saigon".

Consiliul G.RJP. a căzut do eeprd 
asupra sarctallpr imediate legale do 
tatenslticsurea ofensivei și răscoale
lor, do coordonare a luptei eu ofen
siva diplomatică, edificarea, și con
solidarea zonelor eliberate, dezvol
tarea'forțelor politice șl militare, dc 
extindere a frontului 
împotriva agresorilor, 
rea națională.

; ^Consiliul " exprimă
• față tete eroicul ‘-■popor din .nord, 
'.! / ........../‘te’ .. . ’ '
sțjuvdmete laoțian ți-cimtaxlgtan,

speciale".
Patrioțli laoțieni au dobori'. sail nu 

distrus la soi 117 avioane șl elicop
tere americane șl au lntra4 -ta pose
sia unor importante cantități 
muniții șl echipament d-a hiptfi.

J» Wta
Mte cu O fii "

■ ■

DECLARA MINISTRUL DE 
EXTERNE M. SCHUMANN 
in Adunarea naționala 
FRANCEZA

Subliniind că populația și for'(to 
armate populare au dai lovituri 
zdrobitoare clicii salgoneze, comu
nicatul menționează capturarea și 
distrugerea unei mori cantități de 
mijloace de lupte, hlmldrea a mii 
de posturi inamice,, eliberarea a nu
meroase zone vaste șldears popula te, 
inclusiv capitala de provincie Quang 
Tri. Armata marionetă, deși se 
bucură do cel mal puternic sprijin 
aerian șl naval al’ Stolelor Unite, a 
eșuat tn Încercarea, de a opri ofen
siva forțelor de eliberare.

în zonele rurale au loc. cu o am
ploare fftiiă precedent acțiunile im- ' 
potriva programului de • „pariflcnre": 
au fost eliberate sule de sate,id mii’ 
țiu cita ne ; popi Ilnlta construiește șl 
cteftwlldeoză administrațiafTOvclu-, 
țlpnnră. PopulQUq^cjțjț- ’ 
țjamnă poHllca do ■■ „viotnomizare". 
core relmscTCci tuturor trupeîkx a- 
mcrlcane din Vietnamul dc sud, de- 

’ misia lu! Thlou șl formarea unul 
guvern de reconciliere și Înțelegere 
națională. __  . ' .
plinele a G.R.P., se arată In comu
nicat, susține principiul indepen
denței și libertății. reQectlnd poll- 
t’ca unei mart unități naționale. A- 
caftsla a cbnsUtuU o încurajare vl-

nea 
tal a ctc eroicul' popor am.nor.i, so
lidaritatea militanta cu popoarele șl 

Vffuvdrpeln laoțian și-cimbtxlglnn, px- 
JiprlmA .mulțitoț&i .pdpffâțpSoț.-jȘi ITU= 
venitelor țărilor sodaltatc Iră'cștl. 
)x>poaretor șl guvernelor din diferite 
țări, Inclusiv oamenilor progresiști 
din S.UA

Consiliul. G.R.P. — ac. arată In. 
încheiere — cheamă toate cadrele șl

șurare deplină poziției ofensive pe 

malic.

cere relrfifiCTca tuturor■ trupetor'

Thiel) șl formarea unul 
reconciliere și Înțelegere 
^.Propunerea in șapte 

toți combatanții să asigure o desfă
șurare deplină poziției ofensive pe 
fronturile militar, politie șl dlplo-

PARIS. Au reținut atenția presei 
franceze declar afilia făcute in Adu- 

, narea națională franceză di? mlnlj- 
țrul atoeerllOT externe, Maurice 
Schumann, In cursul cărora a utir- 
mnt, printre altele: Rullficarea trata- 

rtelor inchelate de U.R.S.S. șl Polo
nia cu 11. F. a Germaniei, ca ș.i In
trarea In vigoare a acordului tva- 
dripartlt asupra Berlinului occiden
tal i.nia' cheâză sfirșltul unui capitol 
esențloL Un alt căpitol se deschide : 
acela care trebuie să ducă la o veri
tabilă normalizare Intre cele două 
slate germane™* El a subliniat că o 
.înțelegere Intre acestea „va pregăti 
admiterea eelor două state germano 
la O.N.U." -.JParălcl cu acest proces, 
a cirul accelerare o dorim — a spus 
M. Schumann — noi vom dezvolta 
schimburile .ți relațiile noastre cu 
Republica Democrată Germană".

★'
BRUXELLES. — Președintele Se

natului Iwlglan. Paul Siruye, s-a pro
nunțat pentru reciinoaștereu diplo 
nutlcă de cătai* Belgia n R. D. Ger 

..Ace.-it act. a spus ci
Intereselor dcsllmierli

:J: \ if" te'\ te'.'''? retah
bllcfi este rin , prezent neliniștită de 
vestigiile rasismului șl "ale ’politicii 

‘de apartheid, care persistă !n Africa 
australă,' șIf‘a’iaLblinlat că egalitatea 
rasialăl este - un' curent Istorie irever-

în continuarea ședinței, partlcipan- 
țil au ales; In; funcția de -președinta 
al conferinței pe regele Marocului. 
HasțanteL'II-lea. Mncțl,; participant,!! ', 
la conferință «riiu reunit lntr-o, șe-F 
dtață’de lucru1 cu ușile1'Închise.'

*
în cadrul: unei conferințe de presă 

ținute, ta Rabat, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, s-a referit 1a 
situația din Africa ausirnlfl, «mtlarn- 
nl.'xi importul de crom rhodestan de 
către Statele Unite. întrebat ifi legfl- 
;twft cu. perspectivele unei eventuale 
reluări a misiunii de mediere a am- 
■bnsadorului Gunnar Jarring, in pro
blemele Orientului Ap'optat, Kurt 
Waldheim a declarat : „Greci că va 
fl pasibil să fio reactivate convorbi
rile, da sub egida Iul Gunnar Jarring. 

' Pentru mocneai, convorbirile stat tn 
.Impas. Pentru a putea fi reluate, e.rie 
nevoie do acordul tuturor părților. 
Dta momentul in caro vol“vedea o 
poilbJUtale de reluare a negocierilor 

! Gunnar® J siring va rovenl 
■ Yorktete te' te.’ .fcl W/ P.'-Zi. . te ' S ite 'î

....
DJn comentariile consacrate deschiderii Con/crlnțet O.U.A. :

„Le MATIN' (Maroc) : „Niciodată șefii dc stat africani nu s-au In
itial! fn!r-un clima! atlt de senin. Aceartd situație, care tinde să se 
generalizeze, ne dă certitudinea vii!oru!ut“.

„El MOUlJJÂlllD (Algeria) : „Reuniunea de la Rabat va trebui, eel 
puțin, sd netezească calea spre o participare mal activă, mai dinamică 
a Auririi la soluflopatea problemelor contemporane".
> ■ ’ ' ■ .. .. - i- .

PERSPECTIVE FAVORABILE PENTRU 0 PREZENȚĂ TOT MAI 
ACTIVA A AFRICII LA SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR 

CONTEMPORANE

RABAT 13. — Trimlnul special 
Agerpreș. N. Badea, transmite : în 
discursul Jriaugufalteal lucrărilor Con
ferinței la nivel lralt ,'a Organizației 
Unității Africanei de ta Rabat, regele 
Marocului, Hassan al II-lea. după ce 
□ salutat șefii de stat șl de guvera 
afrteml prezenți la reuniune,-.a rele
vat: rolul pe care ,l-a avut organiza'-' i 
țfa in soluționarea diferitelorteprpblfe-' 
me ivite toIre țările membre șl a sub
liniat că eforturile actuale trebuie În
dreptate spre o Africă a unității și 
Bberiftfil.

In continuare . au rostii alocuțiuni 
Împăratul E'.loplel, Hallo Selassie I, 
președinții Sudanului — Gaafar El 
Numelry, Senegalului — Leopold 
Senghor, Gaboiiulul — Albert Bongo, 
Nigerului — Dldri Hamani, Cameru
nului — Ahmadou Ahldjo, Înaltul co
misar al O.N.U. pentru problemele 
reîugtațllor, Sadrieddlnc Aga Khan. 
precum șl secretarul general al 
O.N.U., Șuri WaldheSm.

Sa poate opune, a subliniat Wald
heim, că Organizația Unității Africane 
a fost unul dintre principalii susțină
tori ai O.N.U. pentru mențlneroa pă
cii și securității Internationale pe 
continentul. african. Secretarul gene
rai al O.N.U. a arătat că opinia, pu-

fi fi

gol La.

dlci. a primit, marți, pe ministrul 
norvegian al comerțului, sl MriRaite'. 
Per kleppe. aflai intr-o vizită In 
Iugoslavia. Au fost abordate nfoble-

UN

AmJncta de două or! 
p!n<5 acum, vizita in 
Japonia intitulată 
„î>art icuIară' a prin
cipalului consilier al 
președintelui • Nțroh, 
Henry Kissinger (la 
invltalia Consiiiulci e- 
eonomic Japonie— 
S.U.A., care reuneș
te virfurile cercurilor 
de afaceri japoneze), a 
fost ajtcptatâ cu deo
sebit InterM la Tokio.

Acest IntCTM ®e 
explică prin faptul ed, 
in ultimul timp, s-a 
vorbit despre o anu
mită răceală in rela
țiile politice îi econo
mice dintre, cele douâ 
țări, 'prezenja jg capi
tala japoneză a unui 
interlocutor de talia 
lui Kissinger fiind,de 
natură îâ ofere po
sibilitatea elucidării 
contenciosului exis
tent.

, Polrirl! știrilor date . 
I pabllcltățil, un loc im-
’ portant in. cadrul con-
1 sorbirilor l-au ocupai
1 problemele de ordin
1 economic,. „.Mccurlfc
1 excepționale'" tntre-

■ prinse de Washington’ L-- r~ y aa 
ț pentru întărirea pozl- ^^iîntlmart est
i țIilor șubrezite ale do- cerî sentiment est
I tarului si înlăturarea

unor deficiențe in pro
pria economia — dupd

ram ec știe, S.U.A. cu 
determina! Japonia să 
revalorizeze yenul . și 
au limitat de fapt ex
porturile ci pe piețele 
americane — au jtirnlt 
o puternică reacție 
nefavorabilă In cercu
rile japoneze, Attt pre
ta japonezi,' cit t! cea 
americană au fost de 
acord să aprecieze cd 
o/iclplilâțlle și oamenii 
de afaceri de la tokio 
încearcă „un șcnfimenl 
do amărăciune provo
cat de politică econo-

cesl sentiment este in- 
lenslficat de opinia, 
larg împărtășită in 
cercurile puvemameTi-

O sesiune a Comisiei 
mixte ’pontau aplicarea convonile! 
Intre guvernele Bulgariei, Rotnănle! 
ș! U.R.SH. ih legătură cil pescuitul 
In Marea Neagră a avut toc Ui. Bur- 
gaț (Bulgaria). Au .fost analizate 
realizările ■ legate de rețlcmehtarM 
pescuitului ta vederea utilizării mal 
raționale a resurselor do poște.

Convorbiri iugosisvo- 
norvagiene. Pre^inteie consi-

Primul ministru ol indiei, 
Indirs Gtmdhi, a 80351 la 
Stockholm, intr-o vizită oflctală do 
patru zile ia - invitația guvernului 
suedez. „Sper că intre Pakistan și 
India ya lnten’onl o pace durabilă In 
urma vlltoaroi mele Întrevederi ■ cu 
președintele Zulficar All Bhutto" — 
a declarat Indira Gandhi, la o confe
rință de pr<Mă linulă marii. Ia Roma. 
In. drum spre Stockholm.

Rujul Executiv Federal, Gemal Ble- 
dlcl. a primit, marți, pe ministrul 
norvegian al comerțului, si navlRaite’. 
Per Kleppe. aflai lnlr-o, ■ vizită in 
Iugoslavia. Au- fbsl abordate nrobk 
me privind1 dezvoltarea relațiilor e- 
co.Tomtoe dintre rele două țări.

Prezidiul Sovietului Su
prem dl U.B.Ș.S. ° raUflcal 
Tratatul ■ do prietenie șl colaborare 
Intre Uniunea Sovietică și Irak. Ni
kolai Podgomlî. președintele Prezi
diului, a rost!t o cuvfntare. iu cadrul 
căreia a subliniat, intre altele, că 
^tratatul nu este îndreptat împotriva -------- l...... ....................   —
unor terțe țări, nu lezează drepturile. ntovace, care tace o vizită In Mon- 
st Interesele lor legitime".

Insârainatul ca afaceri 
a.L al României la Aden, 
Ion Neagu, a fost primit de către Al! 
.Nasser Mohamed, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Da- 
mocralîee Populare a Yemenului. Tn 
eadrul convorbiri!,, care s-a desfășurat 
Inir-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării ro
tațiilor dd’prietenie ț-J colaborară din
tre cele două ’țări.

Guineea va fi reprezenta
tă la O.H.U. do o femeie.
Președintele Seku Turd, concomitent 
cu o largă remaniere'guvernamentală,, 
a procedat la schimbări In diploma
ție și printre guvernatorii regiunilor. 
Guineea va ti reprezentată la O.N.U. 
do Jeanne Martin Cisse, secretara 
Uniunii panafrlcane a femeilor.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, sleteQ 
Olszowskl, care face o vizită oficială 

, In Austria, a fost primii de președin
tele Franz Jonas, j ■

Cea de-a 57-a sesiune a 
Conferinței Organizației hi- 
țețnaționale a Mundi des- 
fășoară lucrările la Geneva. Dta 
România participă o dolegățlo i con
dusă de Ion Păcurarii, adjunct al ml- 
nlrtrulul muncii.

Primul secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintelei Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongole, 
Jumjaaghiln Țerlenbal, l-a primit, 
marți, pe Bobuslâv Chnmipek. minis- ,
trul afacerilor externe al R. S. Ceho- _ ,, , . , .

Mon- 0 convenție privind des
ființarea vizelor p6311™ 451^- 
jtbril de pașapoarte diplomatice și ofi
ciale a fost Încheiata Intre guvernul 
R. P. D. Coreene șt Guvernul Revo- « ~ " «o.1" o a ■ im. _■ _ _ a.- •

© Intervenția șefului delegației române
GENEVA 13 (Agerpres). — Cea dc-a, 14-a sesiune a Consiliului de 

ailrnlnlslrațlc al Programul te " te " ’
. (P.N.UJJ.) continuă să-și desfășoare lucriU lie la Geneva.

, .■ : ..te „te .."te te. 'te. : te: .■
în ședința <le hml a luat cuvlnlul —*—

jlol româno, ambasadorul

'rofframulul Națiunilor Unite pentru dezvoltare \

confruntate. In promovarea progresu
lui tor economic țările cele mal pu
țin avansate.

în nrelaș 1 timp, ol a subliniat rw- 
cosltatea aplicării cu consecvență a 
principiului universalității activită
ților P.N.U.D., acesta reprezenllnd 
o parte componentă a activității 
O.N.U., tar dezvollarea — un element 
major In construirea unei lumi paș
nice. Capacitatea de acțiune a pro
gramului, a afirmat Conrtantln Enc, 
derivă din caracterul său internațio
nal, toate națiunile, Indiferent de 
zona geografică șl situația lor poll-

’.1

Constantin Ene, care ®-a referit tela 
,i arUvltatea de sprijinire de către
l’.N.U.D. a eforturilor țărilor ta curs
de dezvoltare. Reprezentantul român
s-n pronunțat pentru sporirea spriji
nului comunității Inîemalionalc in

i favoarea țărilor în curs de dezvol
tare, o atenție deosebită acordindu-se

> celor mal puțin avansate dintre ele..
România, ea Însăși o’ țâră In cura
de dezvoltare, care depună eforturi ' 

fi susținute pentru dezvoltarea sa eco- ___ d_________
nomlcă. este ta măsură.«ă Înțeleagă Ueă'sf socială,f avind dreptul să par-
pe deplin dificultățile cu care stat ilcipc la adivliatca sa.

te) . i te ,1s.:. te te ■ .te z'i ■ re S «tejâ ft! SĂteXteJ ..teii1 Wte4i Wrete^ te tete1-^' ,4-^ ’’ ■' y

fsr

Celebrul medic cni- 
rurg Christian Bar
nard a declarai săpld- 
mlna trecută că va 
pune capăt âcljșițSjit 
echipei sale chirurgi
cale dacă Jralala său. 
Mdrlui va fi conceaiat 
pentru cîl a luat cubin- 

r tul la -un’ miting <mrt-. 
"apartheid, Marius Bar- ___  . .. - - - - .
'nard-este ți'el chirurg y. versitară'" pentru' , a difuzat, luni, un 
if!, realizeazA 1 Irani- :ittmpr<ljtla- o"'frcun!unc. municat In care — 
ntnniiirt mrriifii-a Au fost pt'3lc 60 de domne cu fermitate

răniți. măsurile întreprinse
/ La Johannesburg, de poliția refrimulul
,polițiști cu fiaștoa- rasist de la Pretoria^t 
ne de cauciuc s-au împotriva studențilar
deda! la maltrata- sud-africani care au
rea studenților de la demonstrat pentru

„ •unlveriltatca, Wlttca- dreptate ți egalitate,
tersand care manifes- \ „Comitetul special do
tau' împotriva politicii ; reșta trt reafirme drep-
de apartheid. Au fost tul legitim al tuîuror
_v_.te„___ te^-rtter. -tertrte teta
persoane, printre care Africa de sud, inclusiv

.cur: decanul: anglican din al ituder-țllor, ’ de a
Capetown ți. altl re- participa la lupta im-

ru..ti „uusiiu Lim,, ru preienSanțf âl clerului,' potriva aparihcldului 
a culminat eu demon- au fost puți sub acu- țl a practicilor segre- ri O' 1 ârn 1 .. oiaJL

?l intelectuali progre- 
sifti, se inlen«J/icd; 
devenind tot mal larg 
protestul împotriva rej 
presiunilor poliție-- 
ncșfl.

La New York, Comil 
telul special pen
tru problemele apart
heidului al Adunării 
Generale a O.N.U. a 

co
con-

terdlcțlel proclamata 
de autorităji. au parti
cipat tn mare dum&r. 
la mitinguri. Zece ca
mioane de polițiști au 
fost trimise Ia fața lo
cului. Echipe de poli
țiști, însoțite de clini, 
au pătruns — așa rum 
se vede fi In fotogra- 

. ....... fie — in „cetatea unt-,
nard-este ți'eLchirurg f verstlară1" pentru , 
Indl. rfnllriphr/i- 'trr,fiȘ- ^‘■bhnrăstln n’lrrunlnn

; 'plantari cardiace.
Această luare de-po- 

siție s-a produs Ih 
’contextul amplei cam
panii’ aniirasitte dei- 
/dșuraîe de studenții 
din Africa dc sud. 
Mișcarea, care a- în
ceput ih luna aprilie, 
clnd studanfil 4d,.ca-“ 
locre s-au rldical îm- ., , , ___ - .... - . ,
potriva unor noi mă-.4 opemto arestării 6S de * păturilor,’ sociale din 
șuri de 'segregație fa- j-----j. „.s .—
«fald, i-a'klăjrglt, Icuri 
prinzind in rlndurile ei Capetown ți. alii re- participa la lupta im-
mulți stiidehți albi'; ea prezenlanfi’al cleruiui, potriva apartheidului
a culminat eu demon- au fost puți sub acu- ți a practicilor segre-
strațitle care au avut c zare pentrutsprijinlrea paționlste ți salută so-
loc sdpt’dmlna trecu ia manifestațiilor siuden- lidaritatea manifestată
tn toate centrele uni- feții. de grupurile dc tineri
versitare. Im univerrf- Mișcarea studențeas- de toate rasele din-a- 
taloa, din Capetown,-.,că/ sprijinită de cadre ceasta țară", se subli- 
studenții, in pofida in- universitare, mttnciforl ■’ nlard te comunicatretezi

nuarea prezenței mili
tară a S.UA. in Japo
nia. Itedlnd Okinawa 
administrației japone
ze, S.UJi. ți-au rezer
vat, așa cum este cu
noscut, dreptul de a 
menține pe această 
insula baze, militare.

Contextul utrilel a 
fost Insă mai larg, fi
nind.. seama si de ca
drul politic local in 
care s-a desfășurat, 
respectiv de procesele, 

,________ ______ ce au loc in interiorul
- mersuri concrete pan- partidului liberal 

’ tril norf/tâlizarea reia- mocrat (PJ1D.), dc gu- 
vernăminlr.ln veaerea 
alegerii, noului pre
ședinte al partidului, 
care va deveni auto-

CORESPONDENTA 
DIN TOKIO

tale, că Japonia ms 
este consultată de a- 
llatul idu american 
intr-un șir de proote- 
mc importante ale vie
ții internaționale, ceea 
ce a alimentat perpe
tuarea unor anacro
nisme — cel miii *J!a- 
grânt dintre acestea 
fiind absența unor ae-

II
fiilor cu R. T. Cftlne- 
să. Pe de altă parțe, 
opinia publică este 
nemulțumita 'de, conți

mat șt prlm-mlnlțtru. 
lncerctnd să se edifi
ce la fața locului aiu- 
pre c cc glndesc can- 
didaț'.l la președinția 
P.L.D., Kissinger a db- 
rlt,~ imjrficl!, »ă preci
zeze care sin! jter- 
spectioelc tratatului dc 
securitate japono-a- 
merican. ' _ . _ r. _

Tocmai. de aceea, deosebit de călduroasă,
aria contactelor a in- opinia publică și-a
clas numeroase perso- manifestat o rezervă 

. ■ ^‘^ssdet.erini-^: - 
_ politica gene- I

rată a .S.U-A. tn Asia .
UC Jîi
tul soslrfi oaspetelui, |

țir de piețe ale capi- i
talel au avut loc de
monstrații de protest 
împotriva agresiunii In 
Vietnam. Un grup de , 
profesori universitari, 
scHltori șl altl oameni 
de cultură au dgt. pu- 
bliritAtii o scrisoare

care Ic-a oferit zia
riștilor sini coniiacra- . 
te ca,insuficiente pen
tru susținerea acestor 
afirmații.

In timp ce primirea ■ 
oficială rezervată ami
calului american a fost 
amabilă, chiar dacă nu

opinia publică și-a 
manifestat o rezervă

nalltăți, de la premia- pronunțalâ, 
fii! Salo pihd la minte- îtata. de pol 
trul dc externe Tifceo rte.'* 2 ........ ......
Fukudă' îi mlnictrul de sud-est, In momm- 
comerțuiul inlernațlo- tul sosirii oaspetelui, 
nai ți Indurtrlci Tana- pe aeroport fi Intr-un 
ha — principalii can-1 ' '
didâți la președinția 
P.L.D. ' -- și la nu
meroși oameni de ăia- 
ecri : H. Kissinger ,sru 
Inlllnli, de asemenea, 
cu . reprezentanți al 
opoziției — Ishlbashi, 
secretar general al 
partidului socialist^’ șl 
Taheiri, r-----
partidulul Komeito. reminder, in curs w ;
In general, ia ioa- Statelor Unite sd. se ț
te convorbirile, Kissin- retragă din Indochina i
ger. a pledai pentru ......... i
neceritctea menținerii

U mlrM, m « MȚ,>I~ «-
presă ținută înainte. Se potriva l ic.ncniu.nl. 
plecaref Kissinger a a- 
firmat că este tatisfă- FI. TU1U

3.

Secrotanil general al 
OJI.U., Kurt Waldhaim, a propus 
să se Intltaoască cu reprezentanții 
Federației Internaționale a asociații
lor niioților de linte. Vor fi analizate 
unele mijloace capabile că pună Ca
păt deturnărilor de avioane și altor 
adivliățl care periclitează securitatea 
transport uri lor aeriene civile.’

Consiliul militar d forje
lor pulesîinene de rezis
tență x-a reunit In capitala. Slți^l;- 
sub președinția Iul Yasser Arafai, ' 
anunță a.gcn|la palestinennă de.lnfbțr-r’ 
mafii (V/.AF.A.). Au fost discutate'’ 
probleme privind unificarea organi
zațiilor palestiueno do rezistență.

■- te
Insulele Fiji nu vor per- 

miie nlcl UI1U| ’,7is ®®u avion taiii- 
tar francez, caro orc vreo legătură cu 
experiențele nucleare pe care Franța 
a anunțat că le va efectua in Ocea
nul Pacific, să folog-ească porturile 
sau aeroporturile din țară, o precizat 
luni, ta Suva — capitala arhipelagu
lui — primul ministru Raiu Sir Ka- 
misese Maro. , ■ '

Ministrul afacerilor ex
terne al Indoneziei,Adam Ma- 
llk. a sosiî. marii, la Ankara, intr-o

TA TTKGîUJL'.. ■ t- 
DE LA POZNAN

PâviUonul Romdnlef Ic Tlrgul 
de la, Poznan se bucură de 
succes. Standurile întreprinderi
lor românești dc comerț exterior 
slnt vizitate de, numeroși spe- 
cialtșțl și reprezentanți eț fir
melor poloneze și din alte tdrL

La 12 iunie, între I.S.C. Elec- 
irohum șl întreprinderea p-olo- 

;neza-Mcironex,. s-a semnat un 
contract in baza căruia partea 
rpmdnă va livra, In perioada 
1972—11/75, rn'ațln! de, calcul elec
tromecanice 'de tipul' ^Mur^“, »i 
mașini electronice de facturat fi 
contabilizat de tipul „Felix".

VAL DE FRIG 
IN VESTUL EUROPEI

-
Valul de frig care șl-a făcut 

apariția Intr-o scrie.de țări din 
vesiul Europei d cuprins zilele 
ucesteatefi ic.ritoriul ILF.G., pro- 
voclmT căderi de zăpadă nu nu
mai In zonele muntoase. In re
giunile de fes, timpul a devenit 
friguros și umed, termometrul 

, l'irllcind temperaturi neaflepta- 
tc pentru acest sezon. '

ORIENTUL APROPIAT

LUPTE ÎNTRE

CATRO 13 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvlnl militar de la Cairo 
a anunțat că aviația egipteană a • db- 
borit. marți, două avioane isra el bi 
ne de tip „Mlrage“. In momentul in 

'care IU avioane Israellene au violat 
'spațiul aerian al R.A. Egipt deasu
pra regiunii Ras El Bnrr — relatea
ză agenția M.E.N. A urmat o luptă 

...s aeriană, in care două avioane egip
tene au fost lovite — a adăugat pur
tătorul de cuvlnl, •

'' •*£ “
TEL AVIV. — Un purtător dc ctt- 

vint militar de Ia Tel Aviv n anun
țat că avioane ale forțelor aerieni! 

-israoUene au doborit, marii, -două 
avioane egiptene; tn cursul unei 
patrulări aeriene deasupra McdW.e- 
ranel șl litoralului de nord al Pe
ninsulei S'.nal. Purtătorul de cuvînt 
a declarat că pltoțli egipteni au an
gajat lupta la 40 kilometri de coas
tă. El a menționat că toate apara
tele Lafadlene s-au Intona la bazele
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