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Combinatul siderurgic Hunedoara Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște

mărci

(Continuare In pas. a IV-a)

(Aserpres)

Luis Carlos Prestes, secretar general

Victor 
BIRLĂDEANU

La ni In amin: 
tovarășul lai ir. 
tar general al Partidului 
Brazilian, care, la invitația 
tuiul Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită de nrictenlo 
In Remibllca Socialista România.

La plecare, do aerowtțrtul - Oloncnl.

acestui colectiv

Ion BHndroln, economist .consilier
Ia grupul do uzine : Uzina primește --------- . da |a 

mâl

izâ. a Dflraslt Capitala 
Carlos Prestes. «ecre- 

Comunlst 
Comite-

tone metal la.un milion Iei producț'o 
globală. Neflmd Inșii pusă la punct 
fabricația acestora, uzina a continuat 
să construiască excavatoare mecanice 
tot de 0-1. dar din lipul „clasic", caro 
ou un consum de peste 59 tone me
tal la tin milion lei producție glo
bală.

alte, a găsit un larg ecou In rindul 
celorlalte grup-o sindicale din între
prindere. 
traniriJL- _ „ 
uzină au hotarit 
loroasâ Inițiativă.

ghe Pană, membru al 
Executiv, al Prezidiului 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Vnss, membru al C.C. al 
activiști de partid.

producție’ anual. Uzina do 
din Drobeia Turnu - Severin I 

acuzația 60 
consumul

De ce la utilajele pentru 
regăsesc 8M kg metal (din-

economice"

e șl cu o greutate 
mică.

sorilor, osie o profe
soară,. O dirigintă., La 
încheierea clare! a 
XȚI-a, după trei ani 
In care a îndrumat și 
vegheat la formarea 
ca oameni, ca tineri

face o vizită de prietenie tn tara 
noastră.

Pe aeroportul Oloponl. delegația a 
fost Intlmpinată de tovarășii Gheor- 

„1 Comitetului 
Permanent, 

Ghizeta 
P.C.R.. da

taliilor de foraj pentru prospecțiuni 
geologice, unde s-a reușit ca Întrea
ga gamă să fio roproleciaiă, se va ob
ține o economie de 120 kg metal ro 
flecare utilaj. Toi prin reprolectarea 
unor ansamble. plase și1 repere' con
sumul specific de metal la remorcile 
de 12 .ți 20 tone șl la automacaraua de 
5 tone se va micșora in. medie cu 20 la 
sulă. Au fost, de asemenea, asimilate 
In producția curentă noi sortimente 
de armături Industriale din oțel cu 
performanțe lehnlco-constructlve șl 
funcționale ridicate 
cu 13 la sula mai 1

Evoluția coacerii ortului este urmărilâ cu alenjio de câlre specialiștii întreprinderii agricole do »lal Zimnicelo, ju
delui Teleorman. Incâ pe dala do 21 iunie s-a dat semnalul Începerii recoltatului po cele 760 ha cultivate cu 

griu, lucrare care acum se desfâțoorâ din plin Foto: A. Carlnjan

„Hidromecanica" din Brașov

fiecăruia In parte o 
scrisoare personală, 
un îndrumar emoț’o- 
nant șl pur. pe a- 
locurl nițel sentimen
tal, pe drumurile 
vieții mature. îmi In-

oaspetele brazilian a fost salutat de 
tovarășii Gheorahe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.H.. 
Stefan Andrei, «secretar al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Vaslllu. adlunet 
de șef de «ectle la C.C. ol P.C.R.. de 
activiști de Dartld. (Agerpres)

timp ce prin erețlerea exigenței In 
recepție’șl întărirea controlului Inter- 
fazlc la laminorul de 750 mm. de la 
uzina .Republica"—București o cres
cut procentul de scoatere de țeavă de 
categoria I — din metalul hunedo
rean — pin fi la 93 la sulă In trimestrul 
I 1972, față de 08.2 Ia gută înregistrat 
In anul trecut

Îmbunătățirile evidente survenite 
in acest an In ce privește calitatea o- 
țelulul hunedorean slnt reflectate și In 
economiile realizate la cheltuielile de 
producție care. In primele 3 luni, la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, to
talizează peste'10 7M OOO lei.

Donlln anaalatl In îndeplinirea o- 
blectivelor promise In întrecerea so
cialistă. sldtrrurHlstli hunedorenl au 
luat în aceste zile o Mrio de măsuri 
concrete menite să determine, oe de 
o Darie. îmbunătățirea eerformnnte- 
lor calllatlv-functlonale ale metalului 
sl. 'ne de altă carte.' asigurarea con
structorilor de mașini ți utilate cu 
noi sortimente de oteluri, cu oronrie- 
tftti sunerioare. care să Ie permită 
realizarea unor consumuri dt mal 
reduse ®l. totodată, un grad soorit de 
siguranță In funcționarea mașinilor 
sl utilalelor.

In urma unor analize făcute asupra 
gabaritelor diferitelor produse aflate 
In fabricația de scrie la Uzina do uti
laj petrolier din Tirgovlșle. un grup 
de proleclanțl. condus de comunistul 
Aurel Codreanu. lnglner-țef.de con
cepție. a trecut hdtărit La rcdltnensip- 

' narea lor. Este una din măsurile con
crete menite să materializeze cu bune 
rezultate Inițiativa 
..Să lucrăm o zi pe trimestru din ma
teriale economisite", fată.: de altfel, șli 
cReva din perspectivele pe care le 0- 
feră proiectanțjl produselor redlmen- 
sloaate. Bunăoară, la producția InsLa-

-....... . 1 - ■ ‘ ’ u - '' “

pe poarta școlii, pe 
rare o părăsești In 
curind. nu pleci sin
gură : le însoțește, 
tăcut, glndul plin ■ de 
dragoste șl grilă , ol 
dirigintei tale. Șl mie 
imi doresc ceva. și 
anume ca omul ce 
vei fi să fio aidoma 
cu col pe care l-am 
întrezărit privind mal 
departe, peste chipul, 
adolescentei din ban-3’

grup<a 7șli ,. . .. ...
in cadrul unor «scurte In- 

toate. grupele sindicale din 
eă preia această va- 

____ _ ... J Din icele relatata 
de secretarul comitetului de partLd pe 
uzină, ing. Ștefan Dumitru, generali
zarea inițiativei va avea ca efect 
reducerea In acest an a consumului 
de scule pe uzină cu cel puțln lO la 
sută, ceea re echivalează cu o eco
nomie de MS 8S0 lei.

In sprijinul inițiativei, care a prins 
viață In întreaga uzină, comitetul du 
partid, comitelui sindical șl coădu- 
cerea uzine! au luat o serie de mă
suri, ■printre care crearea unor bri
găzi de rpoclnlișt! care să acorde 
asistență tehnică In folosirea rațio
nală șl In recuperarea sculelor ; in 
secția afll-n au fost deja creata trei 
asemenea brigăzi.

noi surse de 'economii

(Continuare in pag. a 11-a)

la Conferința 
Extraordinară

RAspunzJnd prompt cerințelor ac
tuale ale economiei naționale — In 
conformitate cu chemarea pe care au 
lansat-o privind utilizarea rațională si 
superioară a metalului — sidemrgisUi 
hunedorenl au-asimilat in primele 3 
luni din acest an 14 noi mărci de oțe
luri de calitate superioară, aslgurind, 
pe această cale, o valorificare mai efi
cientă a metalului la Întreprinderile 
consumatoare.

. In combinatul hunedorean ®e con- 
țjrează deja un final viguros al prii 
mulul semestru ol .'inului . producția 
suplimentară de,oțel se ridică In perie 
W C4J0 tone (din care mal mult de 0 C®3 
tone reprezintă oțelurile aliate). in 
timp ce depășirea planului la produc
ția de laminate finite pline este de 
circa 9 ."XXI tone.

Semnificativ este că In această pri
mă parte a anului, față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut, au 
scăzut simțitor rebuturile, numai po 
această calc, pe ansamblul combina
tului. obțlnîndu-se o economie de me
tal ce trece de 603 tone. La oțelul 
destinat fabricării rulmenților, de 
pildă, nu fost eliminate tonte de
fectele cauzate de un șutaj Insufi
cient sau amestec de materialo. In

A trecut mal,bine de un an de 
cind a Intrat In vigoare Legea pri
vind perfecționarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din unitățile 
socialiste. Corespunzător prevederi
lor sale, In majoritatea unităților 
socialista activitatea In acest do
meniu a luat proporții de'masă. In 
prezent, in sistemul național de per
fecționare a pregătirii profesionale 
Fiind cuprinși aproape 1.0 milioane 
lucrători. tn perioadă relativ scurtă 
de apțlcaro â ; acestei legi — 
nu- trebuie uitat că România este 
printire primele țări d'n lurrte care 
a Instituit ..un sistem național de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale a cadrelor — nu apărut, alături 
de succese certe; șl unele neînțele
geri, anumite neajunsuri Nu In 
toate unitățile economice s-a optat 
pentru cele mai adecvate forme de 
parfecțJonare a pregătirii profesio
nale a lucrătorilor. Altfel spus, 
dacă din punct de vedere cantitativ, 
situația este bună, ■ nu același califi
cativ se poate acorda laturii caliia- 
(Ive a acestei activități de mare in- 
semftălate.pentru' economia națională.

Sondajele Întreprinse. In ‘ ' 
timp, de organe de ‘ specialitate_
relevat faptul că la baza majorității 
programelor de perfecționare, întoc
mite plnă acum, nu a stat o analiză 
temolnică a necesităților unităților 
respective, a calificării de bază o lu
crătorilor, a cerințelor locurilor de 
muncă ale’acestora șl a perspective
lor lor de promovare- Conținutul u- 
nor tematici nu corespunde unor 
nevoi concrete, ceea ce dovedește că 
nu peste j tot s-a" înțeles că perfec
ționarea este o cerință a producției. 
Este Inutil, credem, să precizăm câ 
stabilirea empirică a tematicilor pro
gramelor de perfecționare, desprinsă 
doar din Indicațil-cadru (ca sS nu

care să se reflecte imediat In îmbu
nătățirea activității' Întreprinderilor, 
este necesar ca, pe baza unor 
analize temeinice ale nevoilor cu
rente șl de perspectivă ale producției 
sl a gradului de calificare a lucrăto
rilor să se determine elemontele- 
ehele'in stabilirea ‘ cerințelor Indi
viduale de perfecționare ; In 
funcție de acestea. jrebule ale
se și obiectivele șl formele per
fecționării (reciclare, policalificare, 
recalificare . sau insușirea unor me-

doar dln Indicațil-cadru (cn să 
mal vorbim de acele programe rare 
repetă" cursurile de tehnologia me
seriei dip școala profesională), re
flectă formalism-șl nu este de na
tură să ducă ta atingerea, obiective
lor. urmărite prin lege.- ȘI. totuși In 
nu puține întreprinderi tocmai așa 
s-a procedat

Pentru ca- formele șl conținutul ac
tivității de perfecționare să contribuie 
efectiv la ridicarea sistematică a 
nivelului de cunoștințe profesionale.

BRAȘOV (Corespondentul „Scln- 
tcll“, N. Mocanu). — Inițiativa gru
pelor sindicale 2 și 3 din secția a III-a 
transmisii ’ hidraulice de la uzina 
„Hidromecanica" din Brașov, de a 
realiza întregul spor de producție din 
acest an. Inclusiv angajamentul asu
mat In întrecere, cui scule econom 1-

forțele 
res- 

or S3

Bibtlltățl. 
chimie se _ -
Lr-o mie kg utilizate) Iar la , utila
jele rutiere, care dețin ponderea een 
mal mare In producția uzinei - doar 
711 kg î La alte grupe de produse, 
proporția reaprctlvă șsle și mai de
favorabilă — așa se 5! explică de" ce 
procentul pe uzină este destul de 
mic.

ca a treia, de la te-, 
reastră^.

Firește, adolescenta 
din banca a treia de 
la fereastră — Ia fel 
ca și ceilalți 37 de 
colegi ai el — nu-sl

— Asimilarea 
draullce n survenit 
N .. 2____ ’
nlc. de perspectivă 7

— Sigur că da. Doar proiectarea 
6-a 'desfășurat cum trebuie. Pregăti
rea fabricației, tehnologia, au rămas 
In urmă. '

Alte păreri :
Ghcorghe Bratosln, maistrul șef al 

atelierului uzina] : „Da. avem multe 
lucruri de reproșat serviciului tehno
logie. Șl nu numai In privința exca
vatoarelor dar și a utilajelor pentru 
chimic șl siderurgie. In produsul fi
nit se regăsesc, azi. doar 733 kg de 
metal, dlntr-o mie de kg folosite. 
Procentul este Încă , mic față do po-

ultlmul 
oii

a municipiului

în Capitală a sosit, luni ■ după- 
amiază, o delegație a Partidului 
Poporului din Panama, formată din 
tovarășii Ruben Dario Souză, secre
tar general al Partidului Poporului 
din Panama, și Reyes Antonio Mark, 
memb'-u al CC. al acestui partid,’ 
care, la lnvll0țln Comitetului Central 
al Partidului ■ Cbmunlst Român, va

Un om Unăr scrie 
altor oameni ' tineri 
De la suflet la su
flet. tmpArtășIndu-le 
glnduri. nădejdi, as
pirații. făclndu-la u- 
rărl de viilor. Cu 
sinceritate si căldură 
omenească. Oare ce 
poate ti mal firesc 7 
□asigur, așa e tn fi
rea lucrurilor să (le. 
Oamenii de aceea rfnt 
oameni — ca să co
munice Intre el. Să 
se privească, printre 
rîndurlle așternute pa 
hîriie. drept In >chl.

Numai că omul des
pre care vorbesc azi 
a scris, zilele acestea, 
nu mal puțin fde 33 
de asemenea tc.-ls.ori 
Flecare dintre ele s- 
drewtă altul „cores
pondent"- Fiecare din 
tre ele .ra un conți
nut deosebit Fiecare 
finire ele răspunzjnd 
altor întrebări, altor 
nevoi lăuntrice, alto? 
frămlntflrl de răspln- 
tle a vieții.

Căci autoarea &cri-

Cuvîntâre
tri: ;

le-nu animat șl vor 
tace Imposibilă uita
rea.

Insă mol e eevn, 
dincolo de litera ar- 
mon’os' scrisă a celor 
38 de scrisori : spiri
tul care le-a generat, 
spirit aflat In profun
dă. organică legătură 
de continuitate cu 
marile tradiții ale 
șrollț noastre, spiritul 
In lumina căruia mi
siunea dascălului nu 
Începe șl nu se sfir- 
șețle Ia porțile «roii! 
Căci opera pe care o 
înfăptuiește el nu se 
limitează la catedră, 
manual; catalog : o- 
rlce materie ar preda, 
el ăro conștiința că 
esie, înainte de orice 
proferorul care pre
dă un obiect nelnscris 
In programa analitică 
și anume dascăl de 
viață.

București
24 iunie 1972

0 inițiativă Cuprinde întreaga uzina

a organizației
■  _____..«

NICOLAE
CEAUȘESCU

anual 123 GM tone de metal șl 
retopit— 32 009 tonei Adică, 
piuit do 28 la sută.

— Prim urmare, „Progresul" reto
pește cam tot' atlta metal cit foli> 
șește In 
vagoane 
Aceasta este." de altfel, și 
ee aduce uzinei dv ■; prin 
neeconomic, practicat aici, slnt frus
trate de metalul trebuincios al le 
uzine constructoare de mașini. Ce 
u-ar putea realiza din cele 32 OT0 
tone metal trimise la retopit ?

— Peste două mil de excavatoare 
de tipul S 691 '

Traian Clulncu, inginer șef de con
cepție : Depășirea consumului speci
fic de metal se datorează, in mare 
măsură, uzinei. Ea nu a realizat ti
purile mai economice do excava
toare hidraulice pe care le are In 
fabricație. Aceste excavatoare cu 
performanțe net superioare (de paldă 
colt da OS), au un consum do 38

■ x -
tode șl procedee modeme). Așa s-a 
procedat, de pildă. Io întreprinderea 
„Țesătura" din lașL Antren!ndu-so 
In această acțiune colectivul de spe
cialiști constituit In baza legii, 'ser
viciile de Invățămlnf șl de organl-

Ing. Gheorqhe RAM1AN 
director în Ministerul 
Educației ți Invâțâmînlului

vot ' ulla nlclclnd 
dascălul - de . bunăta
te șl înțelepciune, de 
demnitate și ținută 
morală — șl, chiar 
dacă 1 vreodată me
moria-va suferi cine 
știe ce pasageră am
nezie. vor exista a- 
cește scrisori, vor. e- 
xlsta glndurlle nobile 
șl; simțămihlele de 
lucidă’' omenie care

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Tovarășul Nicolae Ceaușo.scu. 
secretarul general al Partidului 
Comunist Romftn, președintele 
Consiliului' de Stnl al Republicii 
Socialiste Romilnla, a primit luni 
după-amlazA, In stațiunea Neplun, 
po scriitorul șl editorul italian. 
Giancarlo VlgorellI, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire o fost de față’tova

rășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Culturii șl Educației Socia
lista

Cu acest prilej, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl oaspetele Ita
lian a avut loc o convorbire, care 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
cordială, prietenească.

excavatoarelor hl- 
__  _ pe-sle noapte? 
decurs conform unul plan leh- fon Sllndrolu. economist : „Slnt de 

- aceeași părere"!
■ — Așadar.1, reținem trei capete dc 
acuzare. 1. — Pregătirea tehnologică 
pentru fabrica(ta excavatoarelor hi
draulice (produs nou) este rămasă in 
urmă. 2 — Există mari diferențe de 
consumuri de metal, de ta un grup 
do produse ’Ia altul. 3 — Prin nere- 
țțlnrea fluxului său de activitate., 
compartimentul tehnologic dovedește 
vieU de concepție. AveU cuylnlul.

Ștefan Z1DAIUȚA

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvlntarca rostita la Conlerlnța extraordinarii a orqnni 

zaflel de partid a municipiului București)

%25c8%259bef.de
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TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
DE CĂTRE CONFERINȚELE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID

© Se vor realiza suplimentar 
5 000 tone fler în minereu marfă, 
20 000 tone fontă, 25 000 tone 
oțel, 25 000 tone laminate, 120 
milioane kWh energie electrică, 
o Vor fi economisite 3 000 tone 
cocs metalurgic, 3 500 tone me
tal, 15 000 tone combustibil con
vențional, 10 milioane kWh e- 
nergle electrică.

Conferința extraordinară a organizației jude
țene dc partid Hunedoara — fMndu-se mesa
gera glndurltor, slmțămtatalor, preocupărilor șl 
voinței de acțiune ale celor peste 72 0®) de co
muniști, ale tuturor oamenilor muncii de pa 
acesta meleaguri — asigură solemn Comitetul 
Central al partidului, po dumneavoastră perao- 
nal, stimate tovarășe Nlcotae Ceaușescu, că pre
ocuparea noastră de căpetenie este și va fl 
mobilizarea energiilor, a potentelor materiale șl 

n“ umane pentru a da răspuns demn lnnăcăratej 
■B chemări ce hf ‘ ‘----- 1 *
”B realiza mai c

ditai.
Anul aresta, economia națională va prim! 

suplimentar, dta partea Județului, o . 
ducțlc marfă fabricată In valoare de 200 
milioana lei, cu 50 milioane lei peste an
gajamentul Initial. Prlntr-o acțiune susținută 
de reducere a cheltuielilor materialo de produc- 

, ție ®e vor obține beneficii peste plan in valoare 
dc 50 milioane lei. Se vor realiza in plus 3 000 
tone fier în minereu marfă. 20 009 tone fontă. 
25 C'CO tone oțel, 23 (KM tona laminate Interme
diare și finite, 120 milioane liWh energlo elec
trică și alte produse. Vom depăși livrările de 
produse la fondul pieței cu cel puțin 4 milloano' 
leL Prin raționalizarea consumurilor specifice «o 
vor economisi 3 000 tone cocs metalurgic, 3 500 
tone metal, 13 090 tone combustibil convențional, 
10 milioane kWh energie electrică La export se 
vor livra, peste plan, produse In valoare de 7.0 
milioane lei valută, jdln. care M la siită pe de
vize, libere. în crfdruL activilățn da investiții,, . 
vor fi date în folosință înainte de termen cinci 
obiective Industriale Importante.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu, că holărirea comuniștilor, a muncito
rilor, țăranilor și Intelectualilor do po aceste stră
bune ptalurl românești este ca județul Hune
doara să se situeze în permanență in primele 
rindurl ale eforturilor generoase ale eroicei 
noastre clasa muncitoare, ale poporului, da a în
deplini cu succes sarcinile pe acest an șl de a 
pregăti temeinic planul pe-1973. ln vederea rea
lizării înainta de termen a actualului cincinal, 
de a contribui la creșterea Intr-un ritm mai ln- 
tama a avuție! naționale șl a venitului național, 
la propășirea șl înflorirea continuă a Republicii 
Socialisto România.

partid Covssna a prilejuit pentru comuntatll. 
toți oamenii muncii, români și maghiari, din 
această bogată si frumoasă parte a patriei. Încă 
o dovadă de afirmare a totalei adeziuni la Înțe
leaptă politică generală a Partidului Comunist 
Român — sinteza a tot ce a f«8t șl calc mal bun 
in slndlroa, simțirea si activitatea revoluționara, 
progresistă a națiunii noastre do-a lungul tim
purilor.

Atwlizlnd cu răspundere comunistă posibilită
țile de caro dispun și râspunzînd ta înflăcărată 
dumneavoastră chemare pe care atl adresat-o 
întregului popor de a realiza actualul cincinal In 
patru ani și jumătate sl chiar mal devreme, oa
menii muncii din județul Covasna vor realiza 
planul cu 183 zile înainta de termen. El si-au 
suplimentat angajamentele luate inițial In în
trecerea Boctallslă ta producțta-mnrfă Industria
lă de ta 23 milioane lei ta 39 milioane lei, au 
botărit aă sporească productivitatea muncii cu 
2,4 ta sută, respectiv 2 7®3 lei pe salariat, să rea
lizeze 10 milioane lei beneficii peste plan, eă 
reducă cheltuielile materiale ln industrie cu 
781 OM lei. să economisească 123 tone metal. 
IM mc material lemnos șl alte materii prime 
și materiale, să dea ta export mărfuri peste 
plan în valoare de 789 000 lei valută. Lucrătorii 

' "Ivreza 
tone 
tone 
“1J<

tll textile ln valoare de 6 milioane, mobilă Itt 
valoare do i milioane Ici sl multe alte produse.

Totodată, studiile preliminare efectuate oină 
In prezent evidențiază posibilitatea depășirii 
prevederilor din planul cincinal pentru anul 
1973 cu aproape 539 milioane lei. ceea ce con
stituie o garanție elocventă că si ln Județul nos
tru cincinalul va fi Îndeplinit Înainte de termen.

Partlclpantll ta conferință, in numele comuniș
tilor, al tuturor locuitorilor județului, aprobă 
intru totul politica internă ți externă a parti
dului, laborioasa activitate desfășurată de con
ducerea partidului, de dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nlcotae Ceausescu, pen
tru dezvoltarea si Înflorirea multttaterală a pa
triei noastre «socialiste, pentru sporirea presti
giului d ln lume.

® Suplimentar: 34 milioane 
lei beneficii;, economisirea a 700 
tone metal, 500 mc lemn, 1 800 
tone combustibil convențional și 
6 milioane kWh energie electrica 
© Vor fi livrate în plus ia 
fondul central al statului: 

1 000 tone 
porumb, 5 000 tone flourea-soa- 
relul, 6 000 tone legume, șl car
tofi, 300 tone carne.

ParUctpanțil ta conferința, exprlmlnd voința ? 
color co muncesc din această parte a tării, răs- cl 
purul cu inratleUre ta înflăcărată chemare adre- 5, 
««tă Întregului popor de secretarul general al , 
partidului ®i raportează că In cinstea Conferin
ței Naționale șl a aniversării republicii, județul 
Constanța s-a angajat să obțină in acest an o 
producție, suplimentară de 2M milioane lei. că 
realizeze M milioane lei beneficii paste ntan. 
aă depășească planul ta export cu 5 milioane 
lei valută și că eeonomtaească 700 tone metal, 
BOT mc iernn. 1.6M tone combustibil convențio
nal șl 6 milioane kWh energic electrică.

De asemenea, plnă la sflrșltul acestui an vor 
fî dale In funcțiune înainte de termen 31 obiec
tive sl capacități de producție ta-lucrările de in
vestiții cu termene do punere în funcțiune in 
anJl următori al cincinalului : la dezvoltarea în
treprinderii mecanico de utilaj Medgidia, a Cen
tralei electrice de termoficarc Patas al Fabrica 
de P.A.L.. durata de execuție ee va scurta cu 
p'ruî la, 12 luni. La șantierul naval Constanța, 
primul tronson al docului uscat; va £1 dat In 
funcțiune cu G luni Înainte de. termen, ceea ca 
va permite execuția navelor de maro tonaj In- 
eaplnd cu anul 1973.

ComuntaUl. toți oamenii muncii___ î_
r 
făptuirea programului național dc dezvol 
agriculturii. In vederea creșterii producției

. cole vegetale sl
piua-ta—-------------- . .

tone e.rlu. i COT tont) porumb. SCOT tone floarea- . 
'iBoarelul,? J.OTO, torre,JegiHne si tcariofl,. 300 'tono;-'< 

carne, 12 milioane ouă Șl altele. '
Dind' glas devotamentului nostru față de po

litica Internă șl externă a Partidului Comunist 
Român, exprlmlnd lKriărlroa comuniștilor din 
organizația județeană da partid, a tuturor ce
lor care trăiesc ln această parte a țări,L asigurăm 
Comitatul Central, po dumneavoa-stră. iubito to
varășe Nlcolae Ceaușescu. că vom depune în
treaga energie si pricenere In slujba mărețelor 
obiective «abilita do Congresul al X-lea al 
partidului îl a celor ce vor fi adoptate de Con
ferința Națională a partidului, că- vom face to
iul să ne aducem contribuția la înflorirea șl dez
voltarea României socialiste,' ta creșterea bună
stării șl fericirii Întregului nostru popor.

fondul central 
4 000 tone grîu.

pro-

li

*F

i

I
ați adresat-o întregului popor de a 
devreme sarcinile actualului cin-

l

I

ta un «po
lei ta

Se lucreozâ la ormâlura de fier-be!on a uneia din halele vii
toarei fabrici de ceramică din Odobejti — Vrancea 

N. Moldoveana

beneficii suplimentare de 63 milioane lei- Vom 
realiza peste plan 6 SOO tone de’ țevi sl profile 
Îndoita din oțel. 10®0 tone mase Plastice pre
lucrate. 140 (MMI mp de țesături dlvered, confec-

(Urmare din pag. I)

■“ rostea. '10 MO mu furnire estetice. 390 W0 bucăți 
n° I tricotaje, piese de «schimb Ln valoare de 5 ml-
5 Hm ne lei. mobilă In valoare do 1.3 milioane Ici. 
5» în cadrul acțiunii de autoutllare. va fi realizata 
°° o producție dc 14 milioane' lei. concomitent cu o

ogoarelor covăsnene ce angajează să IU 
supUmontar ta fondul central de alai 30.5 
carne, 4 GOT tono cartofi do toamnă, 099 
afecta de zahăr. 200 tone orz șl orzoalcă

Fiind conștient! de acest fapt, Însuflețiți de 
viitorul comunist ai Românie!, oamenii muncit 
din Județ, ln frunte cu comuniștii, asigură Com1- 
tetul Central al Partidului Comunist Român, pa 
dumneavoastră personal, mull iubito tovarășe 
Ceaușescu. că lei vor consacra energia, talen
tul șl forța creatoare, exemnlul personal 
slujba Înfloririi continue a scumpei noastre 
tril, Republica Socialistă România.

© Vor fl economisite 2 275 
tone metal, 870 mc material 
lemnos, 25 000 tone combustibil 
convențional ® Fizic, producția 
peste plan se va materializa în 
aparataj electric în yaieare ds 45 
milioane lei, o locomotivă'elec
trică de 5 100 kW, 50 MW motoa
re electrice, 150 MV transforma
toare de forță

Desfășurată Intr-o Irmiflcțitoarc atmosferă de 
lucru, conferința extraordinară a organizației 
județene Dolj " 
răspundere și

________ . _ ._ extraordinară a organizației 
' ' '____“ a P.C.R. a analizat cu spirit'd®

______ J înaltă exigenta comunista, modul 
In care au fost Îndeplinite sarcinile reieșite din 
hotăririle Conferinței Naționale din decembrie 
1WJ7 și alo Congresului al X-lea al: Partidului 
Comunist Român, rezultatele obținute ca.urmare 
a aplicării ln vtață o poiltlcll partidului privind 
perfecționarea continuă a conducerii sl planifi
cării activității economice sl sociale, dezvoltarea 
democrației socialiste, ridicarea satului contem
poran pe noi trepte ale dviUzațlel modeme.

Fâdndu-«te ecoul voinței unanime a ownunlș- 
tllor, a tuturor oamenilor muncii clin județ, 

Or— „„-ln „I„h • 7fSn partlcipanțli ta conferința au hotărit rapumen-Ifl plUS pGSi© pian . /Uu tarea angajamentelor Inițiale, dlnd o producție
----- marfă, ta sîlrșltul anului, de 389 milioane lei, 

beneficii suplimentare de 40 milioane lei, Iar 
prin reducerea consumurilor flpedfîoa vom reali
za economisirea a 2 273 tone metal, B70 mc nta- 

.terlal lemnos, 25OT0 tone combustibil conven
țional. Oamenii muncii din Industria Județului 
vor produc^ peste plan aparataj electric In va
loare de 45 milioane lcl, o locomotivă electrică 
do 3 100 kW, 59 MW motoare electrici;. 159 MV 
transformatoare de forță, 71500 tone zahăr, 5 209 
tone ulei comestibil, 20 tone unt. Dc asemenea, 
prlntr-o mal Judicioasă folosire a timpului do 
.lucru vom pune In funcțiune cu patru luni mal 
devreme Fabrica de transformatoare mia de Ia 
Fiîlașl. Livrările peste plan pentru fondul ptețai 
șl serviciile către populație vor însuma cel puțin 
11 mlllonnc lei. în agricultură, prlntr-o mai bună 
organizare a mundi, vor fl depășite producțiile 

_______________ . planificate cu peste 10009 tone griu «I secară, 
cele mal” înaripata năzuințe de pro- 3 09) tone orz, 1 099 hl lapte de oale șl 9,5 tni-

itaro sl pace ale națiunii noastre fio- lloane ouă.
Asigurăm Comitelui Central, pe dumneavoas

tră pmauiral mult iubito tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom mobiliza toate eforturile ma
teriale șl umane de care dispunem, vom lupta cu 
dăruire și Întregul jlevotamcnt pentru înfăp
tuirea sarcinilor șl angajamentelor asumate, 
pentru a Intlmplna Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român cu noi și 1 însemnate 
succese, pentru a răspunde astfel cu Însuflețiră 
mobilizatoarei chemări ț>e care ați adresat-o 
întregului popor de a Îndeplini cincinalul Înain
te de termen.

tone cupru nerafinat, 1 200 tone 
acid sulfuric, 1 000 tone plumb 
necuprat, 1 600 mc cherestea, 
40 000 mp furnire estetice, 
300 000 bucăți tricotaje ; piese de 
schimb în valoare de 5 milioane 
lei; mobilă de 1,5 milioane lei.

Desfășurată Intr-o atmosferă de puternic avlnt 
creator, conferința a dat expresie adeziunii una
nime a comuniștilor. a tuturor oamenilor mun-. 
ci! români, maghiari, ucraineni si de alte națio
nalități din Maramureș față do' politica marxlst- 
lenlnlslă a Partidului Comunist Român, carc ln- 
truchlpează 
grea, bunăal 
ctalisle. .. . , «rtw»ww<

Pe baza valorificării mai deollne a resurselor tră personal, 
materiale si umane, colectivele unităților Indus- ~ 
triale din Județ 1st propun să depămaacă planul 
producției marfă pa acest an cu 150 milioane 
lei. ceea ce ne va concretiza In. livrarea osslc 
plan a 700 tone cupru nerafinat, 1 200 tone acid 
sulfuric. 1 OM tone plumb necuprat, 1 BOT. mc che
restea. 40 009 mp furnire estetice. 300 020 bucăți

reducere a Importurilor de materiale sl utilaje 
In valoare de 2 milioane lei valută. Productivi
tatea muncii pe salariat va spori cu 803 lei pes
te sarcina planificată, cheltuielile de nroduetla 
vor H reduse cu 3 milioane lei. Iar bencflclllo 
puste plan se vor ridica ta 12 milioane lei.

De asemenea, lucrători! din agricultură ' 1st 
intensifică eforturile pentru realizarea sl depă
șirea prevederilor cuprinse in programele de îm
bunătățiri funciare, de dezvoltare a zootehniei 
81 pomlculturil. pentru efectuarea ta timp șl ln 

J* un nivel calitativ superior a lucrărilor dc Intrețl- 
■“ nere a culturilor si de glringere fără pierderi a 
“B noii recolte, «sporindu-ae aportul ta asigurarea 

fondului central al statului.

© Productivitatea muncii va 
spori peste prevederi cu 2,4 la 
sută ® 10 milioane lei beneficii 
peste plan © La fondul central de 
stat în plus : 36,5 tone came, 
4 G00 tone cartofi de toamnă, 900 
tone sfeclă de zahăr, 200 tone orz 
și orzoaică.

într-o atmosferă de puternic avlnt creator, da 
entuziastă șl rodnică muncă a întregului popor 
închinată făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltalc. conferința organizației iudotone do

0 producțle-marfă în plus 
de 90 milioane lei ® Se vor livra 
peste prevederi la fondul pieței 
mărfuri în valoare de 20 milioa
ne lei © Vor fi scurtate termenele 
de execuție cu 15-60 zile la cinci 
obiective de Investiții.

Delegații ta conferința extraordinară a organl- 
ațld județene de partid Harghita, in numele 
elor 30 OM de comuniști pe care-i reprezintă, a 

tuturor oamenilor muncii români șl maghiari de 
pe acesta plaiuri, animați de profunde sentimente 
patriotice, ne exprimăm deplina adeziune față de 
politica înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului 
nostru șl hotărirea fermă ca împreună' cu în
tregul popor al ne aducem contribuita la măreața 
operă dc făurire a sodetățU socialiste muIUtate- 
ral dezvoltate. Uitară industrie harghlțeană a 
obținut In anul acesta noi succese,pe i irita moder
nizării producției șl creșteri! ffidenței oconp- , 
mice, aducindu-pi contribuția ta dezvoltarea ar
monioasă a economiei noastre naționale. Pe pri
mele cinci luni planul , producțlel-marfă a fcșt 
xsgUzat ta proporție de 105,1. ta rată. Hvrfndu-so\ 

i (suplimentar economiei naționale?iniportante cam" re. 
tităp dc produse. ' 77;”

Răspunzlnd chemării vibrante adresate da con
ducerea partidului către întregul nontru popor 
de a înfăptui «ndnalul Înainte de termen, pen
tru asigurarea tunel baze trainice progrcitelui 
multitataral al României «socialiste, ne angajăm 
să din peste, ptan în acest an o producție-marfă 
suplimentară Jn valoare do 80 milioane lei. *ă 
livrăm suplimentar ln fondul pieței mărfuri In 
valoare de 20 milioane Iei, tar ta export produse 
In .valoare de 2.5 milioane lei valuta. în domeniul 
învcstlțlllors vom «curta termenele dc execuție cu 
15—69 zile ta un număr do cinci obiective. , 

în numele tuturor oamenilor muncii din județul 
Harghita, rare trăiesc ți muncesc ln deplină uni
tate frățească, asigurăm Comitetul Central, 
dumneavoastră, mult stimate tovarășa Nlcotae 
Ceaușescu, că vom lupta neobostt pentru ridlcn- 
rea continuă a rolului conducător al partidului In 
toata domeniile de activitate,' că nu vom precu- 
j>ețl hM lin efort pentru a traduce ln fapte ho- 

. tărlrlle pe care le va adopta Conferința Națională 
—'eveniment de rezonanță Ijtorlcă ln viața parti
dului șl a poporul-ul nostru.

Corn uniri!!, to’,1 oamenii muncii care lucrează 
ta sate isl vor Intensifica eforturile pentru In- 

itareya.j? 
..--------------------------- luctJel asri-
anlmata sl oe această bază vor 
fondul, central al stalului 4 000 

tont) porumb. 3 COT tone floarea-

©Peste prevederi: 20 de va
goane marfa echivalente, 20 
strunguri, 1 000 mc cherestea 
fag, mobilă în valoară de 15 
milioane lei, însemnate can
tități de țesături, confecții, 
tricotaje & La export se vor li
vra în plus mărfuri în valoare de 
3 milioane lei valută, iar la fondul 
pieței produse în valoare de 55 
milioane lei.

Vă raportăm, mult Iubite tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu, că, mobilizați de apelul dumneavoas
tră fierbinte adresat întregului nostru popor de 
a înfăptui sarcinile actualului cincinal înainte de 
termen, delegații ta conferința extraordinară a 
comitetului Județean de partid, exprlmlnd voin
ța tuturor celor ce muncesc din Județul Arad, 
nu hotă rit In unanimitate suplimentarea anga
jamentelor asumate in întrecerea socialistă, ast
fel incit să realizăm peste prevederile planului 
o producție de 154 milioane lei, concretizată In 
20 de vagoane marfă echivalente, 20 de strun
guri, 1 OM mc cherestea fag, mobilă ln valoare 
de 15 milioane lei, Însemnate cantități de țesă
turi, confecții. tricotaje. La export vom livra 
in plus mărfuri In valoare de 3 milioane tel 
valută, tar 1a fondul ploțel produse in valoare de 
53 milioane lei. Toate aceste depășiri ®e vor 
obține prin folosirea mal bună a capacităților de 
producție, a timpului de lucru, reducerea dura
tei de’execuție a Investițiilor, valorificarea su
perioară a materiilor prime, ridicarea perma
nentă a nivelului calitativ al produselor.

în aceste zile,-clnd Întregul nostru popor, cu
prins de un puternic avlnt și entuziasm colectiv, 
se pregătește să Intlmplrw Conferința Națională 
a partidului și aniversarea unur sfert de veac 
de ta prodamarea republicii, lucrătorii ogoare
lor județului, mecanizatorii, specialiștii si țără
nimea cooperatistă a-au angajat să livreze peste 
plan ta fondul central de stat G 099 tone sfeclă 
de zahăr, 3 630 tone legume, din care 1 090 tone 
la export, 45!) tone tloarea-soarelul. De ase
menea, ®a vor livra In plus 3®0 tone carne de 
pasăre, 630 torte carne de porc șl 3 milioane 
bucăți ouă.

încredințăm conducerea partidului, pe dum
neavoastră personal, stimate tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii de pe meleagurile 
arădene, in frunte cu comuniștii, nu vor precu-

IAȘI
© între produsele ce se vor fa

brica peste plan : 6 500 tone de 
țevi și profite îndoite din oțel, 
1 060 tone mase plastice prelu
crate, 140 000 mp de țesături di
verse, confecții textile în valoare 
de 6 milioane, mobilă în valoare 
4 milioane Iei.

Exprimind voința si ho! firi rea unanimă a celor 
peste 62 090 do comuniști din județ, alo tuturor * 
făuritorilor dc bunuri materialo ®! spirituale, no 
nngafăm solemn ln fata dumneavoastră, scum
pe tovarășe Nlcolae Ceausescu. e& nu precupe
țim eforturile pentru înfăptuirea neabătută a 
pollUcli generale a partidului, pentru aoorirea 
dontrlbuliel Județului Iași la progresul continuu 
al României socialista.

Angajamentele cu care lnllmoinăm Confe
rința Națională a partidului prcv&d obținerea 
pesto plan a unei producțli-marK industriale 
da 3^ mlitoane lei. produse agricole; In valoa
re de 3-1 milioane lei, depășirea prevederilor ta — --- -- , - ■ • •
export cu 7,7 milioane lei valută. reducerea paji nici un efort, ișl vor dărui toată puterea
cheltuielilor cu 15 milioane sl obținerea unor brațelor șl a minții, cunoștințele și priceperea,

’ ■ ............... . ■ ■ — - .»— întreaga capacitate de muncă îndeplinirii «sarci
nilor planului cincinal înainte de termen, con- 
ștîențl că prin'aceasta contribuie ta progresul 
multilateral al României socialisto.

NEA^|
© Vor fi fabricate 

2 400 tone țevi de 
șini șl utilaje pentru

în plus: 
oțel; ma- 
industrla 

metalurgică de peste 1 milion
lei; 2 500 tone îngrășăminte cu 
azot, substanță activă sută la
sută; 6 000 metri cubi prefabri
cate din beton armat; 16 000
tone ciment; 16 000 tone var
pentru construcții; 1 520 tone 
hîrtie și cartoane.

Slrttom bucuroși să vă informăm șl cu această 
ocazie, Iubite tovarășe Ceaușescu, că, ln cinstea 
apropiatei Conferința Naționale, organizația noas
tră Județeană de partid, cxprimlnd hotărlrea 
comuniștilor, a tuturor colecâvelor de muncă 
din întreprinderi, șl-a suplimentat angajamen
tul pe anul 1972 ta producția globală de ta 139 
milioane lei la 3-OT milioane lei. tar ta pro
ducția marfă de ta 130 milioane iei ta 250 mi
lioane. In anul Conferinței Naționale a partidu
lui șl al celei de-a 23-a aniversări 4 republi
cii vom da patriei, suplirrientar față de sar
cinile de plan, circa 2 409 tone țevi dc oțel, ma- 
șlnl-unelle de prelucrare a lemnului ln valoare 
de 7 milioane lei. mașini și utila le pentru 
industria metalurgică ln valoare de peste 1 mi
lion Ici, 2 509 tone îngrășăminte cu azot substan
ță activă sută ta sulă, 6 COO metri cubl prefa
bricate din beton armat, ÎGOTO tone ciment, 
10 0W tone var pentru construcții, 1 520 tone 
birlic șl cartoane.

In acest scop, , hotărirea conferinței județene 
prevede o oerle de măsuri eficiente Intre care :

— generalizarea schimbului 2 pfnă în trimes
trul trei ol acestui an si « «schimbului 3 oină in 
trimestrul doi al anului 1973, creșterea gradului 
de utilizare a mașinilor, Instalațiilor șl utilaje
lor de ta 90,5 ta sută, cit este prevăzut pentru 
acest an. ta 93,93 ta sută ln 1975.

— nivelul planificat al productivității muncii 
va fl depășit ln flecare ah cu cel puțin 2—3 la 
sute.

«Toate acestea vor conduce 
de producție de col puțin 30—33 
I COT lei fonduri fixe. O atenție deosebită vom 
acorda punerii Jn funcțiune Înainte do termenele 
planificate a noilor capacități da producție, intre 
care cu o lună mai devreme unitatea nr. 4 de 
ta Combinatul de Îngrășăminte azotoase, cu 3 
luni — turnătoria de fontă da ta întreprinderea 
mecanică Roman șl 
nătorilor pneumaî
mecanică Roman șl secția de fabricare a semă
nătorilor pneumatice S.P.C. G dc ta Întreprin
derea „Ceahlăul” șl cu o lună mal devreme ca
pacitatea de 7 MO tone a liniei „Meta.na 4“ de ta 
uzina „de fibre sintetice Săvlneștl. La aceste uni
tăți, precum ți la nltele,- ea va scurta cu 30 la 
sută perioada de atingere a parametrilor pto- 
lectați.

La eforturile oamenilor muncii din Industrie 
se adaugă și hărnicia sporită a mecanizatorilor 
îl țăranilor cooperatori din județ, care slnt holă- 
rițl aă recolteze păloasele din această vară ln 
numai 10 zile 81 fără pierderi, aă are grabnic 
suprafețele eliberate, să sporească continuu pro
ducția animală șl vegetală, să livreze 1a fondul 
central cantități suplimentare de produse agri
cole, să facă flecare palmă de pămînt tot mal 
roditoare,

o neeorespunzlioare pregiltre 
a fabricației în sectoarele pre
lucrătoare, unde se mențin li
mite foarte largi 1a croirea și 
utilizarea metalului.

A trata acuzare. Directorul 
centrului do proiectare, ing. 
Vlrgll Constanifnescu, aici de 
față, învinuiește tehnologia 
pentru că nu colaborează strins 
cu compartimentul do proiec
tare ln definitivarea color mal 
optime «soluții constructive șl 
tehnologice.

Să ascultăm șl alte păreri în 
legătură cu această problemă : 

blreclorul general : „Proiec
tarea îșl arc propriile sale lip
suri. în ccoitomlalrea metalului 
trebuie pornit de la proleela- 

■ rea șl modernizarea produse
lor. Exemplu : excavatoriiI me
canic, clasic, are, în medic, o 
greutate constructivă de 22 to
ne, tar cel nou, hidraulic, sub 
:: :__1. _________ li: ;x^ i
mult superiori.. Iată ce poale 
face proiectarea I Dar rislmila- 
reh noilor excavatoare a . dc- 
cura prea lent.. De altfel, mii- 
ne vom discuta In consiliul 
oamenilor muhcll problema e- 
ironomiel da snctaL Nu mai 
merge așa I

— Ce veți spune ln consiliu ?
— Voi vorbi despre necesita

tea rcproicclărli tuturor produ
selor noastre care an un mare 
consum de metal j despre ne
cesitatea elaborării unor teh
nologii clț mal economice.

— Prin urmare, directorul 
general învinuiește și proiec
tarea. Ropro!ectarea trebuie să 
«a tacă continuu, conform u- 
nul plan tehnic — pentru a nu 
gc ajunge ta constatarea că 
trebuie acum, dlntr-odată. să 
ea modernizeze toate produse-

— Ing. Gheorghe Munteanu, 
director general : „Conslatlnd 
consumurile mari, am dat sar
cină serviciului tehnologic eă 
ajungă ta un Indice de utili
zare a metalului de 70—80 ta 
sută". Gheorghe Bralosin, 
nsatatru-șef tri„E mic acest in
dice, unele întreprinderi au 
un eottHdent de utilizare a 
metalului de peste 95 la sută. 
Noi înșine avem, la utilajele 
pentru chimie', un Indice de 
85 la sulă. Cum poale fl dată 
o sarcină mal mică docte pro
pria noastră realizare?. Am 

: pus In fabricate repere - care 
nn aveau o tehnologie ‘ bine 
precizată ; din turnătorie șl 
forjă ne sosesc piese eu mari 
adaosuri-de prelucrare". Direc
torul general : „în adevăr, re- . pc, tar cci uuu, ujuiauik. ou„ 
xervele cele mal mari le a- 18 tone, cu parametrii tehnici 
vem ln sectoarele calde.' Tehno- —*—■
logta din aceste sectoare este 
mult rămasă în urmă”.

— Deci, directorul general, 
adică dumneavoastră, cunoaș
te bine cauzele risipei de me
tal. Do ce nu ați luat măsuri 
pentru a îndrepta sl’.uațta ?

— La drop’, vorbind, tehno
logia sectoarelor calde este 
rămasă In urmă nu numai ta 
noi. dar chiar pe ansamblu...

Observați scuza : „este o el- 
tuațle mat generală, nu nu
mai ta no!“... în uzinele con- 
fllructoaro de mașini șl chtar 
ta „Progresul” sini numeroa
se exemple de tehnologic a- 
vansală, care dovedesc o con
tribuție proprio, Inginerească, 
a celor desemnați cu pregăti
rea fabricației. Ața aUrul lu
crurile, do oa directorul gene
ral sa referă „ta cel din ul
timele rindurl* si nu la cel 
din frunte, cum este normal 7 
Dar cum se împacă acest ra
ționament cu calitatea șl ro
iul inginerilor? UzJrta are 
multi Ingineri șl tehnicieni. Dc 
ce abta acum se preconizează 
o întărire a serviciului tehno
logic ?

Dar tehnologii slnt Jnvi- 
nuițl, totodată, că nici Ta pri
vința fabricării noului tip de 
excavator hidraulic n-su pre
gătit din vrane fabricația.

Troian Clutacu, înglner-șof 
de concepție : „Am avut mari 
greutăți, asimilarea noului tip 
s-a făcut pa liniile do fabrica
ție a vechilor excavatoare. Din 
aceașLă cauză au apărut mari 
«scăpări tehnologice. Asta este 
realitatea, tovarășe Zeca".

Ing. Anghel Zeca <wte șef 
adjunct al serviciului tehnolo
gic ta produsele de ®crte. Plnă 
acum n-a scos un cuvlnl. Ce 
poziție va lua ? Vom vedea.„

Ing. Constantin Negolță,' din 
controlul tehnic de calitate al 
urinei : „Da, persistă defi
ciențe dc concepție tehnologi
că, insă nici tehnologia bine 
elaborată nu este IntoUleonna 
respectată. Matatrll trebute să 
intervină mal prompt pentru 
respectarea dLsclpllnel tehno
logice". Dunill 11 ljicM’u, mais- 
iru-șef ta eazangerie : „Fapt 
este câ se mențin mari pier
deri de metaj de pe urma teh
nologiei actuale. Să vorbim de 
excavatoarele In cauză. Noi, 
col din producție, am realizat 
mari csonomil de metal chtar 
ta excavatorul recent proiec
tat. ActtMta ne face să repro
șăm tehnologilor o oarecare 
lipsă do inițiativă sau, mai 
bine-zls, de răspundere în e- 
laborarea unei tehnologii cil 
mal strînse, care să asigure 
prin concepție economia de 
metal. Prea multe se lasă, 
spre rezoțvare, proctlcicnllor 
din secții*. Ing. Constantin 
Negolță : „Amintiți, tovarășe 
maistru, șl do piesele dîbltate 
autogen. Tehnologul tată mari 
adaosuri de prelucrare, sudo
rul mai lasă șl el ceva — șl 
se adună 1" Dumitru Enescu « 
„Tehnologul or trebui să ho
tărască : toate debitările auto
gene eă fie făcute ta cola fi
nită !“.

Prin urmare, a doua conclu
zie ș tehnologia este vinovată 

S» na numai pentru pierderea rii- 
? mulul de înnoire a tehnicii în 

«ectoardo calde, dar șl pentru

I 
f 
i

I
i

le. Slnt șl alta puncte de vc- ș 
dero ? F

Traian Clulacn, tnglner-șef 
de concepție : „L* o analiză a- 
tent.il, vedem el cele 32 009 to- ■ 
ne metal date ta retopit slut 
formate din adaosurile de tur
nare, șpanul rezultat șl mar
ginile de tablă din croire. Așa 
Blind lucrurile, este normal să 
Învinuim șl proiectarea". Lef-- 
ter Balcu, oțetar : ,.151 este bine 
că n-am insistat aici asupra 
cauzelor din afară — nerespac- 
tarea contractelor de către u- 
zlnele metalurgice caro ne tri
mit materiale supradimensio
nate — dfecutlnd ceea ce de
pinde de noi”. Dragomlr Ro- 
dicenro, cazangiu : „Lipsa, cn- 
lnboniril dintre tehnologie șl 
proiectare se face simțită, șl ln 
producție. La utilajele skter 
rurgice, deși execuția a fost 
conformă cu proiectul și cu 
tohno'ogta, am avut nepotri
viri de asamblare. Do aici me- 

; tai Irosit ș.a.“, Ing. Vlrgll Con- 
stcntlnrjcu : „Tehnologul te
merea do bună indicația pro
iectantului, ei nu vine cu o pă
rere personală, cu competența 
sa ln pregătirea fabricației. 
Le-am reproșat adeseori lipsa 
de inlf.tatlvă“. Ing. Angliei 
Zeca : ,.în adevăr, este nevoie 
dc o mal bună colaborare intre 
noi șl proiectare. Șl apoi, arta 
ieste realitatea : tehnologia tre- 
hule mult îmbunătățită. Stat 
tehnologii moderne existente 
în uzină, caro nu «o aplică con
secvent : Ia secțiile calde, de 
pildă, tehnologia este depășita. 
Ne-am angajat, de ta o vnans, 
Intr-o targa acțiune de moder
nizare tehnologică. Pentru că. 
așa cum a-a spus aici, avem 
mari pierderi de pe urma pro
cesului Insuficient do perfec
ționat in pregătirea fabrica- 
țlel-.

In stlrșlt, a vorbit șl tehno
logul. Ne temeam câ va trebui 
să-I dăm cuvlntul din oficiu. 
Să nu mal așteptăm, deci, sen
tința. Ea a foat deja pronun
țată de toți cei care au parti
cipat ta ..procesul milimetri
lor*. Fapt este că risipa dc me
tal e foarte mare pentru o n- 
zlnă ea Progresai", a cărei 
personalitate In viața noastră 
Industrială a fost de mult con
turată șl se situează pe linia 
unul prestigiu binemeritat. 
Așadar, din moment ce se 
cunosc cauzele, este de aștep
tat sa oamenii uzinei, colecti
vul Întreg să acționeze Ime
diat șl liotă rit., l n conformitate 
cu IpterMul general al socie
tății noastre.

tent.il
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în telegramă — au 
angajamentul ferm, 

oamenilor

aplicării lor corecte. Un

Uzina de mașini electrice din 
București — U.M.E.B. — cum cate 
cunoscută Iu aproape M de țâri — 
producea In anul Înființării. 10-18.

Aurel Vadea
WAGNER, G. RUSALIN șl M. CIOC
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Eroul Muncii Socialiste, 
o istorie vie a marilor 

șantiere
Muncii Socialiste ' '

„nea Tudor"
apun toți pe șantier 

Intllnlt ta . Ieșirea - din 
schimb, fa gura galeriei ■ Aducțlu- 
nea principală de pe șantierul hi- 
drocentralel.de po someș,.fa inima 
Apusenilor. .

Nu are ceva de „erou" fa înfăți
șare — e un «n Intre două virate, 
de statură mijlocia — șl nld 1 nu sa 
consideră ca atare. Vorbește cu o 
extremă modestie despre. munca Iul 
șl 1 ee pare cit ec poate dc firesc 
că după cn a lucrat pe șantierul do, 
la Salva-Vișcu Intre 1M8 șl-, IBM, 
c!n<t a-au terminat lucrările, a tre
cut pe șantierul hidrocentralei de 
la Blcaz ; a lucrat aid din 1K0 
plnă In 19.11. Cind și ad is-au În
cheiat lucrările a plecat po șantie
rul hidrocentralei do ta Argeș,;unde 
a lucrat din RXILplnă In lffiJO ; apel 
pe cel do la Lotru.

Numai 'ta Lotru n-a mal rămas 
plnă la eflrșlt, deoarece as fost de
tașat pe șantierul hidrocentralei da 
la Porțile do Fler, undo era nevoie 
de buni specfallfU caro că armezo 
puțurile de sub albia Dunării. ,17 
asemenea puțuri au fost armate sub 
îndrumarea șefalui de brigadă Tu
dor Morar. Șl tind șl ad și-n termi
nat misiunea,. a venit pa șantierul 
hidrocentralei dc pe Someș. ,

Cind a fost mal greu ? Dificil do 
■pus, pentru că greutăți s-au Ivit 
pretutindeni, ■ dar „cind nu fost 
luate ta piept au fost învinse*. /As
tăzi Insă — ține el să precizeze — 
je muncește In condiții incornțvira- ncrcvscan uin jiraonu omaj.
b!l mal bune ca In trecut. S-nu iMI. «f ln (o41 âcesa an]
Introdus mașini șl utilaje moderne, • ■ • ■ ■ ■
tehnologii parfcețlohate. Ș! apoi au 
crescut oamenii. Iitalnte 11 numeral 
pe degete j» cel ce se pricepeau 
ta lucrările dc minorit. Acum elnt 
cu miile, pe atltea șantiere.

Despre ’ faptul că mulțl aii
Învățat da ta el ț' 
șl oplritul de disciplină, de ordine

Pe Eroul
Tudor Morar -
cum II

■ l-am IntUnlt Iii .

1.

prevăzut. Aceasta va însemna o 
Importantă contribuite la termina
rea lucrării mal devreme decil est® 
planificată darea In funcțiune.

— Dacă ee termină ș! aci, unde al 
eă mal mergi 7 1] Întrebăm pe nea 
Tudor.

Apoi nu e unde 1 răspunde 
mirat. Probabil că la amenajările 

• hidrotehnice ce urmează să înceapă 
pe Valea Drăganulul. Șl apoi, de 
ce ,nu. și Ja construirea metroului 
din București 7 Dacă aș putea să 
lucrez de zece ori pe atlt rit In 
prezent, cred că lot n-ar fi de-ajuns 
față dc cit se poate șl este nevoie 
In România socialistă.

Esla do înțeles de ce comuniștii 
din" județul Cluj l-au ales Intra 
delegații caro să-l reprezinte la 
Conferința Națională e'. pe minerul, 
șef. do brigadă, Tudor, Morar.

Ada GREGORIAN
a’’ * tai '

Obștea m-a alea încfi de la ln-

f! Înaltă responsabilitate pe care îl 
reiitr.S munca de miner, Tu-dor 
Morar nu spune un cuvlnt Probabil, 
pentru că I se par lucruri tot atlt 
de .firești ca șl toate celeiaite pa 
caro Ic-a Înfăptuit.

In fatlroplnnrca Conferinței Na
ționale, colectivul dc fa Aducțiunea 
principală s!-a luat angajamentul 
efl execute ln fiecare lună pînfl ta 
efirșilul anului cite 10 na liniari 
înaintare fa galerie fa piua față de 

. plan, tacit avansul lunar <să fie de 
1G3 de metri ln loc de K) cit era

Președintele cooperativei 
colecționare de diplome 

de fruntașă
ZBe da-a, rindul l-am căutat p« 

președinte. Cind an văzut că: tele
fonul nu-mi. este de nici un fota’, 
l-nm așteptat dimineața ta rediu. 

’ Nu se făcuse încă ora 8. cind un 
brigadier m-a-îndrumat către clmn.

,Clt vozl cu ochii, lanuri ds griu. 
porumb, finețe. între dealurile 
unde s-or afla președintele aste o 
distanță do 30 km. îl caut sl mă
InUlnesc cu .multi cooperatori afinii 

■, i la cositul finului. Din vorbele, lor
,clnd au fos. R reconstitui: portretul, dar sl™ por

tretul nou al satului. A foat alea 
președinte al C.A.P. din comuna 
Herecîean din județul Sălaj.- ,ln 
------ .. . ,W,,I ... . UM.I . fl 
luat parte la toate momente
le semnificative dtn viata satu
lui : ctactrlflcarcU, cons irul ren dru
mului de piatră, de 3 km. ce lea
gă gara de tot. a scoții cu 10 săli 
de riad, a dlșnensarulul uman, a

___r. __ ' magazinului unlversil etc. A crea- ---, r,—r___-- 
șl meseria, cu* o dată cu isatul natal. Coops- doua zl. tn toata fie cere sfatul 
i___________ • raljVa agricolă, aub conducerea Iul. oamenilor.

Jsc, pe numeroase șantiere, e- 
Ic pentru scurtarea termene

lor de punere In funcțiune a noilor 
obiective de Investiții slut însoțlie 

. de măsuri ichnlco-organlza'.orlce me
nite să asigure supravegherea di.- , 
rceiă șl continuă a lucrărilor de e- 
xecu(le în toate fazele șl amănun
tele lor, să garanteze calitatea înal
tă a lucrărilor.

Alta exemple Insă vin s& de
monstreze că problema calității In 
construcții este departe de a ti re
zolvată. Lucrările de canalizare de 
la Fabrica da ulol din Slobozia, de 
pildă, so află Intr-o situație difi
cilă. Cauza : n-au fost montați la 
timp clțiva. metri dc conductă. Ca 
urmare, la stația de pompare-epu- 
rare. apele ee scurg pe dinafară, că
minele de vizitare slflt pline cu 
apă Canallzăr^a de apa me-' 
nnjere, neterminată nici ca. obligă 
pe beneficiar să cheltuiască anual 
circa IM 00’0 lei cu diferita impro
vizații Consecințele ? Activitatea 
proprlu-zlsă a fabrici! cele pertur
bată, iar grupurile sociale nu pol fl 
date In folosință. Constructorul 
(Trustul de’ construcții Industriale 
din București) justifică anomalia, 
care-1 obligă adeseori să revină șl 
să remedieze nceite lucrări, bineîn
țeles in detrimentul ritmului de exe
cuție, prin lipsa unoL.. macarale ne
cesare la, montalul ultimelor ele
mente da construcții. „Inexact, ne 
spune Ion Ghlur, secretarul comite
tului de partid al fabricii. Este vorba 
do grija pentru calitatea lucră
rilor executate, lăsate Inexplicabil pe 
planul ol «doilea. La stația do pom
pare nf. 1. chefonul montat ®ts aba
te cu mult fată de dlmenriunllo din 
proiect".

Fină In urmă, conducerea șantie
rului a fost nevoită &ă recunoască 
deschis că greșelile do execuție ■ s-nu 
produs din cauZa lipsei ctonlco do 
îndrumare ți control, pentru că 
atlt cadrele tehnice, c" 
ciailștll C.T.C., desemnați să 
reascâ modul cum sini respectate 
proiectele șl tehnologiile de lucru, 
se ocupă do ru totul alic probleme.

Dacă țlrtem seama eă această si
tuație o lntllnlm după aproape nouă 
luni de la reorganizarea eontrolulal 
calității lucrărilor dc construcțll-mon- 
ts^, lucrurile par Inexplicabile. Bc-

— Obștea m-a ales facă de la În
ființarea coopera li vai. Respect ob
ștea pentru' încredere, dar al fiind
că aici o sursa tuturor inițiativelor 
noastre bune de-a ltinAU]. anilor.

Șl președintele ne-a evocai cum 
■ reușit să smulgă .naturii pentru 
agricultură 190 ba de vie, cum au 
curățat zed de vagoane de pfimint 
cu atelajele pentru a planta aproape ■ 
260 ha cu |X)m! fructiferi...'

Am Înțolea atunci de ce Gheorahs

Crelu este Iubit sl respectat de oa 
meni, de ce reușește ®S transmisă 
cooperatorilor energia, entuziasmul 
său de comunist. Era. de fiecare 
dată. argumentul faptelor, argument 
cure a etalării decisiv In alegerea 
lui. de către conferința Judeteanfl de 
partid.’ ca delegat la Conferința Na: 
Uonalâ a partidului

Vaslle RUSU
corespondentul „Sclnleii"

In spiritul exigenței
..JEsta aproape miezul -,nopții In 

stația Roșiori Nord, aceeași ani- 
mațle. Ir. biroul da comandă al

„A, nea Aurică, eel cu In'ttatl- 
va.„* Inițiativa a apărut nu da 
ipult ca o măsură da porfecțlo- 
nare a întregii e ci Ivi'.fiți din atațle.

„Nici un tren Intlrz.tal, nld un 
vagon peste timpul dc staționare" 
a devenit acum, o Idea Isițbrălișatâ 
de Întreg colectivul sțațleL Susți
nută printr-c varietate de modali
tăți ale muncii politice, prin mă
suri „tehnlco-organlzalorice. Iniția-, 
tlva a'dat roade, s-ă Înscris între

în județul Olt, B-.iprn'ejele nmena-

. I - / ,’î. T

a ajurw fă dcțlnli un palmares ap re
da W! : 15 diplome doblndlta ta di
ferite concurrsuri Județene s! națio
nale In ca privește. reeoltcla lata 

'dteva : Jn anul I97(H locul I :x' ju
deț ta cultura viei sl alte două 
locuri I ,1a creșterea animalelor : 
recolta anula! trecut la ttrlu. ‘ do 

. 3 27C kg Ia hectar, a adus locul I 
pe Județ La porumb anul trecut 
2 5du kg boabe la hectar, in acest an

, ae prevăd aproape 3 GM kg la 
hectar. ' ‘ ,

L-am Inîllnlt ubta «pra scară, ta 
sediu’.. Fusese mereu ..cu un pas* .,---- ,.t
luatatea noastră, din lan în ian.din ‘/“'I ?* p , n07?.’ ,
sector ta sector, di vadă cu ochi! . !a.'cn!,T
Iul cum, merg treburile, așa cumo ~ ~ - - •-
face mereu' dc aUta vreme. Acum,

personalului da . drum, șeful tte
Aurel ,Vastea -.a« um-

mele verificări ale partidelor, acels 
. grupuri tto ceferujU care ur

mează să Însoțească două tre
nuri gata de plecare, începe’ cu 
sublinierea necesității ‘ asigurări!
'depline a siguranței ' elreutațîel, 
trece apoi la verificarea oamenilor acjiunlle de seamă cu care coto
ii! a rechizitelor cțe drum. Glnd.-In dijl Retori Nord tallmpînă
Bflrslt. arest exigent • șl munuțlox Conferința Națională a partidului 
examen la sflrșlt, adaugă : „Nu sj de-a-XXv-a aniversara a re- 
ulmțl . bă.eți - că avem un angaja- publîdL Nld un tren nu a plecat
meni : nici un tren lnUrzlaL nici !n,.-rz!<.re dln c,luza pensei
un vagon peste timpul de stațio- iuIu; (lin kW(!o. topilJ de nwno.

. V. v.-ara al vagoanelor în tfanxH eu
Pornit de ■.•tac prima treaptă , cu prelucrare a fost „ .

cere m . începe ta . calea ■ ftmațfl — pesie 30 de minute la fiecare'tren
■acar — . Aurei* Vastca, rldlcindu-s! ■------- - -
pecontanlt calificarea, profesională, 
a fost promovat mereu plnS la

prelucrare a fost prescurtai cu

(ață de angajamentul de a mane
vra In acest an — peste prevede-.

, • ■ -- , ; ,, rile- planului — .8 900 veterane, s-a
țfunclla p® caro o îndop Inește ta realizat, Pînă acum, peste OSM va-
prezent. Membru aî partidului lndi goane Jâ'~-
,cHr. primii ani dc(.după eliberare, . _ in sla,i0 M vorbește
„făcut Jtarte în 1PSS. din prima or- 
gânlzațle .de partid înființată la 
Roșiori Nord, Erau atunci, nouă 
romunlșU Ari slut' peste 130 Iar 
eL ca membru a! biroului organi
zației de bază dir.'1032 ș! secretar j,_ ,m««. ■■ . ,,.fl avyj

țerea și, ’ dezverftare» - accștes of?
_ „ „ Iganizațlț de ,’partid. ■ Dacă-Ih uRț en.
pentru Gheorgll® Crețu, dcîi /âtai^^nlma^dlhalnto plecării
se însera. Jneeyo o nouă zl de 'aceasta 1 ’datore.^' în bună hiă- 
muncâ.-Se sludLazfi'..ooeraUvă“. ©3 &ură șl lul personal.,- u •
fac redistribuiri de forte rxmjrua tar (tacă întrebi In id lele a^tea

ta , Roșiori despre Aurelie V 
coferbtll ÎU vor răspunde Imediat:

— La noi In stație ta vorbește 
tot rea! mult de raționalizarea di
rijări.1 circulație!,' prin adoptarea

■ sistemului dispecer, de generaliza
rea transporturilor remorcate cu 
locomotive Diesel, de Îmbunătăți
rea In general a servirii călăto
rilor Noi. comunlștlL trebuie s& 
susținem cu căldură orire perfec- 
ționArî.... ' ,

...Un hou tren se ' pregătește tn ’
■ reîncepe șl interlocutorul ’nostru, 

delegat ța Conferința Naționali 'o 
partidului, reintră In preocupările 
salo ■obișnuite.

Ioan VLANGA

cest lucru, lata 
control efectuat 
Băncii de (nvpHii(ii, la un număr de 
33 obiective industriale ji IOT blocuri 
de locuințe, a'descoperit efl deficien
tele calitative sie lucrărilor execu
tate prin metoda mirajelor glisante 
na numai că 'hu au fost eliminate, 
dar s-au șl înmulțit. în majoritatea 
cazurilor s-n. , putut constata că a- 
coște neajunsuri au fost. favorizate 
de yferificafeâj «umnrt jl neatentă a 
ansamblului' dc glisare șl dc încăl
carea procesului .tehnologic. Dar 
cine trebuia să verifice pregătirile 
de lucru șl respectarea cerințelor 
do tehnologie, dacă nu controlorii 
de calitate?' Răspunsul la a- 
ceaslă întrebare este surprinză
tor. dar } caracteristic pentru 
rolul. minor acordat contro
lului de calitate : conducerile șan
tierelor respective au recunoscut că 
nu dispun de I personal tehnle nece
sar acoperiri! (tuturor punctelor de 
lucru.

Dar chiar și atunci dnd compar- 
fimentele C.T.C. stat încadrate eu 
personal corespunzător, sub raportul 
numărului și al pregătirii profesio
nale, apar’ Beajnnsnri. Fie că aceș
tia nu intervin pentru respectarea 
regulilor execuției, fie că, atunci 
cind Intervin, cuvlntul lor nu e as
cultat. O bună parte din. res
tanțele la Îngrășăminte chlm'.ce. în
registrate In trimestrul I a.c., sa 
datorase întinderii apărute In pune
rea ta funcțiune a noii capacități de 
la U.S.A.S. Năvodari. Cauzele 7 De
fecțiunile Ivite tn tknpul probelor 
mecanico și tehnologice, ea urinare 
o lucrului făcut la pripă de con
structori și monlori, ca ți noreall- 
zorea remedierilor necesară la linia 
a 11-a de fabricație, toate produsă 
cu deplina știință a controlului teh
nic., aflat In poslura de Organism 
constatallv al tacestor accidente.

Accentuarea deficiențelor ta 6 
serie da lucrări aflate In cura 

_   r.„,__ _ da eXeCuțle Impune jbllgalivltatea 
șal, menit să sporească reconsiderării locului R sientlcl a-
Industrtallzaro a lucrări- cordate tervleillor C.f.C. pe țantlcrc

gatamcntul elaborai de .Ministerul 
Construcțiilor Induslrlalc, împreună 
cu Inspectoratul General de Stat 
pentru Controlul Calltăjll Produse
lor, precizează, cit se poate de a- 
m&nunțlt, atribuțiile șl responsabi
litățile ce revin niît personalului 
C.T.G., clt șl cxecutanțllor de lucrări. 
Dar la numeroase lucrări, dintre 
tare nu sînt exceptate nici cele dc 
Importanță șl dificultate, deosebite/ 
o bună parte din personalul de su
praveghere a constructorului nu fnco 
munca pentru care este plătit, fiind 
pus să îndeplinească alte Mtrcinl. 
Din această cauză, la lucrările de 
dezvoltare de la uzinele „23 Au
gust* din București, bani, materiale 
șl for(ă de muncă Investita de stat

pe șantiere 
de construcții

s-au Irbsit cu larghețe. Spicuim 
numai cltcva dintre deficien
tele de calitate, semnalate în 
ultima perioadă de timp : la stația 
do eoinpresoaro, 120 mp fie tencuieli 
stat degradate : la anexa tehnică 
40 mp do zidărie au aceeași soartă ; 
la rețelele energetice, clapa a III-a, 
o parte din lucrările de batoane au 

re-

la rețelele energetice, etapa 
o parte din lucrările de bel 
frwt executate necorospunzălor, 
clomlnd remedieri radicale.

Practica a relevat el cu cit Se 
perfecționează procedeele de execu
ție șl se Introduc altele noi, eu atlt 
mai Indispensabilă devine suprave
gherea .1' " " ?_ _
exemplu : folosirea cofrajelor gli
sante reprezintă un procedeu 
lucru avansat, 
gradul de Industrializare a t. 
lor, să accelereze ritmul de 
cuțle ți ■ 
aălățeaxcă calitatea lucrărilor.

__  ... _________ _______ j exe
cuție ți — să reținem I — ta îmbu
nătățească calitatea lucrărilor. Ra- 
(iurta temeinica, pentru a fi extins 
be scară largă, deilaur. acolo unda 
șolujUia tehnice adoptata permit a-

______ -JBB-—ta Gostavăț —- 48, In loc da 65. far 
Jale pentru IrigațU imrumează pesta la Vișina veche — 10, fată dc M.
53 0®0 ha. De asemenea, au Început Datorită modulul defectuos de orga

nizare. multe din suprafețele'amena
jate nu au primit apă niciodată. L« 
cooperativa agricolă Gostavăț, bună
oară, au fost Irigate doar 253 ha cu 
porumb, din cele 4S9 ha cultivate in 
sistem Irigat.

Unitățile agricole au planificat pro
ducții mari Ia culturile de pe terenu
rile Irigate. Acestea nu so vor putea 
realiza dacă agregatele de asperalpne 
nu vor fi folosite ziua șl noaptea Ia 
udatul culturilor. Una din cauzele în- 
Urzlerilor la udarea culturilor o con
stituie faptul efi există numeroase a- 
gregate defecte. I-n coopcratlvn agri
colă Gostavăț nu funcționează declt 
8 agregate din cele 38 existente : Ia 
cooperativa agricolă din Băblcenl stat 
ta lucru 39 agregate din 50. Sltunțll 
asemănătoare se întilnesc șl la coope
rativele din Scărișoara. Rusăneșl! etc. 
în unele unități, agregatele do osper- 
s!uae nu sa folosesc nici ziua In to
talitate.
- Nu avem apă suficientă — susți

neau clțiva motopomplști de ta coope
rativa agricolă Coteana.

T- intr-adevăr, nu este ană ouft- 
ctentă — confirmă agentul de distri
buire Dinu Cristea. în loc do 1 KO me 
ne oră, cil âr fl necesar pentru ali
mentarea tuturor agregatelor din sis
tem. se pompează doar I 100—1 230 
mc pe oră. De ce ? Pentru că func
ționează doar o singură pompă. Clnd 
merge șl cealaltă, debitul este prea

Dor aceasta pentru că, la rfndul 
lor, moiopomplștu nu asigură dis
tribuirea completă a apel necesare. ' 
Pe Una dlri tarlalele cooperativei a-, 
ffricole din Bălflnestl două agregate 
de aspersiune nu funcționau nenlrii 
că motopomnlslul era plecat Se face 
simțită șl linsa motcmomplstllor. în
deosebi pentni reblmbul II.- fa coo
perativele agricole StoeneșlL Scări
șoara. RusArieștl etc.

Stat deficiențe care se pot solda 
minusuri de-recoltă, ceea ce imni 
măsuri energice in vederea bunei or
ganizări a muncii incit să se Irige la 
Ump flecare hectar ■amenajat. . I

Emlllan ROUĂ . :

probele în sistemul terasa Corăbiei, 
unde, cortform angajamentului con
structorului, vor fi date in folosință 
cu cel puțin 4 Iun! Înainta do termen 
circa 7 GM ha. Prin aceasta sa creea
ză posibilități de realizare o unui plus 

. do recoltă, mal ales la culturile duble.
De la bun început trebuie spus că 

toate sistemele de Irigații, inclusiv 
cete locale, stat utilizate maj bine dc- 
cli în anul trecuL De Dlldă. în: siste
mul Steeneșîi — Vișina, udarea I 
a fost aplicata deja pe 12 8S3 ha, Iar 
multe culturi se irigă acum pentru 
■ ■doua și a treia oară. Multe unități 
Irigă atlt în timpul zilei, c’.t șl noap
tea. La cooperativa agricolă Jlenl, . 
de exemplu, unitate care In anul tre
cut a, realizat la hectar peste 0 MO 
kg de porumb, boabe și MOTO kg gfe- 
cîa de zahăr, toate cele 27 tnotepom- 
pv șl agregate de aspersiune func
ționează continuu. în flecare noante. 
un reprezentant din conducerea coo
perative! — preș’adlnleta, inginerul- 
sef. contobllul-șef etc, — aste pre
zent în mijlocul motooomplslllor. Da
torită acestui - mod de organizare a 
muncii suprafața oianlflcatfi rilnlc a 
Ba uda este depășită, tn zilele de 19 
șl 2b Iunie, de exemolu. s-au irigat 
cile 78 ha. față de 00, prevăzute. A- 
celas’, ornarăm de foWIre irsieh«ri a 
surselor, ds apă am Intllnlt ș! In între
prinderile agricole do stat Studlnn, 
Corabia și Dfrvesclu.

în alic unllfitl insă se semnalea
ză numeroase deficiente care fac ca 
plantele să nu primească ana atlt 
de necesară. Toate unitățile agricole 
din sistemele mari de irigații au nre- 
văzut să Irtae ellt ziua, rit st noan- 
tea (de la 10 ,1a, 24 ore), tn realitate 
Insă o atare situație se întllnește 
doar.., în scripte. Pentru că. In ijînră 
Ido unitățile amintite mal bui, nld o 
altă cooperativă agricolă nu fo’dswtc 
agregatele do a.'gmrslune șl noaptea. 
Cooperativa agricolă S'.oenestl. de 
pildă, a prevăzut să irige If) ore. 
Dar agregatele nu au mers dacii 
cf’.eva ceasuri. Irlglnd, In zjua do 
19 Iunie a..c., doar 7 lia, în toc do 10 
die erau prevăzute. In aceeași zi. la 

. cooperativa .agricolă Slăveai s-au tri- 
«*• eit*adSi37vWfâî 
t»țtș e- îq? «nr»»

Județul Ialomița
a

Ghaorghe Oro fu
Foibgmtî! : R.

economica

La Uzina de mașini electrice București

, .-lî.'i^^tțirrțl oUi-

I
' Mobilizați de importantele e- 

vonîmehte pe care întregul nos
tru popor se pregătește să le 
Intîmptno — Conferința Națio
nală fi partidului si cea de-a 
XXV-a aniversare a republicii 
— oamenii munci! din industria 
Județului Ialomița au realizat 
plenul producției globale șl 
marfa, pe semestrul I. eu B zile

■ înainte do' termen.
tn telegrama adresată cu a- 

cest prilej C.C. al P.CJL. tova
rășului Nlcolae Ceausescu de 
către Biroul Comitetului Jude
țean Ialomița a! P.C.R. se spu
ne,: Vfl Informăm. Iubite tova
rășe secretar general, că. oină 
la sflrsltul lunii Iunie n.c.. co
lectivele de muncă latomlțcne

I

i vor realiza pesta plan o pro- 
1 duclle suplimentară tn valoare
l de 73 milioane leL matcriallza-

‘f
ta- în 330 tone hlrtle. 1 600 
prefabricate din beton, 'confec
ții textile în valoare de 16,5 mi
lioane lei. 150 tone ulof comes
tibil, 9D0 tone conserve do le
gume sl fructe. 21 OM tone nu
trețuri combinata sJ alto pro
duse. ’

Dezbaterile din recenta con
ferință extraordinara ă orga
nizație! ludațene do partid —
ae arată în telegramă — au 
confirmat , 
patriotic. al tuturor 
muncii, tn frunte cu comuniștii, 
de.a-șl realiza cu cinste sarci
nile ce le revin, astfel ca Jude
țul nostru să contribuie.. Intr-o 
măsură tot mal mare, la crește
rea avuției naționale, la propă
șirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

atlt de eătre Ministerul Construc
țiilor industriale, Ml ji de celelalte 
ministere «■«momite ce coordonează 
activitatea unor ‘inllfl|l de profil.

Iitfl. Cristian ANTONESCU

f
eiteva zeci do motoare? AstAzl. du
pă '21 de Uni. 27 0®3 de motoare 
electrice, realizate In 400 de sorti
mente. Ies ■ anual pe oorîlie uzinei;

Despre calitatea șl competitivitatea 
motoarelor cu marca U.M.E.B. vor- 
bov.'. de la sine, antale de cereri 
sosit® dc imsto hotare.'SI un amă
nunt. nu llosit de Importantă, re
velator asupra Inteligente! teh
nice a colectivului uzinei : din lffi>3 
nit n moi fost cumoărată nici o 
llconjă pentru U.MXB. Ded tot 
ce «o produce In uzină este con
ceput In uzină.

Motorul eilentk» pentru tram
vaie de mare caoacltatc a fost
proiectai tn acciorul du conceD’.lc ol . 
uzinei al prototipul ac află in faza 
finală de montaj. „Conlucrarea 
permanentă dintre prolectanU și 
muncitori o fost „cheia" realizării 
acestui motor In numai 4 Iun!", ne 
spuneți maistrul Pavel Sfetoscu. la- 
tă-1, alături de boblnatoarca Ma
rla Cebuc și montorul Gheorgha 
Bărbulcacu (foto 1), lucrind la fi
nalizarea prototipului. Experien
ța: celor 22 de ani netrecuU In u- 
zluă nl maistrului Sfetoscu. cele 
peste 103 prototipuri realizate de 
el plnă acum reprezintă un ..cer- 
Uflrst de tfnrnnlle* pentru calitatea 
noului produs.

Pentru eporiren continuă n per
formanțelor. ridicarea comoetitlvlta- 
țî! produselor, acestora îl ee aduc 
mereu îmbunătățiri, Astfel, la gru
purile electrogena da 125 KVA. 
care sini, construite pentru fuar-’
tlonarea în zone aride de dlmE"- 
printr-o modificare ( -
s-n creat posibilitatea funcționării 
In paralel a acestora.

Dar flecare uzină are produsul 
său reprezentativ, produsul care 
s-a Impus prin originalitate, brin 
oerformanțele de vlrf realizate. A- 
cast produs, la U.M.EI.1.. este con- 
vortlzorul de medie frecventă do 
8 OM Hz, La Salonul Invențiilor de 
la Vlcna. din 10’30, converllzorul a 
obținut medalia de aur. Un dome
niu larg de utilizare — tratamente 
termice, topirea aliajelor șl mota-

Irior neferoase, forjări, brnzărl — 
siguranța excepțională in funcllo- 

■nnre. lată eiteva din calltălUo a- 
castui produs. Pe do! dintre crea- 

„ . '-tarii converlizorulul de medie frec- 
constructlvă vență. lng. Victor Bunea ?l oro-

. leclontur principal Gheorghc Săl-
ceanu. l-am surprins la planșetă, 
consultlndu-ae asupra soluțiilor ce 

, vor ti alese pantru un nou pro
dus (foto 2), In altă parte a uri
nei. ing. David Doici- muncitorii 
Vaalîlcii Ralclu și N’lcolae Stotan 
(foto 3) lucrau la montarea unui 
nou convertlzor dă medie frecven
tă. cu Însușiri calitative superioare.

Dan CONSTANTIN 
Foto S. Cristian

drocentralel.de


din muncă
proporțional calo cis Haul produce o degradare call-
fabricll. dorim deocamdată 
să prezentăm punctul do 
vedere a! unul specialist a- 
supra luslelel evaluări! sl a

art. 32 lit „t" din lege, acestora 11 
s-n rezervat ta exclusivitate drep-
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CURIER JURIDIC

în ziua aceea, magazinul 
care desface marfa în
treprinderii pentru produ- 
ee din lemn al mobilă din 
București era tixlt ____ _______  __ _ _

— Aș dori un dormitor ■ concordanței dintre carac- 
i teristlelIeZ noilor produse 

și Droturile lor.
■ Iată aprecierile tov. B. 

, Madolclu, șeful Oficiului 
pentru prețuri șl tarife din 
municipiul București.

— în exemplele citate, 
din punct de vedere c.co-

> notnlc, modificarea prețu--
lui nu este justificată.- De 
ce 7 Pentru că produsul 
inițial a suferit modificări 
neînsemnate. Este. foarte

’ evident, vorba de același
produs,si nu de unul nou.

Două opinii diametral o- _________ __ ________
puse. Care eale adevărul 7 gazlnelor din București —

„Stil“. se adresează cineva 
vlnzătoarel.

— Această garnitură n-o 
mai avem do multi ani — 
răspunde amabilă vlnzăloa- 
rea,

— Bine, dor cea expusă 
este ..Stir I

— Da, este același model, 
dar acum sa numește „Măr
găritar”.

Dialogul ne-a sugerat 
cercetarea ..arborelui ge
nealogic0 ni garniturilor 
amintite. Cu aiutorul spe
cialiștilor Oficiului pentru 
prețuri șl tarife al muni
cipiului am cules dale e- 
dlficatoare despre... copilă
ria șl maturitatea dormi
torului „Stil*. Ani de-tt rin- 
dul, mobila. 8-n, vl ndut sub 
această denumire. Apoi, 
producători! au redus ga
baritul ..Stilului" șl l-au 
rcbolezat Așa s-a născut 
„noul" produs „Mărgean" : 
identic cu... stil, dar In un 
preț cu 313 lei mol ridicat 
După un timp, vechea gar
nitură a suferit o nouă me
tamorfoză șl s-a născut, 
„Mărgăritarul* — cel din 
maaazln. Văzlndu-1. cum
părătorul nu <s-o înșelat': 
caamănă leit cu „Stilul*, cu 
deosebirea că are gabari
tul mal mic, ..frunzulițe0 la 
colturi, niște ..nerdelute" 
din lemn sl. blnelntc’es. un 
preț cu cltcva sute de lei 
mal mare. Metamorfoza nu 
s-a Inchelaț încă. De vreo 
doi ani încoace se execută 
încă o garnitură nouă — 
„România* : ..Stil* ca mo
dei. ..Mărgean* — dună ga
barit șl Oă la sută „Mărgă
ritar0 (același mobilier, mi
nus frunzulițele I). Dnr pre
țui 7 Evident, tot ceva™ 
mat maro derit al „Stilu
lui0 — garnlturn-mamă.

Cumpărătorul Intrind In 
magazin nu cunoaște șl nici 
nu-l Interesează elemen
tele luate in calcul la sta
bilirea prețului. Pentru el 
un lucru este clar : dosi nu 
e-au produs schimbări e- 
sentlnJe. deși practic e vor
ba de același model de mo
bilă. uneori degradat din' 
punct de vedere' estetic și 
funcțional, prețul se menți
ne sau e mai maro dedt 
cel Initial. Să vedem Insă 
cum explică Ing. Victor Bă- 
dulescu. directorul T.P.L.M.. 
această metamorfoză :

— Noi slntem preocupați 
să diversificăm producția. 
Desigur, avem grilă să 
facem o calculalle exactă 
a prețurilor. în cazurile nu
ce in discuție, prețul noi
lor produse s-a stabilit prin 
corelație cu cei al modelu
lui de referință similar. ,Rot( Această goană —

mod disproporționat.
Nu este In Intenția noas

tră do a vedea cit do dls-

/

/

Șl

...................... .
ță intre caracteristicile lua
te in considerare la sta
bilirea valorii produselor 
respective și prețul aces
tora. Vom lua măsuri fer- " 

-----  -------------- - ------ mo pentru a evita anarl- 
icrespectlnd tehnoloala. țla in viitor a unor ase- 
ațetelb șl norrrade inter- menea abateri !

Am IntiLnlt șl o formă 
mai subtilă de degradare a 
bunurilor de consum.- Unii 
producători nu tendința do 
a supraevalua cheltuielile 
de producție pentru măr
furile care urmează să In
tre în fabricație. Duoă cum 
reiese dlntr-o analiză a ofi
ciului de prețuri. între
prinderea de industrie lo
cală „Metalurgica0, de pil
dă, lnlociLihd materialele 
mal scumpo (avute In ve
dere Ia stabilirea prețului) 
cu altele mal Ieftine, pro- 
văzlnd conr.imiiri specifi
ce ntal mari dedt era ne- 
cwor. obține o serie de 
avnntale. ,De , ce se întoc
mesc documentații de preț 
care cuprind cheltuieli ne- 
justiflcnte 7 Explicația e 
simplă : aceste ..rezerve- 
se transformă In beneficii 
exagerate fărh efortul În
treprinderii. cl numai ne 
seama prețului. Iată cite
va exemple : la lampa auto 
se obține o rentabilitate de 
60,4 la sută față de 33.4 cit 
Jșl planificase inițial, la 
lustra M 83 rentabilitatea 
..suplimentară0 este de cir
ca 10 procente la o cutie 
de metal Ud Bijuteria de 
27.0 la sută etc.

Asemenea „coJeule0 care 
exagerează cheltuielile în
treprinderilor și deformea
ză Indicatorii financiari au 
fost constatate de organe
le de control șl la Arta Mo- 
blleL Ciclopi Precizia. As
censorul și altele. în toa
te cazurile analizate a re
ieșit un fapt comun : Unii 
producători uită că prețu
rile constituie o normă o- 
bieetlvă a muncii seriale, 
nn criteriu concludent de 
apreciere a

tatlvă a produselor ; prin
cipalii parametri sini mo
dificați in scopul obținerii 
de surplusuri de materii 
prime șl materiale. Astfel.

■îm 
rețetele 1■
ne, unii producători nu 
mai asigură ț concordanta 
dintre caracteristicile, cali
tatea produsului șl prețul 
Blablllt inițial.

Iată citeva exemple :
1. Buletinul de analiză 

cu nr. 15®). eliberat de 
Laboratorul central pentru 
Încercări șl expertize fl- 
zlco-chimlce. atestă : pro
ba de lapte — prelevată la, 
data de 13. VI.. dlntr-un 
lot de 3®D 1 lapte Livrat ma

?

Despre tendința uner 
întreprinderi de a-și mări 

beneficiile 
fără eforturi proprii

Bpeclfi-

Pentru o mal bună edifi
care vom cita 
privind regimul 
și tarifelor :

Art. 20. „Noile . _____
șl sortimente care, urmea
ză a fi executate sl puse 
In circulație trebuie să 
prezinte îmbunătățiri sub
stanțiale, să constituie o 
îmbogățire reală a camei 
de produse existențe, co
respunzător cerin’elor eco
nomiei naționale șl să asi
gure o eficiență sporită. La 
aprecierea eficienței se va 
ține seama, in principal, 
ca prețul rezultat din core
lare sl asigure beneficia
rilor — la efect util exal — 
cheltuieli mal miel sau la 
același nivel cu cele de
terminate de Toloslrea pro
duselor existente. Iar uni
tăților producătoare realiza
rea unui beneficiu stimu
lativ (.„).

După cum se vede legea 
e clară, numai Interpreta
rea șl aplicarea el nu u-’au 
făcut cum trebuie. Se pu
ne probleme dacă exem
plul citat reprezintă un raz 
izolat. Din păcate, con
troalele. analizele , între
prinse de specialiștii Co
mitetului de Stol pentru 
Preturi, al oficiului de re
sort au stabilit existența a 
numeroase cazuri In care 
unele Întreprinderi slnt 
preocupate aă-și realizeze 
volumul beneficiilor din 
artificii, fără n depune In 
acest scop eforturi deose
bite.

Această goană după re-

din teșea 
preturilor

produse

___  _ _ _ . Inteligen
ță nu ndcwea drept conse
cință o anumită depreciere 
a mărfurilor. Practic, se

are un procent de grăsime 
de 2.7 In loc de 3 cit pre
vede ctandarduL Ce în
seamnă diferența In minus 
a 0,3 In sută 7 In limbajul 
specialiștilor, la MO 1 lap
te, 0,3 Ia sută reprezintă 00 
de unități de grăsime, adi
că un plus de 30 1 laota 
pentru fabrică, iar pentru 
cumpărător o neconcordan- 
ță Intre caracteristicile pro
dusului și banii plătiți.

2. Un control efectuat de 
specialiștii Comitetului de 
Stat pentru Prețuri el 
Inspectoratului municipal 
București pentru controlul 
calității produselor, consta
tă la aceeași fabrică prin
tre altele : „Brlnza supe
rioară de vacă are un con
ținut de grăsime de 11,3 la 
sută, față do 14 la șută cit 
e prevăzut : brlnza „Deil- 
cia“ avea la aceeași carac
teristică un minus de 0.3 
la sulă ele. Tot In aceeași 
perioadă, la fabrica „Mis
trețul0 ee constată modifi
carea rețelelor de fabri
cație la drnatl „debrețin* : 
®-a folosit corne da porc 
de 7 lei kg In loc de car
ne de porc de 13.00 lei kg. 
în fiecare din aceste exem
ple ee produce un evantai 
pentru fabrică — care lsl 
reallzoază ușor, din artificii, 
unii Indicatori de olan — 
și un dczavnntai pentru 
cumpărător : lui 1 oferă
la prețul oficial, obișnuit, 
mărfuri cu caracteristici in
ferioare.

— Asemenea încălcări alo 
rețetelor nu au nlct o. Jus
tificare . apreciază .tov.. 
A. 'Mufe director general 
adjunct’ In 'Centrala .indus
triei cărnii. Avem de-a fa
ce cu o vădită neconcordan-

PîlOGRAMllI. L
'■ ' I 1 M iț i.................

0,03 Deschiderea emisiunii. Telex. 
B,tS Telețcoală. In ajutorul cattdl- 

daților la examenul do admi
tere © Matematică o Proble
me de geometrie pla
nă. a Geografia s> Carps ții 
romăjicțU (LI).

10, to Cura do limba rus5. Lecția
a 21-a. i

1®4® Muzică populară.
l®40 Prim plan : George Maco- 

vescu.
11, » Vedete ale moztcll lujoare.
11,40 Film serial : „Patru tanchlștl 

șl un dino" — XIX.
12.23 TeleluniaL
174® Deschiderea emisiunii do 

după-amlază. Curs de limba 
franceză — Lecția a tl-a.

18,03 Slavă patriei și ‘ partidului. ■ 
CIntcce patriotico In inter
pretarea corului șl orchestrei 
do studio ale Radlotelevizlu- 
nlL

18,10 Cum vorbim.
10.23 Intermezzo muzical cu for

mația „Stereo".
10,43 Publicitate.
18,8® întrebări șl răspunsuri. Creș

terea atribuțiilor și a rolului 
statului ta organizarea șl con
ducerea unitară a tuturor la
turilor sodeiăUl noastre.

10,23 1 coi de seri.
10,33 TelcjurnaL ■
M,C0 Jn tntimpinarea Conferinței 

Naționale a P.C.R. șl a celei 
de-a XXV-a aniversări a re
publicii. Țara Întreagă In În
trecere.

20,M Teatru Uric TV. Premiera — 
„Pană Lessiea Rusal im", ope
ră de Paul Conslantlnescu.

Mr53 Documentar : Pătrimii din 
Gulneea-Blssau ta luptă.

22,1® Vedete ale muririi ușoare : 
Marte LafăreL

2143 ,44 de ore." ; .

PROGRAMUL U.
. ...» ' - , .....

»,CT Telednemaleca pentru ' copil 
șl tinerel : Filmul , Jack șl fa-

T

al

________ activității e- 
co no nil ce a fiecărei Între
prinderi și, in aeelași timp, 
o pirghle Importantă pen
tru creșterea puterii de 
cumpărare a veniturilor oa
menilor muncii.

Realizarea «arcinllor de 
plan, a altor indicatori e- 
coriomlco-financlari nu tre- 

ibule obținute In nld un 
caz pe seama degradării 
produselor, a modificării 
Indicilor de calitate avuli 
in vedere la stabilirea va
lorii lor. lor singura cale 
pentru eliminarea totală a 
cazurilor (izolate) do creș
tere Indirectă n prețurilor 
unor produse este respec
tarea Întocmai a tehnolo
giei șl rețetelor de fabrica
ție. executarea unor nro:!u- 
se de calitate superioară șl. 
bineînțeles. aDllțnrea cu

George POPESCU

Vigoarea
V • •

(Urmare din pag. D
zare a producției si a muncii, pre
cum șl conducătorii compartimente
lor de producție, aici s-a reușit să 
se elaboreze programe de perfecțio
nare caro răspund unor cerințe con
crete privind Îmbunătățirea activi
tății fiecărui lucrător. Bine s-a pro
cedat șl In cuzui Grupului Industrial 
patrochlmic de la Ploiești șl al altor 
unități, unde, acționindu-se cu se
riozitate și responsabilitate in dome
niul perfecționări! pregătirii profe
sionale a cadrelor. B-au'obținut re
zultate economico cu totul deose
bite.

Privind unilateral problema for
melor de perfecționare a cunoștin
țelor de specialitate, conducerile 
onor unități manifestă tendința fo
losirii cu precădere a cursurilor, 
deși nu peste tot această modalitate 
constituie soluția cea mal potrivită. 
Dar. chiar șl acolo unde opțiunea pen
tru cursuri este justificată, slnt cazuri 
In care acestea se desfășoară pe 
baza unor Iernatici generale, cu ex
puneri insuficient pregătite, fără o 
documentație' lehnirii asigurată, cu 
o dozare nojudldoasă a numărului 
de ore afectat îmbogățirii cunoștin- . 
țelor teoretico și. respectiv, aplica
țiilor practice la locul de muncă (in 
defavoarea acestora din urmă), cu 
grupe de cursanți in care, alături 
de muncitori cu înaltă calificare, 
sint Incluși muncitori de categoriile 
I șl 2 ș.a. Uzina de scule din Rlșrsov. 
Uzina metalurgică din Bacău șl cea 
mecanică din Roman slnt numai ci- 
teva din Întreprinderile In care s-au 
constatat asemenea-deficiențe.

Fără a nega Importanța cursurilor, 
practica a relevat că avantajele ex
tinderii formelor de perfecționare cu 
nn pronunțat caracter Individual — 
Instruirea la locul de muncă, sub con
trolul șefului direct, șl programele 
personale de perfecționare cn verifi
carea periodică a cunoștințelor asi
milate— slnt. in mod cert, precum
pănitoare. Nu lnttmplător, 
tru promovarea In mai
măsură a acestor forme și, mai 
ales, In scopul utilizării lor corecte, 
Ministerul Educației' șl Invățămln- 
tuiul a elaborat recomandări mefo- 
dologlee caro se difuzează . tuturor 
unităților socialiste. în același timp, 
sint create condiții pentru ca șl pro
gramele personale do perfecționare, 
cu verificarea periodică a cunoștin
țelor nrimllato. să fie utilizate eu 
mal multă eficiență. In primul rind, 
In cazul lucrătorilor cu studii supe
rioare din producție, cercetare, 
lcctaro, lnvățămlnt, cultură șl 
ș.a.

Se pune Insă o întrebare : 
trebuie să dureze programul de 
fecfionare a unul lucrător șl la 
Interval de timp este 
să fie antrenat In acțiunea de 
perfecționare a pregătirii profe
sionale î Toate unitățile au preva

zut ca, în acest cincinal, practic, să
. fie cuprinși eșalonat toți lucrătorii , 

In activitatea de perfecționare pro- 
fa-s'onală. Slnt Insă și unități care 
nu au efectuat o analiză atentă a 
poslbllIlățllOT de care dispun șl au 
Inclus in primii ani un număr prea. t ..... . FJe

pen- 
mare

pro- 
arih

eit 
per- 

ce 
necesar

Inclus in primii ani un numai 
mare de lucrători. Urmarea 7 
nerespedarea propriilor planuri,, fie 
elaborarea necorespunzătonre a pro- 
Kelor. Dar eșalonarea rațională a 

lorilor antrenați in acțiunea de 
perfecționare nu presupune numai 
stabilirea unul anumit număr, d ?i 
a priorităților. Facem această preci
zare, deoarece In unele unități — 
Îndeosebi la cele ale consiliilor 
populare județene — Ia stabilirea 
priorităților nu s-au avut in vedere, 
in primul rind, lucrătorii de pe acele 
locuri de muncă șl a căror pregă
tire profesională impunea cuprinde
rea urgentă in activitatea de perfec
ționare a cunoștințelor lor. Cit pri
vește frecvența șl durata reciclării, 
In acest domeniu nu se pot da so
luții general valabile ; acestea tre
buie să rămlnâ la apreriereo unită
ților corespunzător nevoilor produc
ției.

în vederea dinamizării acestei 
aniDle acțiuni, o contribuție substan
țială poale avea organizarea unor 
schimburi de experiență șL consfă
tuiri. Consfătuirile trimestriale ți
nute de Ministerul Industrie! Chi
mice, spre exemplu, au fost apre
ciate ca deosebit de utile.

De la data aplicării legii șl plnă 
In prezent, mulle comitete șl con
silii ale oamenilor muncii nu an c- 
fectuat 
șurSril 
această răspundere pe seama colec
tivelor 
compartimentelor de personal șl In- 
vățămlnt Activitatea celor mal 
multo colective de specialiști s-a li
mitat Insă ia elaborarea planului 
anual șl a celui de perspectivă, la 
stabilirea formelor de perfecționare 
șl a tematicilor acestora, adică au 
Îndeplinit numai acele sarcini ce 
le-au revenit Imediat după adopta
rea legii. Consecința 7 Desfășurarea, 
cu o slabă Intensitate, a acțiunii de 
perfecționare "a pregătirii profesio
nale a cadrelor.

Ministerul Educației șl învățămln- 
tului, care are sarcina de a Îndruma 
ș> coordona activitatea de perfecțio
nare n pregătirii profesionale, ela
borează In prezent o serie de mă
suri menite să contribuie la buna 
organizare șl desfășurare a acesteia. 
HoUrlloare este InsS activitatea mi
nisterelor, a centralelor, a Întreprin
derilor. De Interesul manifestat de 
factorii de răspundere și de colecti
vele din aceste organe depinde ca 
prevederile Leffll privind perfecțio
narea pregătirii profesionale a ca
drelor din unitățile socialiste să fie 
aplicate întocmai. In scopul obținerii 
pe această calo a unor efecte ma* 
xlme.

elaborarea necorespunzătoare a pri 
gramelor. Dar eșalonarea rațională

unități — 
consiliilor 
stabilirea

nlci o analiză asupra tlcsfă- 
aeeslel acțiuni. ESe au lăsat

de specîfliijjil* sau numai a

i

i

umor efecte ma-

teatre

solea fermecată' — o produc
ție a studiourilor din S.U.'A. 
o Medalion Gene Kelly.

1143 Agenda.
21,43 Luminile rampei „Tineri 

interpret!' : violoncelista Ga
briela Constantin.

2X15 Telex tehnlco-șUInUfie.'
21,î3 Dicționar muzical distractiv.

*

o Filarmonica de Slat „George E- 
nescu” pa Ateneul Romfin — Sala 
Studio) : Concert de muzică pre
clasică șl românească contempora
nă lusținut de formația corală 
„Gaudea m us* a conservatorului 
„Clprtan Pormnbescu0 — M.
• Opera Romănă : Aida — 10.
• Teatrul National ,J. L. Cara- 
glale* (asta Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — JD.
• Teatrul Lucia Sturdia Ru- 
landra* (sala dLn b<L Schitu Mâ- 
gureănu) : Recital susținut de or
chestra ,-Sflnx* — S3,
o Teatrul Ciulești : Omut care a 
văzul moartea — sa.
O Teatrul dș stat din Turda (In 
sala Teatrului Mic) : Roata ta pa
tru colțuri — 10, Gaițele — S3.
• Ansamblul artistic ..Rap&mlla 
Rom Sn5“ : Pe plaiurile Mioriței —

• c.-covă’c-_'lB!4a’.c:_-u--

■țț
.1

în scrisorile trimise redacției, mai 
niulți cititori, printre care Neagu 
GhlțA din comuna Podu-Turcuiui, 
județul Bacău, Benone Mlhai din 
vaslui. Ion Ardelcanu din Iași, vor 
ză știe ce condiții trebuie respecta
te la ’.încheierea contractului de 
muncă și ce rol au organele de con
ducere colectivă din unități la În
cadrarea șl eliberarea din muncă a . 
personalului. La inlrebările adresa
te le răspunde astăzi tovarășul Ni
colas Baraga, consilier juridic șef 
in Ministerul MunciL

în condițiile stabilite de Legea nr. 
12T971 privind încadrarea șl pro
movarea In muncă a personalului 
din unitățile socialiste, contractul 
de muncă poate fi considerat vala
bil Încheiat numai dacă s-au res
pectat condițiile referitoare la pre
gătirea profesională, vechimea în 
meserie sau în specialitate, reușita

Iul de a hoîărl Încadrarea șl elibe
rarea din.funcție a inginerilor șefi 
ndjuncțl. contabililor șefi ndjuncți șl 
directorilor adjuncțl, precum șl 
șefilor de secții șl do serviciu ; < 
Icctlvcle de condui

• Anchetatorul s VICTORIA — 9; 
II,S3; 12.M; ÎS: 10,30; Z3.43.
o Jocul de-a moartea s SCALA — 
B; 11.15; 1343: 10,15;
BUCUREȘTI — a.45; 11; ISJS; 15; 
18,M; 20,43, GRADINA SELECT — 
SJ.15.
o Marea speranță albă t PATRIA;
— io; n,M; 18; 1843: n. lucea
fărul - 9; 11.15: 1243; 18; 184®; 
21, GRADINA DOINA — 1343.
• Șl loiușl Eblls exista I i — B— 
1843 In continuare, Program de fil
me documentare — 23,15: TIMPURI 
NOI.
o Mărturisirile unul comisar de 
politie fScule procurorului repu
blicii ; CAPITOL - 9: 1W: 14; 
10,13: 18,45: 21, la grădină — 20,15. 
EXCELSIOR — ®,13: 11,33: 12.43: IS; 
18,13:4043. MELODIA - SI; 11.13; 
1343: 10; 18,®3; M.4S. FLAMURA — 
B; 11.13; 124S; 16: 18.15; 20.2®.
• Odiseea generalului Joșii : UNI
REA — 15,»; ta. ....
o Trafic : GRADINA UNIREA — 
M,15. ’ „
a Casa de sub arbori : FAVORIT
— ®.1B; 114®; 12,43; 10: 18.15; 43,K),

i ’

ll.M; 21,13,

FEROVIAR —
18,13; 23,45;
o Aventuri la
GRIVTTA — 8;

■ VOLGA — f.K; ___
O MCM de leghe sub rnSrl i GLO
RIA — 8J9; 11: 12,93; 19: 1A.3»; îl, 
AURORA — S.Î3: 12: 13.20; 18, la 
grădină — 20,13, MODERN — 9,20;

'' &■

<a

„HERCULES*’ 
Șl FELIILE 
DE ȘVAIȚER

9;-11,15; 1343; 15,43

Murea Neagra : 
1115; IS:' 1943, 

12,45; ia-, U40.

il; 124:3; IC; 10.33; ,a, la grădină
• Astă-scară dansăm In familie i 
FIGRMSCA — 1545; JB; ' M.K, 
POPULAR — 13,M; 18; £0,15. 
MUNCA — 13,33: 18: 20,15.
o Vers Crin — «: 11: 12: 15: 17: is. 
Program Pai șl Pataclion — 11 :
CINEMATECA (sala Union).
• Feltx șl OlLUa : PACEA — 15,43; 
10. ■

la examen, con
cura ori proba 
practică, rezulta- 
te bune în acti
vitatea anterioa
ră, eomnortarea 
în societate ele., 
în mod constant 
angajarea unei 
persoane do că
tre o unitate so
cialistă de stat sa 
poate considera 
fectatL __ .________ . —___  vts
dephnlndu-se condițiile prevăzu
te de legea amintită — con
tractul de muncă s-a încheiat in 
numele unității do către dlreslo- 
ral aeeatela său de imnuternlcllul său 
special. Contractele de mancă, astfel 
semnale (a-t. 55 șl 61 din Legea nr. 
11/J971) au caracterul unor acte ju
ridice făcute de conducerea acelei 
uniLățl, în Urnita' prerogativelor ce 
l-au fost conferite șl, ca atare, slnt 
considerate cn fUnd actele persoanei 
juridice însăși. Legea nr. 11/1071 
privitoare la organizarea șl condu
cerea unităților socialiste de stat, 
Instituind ca regulă de bază con
ducerea acestor unități pe baza 
principiului muncii șl conducerii co
lective. n trecut printre atribuțiile 
unor organe de conducere colectivă 
o parte din drepturile privitoare Ja 
Încadrarea sl eliberarea din funcție 
n personalului. Astfel, art. 55 HL h. 
din această lege stabilește că direc
torul întreprinderii, respectiv con
ducătorul unității componente a 
centratei, poate încadra șl elibera 
din funcție numai personalul de 
execuție din unitate, lnr În ceea ce 
privește celălalt personal, numai pe 
cel care nu psle prevăzut in com
petenta organelor de conducere co
lectivă. Toate aceste încadrări și eli
berări din funcție, arată mnl de
parte același text, se fac întotdeau
na m consultarea comllelultil sin
dicatului, ca organ reprezentativ al 
salarlațllor.

La întreprinderi șl In unele unitfill 
. componente alo centralelor, organe- 

■wilecprln care'xomxercită conducerea d 
,:j.,CplQCl lvărărace5țora — și cărora-le-q 

goa le-a dat șl atribuții in domeniul ’ 
activități! de personal — sini co
mitetele oamenilor muncii. Conform

ri a
y. _  ._____ ; co-

.„____ ___ conducere operativă alo.
comitetelor oamenilor muncii de Ia 
unitățile mari și complexe aprobă 
încadrarea șl eliberarea din funcție 
a cadrelor do conducere ce Intră In 
componența comitetului oamenilor 
munelL Menționăm șl atei că toate 
aceste aprobări sini date de către 
colectivul de conducere operativă 
numai cu consultarea comitetului 
sindicalului.

La centrale, organele de condu
cere colectivă, cărora le revin atri
buții pe Dale de personal, sini con
siliile oamenilor muncii, care, po
trivit art. 00 11L.„L“. hotărăsc înca

drarea sl cllbe- 
.... ,...... i rarea din func- 

țic a dlrectoru- 
_....................................... iul din lntreprin-

Răspuns la întrebările ^*5?:
cititorilor

h
poate considera valabil per- 
lectatfi numai atund dnd — in

O Steaua Sudului : LUMINA — 
a: tt.is; 1M3; n; ims; vi
itorul — 13,43; 18; Î3.13.
O Program de desene animate pen
tru copii t DOINA — 10.
• Doamna șl vagabondul : DOINA
— njo; 12,45; lo;-10.15; îa.15, DU- 
ZEÎTI — 1M8; 1®, la grădină — 
S5.Î1. .
O Femei In ofsaid : URA — 15,33; 
ia.
O Clnd pentru Infern t GRADINA 
LIRA — M.M.
e Desculț In parc t BUCEG1 — 
13.43: 1®. ia grădină — Kjsa. TO
MIS — 9; il.is; iî.3-3; ie; 18,15, la 
grădină — S340.
O Batalionul Invizibil t FEREN
TARI — 15.3:3: 17.45: S3.
o Castanele slut bune s CENTRAL 

■©.15: n;si: 13,43: H: 1MB: .M'JO.
a Aneheta de la hotel Excelslor t 
GIULE'mr - 15,33; 18: 2S.M.
o Robin Hood t MIORIȚA — 9; 
11,13: J3.S3.: 14.43: 10: 33J3. ARTA — 
15J0: 18. la grădină — 23.15.
O Silvia t VTTAN — 13,30: 1B.I3.'
O Osceola i GRADINA VTTAN — 
î:,55.
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nate si celelalte 
unități comoo- 

, nente. Pentru în
treprinderile sub- 

’ ordonate mori șl 
1 complexe stabili

te de ministere, 
alte organe centrale ale administra
ției de stat sau. de comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, nu
mirea și eliberarea directorului sa 
face cu acordul mlnisSrulul sau-con
ducătorul organismului ierarhic 
superior. Biroul executiv al consi
liului oamenilor muncii hotărăște 
încadrarea și eliberarea din funcție a 
șefilor de serviciu, a șefilor de sec
ție șl a conducătorilor celorlalto 
compartimente do muncă din struc
tura centralei, care nu slnt prevăzu
ta in componența altor organe de 
conducere colectivă. Tot biroul exe
cutiv aprobă Încadrarea șl eliberarea 
din funcție a inginerilor șefi, con
tabililor șefi șl a celorlalți conducă
tori pe funcțiuni din întreprinderile 
subordonate șl celelalte unități com
ponente și numește locțiitorul di
rectorului sau al conducătorului 
unității. Nici la centrale și nici la 
Întreprinderile din cadrul acestora 
sau in unitățile componente, adu
nările generale ale oamenilor mun
cii nu au fixate atribuții cu privire 
la Incadrărila și eliberările din 
fuăețle a personalului de orice cate
gorie, deoarece, așa cum este și fi
resc, aceste atribuții au un caracter 
eminamente operativ și trebuie re
alizate de acele organe colective 
care asigură permanent conducerea 
unității.

Legea nr. 11/1071 stabilește noi re
guli cu privire la încadrarea șl eli
berarea din funcție a personalului, 
reguli care vin să Întregească po 
cele din ort. 12 șl 20 din Codul mun
cii. în consecință, do la apariția a- 
cestei legi, dreptul de a holâri și a 
lua măsurile carespunzătoaro Jn a- 
ceaslă-problcmSynu niai aparțiuețin 
exclusivitate directorului, cl aceste 
atribuții slnt compartimentate intre 
el șl organele de conducere colecti
vă. Totuși, In unități, contractele de 
muncă ce se încheie pe baza hotărl- 
rll sau aprobării date de aceste or
gane trebuie semnale, in continuare, 
de către directorul unității, care, 
sub denumirea din Codul muncii de 
„acria care angajează0, poate semna 
valabil contractele de muncă serlso. 
La fel și in cazul eliberării din 
funcție sau chiar ai schimbărilor 
dlnta-o funcție in alta, deciziile res
pective, date pe baza hotăririlor 
sau aprobării organelor colectiva, 
vor trebui semnate toi de director, 
conducătorul unității sau Împuterni
ciți! lor. Se cuvine menționat, în a- 
celașl timp, că regulile cu privire 
la dreptul organelor de conducere 
colectivă de a hotărî sau aproba 
încadrările și eliberările din-anumi
te funcții ale personalului — cu tonte 
că legea nu o arată in mod expres 
— constituie temeiuri legale de anu- 
labjlilale a unor astfel de măsuri 
dacă slnt luate de către directorul 
saii conducătorul unității eu Încăl
carea prevederilor stabilite precis do 
lege pentru o: ganele de conducere 
colectivă de a hotărî In numele unt- 
thțll in probleme de personal.
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Focul de la
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inimioara...
După elteva pahare • trate la 

măsea, Vosile Cosmo, din satul 
Dlrfa, comuna Pantlceu (Cluj), 
s-a glndit că sosise momentul 
si înceapă o discuție serioasă 
cu solia sa. E drept, nu se 
fixase tncd asupra nici unul 
subiect. Dar asia n-avea nici o 
importanță. Important era să 
aprindă diicufla. Șl, Intr-ade
văr, discuția s-a aprins. După 
citeva replici, Vasile Cosma 
cra„. foc ! La figurat șl, mai 
ales, la propriu. A pus mina 
Pe un chibrit și, nici una nici 
două, l-a aruncat in finul din 
grajd. In această situație, dis
cuția s-a terminat imediat. In
cendiul lulnd proporții Îngrijo
rătoare, au intrat în acțiune 
pompierii voluntari. Au fost 
salvate casele din jur, dar 
grajdul șl șura au fost prefă
cute tn scrum. Nu Știm 
intre timp Vasile Cosma 
stins «au nu focul dc la 
mioară. Cert este 
cum, are jarul sub

Pe bec

AMPRIMITSCRISO ARE ADV-!

Paul Crețan din Tg. Jiu, 
s’j. îsJnz nr. 3.. cumaără de 
la 1JECOOP 2 5OT bu
căți țiglă. După o vreme și 
mai ele-; după niște ploi 
constată că această țiglă a- 
vlnd: nlșle vicii ascunse s-a 
transformat In niște felii 
de ervaițer. Niște , comisii 
din Tg. Jiu au constatat 
justețea plingerll Iul Paul 
Crețan, au Întocmit proce
se verbale, au venit dele
gați șl de la „Hercules-ul“ 
făcătorul de țiglă din Tlr- 
năvenl șl Ie-a părut șl lor 
rău ide cele Inlimplnle. 
Cumpărătorul de țiglă cu 
viril ascunse a așteptai 
schimbarea mărfii o lună, 
două, aproape nouă șl a- 
cum clleva zile. In stirșlt. 
l-a sosit de la Tirnăvenf 
adresa nr. 2428 prin care 
eșle;lnvllat să închirieze o 
căruță, o roabă sau orice 
alt mijloc de transport și 
să se ducă de Ia Tg. Jiu la 
Tlrnăvenl să-șl la 6®J de 
bucăți țiglă că numai eu ti 
500 îl poate despăgubi i’

cmlor autobuze. s-eara
,„sting". motorul kt patru pună niște fețe
km de capul do linie, adi- După două zile
că in Rădlneșll, satul de 
baștină oi șoferilor. Paka- 
geril plătesc biletul plnă 
la Obirșia. dar da la Ră- 
dlneșll șoferii 11 povățuiesc 
să facă restul de dram 
.,apoțto'.ește°. Iar diminea
ța, dacă mol au treabă, cu ' 
autobuzul tră facă iar pa
tru tem pe jos. ȘI astfel, 
dimineața deși Obirșia con

„Hercules".
Puternic ești „Hercules" 1 

Puternic, dar puțin cam 
birocrat.

LA PATRU KM 
DE ȘTATUL 
DESALARH

LT.A. arc niște autobuze 
șl pe ruta Craiova — Dăn-v’“. 
ciulești — Dblrșla șl retur. 
Obirșia insă numai pe 
hlrlle, pentru că șoferii a-

deed 
............s 
ln,id că, 
idlpl.

a-
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Prolecțlonlst la întreprinde
rea dnematografică București, 
Gheorghe Vladu, din strada 
Coman Spătaru nr. 13, a pro
iectat o modificare la Instala
ția electrică din locuința sa. 
Nu pentru că aceasta n-ar fi

Protectionist la

Întrunit condițiile tehnice ne
cesare, cl pentru a putea con
suma energie electrică fără a 
fi Înregistrată in contoar ! De 
ta proiect, a trecut in experi
ment ți apoi In aplicarea in. 
practică. Deodată Insă, pe dnd 
Instalația astfel modificată se 
afla în plină funcțiune, autorul 
cl a căzut pe bec. Trimis In 
fața instanței de judecată, 
Gheorghe Vladu „a fost tcț 
compensat" prompt cu șase 
luni de Închisoare.

în plasa

La co’anul autocamionului 
31-B-2755, Gheorghe Gogu din 
comuna Budești (Ilfov), porni
te, intr-unu din diminețile 
trecute. însoțit de doi consă
teni, Intr-o cursă pe eoni pro
priu spre satul Coconi, unde ii 
aștepta o partidă de pescuit. 
Dar, din cite sa pare, porni
seră prea de dimineață. Mai fi
les șoferul care, nefăclndu-'și 
somnul complet, la un moment 
dat a adormit la volan. Ur
marea : autocamionul a intrat 
Intr-un șanț, s-a răsturnat fia 
luat foc. Șoferul îi un pasager 
au sărit din cabină, rcujfcid iă 
se salvase. Celălalt insă ji-a 
pierdut viața.

de... indus

|T
O- 

pu-

frățlrea". unitatea 33. să-i tiv, că erau închise pentru deci atllca luni, aproape
nună niște fețe la toc. ca să nu se facă murdărie, un an și n-a primit cele

c-a dus ■ .Iar alteori, Închise-■ pentru ce lipseau.
după el șl 1 s-au dai niște a se face curățenie. Dum- Rugăm pe tovarășa Țu- 
panlofl cu fețe la tocuri. nealul pretinde că aceste țulnnu să pretindă coope- 

.... . ---- . ssjj de așteptare ar fi fost rail vel din Sa'scut rntne-
cnnslrulle numai așa, ca să
fie.

Nu ne asociem părerii 
tovarășului Comellu, plnă 
nu avem tin răspuns de la 
sefu! gării din Brasov. Sl. 
fiind vorba de săli de aș
teptare, să așteptăm. Dar 
unde să așteptăm 7. Este o 
Întrebare I

dar alții. A reclamat, la 
responsabil, care l-a spîis 
să vină a doua zl. S-a dus 
a doua zi, dar responsabi
lul nu ora. A reclamat la 
președintele cooperativei. 
Acesta l-a spus să vină a 
doua zl. A doua zi a fost

■ povățuită să reclame . la 
inginera Buzdugan. A re
clamat șl acolo și I s-a 
spus să vină a doua zl. A 
doua zl n fost trimisă din 
nou in unitatea 33 șl iar 1 
s-a spus a doua zl...

Tovarășa Tăcu Gabriela 
te rugăm să ne păsulești 
cu răspunsul plnă a doua ’ 
zl. pentru că a doua zl ne 
vin și nouă răspunsuri de 
la cei care v-nu spus de 
ulltea ori să venlțl mlihe.’

Pe mllne !

rele, geamurile, Iar la o- 
glindă să renunțe. De ce 7 
Să se mal uita din clnd In 
clnd (poale chiar și 
meslrial) t" " '

tri
mestrial) uitucii In oglindă 
ca să se vadă cit sini de 
uituci.

LĂSAȚI-LE 
LOR OGLINDA!

Sora medicală de In cir
ca sanitară Corbasca — 
Bacău, pre numele dum
neaei Marla Tuțuinnu. sl-aneael,‘ Maria Tu' ulanu.

tează ca deservită
I.T.A., vezi bătlnd patru 
km pe Jos bălrlnl.. femei 
cu copil In brațe..; . :.

Apropo do femei cu copii
In brațe. Avem Impresia
că LT.A. cu pricina li cam scris despre făptui că pa- 
ține ln brațe pe acești șo-■ ------ * "
Ieri care lucrează . după ide
cum' ii tale capul. Ce-ar 
fi să-l mal scape din brațe 
la... patru fan de șlalul de

NUMAI AȘA, 
CA SĂ FIE?

La această rubrică

salari! 1

VINO MÎINE, 
TOVARĂȘA 
GABRIELA

Gab-lela Tăcu, din sir. 
Chimiei, bloc D2 - Piatra 
Neamț, ne aduce la cunoș
tință un fapt toarte banal : 

, g-a dus cu o pereche de 
pantofi la cooperativa „Tn-

sageșl! nu au acces In să
lile de așteptare din mo
derna gafă Brașov fără 
bilet de tren șl că aceste 
bilete de tren m dau cu o 
jumătate de oră înainte de 
plecarea trenurilor. El bine, 
alaltăieri am primit o scri
soare de . la Comcllu Cor- 
duban, din Aleea Zo
relelor. municipiul, Gheor
ghe Gheorghlu-DeJ. care 
rice că nu am fost docu
mentați clnd am scris. 
Dumnealui a fost pasager 
de mal multe ori al aces
tei gări și. deși avea bilet 
nu s-n putut odihni In să
lile de așteptare, pe mo-

1 ■ ■", ,, .„te'

SE REACTUALI
ZEAZĂ CĂRĂMIDA 

POȘTALĂ ?
Petre Găină, din Petrila- 

Petjos'anl, ne întreabă :
— E adevărat că se re

vine la™ cărămizile poș
tale 7

— Cum să se revină la™
— Adică să se corespon

deze prin cărămizi poș
tale.

— Fii serios, nene Pe- 
trlcă, abia ne ajung cără
mizile pentru iureșul con
strucțiilor și- dumneata... De 
unde al scos povestea 
osta 7

— „Am „bătui" majori
tatea librăriilor din Valea 
Jiului șl n-am găsit 
plic. Librarii m!-au

I

Roitul indicatoarelor de 
rientare de pe drumurile . 
blica este, după cum te file, a- 
cela de a-i călăurl cit mai pre
cis pe călători, lată însâ ca, pe 
toselele județului Vllcea. unele 
indicatoare de aceit gen Inde- 
pUnfMc «n cu totul alt rol. Sd 
exemplificăm. După ca al tre-' 
cut demuit de salul Milbitea, 
afli stupefiat câ... mai al de 
parcurs încd 3 km pentru a a- 
funge In această localitate I 
Merglnd spre comuna Stol- 
lefii, o placă indicatoare aflată 
la ieflrea din Galtcea ta fa- 
nunfd cd distanta ptnâ In co
muna respectivă este de 6 km. 
După o bună bucată de drum, 
clnd acul da Ic bordul mașinii 
a marcat cel 6 km., un alt indi
cator tc anun|â Insă câ. plnă la 
Slollejil, mal s!nl„. 7 km J Ca
zurile nu slnt singulare. Ase
menea erori pot fi Intllnife țrl 
pe șoselele ce duc spre Horezu 
ori Sibiu. Pe bund dreptate, 
căMtorH, care, vrlnd-nwrînd, 
iau In serios aceste informații, 
se întreabă : după ce indica
toare s-au ghidat cei ce le-au 
plantat pe drumurile respeciiceî

Sîrma cu

cumpărat 
an de la 
Bascul o „ 
bilă In valoare de
lei. A făcut atunci contrac
tul. a adus mobila acasă, 
dar... Dar de lă mobilă o 
fost lipsă oglinda, niște 
geamuri și vreo cllevn 
minere. Toți responsabilii 
au aslgurnt-o atunci. la 
cumpărare, că In cîtevn 
zile i se vor completa șl 
aceste lipsuri. Au trecut

exact acum 
cooperativa 

garnitură de

uri 
din. 

■ mu
ia™

un
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că tac de luni de zile co
menzi de pilcuri, Insă nu 
II se trimit

— Zău 7
— Zău.
— Dacă este zău, triml- 

te-ne, te rog. o cărămidă 
poștală. N-o să Intre In 
cutia poștală șl o să-1 re
clamăm pe bază de cutie.

Așteptăm.

Nlcută TANASE

panglicuțe...
în urma unei furtuni. In drep

tul locuinței Iul NTcolae lonlță 
din comuna Ileana (Ilfov), că
zuse, Intr-una din serile tre
cute. un fir electric, de care 
erau agățate clleva panglici ro
șii. A doua zl dlmlnea'ă. o fe
tiță In vîrslă de 0 ani. Mariana 
Slmlon. țrcclnd prin apropiere, 
împreună cu aiți copil, de cum 
le-a zărit,, s-a dus direct la ele! 
în urma șocului electric suferit,' 
cu toată. Intervenția vecinilor, 
ea nu a mal putut fi salvată.

Rubricâ redactalâ ds
Dumitru TIRCOB 
ți coraipondenjii „Scinfeii0’
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Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romdnla
BUCUREȘTI.

Mulțumesc foarte călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe 
care ați binevoit să le adresați poporul iii meu și mie personal cu ocazia 
sărbătoririi oficiale a aniversării mele.

’ Adresez cele mal bune urări pentru fericirea Dumneavoastră perso
nală ți pentru prosperitatea poporului român.

■ ' ,
41 - V.- ..................................... . ■

s
JEAN

Marele Duce de Luxemburg

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, 

secretar al C.C. al P.C.R., a avut o 
convorbire cu Ould Chelkh, Abdal- 
lahi, membru al Biroului Politic ol 
Partidului Poporului din Mauritania, 
care face, o vizită În tara noastră la 
invitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

Cu acest prilej, a fost exprimată 
dorința reciprocă do a dezvolta re
lațiile dintre Partidul Comunist Ro
mân șl Partidul Poporului din Mau
ritania. Ould Chelkh, Abdallah! a 
transmis, In numele Partidului 
Poporului din Mauritania, Invitația 
ca o delegație a Partidului Comunist

Român să facă o vizită de prietenie 
In Republica talamică Mauritania.

*
In cursul șederii ta țara noastră, 

reprezentantul Partidului Poporului 
din Mauritania a avut lntllnlrl la 
Ministerul Afacerilor Externe, Mi
nisterul Comerțului Exterior, Con
siliul Central ai U.G-S.R. șl a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co- 

■ riiunlsl, a mișcări! revoluționare șl 
democratice din România, noile con
strucții din municipiul București, 
Grupul industrial petrochimic din 
Ploiești, întreprinderea agricolă de 
stat Prejmer, obiective turistice din 
județele Prahova șl Brașov.

Primiri la Consiliul de Miniștri9
Vlccpreșisdintde Consiliului de Mi

niștri, ministrul comerțului exterior, 
Ion Pățon, a primit, luni după-amin- 
ză. delegația economică a Republicii 
Populare Congo, condusă de ministrul 
comerțului, Dieudonne Mânu Ma- 
hongou.

Cu acest prilej, nu avut loc con
vorbiri in legătură cu poalbllllfițUe 
de dezvoltare, In continuare, a schim
burilor comerciale șl cooperării eco
nomice dintre Republica Socialista 
România și Republica Popuîară Con
go. La Întrevedere au participat Nl
colae Bozdog, ministrul comerțului 
interior, șl funețtonari superiori din 
SI.C.E.

în timpul Întrevederii, la care a 
luat parte Bujor Almășan. ministrul 
mtaolor, petrolului și geologiei, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor de colaborare, 
cooperare șl de schimburi Intre Ra- 
Cubllca Socialistă România și Repu

nea Kenya.
întrevederea «-a desfășurat Intr-o 

atmosferă cordială.
Ministrul resurselor naturale din 

Kenya, WUIlam Omarno. a făcut luni 
Ministerul E-

w
Tovarășul Ion Pățan, vicepreședin

te al Consiliului do Miniștri al Re
publicii Socialista Romftnlg, mi
nistrul comerțului exterior, a primit, 
Iun! dimineață, pe prof. __ '___
Parravlclnl, președintele Institutului 
central pentru credite ...
mediu din Italia, caro bo află tatr-o 
vizită ta tara noastră.

La IntrcvederOi desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, a participat Vb- 
slle Voloșcnluc, președlntola Băncii 
româno d@ comerț exterior, ț

■ *
Luni la amiază, tovarășul Ton, Pă- 

țan a primit pe William Onuuno, 
ministrul resurselor naturale din Re
publica Kenya, care re află In țara 
noastră la invitația Ministerului Mi
nelor, Petrolului șl Geologei.

Glanlnno

ne termen

dimineață o vizită la 
conomlel Forestiere șl Materialelor 
de Construcții, unde n avut o con
vorbire cu ministrul Vaslle Patlll- 
neț. In cadrul căreia au fost abor
date probleme de Interes reciproc 
privind colaborarea șl cooperarea 
dintre cele două ministere in diferite 
domenii.

în aceeași zl. oaspetele Irenyan, în
soțit de Ion Rimbu, adjunct al mi
nistrului economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, a vizitat 
platforma Industrială Pipera șl In- 
Blltulul de cercetări și proiectări 
pentru Industria lemnului din Ca
pitală.

Vaslle PaUll-

Cronica zilei
Sosirea în Capitalâ a lui 
Eduardo Frei Montalva1 4 •'■•■'WC,"” 1

La invitația Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste, luni 
ficara a sosit In Capitală Eduardo 
Frei Montalva, lider al ’Partidului 
Demoeraî-Creștln din Chile, foil 
președinte- nF Republicii Chile, care, 
împreună cu fioțio. va face o vizită 
in tara noastră.

La aeroportul Otbpcnl, oaspetele 
a fost Intlmplnat de .Eugen Jebe- 
leanu. rtceoreședlnte al Consiliului 
Național al Frontului -Unltătll Socia
liste. ■ Suzontt Gâdea. membră in Bi
roul Executiv al Consiliului Național 
al Frontului UnltăUi Socialiste. Con
stantin Băbeanu. director ta Ministe
rul Afacerilor Externe, șl de alta 
persoane oficiale.

*
Delegația comercială turcă, condu- 

fiă de dl Behcet Osnanagaoalu, pre
ședintele Camerei de Comerț din 
Istanbul, care, la Invitația Camerei 
de Comerț a Republicii Socialista 
România, a făcut o vizită de priete
nie !n țara noastră, & Dăritalt. luni 
dimineața Capitala.

în cursul șederii ta România, de
legația a purtat convorbiri la minis
tere economice. In întreprinderi de 
comerț exterior șl a vizitat unele 
obiective industriale.

Delegația de primari din România, 
care a făcut o vizită de documentare 
ta Statele Unite alo Ameridl. B-a 
Înapoiat ta tară.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Constantin Clrllnă. primarul 
municipiului Brasov. Alexandru Po- 
pescii. primarii! municipiului Pitești, 
Vaslle Gheraslm, primarul munici
piului Piatra Neamț. Mlhal Sma- 
rnhdache. primarul municipiului Tg. 
Jiu, și Ștefan Szanto, primarul muni
cipiului Oradea,

■ Ar
La invitația Comitetului de Stată! 

Radfolelevlzlunli. lund a sosit la 
București o delegație n conducerii Di
recției Administrative a IL'idiotelevl- 
zlunll din Republica Populară Chi
neză. In frunte eu Tun.a Lin. membru 
al conducerii. La «Mire, delegația a 
fost salutata de Sten: Bulor si alt! 
membri oi conducerii- Radlotelevlzlu- 
nil române. Au fo&t de față Clon 
Hai-fun. ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, 
membri al ambasadei.
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în după amiaza aceleiași zRe, mi
nistrul Kenyan a părăsit Bucurnștiul, 
lndrepllndu-&e epro patrie.

La plecare, pe aeroportul OtopenJ, 
oaspetele a fost salutat da Bujor 
Almășon, ministrul minelor, petro
lului, șl geologiei’, da membri oi con
ducerii ministerului.

(Agerpres)

Ieri dimineață n avut loc In sala 
Savoy a Teatrului „Constantin Tâ- 
nase” o conferință de presă cu __
ducerea Ansamblului de estradă din 
R.D.G.*. care întreprinde un turneu In 
mai multe-orașe alo țării noastre ta 
cadrul „ZUelor arici distractive din 
(L D. Germană.”. Cu nrilejul conferin
ței de Dre.?Ă. organizată de Agenția 
română de impresariat artistic, oas- 
netii nu răsnuns întrebărilor adresata 
de ziariști! prezentl. au făcut o am- 
Dlă prezentare a spectacolelor ce vor 
fi susținute .— Intre 26 iunie si 4 Iu
lie — .la Glurjdu. Ploiești. Clmplna. 
Brașov, Sibiu. Pitești. Sinaia si Bucu
rești.

con-

Bucureșliul găzduiește, Incoplnd 
de luni, lucrările primei Reuiilunl a 
grupului de experil In transferul do 
tehnologii de producere și. utilizare 
a catalizatorilor.

Participa numeroși specialiști, de
legați din țări In curs do dezvoltare 
șl din țări cu econonli avansate : 
India, lrajț Israel, Iugoslavia, Me
xic, România. Turda, Marea Brita
nic. Italia. Olanda, Statele Unite. 
Slnt prczențl observatori da pesta 
hotare ol unor organizații. Institute 
de corectări, Întreprinderi industria
le etc, Interesate In problemeio a- 
flate pc agenda reuniunii.

Slut, do asemenea, de fată Ale
xander Rottlval, reprezentantul per
manent al Programului " 
Unite pentru Dezvoltare In Româ
nia. Sayed Abbas C.hedld. directorul 
Centrului do informare al O.N.U. Jn 
Itouânla, precum șl funcționari su- 

Afacerilor 
Ex-

Națiunilor

period din Ministerul 
Externe, Ministerul Comerțului __
terlor șl Ministerul Industriei Chi
mice.

Lucrările au fost deschise de Ma
urii Verghese, șeful secției de spe
cialitate din O^.U.DJ.. directorul 
reuniunii.

în prima ședința a avut loc ale
gerea președintelui In persoana prof, 
dr. Ing. Gbeorghe Soclu, de In In
stitutul de .petrol, gaza șl geologie 
București, și a vicepreședintelui —

prof, dr. Ing. Ioan V. NTcoIescu. de 
ta Universitatea București.

Participant!! au fost calutațl de 
Ing. Mihail Ftorcscu, ministrul In
dustriei chimice, care, . In cuvlntul 

j-r'"’. ' ■
bucuroasă să 
tllnim a t,. 
tallzat orilor — 
ganlzală de cenL_, ___......___ _
România, expresie elocventa a do
rinței guvernului român de a in
tensifica cooperarea In cadrul orga
nizațiilor internaționale de speciali
tate ale OJ7.U„ de a împărtăși din 
experiența sa țărilor in cura de dez
voltare. de a ie acorda asistentă teh
nică Intr-un domeniu In care ea a 
înregistrat Importante rezultate.

A fost transmis apoi mesajul de 
fialut al directorului executiv al
O. N.U.D.L. dr. J. II. Abdel Rahman. 
Participant!! au fosl, de asemenea, 
ealutațl din partea Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare —
P. N.U.D,-— de Alexander RoltlvaL

Timp do cinci zile, specialiști! vor 
dezbate, experiența acumulată In di
ferite țări In dezvoltarea producției 
șl a utilizării catalizatorilor. Oaspe
ți! de peslo hotare vor avea posibi
litatea de a vizita unele centre pe- 
trochimlcâ și de a cunoaște realiză
rile industriei chimico românești în 
acest domeniu.

Ing. Mlhall Florescu, ministrul In- 
MUUI.I.V.. U, .- . UI UiB V U ILul

său, a arătat că țara noastră este 
—'"Să să găzduiască această In- 

speclallțtltor In domeniul ca- 
"— prima manifestare or-

trul comun O.N.U.D.I:-

.. *
Ieri. In oala de fesllvltătl a școlii 

de ofițeri a Ministerului do Interne, 
au Jnceout lucrările sesiunii de co
municări cu terna ..Preotamări actiia- 

nlffjDFlMlnd uv” foc lionarea metodelor 
;fnunclf do e<hicat!<!”l'of0fmt>ală’ln'ca- 
drul manifestărilor prilejuite do in- 
Umplnarea Conferinței - Naționale a 
Partidului Comunlsl Român. La dez
bateri partidDă. cadre didactice uni
versitare. profeflorl. lector! sl elevi 
al școlilor de ofițeri ale Ministerului 
de Interne, ofițer! dln anaratul cen- 
trnL Sesiunea, care &e va Încheiata 
cursul zile! de azi. constlttac un pri
lej de angajare mal activă a tutu
ror factorilor educaționali din Minis
terul do Interne la activitatea do 
dezvoltare permanentă a constantei 
eoctaltsto a viitoarelor cadre din a- 
pafttul ministerului.

(Agcrpres)

(Agerwres)

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 șl 30 iunie. In țară : Vremea 
continuă să ce- Încălzească..Cerul va 
fi variabil. îrihorărl mal pronun
țate se vor semnala In jumătatea do 
nord-est a țării, unde ' vor cădea 
p'.bl locale. în rest, ploi Izolate. Vln- 
tul va, sufla potrivit. Temperaturile 
minime vor' fi cuprinse Intre 8 șl 
18 grade. Iar maximele Intre 20 șl 
30 de . grade, tocai mai ridic rte In 
■sudul țârii. în București t Vremea 
continua ta se Încălzească. Cerul va 
prezenta ' Innorflri mal pronunțate 
In cursul după-amlezclor, <dnd tem
porar va ploua. Temperatura aeru
lui In creștere.

®SPORT«SPORT®SPORT®SPORT»SPORT

CICLISM

sprijinită
Marea popularitate a ciclismului, 

atractlvitatea ce o exercită In rindul 
tineretului. In rindul publicului larg 
au Ieșit încă o dată in evidentă cu 
ocazia recent disputatei comootltil 
Internationale „Cupa Voința”. în le
gătură cu acoat aspect, este de 
tlnut, Înainte de toate, faptul 
la start au fost - prezent! — foarte 
multi remnreindu-se de-a lungul 
competiției — tineri clcUgll din di
ferite centre sportive, pentru care 
..Cupa Voința” a însemnat. în fond, 
debutul lor IntemațlonaL V. Pasca
le, (locul IV In clasament). C. Tă- 
nase (locul V). M. Rnmnțcanu. Z. 
Eickes. V. Murlneanu. C. Cirjă. N. 
Voican filnt doar clțiva dintre repre
zentanții de talent al „noului val”. 
Am putea enune dl unii dintre el 
au oferit exemple de combativitate, 
si de dlrzenle. claslndu-aa mal bine 
— In etapa snu In clasamentul ce
ri era! — deelt alergători consacrat!, 
ce au făcut sau fac parte din lotu
rile reprezentative. N. Voican (de la 
Swala sportivă 3) l-a surclasat 

, (peste 39 m!n. avans) pe St Suclu 
(Clbo Brașov). M. Rnmașcanu l-a 
depășit net pe dlnamovlslul Vaslle 
Salelan. Iar G. I-Ilanu (C.S; Brăila) 
pe Const Ciocan (Votata București). 
SI trebuie spus că dcllstll din Brăi
la. Constanța. Ciul nu dispun de ci
ne sile ce condiții materiale sl de 
pregătire I Este de dorit ca forurile 
interesate — a căror ureocunare pen
tru 'inlehebarea In tară a unor eee- 
U1 de ciclism «sie. desigur. lăudnbl-

re
el

î-

Jă — să se ocupe mal atent ds viata 
acestora. N-ar fi de-dt In Interesul 
general al ciclismului, dar si Jn to- 
lo.ții! lor dacă, de. asemenea, clubu
rile bucurestene — In special Dina
mo și Steaua — or eprijlni direct 
(tehnic sl material)» acele ajioclnlli 
sportive de In care „recrutează", de 
regulă, tineri ddLțtL Prin aeeasta. 
în mod dgur. promovarea nr fl mal 
lesnlcîcoaă și mai eficientă, schim
bul de valori sportive „convenabil” 
pentru ambele nării.

Toate cele menționate mal bus. 
precum și alto asneclc nle aellvlta- 
tll competlționalo, slnt binecunoscu
te.' credem, conducerii federației 
noastre de ciclism. Biroul federal, 
aflat aproape In totalitate ta zilele 
cured la Tg. Mureș, nu va trece, 
desigur, cu vederea mal ales acele 
lucruri caro privesc comeprtarea 
membrilor totului reprezentativ (doar 
Vaslle' Teodor șl. lntrudtva,- Vaslle 
Burlacii a-nu remarcat ta „Cupa 
Voința"), precum șl Integrarea lu- 
nlorilor ta cursele de seniori, Dta 
acest ultim punct de vedere, se oa
re că federația și-a Încălcat Intrudt- 
va propriile hotfiriri referitoare la 
activitatea competlțlonală a junio
rilor. Admiterea lor masivă la „Cu
pa Voința’ — cureă dură, de valoa
re Internațională — nu a fast o gre
șeală. după părerea noastră, dar ex
cepția n-ar trebui eă devină regulă.

Ion DUM1TR1U

l

Sportivi români 
peste j hotare

O în locali lalea f inlandeză Haltxda 
s-au desfășurat Întrecerile intanirllor 
de decatlon șl pentatlon dintre echi
pele Franței, Italiei, Românie! șl Fin
landei. Un fruniM succes a obținut 
atletul român Vaslle Bogdan, învin
gător ta concursul individual de de
catlon cu un total dn 7 67ț puncte.

La pentatlon î victoria a revenit 
francezei Marie Chriatlne Rcprousacu 
4 330 puncte, urmată de compatrioata 
sa Odette Ducaaî—• (4 255 puncte) și 
Elena Vtntllă (România) — 4181 p.

o A 20-a ediție a „Regatei Bled" ta 
canotaj academic a reunit cîrc.1 IM) 
de sportivi din Austria. Cuba, R. F„ 
a Germaniei, Italia, Romania, Unga
ria. Iugoslavia șlialta țăH. După cum 
subliniază comentatorii agențiilor , ele 
presă, vlslașll români s-au Impus la 
acest concurs printr-o bună pregăti
re, reușind să cucerească victoria In 
trei probe. în proba de schit filmolu. 
Apostcanu a realizat timpul de 7’31" 
000. La dublu cu vlsle. echipajul 
României, cronometrat in G’ffl'rifiO. a 
întrecut două echipaje austriece, lat 
ta cea de. patru piua unu. România 
a ocupat prlmuL loc cu SWTIflO. se
condată de Iugoslavia — 6'33"£lfl0.

0 Cea de-a E8-a ediție a turneului 
Internațional de tenta de la Wimble
don a tareput Ieri. Iată clteva rezul
tate : Tiriac (România) — Antonio 
Zugareili (Ralia) 6—1. 6—2. 5—7.
9—7 ; Stan Smith (S.U.A.) — Joa
chim Plotz (R.F.G.) 6—1. 8-1. 6—3 ■ 
Jim Connors (S.U.A.) — Bob" Hewlt 
(R.S.A.) 6—3. 9—7. 7—5 ; Sandor Ba- 
rany (Ungaria) — Petre M&rmurca- 
nu (România) 6—3, 6—4, 0—0,

l
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Atare de solidaritate cu lupta 
coreean

mânia, întregul nostru po;wr acordă 
o înaltă prețuire relațiilor frățești 
româno- careene, caro 60 dezvolta 
pa baza principiilor mandsm-lenl- 
nLwuulul și intcrnațtonsulsmulul 
proletar, stimei și respectului reci
proc, conlucrării și întrajutorării 
tovărășești șl se bucură sincer de 
succesele obținute do harnicii con
structori al socialismului din R.P.D. 
Coreeană. Vizita făcuta 
Coreeană de către delegația de par- n 
lid șl guvernamentala română, con- ■ 
dusă de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, H 
convorbirile prietenești purtate cu H 
tovarășul Klm Ir Sen șl cu alțl con- 9 
ducători de partid- șl de stat corceai 11 
nu constituit un prilej de reafirmare H 
a dorinței comune de a amplifica H 
colaborarea pe toate planurilo din- 1 
tre țările șl partidele noastre, spre rl 
binele ambelor popoare, în folosul I 
cauzei socialismului și păcii. H

Lulnd cuvlntul, amtMaadoru! Kang f| 
IAng Sâp a vorbii 'daspi-e' eroismul U 
poporalul coreean In războiul pentru H 
eliberarea patriei, ăr&tlnd că prin vic- U 
torta obținută Împotriva cotropitori- H 
lor, poporul coreean a zădărnicit H 
planurile imperiali,ștllor americani de g 
a extinde războiul, aducindu-șl prin H 
aceasta o contribuție importanta la S 
cauza apărării păcii. Vorbitorul a H 
Înfățișat eforturile depuse de oamenii H 
mundl din R. P. D/ Coreeană, sub B 
conducerea Partidului Munc-il. a to
varășului Klm Ir Sen. pentru reeon- 
steucțlâ șl unificarea pașnică șl'inde
pendentă u țării

Ambasadorul Kang lăng Sân â vor
bit apoi despre Încercările imperia
liștilor american!, nle clicii marioneta 
Kud-coreene do a permanentiza j scin
darea Coreei, amenlnțtad ta mod se
rios cauza păcii In Asia șl Jn întrea
ga lume. Clica marionetă din Corcea 
de Bud. a spus ambasadorul. Incerclnd 
eă înăbușe tendința de unificare paș
nică din Coreea dn sud. care dta zl 
în z! devine mal puternică. și-«ă-sl 
mențină existența sa menita plelrll, 
a declarat .atare de urgenta națio
nală", sub pretextul absurd ol! unei ,U 
imaginare „primejdii de Invazie <l!n 
Nord asupra Sudului”. Ea Intensifică 
șl mal mult represiunile foseteto asu-' 
prn populației sud-coreene, reorgani
zează aparatul de stat marionetă șl 
viața social politică pe picior de 
război, mărește forțele armato și zil
nic efectuează manevre militare de 
mare amploare.

întregul popor coreean, n subliniat 
vorbitorul, stringindu-șl rindurUe sub 
Gteagul luptei pentru rni'.'area pa
triot. va continua nă desfășoare lupta 
națională, va zădărnici prin aceasta 
toate unelUrile agresorilor sl va ob
ține realizarea măreței cauze istorico 
a unificării patriei pe cale pașnică 
șl independenta.

Subliniind că popoarele șl clasa 
munci loajre din România șl R.P.D. 
Coreeană stat legală de multă vreme 
prin sentimentul prieteniei, că ele se 
sprijină șl colaborează recforoc. 
ambasadorul a adresat mulțumiri po- 
FioruJul român pentru ojutorul mate- 

duoă război, exprimlnd. Jn încheiere, 
convingerea că relațiile de prietenie 
șl de colaborare etatornidte Intre 
ambele noastre partide, guverne și 
ponoare se vor întări si se vor dez
volta șl mal mult în viitor, pe baza 
prLndnlUor marxist-leniniste sl a in- 
temațlonalismutai proletar. Jn luata 
comună împotriva Imperinllsmu’ul, 
pentru victoria cauzei socialismului.

Sub egida Comitetului municipal 
București a!. P.C.R. șl a Ligii româ
ne do prietenie cu popoarele din 
Asia ș! Africa, la urina „Autobuzul" 
din Capitală a avui loc, luni după- 
amtază. o adunare, în codrul mani
festărilor prilejuite de luna de boU- 
darltate cu lupta poporului corecan.

ta adunare au participai membri < 
al Comitetului municipal București 
ol P.C.R.' reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, al Ligi! de 
prietenie cu popoarele din Asia șl 
Africa, activiști de partid st de stat, 
un mare număr de munrilocL Ingi
neri șl'tehnicieni.

Au fost, de asemenea, prczențl 
Kang Iăng Sâp, ambasadorul Repu
blicii Populare Democrate Coreene 
la București, șl membri al amba
sadei.

Adunarea a fost'deschisă do tova
rășul IMș Rădulescu, membru al 
C.C. nl P.C.R., secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C;1L, 
care a transmta din partea oameni
lor muncii, a Întregii pooulațl! a 
Capitalei un masaj de caldă priete
nie poporului coreean.
' A luat apoi c....................... "
Ițulescu, . directe- _  __ __J|M
După ce a evocat momente semnifi
cative olo lupte! poporului coreean 
împotriva agresiunii Imperialiștilor 
americani. vorbitorul a arătat că 
aceasta constituie o mărturie evi
dentă a faptului că ta lume nu exis
tă forțe capabile să îngenuncheze un 
popor caro iși apără «t fermitate 
flinta națională, libertatea sl drep
tul de a-șl hotar! singur destinele. 
După război, a spus vorbitorul, 
R.P.D. Coreeană s-a angajat In uria
șul efort de refacere a economici 
distruse, doblndind lntr-un timp 
scurt succese remarcabile in indus
trializarea țării, în modernizarea a- 
griculturil, ta dezvoltarea tavătămîn- 
lulul șl culturii, ta creșterea nive
lului de trai material și cultural al 
populației. Aceste realizări slnt ro
dul DOllUclI de Intensă mobilizare a 
forțelor poporului, de aplicare crea
toare a marxism-leninlsmulul la 
condițiile concrete ale țării — po
litică promovată cu consecvență da 
Partidul Muncii din Coreea.

Relevtod faptul că poporul core
ean continuă să fie împiedicat să 
realizeze unificarea Independenta șl 
pașnică a patriei, să-și exercite 
dreptul Inalienabil de a-șl hotărî 
singur destinul, el a Înfățișat stră
daniile oamenilor muririi din RJP.D. 
Coreeană îndreptate In direcția re- 
unlflcăril pașnica șl independente a 
țârii Ca. șl In timpul războiului. Bau 
In perioada refacerii postbelice — a 
spus vorbitorul — șl In prezent Ro
mânia susține activ, cu toată ener
gia, tn Organizația Națiunilor; Unite 

- și în alfe organisme internaționale, 
cauza dreaptă a poporului coreean, 
pronunțlndu-se cu fermitate pentru 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de sud, pentru ' încetarea 
oricărui -amestec în- treburile Interne 

de sine stft’âior ainlrațllle -sate' na-

ii cuvlntul Gheoraha Pi
lor tehnic al uzinal.

ționale, de a trăi Intr-o palrie unită, 
democratică șl prosperă.

■România social Ista’dezvoltă necon
tenit relațiile.. salo cu toate matele 
socialiste, adțrc.Tște colaborarea șl 
cooperarea pa tărim economic, teh
nic,. științific și cultural cu toate ță
rile, Indiferent de orlrulutrea lor 
socială Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socialisto Ro-

ta R.P.D.

Simpozion internațional de gerontologie |
în Capitală, au Început, luni di

mineață, lucrările unui simpozion 
internațional, organizat de Societatea 
de gerontologie din România, în co
laborare cu Centrul Internațional da 
gerontologie Kodală și secția socială 
din Asociația Internațională de ge- 
rontolojde.

La lucrări participă oameni de 
știință, cercetători și specialiști din 
țară, precum șl personolllățl din a- 
cest domeniu din 2D de țâri ale lumii.

După cuvlntul do deschidere, rostit 
do prof. dr. Ana Asian, președinta 
simpozionului, parllclpanțll au fost 
salutați de Nicolaa Ursea, sccretar 
general al Ministerului Sănătății,

S H E3
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Deși oftate, pe continente diferite, 
la mil de kilometri distanță una de 
alta, România șl Brazilia se Jnlllttesc 
pe terenul fertil al unor tot mai flirta
se relații de prietenie șl colaborare 
reciproc avantajoasă. In ultimii ani, 
volumul schimburilor comerciale ro- 
mâno-brnzlllenc a cunoscut o crește-' 
re apreciabilă, favorizata de dezvol
tarea In ritm rapid n economiilor am
belor țări, de dorința lor de apropie
re și conlucrare rodnică. Ca șl no 
alte meridiane, produsele Industriei 
românești stat ,tot mal prezente in 
Brazilia, bucurîhdu-se șl aid de un 
cresclnd prestigiu. între produsele 
noastre exportate pe piața braziliană 
se numără diferite tipuri de tractoa
re șl utilaje agricole, echipament pe- 

maslnl-unelte. produse cbl- 
iltele, Iar In prezent se află

troller. JB ____ ____________
mice șl altele, iar In prezent se află 
In curs de. tratative livrarea de uti
laje pentru dotarea unor fabrici 
ciment, echipament energetic șl 
prelucrare a lemnului. în același 
timp, Importăm din Brazilia cafea, 
cacao, slaal, pici șl anumita manu
facturate, exam!nlndu-se totodată po
sibilitatea de a . achiziționa, de ase
menea, minereu de fier, precum și 
articole netradlțlonnle, ea motoare Și 
alte produse alo Industriei braziliene a- 
flate In plin avlnt între Inițiativele 
menita să impulsioneze schimburile 
șl colaborarea economică bilaterală 
s-a înscris recenta vizită In Brazilia 
a mlnlstrulul-secretar de stat ia Mi
nisterul Comerțului Exterior, Nlcolne 
Nlcolae. Din convorbirile avute da’ 
oaspetele român cu titularii ministe
relor economice de nld. ca șl cu oa- 
manl de afaceri, a rezultat necesita
tea de a ae trece Ia o fază superioa
ră a relațiilor,' cum este cooperarea 
In producție șl eroarea do societăți 
mixte, care să ducă la o creștere 
substanțială a volumului schimburi
lor bilaterale. în această direcție 
s-au schițat o serie de Inițiative șl 
sugestii In diverse sectoare. Cu 
mal multe prilejuri, responsabilii eco
nomie! braziliene și-au manifestat In
teresul și dorința de a lărgi relațiile 
cu România, considerihd că nivelul 
actuol este Încă departe de n epuiza 
pofllbllltâțlle existente. Astfel, minis- 
Irul finanțelor, ANTONIO DELFIM 
NETTO, declara că „Brazilia oro an 
mare interes t _ ___
schimburilor comerciale cu Româ
nia”. r/slnicm dispuși — spunea dom-

de 
de

viața internațională

CONGRESUL FEDERAȚIEI
SINDICATELOR- LIBERE GERMANE

BERLIN 23 — ’ Corespondentul
nostru, Șt. Deju. transmite : Luni 
s-au deschis la Berlin lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres ai .Fe
derației Sindicatelor Libere ■ Ger
mane. La congres parUcipâ 2 200 de
legați, reprozentlnd pe cei 7,3 mi
lioane membri al celei mal mori or
gan! znțli do masă din .R.D. Germa
nă, precum și 090 oaspeți, pi’ 
care ?! 70 de delegații din 63 
țâri. Din partea Uniunii Generale „ 
Sindicatelor din România participă 
o delegație condurii de tovarășul 
Vfrgll Trofln, membru al Comllet’j- 
lul Executiv, al Prezidiului Perma
nent ol C.C. al P.C.R,. președintele 
Consiliului Central ol Uniunii Ge
nerale ’ a SfadlcateJor.

în prezidiul congresului 
loc primul secretar al 
P.S.U.G., Erich Honecker, 
iele Consiliului >de Miniștri

con

irlntre
> de

a-

luat
al

au 
c.c: 
președta- 

llululrde Miniștri al R.D.G.. 
Wflll Stoph. membri șl membri su- 
plennț! a! Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., reprezentanți nl Consiliului 
de Miniștri, Consiliului dc Stat, Ca
mere! Populare, Frontului Național 
și al organizațiilor da mata. în pre
zidiu a luat loc, de asemenea, tova-

râștil Vlrgil Trofln, conducătorul de- 
icgațlel sindicale române, conducă
torii celorlalte delegații etrălne, pre
ședintele F.S.M., Enrique Pastorlno, 
șl* secretarul general al acestei fe
derații, Pierro Gcnsous.

C.C. al P.S.U.G. a transmis
greșului sindical un mesaj de salut 
samnat de primul secretar Erich 
Honecker. Heinz Ncukrantz, membru 
al Prezidiului șl secretar nl Federa
ției Sindicatelor Libere Germane, a 
salutat delcgațlllo străine partici
pante. 1

Raportul asupra activității, desfă
șurate de sindicatele din R.D.G. In 
perioada care a trecut do la Congre
sul al Vll-ica plnă ta actualul con
gres a fost prezentat de Herbert 
Warake. membru al Biroului Poli
tie al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Federației Sindicatelor Libero Ger
mano.

Au urmat apoi discuții In raport, 
In centrul dezbaterilor congresului 
afi!nclu-so sarcinile ce revin sindi
calelor din R.D.G. In realizarea ho- 
tăririlor celui de-ol VIII-lea 
Eres al P.S.U.G.

Con--

0 cuvintare 

a lui £ Gierek
VARȘOVIA 33 — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumltrnșcu, transmite : 
La Wroclaw a avut loc, cu partici
parea iul Edward G Icrele, prfm-se- 
crctar al C.C, al P.M.U.P., șl a Iul 
Plolr Jaroszcwtez, președintele Con
siliului de Miniștri, o consfătuire a 
activului do partid, consacrată dis
cutării principalelor sarcini ccono- 

caremice, ideologice șl politice 
stau In fața organizațiilor de partid 
voievodale. Regiunea Silozlal supe
rioare dă pese 10 la sută din pro
ducția industrială a țării șl presto 7,3 
la sută din cea agricolă.

în încheierea lucrărilor consfătuirii 
a luat cuvlntul Edward Glerck, care 
a subliniat, printre alteia, posibili
tățile existente In acest voievodat, 
atlt In Industrie cit și pe tărlmul 
activității științifice șl de cercetare. 
Unul din. principalii (actori de <11- 
r.amlzare a dezvoltării țării — a 
spus el — ii constituie cuprul din 
bazinul laibinsko-Gtogowgkle, a că
rui producție trebuie să crească In 
următorii an! de trei ori, punîndu-so 
accentul pe realizarea de produse 
din cupru, cu un grad superior de 

j prelucrare.. .Alto domenii card- se..vor

de.autobuze.

Ședințe ale unor comisii
permanente ale C. A. E. R.

VARȘOVIA 28 (Agerprca). — La 
Cracovia 8-au desfășurat lucrările 
celei de-a M-a ședințe a Comldcl 
permanenta a C.A.E.R. pentru indus
tria itatrolulul șl gazelor. Parllci- 
panțli la ședință nu adoptat reco- 
mandări ta legătură cu propunerile 
pregătite do un grup de specialiști 
în probleme privind dezvoltarea co
laborări! Intre țările membre C.A.E.P.. 
ta domeniul sporirii producției pro
prii de petrol șl gaze. De asemenea, 
s-a procedat la un schimb da pă
reri pe tema unor alte probleme in
cluse ta programul complex. A fost 
analizată propunerea privind crearea 
unor organizații Internaționale aici. 
țărilor membre C.A.E.R. pentru re-; 
zolvarea ta comun n unor probleme 
In domeniul industriei de petrol și 
gaze.

★
ULAN BATOR. — între 17 șl 29 

Iunie, la Ulan Bntor a avut loc cea 
de-a 33-a scdlnta a Comisiei per
manente. o C.AE.R. pentru agricul
tură. Comisia a examinat recoman-î 
dările care decurg din hotaririlo șe
dințelor Comitetului Executiv al! 
C.A.E.R. in Te’privește ndlriclrea șl 
1‘erfecțlonaroâ tn continuare a cola
borării și dezvoltări! Integrării eco-1 
nornlce, socialiste a țărtțor membre! 

enlul agriculturii 
idărl r-
Unirea

Mitingul de la Phenian

»

prof. dr. lori Moraru,. vicepreședinte 0 
al Academiei de științe medicale, H 
prof. dr. docent Valerian Popescu, H 
președintele Uniunii societăților de N 
științe med'cale, prof. dr. Jean M 
Huet, președintele Centrului Inter- H 
național do gerontologie, sl dr. Ro--U 
bert van Zonneveld,- președintele H 
secției socialo a Asociației interna
ționale de gerontologie.

Timp de două zile, vor fl prezen
tate cercetări originale privind pro
filaxia bătrineții, » longevitatea co
lectivităților șl factorii de mediu fi
zic șl social care influențează asupra 
vieții omenești.

(Agerprcs)

nla sa — să studiem toate posIblUtă- ' 
țtle,' inclusiv problema creditelor, ca 
șl acordarea altor facilități care să 
conduci la stimularea comeriului . 
nostru cu România".

■ în legătură cu calitățile tractoare
lor românești, caro se exportă de ani 
de zile pe piața braziliană, mints- . 
Irul agriculturii, CIRNE LIMA, a fă
cut aprecieri elogioase, fiind totoda
tă de părere că -ar trebui exilași 
colaborarea In sensul livrării de

. . . 11

cu prilejul Zilei de lupta împotriva imperialismului S.U.A.

reeană este o chestiune internă a na
țiunii. care trebuie eă fie rezolvată 
d3 poporul coreean Însuși no baza 
principiului- outodctarminărll, fără 
nld un amestec din afară. Clasa 
muncitoare si celelalte pături ale 
populației, au arătat el. asulră la 
rounlficnrea Independentă sl pașnică j 
a patriei. Vorbitorii au reafirmat ho- 
tărirea Întregului popor coreean dini
R. P.D. Coreeană sl din Coreea ds 
«ud. de a lupta slrlns unit, umăr Ia : 
umăr. Independent do oolnlUe sl con
cepțiile politice.’pentru nuărarea si 
reunlflcarea țării Tn condiții de In
dependență. pentru salvarea națio
nală. pentru alungarea agresorilor
S. U.A. din.Coreea de aud.

Participant!! la miting au aprobat. 
Jn unanimitate, textul unui apel. ' 
adresat populației sud-coreene.

PHENIAN 23 (Agerpres). — Dună 
cum transmite ascntla A.C.T.C.. la 
Phenian a avut loc un miting orga
nizat cu prilejul Zilei de luptă îm
potriva Imperialismului S.U.A. In 
prezidiul mitingului au luat loc O 
3in U, membru al Comitetului Poli
tic. secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Co
reene. Klm’ Dbng Gyu. membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea. ■ Kan Rlan 
Uk, ' vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene; alte oficialități.

La miting au participat peste ' 
20 000 de reprezentanți ai oamenilor 
muncii, "al tineretului s! studenților. 
oita?!lor Armate! Populare Coreene.

în cuvtntărlle lor. vorbitorii la 
miting au sublinia! că problema co-

rința do a se înființa secții speciali
zate — una In cadrul acestui orga- 
1- __ l"., ■ ~ ~
din România — care să se ocupe do 
promovarea schimburilor bilaterale 
prin propaganda eomerclală, organi
zarea do expoziții șl,' alto forme. Pa 
linia acțiunilor de aprofundare a cu
noașterii posibilităților „ In vederea 
lărgirii și diversificării schimburilor 
se va Înscrie participarea Braziliei 
la epa- do-a doua ediție a Tlrgulai

trlbulnd la cunoașterea reciproca șl 
ire cu 

„__ ________ .__1,; iu
Brazilia nu fost traduse o seric de

zale — una ta cadrul acestui orga- la apropierea celor dtvafi popoari 
nism șl alta la Camera de Comerț origine comună. în ultimii ani, jii'f'S‘a -ir .OU -.r''' w-r..._t. » tis?- • _ - s 'f • .»■_•  _ B .

opere nîe-scriitorilor români, clasic! t 
și contemporani, Intre care pot fi 
menționate „O ecrtsoare pierdută”, de | 
CaragLale, ..Povestiri” do Ion Crean- . 
nă. ., Răscoala", do Llvlu Rcbreanu, l 
„ConstandJna" do Zaharla Stancu. I 
antologii de poezie s! proză etc. In 
prezent, se nuri !n cura de tipărire 
p’esa „O noapte furtunoasă” a lui 
Caraalale șl - o culegere de balade 
populare românești, o gramatică a ; 
limbii române, un dicționar romflno- 
portugbez și altul portugbez-romfln, 
ca șl o originală culegere de versuri 
ale poete! Stolo Leonardos Inspirate 
din poezia populară românească. Se 
adaugă apoi organizarea In ultima 
perioadă a unor expoziții ca cea -de 
Ja Porto Alegre, dedicată vieții mu- 
z'cale din România, șl cea do la Cu
ritiba despre arta populară româ
nească, , precum șl alte manifestări 
do acest gen. Tara noastră participă 
la bienala cărții din Sao l’aulo c&re 
s-a deschis la 16 Iunie, lor luna vii
toare va )ua parte la expoziția Inter
națională a cărții de artă, organizata 
de Muzeul de belle arta din Rlo.de 
Janeiro.............

Un eveniment do Importanță deo- ’ 
•. bl* 1 pe linia cunoașterii șl anropie-’- 
rli l-a constituit apariția, anul tre- 
cut, In cdllurn „Paralele",- n unul vo- 
luni ude articole șl cuvlntărl alo pre-‘L 
ședlntalui Nlcolae Coaușesru. Acest 
volum, primit cu rțțarc Interes de o- 
pinia publică, a penata cititorilor 
brazilieni (și In genere celor do lim
bă portugheză) gâ la cunoșltață. prin ■ 
vocea cea mal autorizată a poporu
lui nostru, despre.marile realizări ale « 
României socialiste pe drumul pro- . 
greșului și bunăstării.

Marile eforturi pa care poporal 
nostru șl poporul brazilian Io depun 
pentru valorificarea ' resurselor natu
rale conform exigențelor contempo
rane constituie o bază solidă pentru 
continua dezvoltare a schimburilor și 
colaborării pe multiple planuri. Baza
te pe principiile respectări! suverani
tăți! s! Independenței, ale avantaju
lui reciproc, relațiile romăno-brazl- 
llenc urmează un curs ascendent, In 
interesul amtelor popoare, al cauzei 
păcii șl colaborării Internaționala.

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO

București
In același ti 

roman!

romano

I n terna ț ional de - la 
toamna acestui an. __ 
delegație de qxtolallȘ'J 
Invitată să participe la expoziția 
dustrlală ..Brruri! Espo-72” de la__
Paulo, organizată în cadrul manifea- 

_ __ _______ tarilor legate de sărbătorirea a ISO
____ r. __ ___ Jtațllc care să ducă la do ani de la proclamarea lndepcn- 
sporire» exportului românesc de e- '■ dențol de stat a Braziliei.

Un moment Important ta promo
varea relațiilor, romăno-brazlllenc II 

j va constitui, ta toamna acestui an. cea 
de-a doua reuniune do la București 
a comisiei mixte de colaborare eco
nomică. De mr“----  ' ' ■ -
reuniunii urmi___ _
prezentanțl al unor ______ _______
care nu legături do afacori cu țara 
noastrâ

Cadrul relațiilor româno-brazUlene 
nu se limitează la terenul economic. 
Schimburile culturale, favorizate de 
afinitățile do limbă, cunosc și ele o

6

combine șl alte mașini agricole roma
nești de care avem nevoie ca șl al 

.schimbului do experiență privind 
dezvoltarea sectorului agricol”. La 
rindul său. ministrul planificării, 
JOAO PAULO DOS REIS VELLOSO, 
exprima dorința de a se examina 
„caile șl modaHU ' " ’

■!. • _■ 1: _____ ___ .HM .
chlpamcnle șl in general la amplifi
carea colaborării dintre țările noas- * 
tre”. în «cest scop, el a n-opus crea
rea unul colectiv de lucru, alcătuit 
d!n specialiști brazilieni și români, 
care să studiezeTn mod detailat toa
te poslbllltățije șl să. propună facto
rilor do decizie. In col mal scurt 
timp, soluții potrivita.

Diversa alte Inițiative au fost for- 
_ _ __ _______ ___ muiate In ultima vreme de. cercurile 
pentru dezvoltarea do afaceri braziliene. Așa, de exem

plu, conducerea Confederație! națio- _____ __ _________ ____ v.
male a Industriașilor a exprimat do- dezvoltare tot mai ’ pronunțalâ, con-

îenllonol că la lucrările 
:ează să participe șl ra

ff firme braziliene

.V. OHOS
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VIETNAMUL DE SUD
A7 "’i

& *

ATAC CIT RACHETE 
ASUPRA SAiGONULUI

VIETNAMUL DE SUD 2S (Agerprcs). — Forțele patriotice din Viet
namul de Sud au atacat cu rachete, duminica, periferiile orașului Sai
gon. Sase rachete au căzut asupra centrului dc instrucție militară 
Quang Trnng, aflat Ia ieșirea din capitala sud-vletnameză spre șoseaua 
nr. 1, rănind două persoane — informează agenția France Presse.

Pe, aceeași șosea, la 33 kilometri 
nord-vest de Saigon, detașamente 
ale Frontului Național de Eliberare 
au lansat obuze de mortlere asupra 
orașului, Cu ChL De asemenea. »a- 
triojll -au’bombardat mal’ mullc po
ziții Întărite ule inamicului nmnlasa- 
le la £0 kilometri vest de Satgom 
Ofensiva forțelor de eliberare a eon- cupru pozițiilor 
linuat. în cursul zilei de duminică, sl ' patriotice, dnr ai 
în zona, Platourllor înalte, unde a —■ --------*-*-

fost supusă tirului o poziție inamică 
din apropierea orașului Phu My.

împle violente ®-au desfășurat In 
tot 'cursul zilei de 23 Iunie In, jurul 
orașului Hue. floldindu-«e cu pier
deri ln rindul ' armatei salgoneze. 
Militarii «algonezl au încercat de 
mal multe ori, să lanseze atacuri a - ----- L. (Jgțjjj^g t|e fOrtcie 

au primit riposta fer

R. D. VIETNAM
mă a acestora

NOUL GUVERN ITALIAN
ROMA 2S i— Corespondentul Ager- 

pres, N. Puțcoa. transmite : Preșe
dintele Republici! Italiene. Giovanni 
Leone, l-a primit. Iun! ta Prinz.. la 
Palatul Qulrlnale.1 sediul prcședln-- 

■tie! republicii,’ pe premierul -- de- 
Benmal, Giulio Andreotti, care l-a 
anunțat că acceptă £ă formeze noul 
guvern. Andreotti a prezentat. , tot
odată. lista cabinetului său — b coa
liție tripartită, formată'din'' damo- 
crat-creș’inl. sodailst-'dcmoera'J șl li
beral'. BȚirtjlnită In Partamont de 
republicani — d’n care tac parte 18 
miniștri ui fl 'miniștri fără porto
foliu. Vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri j! ministru a! auărărll a 
fost numit Morio' Tnnnstd . fP.S.D.I.) 
ml nistru da externe — Giuseppe 
Medid (P.D.C.) ministru de Intcnif 
— Mariano Rumoj (P.D.C.). minis
tru! trezorerie! — Gîovannl Mala- 
godi (P.L.I.), ministru! Industriei și 
comerțului — Mauro Ft>rri (PJ5.D.I.) 
ministru] comertPlu! exterior — Mat
teo Matteotl! (l’^.D.I.).
. Luni acare, membrii noului guvern 
au depus jurfimintul,

LONDRA

.HANOI Zfi (Agcrpros). — In dlml-. 
naa'.a zilei de 28 iunie avla'ia Sta- 
toto- Unite a lansat bombe sl rache
te asupra unor cartiere populate." 
precum și. asupra iinor clădiri cu ca
racter public .din. Hanoi. printre care 

rul'Cohg Dai o pullclin'.ci'i si o fer
mă experimentală din districtul sub
urban- Gta Lam —' informează agen
ția V.N.A. în aceeași zl a fost bom
bardat . 91 orașul Ilalfong. fiind dis
trus, printre altele, si un dispensar 
de boli cardiace. Mulțo persoane 
sl-au pierdut viata ca urmare a a- 
cestor bombardamente.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care protestează cu ve
hementă Împotriva acea lor raiduri

tator Unite a lansat bombe sl rache-

precum ș! asupra

gjiltaJul antîlubercutos din cartle-

de exterminare, a căror victimă 
este, in primul find, populația civilă.

Reprezentanții diplomatici din Ha
noi au fost invitaU.- la 23 iunie, fifl 
viziteze o» serie ’ de zone in care nu 
fast efectuate; recent. ', atacuri , ale . 
aviației Statelor Unite aranrn unor 
diguri, baraje sl clădiri si Instltutll 
cu caracter nubile. Informează agen
ția V.NJL Membrii corpului diploma
tic, însoțiți de .ministrul adiunct al 
lucrărilor pentru . conservarea apel. 
Phan My, nu avut, prilejul «ă, vodă 
digurile si barajelc'distrwe din pro
vincia Nam Ha. cbnatatlnd la fata 
locului sl distrugerea a numeroase 
locuințe din Jurul respectivelor .lu
crări de hidroameliorații, precum si 
a cartierului de locuințe sla fabricii 
de textile din orașul Nam Dlnh,

Emil Bodnaraș—Edward Eeath
LONDRA 28 — Corespondentul publldi Socialiste . România, lordul

nostru, N. Ptop&anu, transmite : Luni Carrington, ministrul apărării șl pre- 
dlmliioața, vicepreședintele Consi
liului <lc Stat al Republicii ‘SocialLste 
România Emil Bodnaraș. ■ care se 
află Inir-o vizită neoficială in Marea 
Britanle, s-a inflinlt cu primul mi
niștrii. Edward Heath; cu caro n avut 
o convorbire. Cu arest prilej,-au fosi 
discutate o serie' de probteme pri
vind dezvoltarea • ralnțillor bjtaterala 
Intre România șl hîarea ■ Britanic, 
precum -țj probleme internaționala 
de intorei comun.

Apoî. prtmuj ministru, britanic a 
oferii un prinz ln onoarea oaspetelui 
român, La cșre ,âu participat acade
micianul ■ Henri Ccxandl. mlntatru 
consilier la Coriilliul ite Stat al Re-
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Congresul Internaționalei Socialiste
• „In prezent drumul este deschis pentru convocarea rapidă

’ a unei conlerinte pentru securitate europeană"
-VIENA 23. — Cpraspondcnîul

nostru, P. Stănce&eu, transmite : Luni 
s-a deschis la Vlena, In marea sală 
de ta „KonzcrLhaus-, cei de-al 12-;ea 
Congres iți ’.Inlernațlonviiel SoclalWe. 
dau parte 200 delegați reprczenUnd 
circa .30-dc partide șl organizații ra- 
gtonale.

Imediat după festivitatea do des
chidere. a avut toc o ședință a Con- 
Mllulut General al Internaționalei 
Socialiste, In cadrul riirela Bruno 
l’lttcrniann a fost reales. In unanimi
tate, președinte ol acestei organizații.

Au fost reluate apoi lucrările 
propriu-zlse. în cuvliițui de deschi
dere, Bruno l’literinann a exprimat 
dorința partidelor sorial-ileruocratc

Carzlngtoa, ministrul apărării șl pre
ședinte a] Partidului Conservator, 
Janies Prior, ministrul’ Bgriculturil, 
pescuitului șl alimentației, lordul 
Bridges, consilier tal'șefului guvernu
lui britanic, și Julllen Bultard, di
rector ta Foreign Office. Au fost, de 
asemenea, prezcnțl ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Lon
dra, Vaslle Pungan, șl ambasadorii! 
Mirii Britanii la București, ■ Derick 
Rosalyn Ashe.

Apel în vederea soluționării 
situației din Irlanda de Nord

DUBLIN 20 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat agenției T. AS.S.. se
cretarul general al Partidului Co
munist din Irlanda, Michael O’Rior
dan, n adresat lin apel tuturor oa
menilor muncii din Ulslcr' pentru 
întărirea unității de acțiune ln ve
derea soluționări! situație! din Ir
landa-de.Nord. El a -Bubllnlat că, ln 
prezent, au sporit șansele lichidării 
prejudecăților religioase, folosite de 
cercurile de dreapta din .Ulster pen
tru, a-l Înverșuna pe catolici șl pro
testanți uni! împotriva altora. In 
scopul distragerii atenției de la ade
văratele cauze — de ordin social — 
ale situației încordate de aici.

h
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In alegerile din Okinawa

TOKIO 39 (Agcrprca). — Alegerile 
desfășurat® ieri In Insula Okinawa, 
pentru ocuparea funcției de nuverna- 
tor. s-au Încheiat, eu victoria renre- 
zontan tulul partidelor opoziției. Cho- 
byo Yara. După despuierea a 30 In 
sută din, urne. Yarn are un avantaj 
de aproximativ 23UOO voturi fală de 
ridvorsarul său. Salsaku Ota., candi
dat din partea narildcdui de uuvăt- 
namlnE’si. după cum■.remarcă anen- 
tin Kyodo, este d© așteptat ca. la cu
noașterea rezultatelor definitive, a- 
cesl avans să devină si mai sub
stantial

Comenllnd nuccesul lui Yara. Tet- 
suo Fuwa. președinte al secretariatu
lui GG al Partidului Comunist, a

subliniat că aceasta constitute „o ma
nifestare clară a opoziției celei mai 

- mari părți a electoratului față de 
planul oficialităților japoneze 6i •- 
merleane de a menține Intacte ba
zele militare ale S.U.A. din inșnlă“.

De asemenea. Toshlaki Yokohama, 
oreședlnte al Comitetului electoral 
al Partidului rarialist. a declarat că 
populația șL-a exprimat astfel opozi
ția față’-ac termenii aeorcliLliftTde <re- ■ 
troce-dare a Oklnnwta. „Victoria Iul 
Yara, a apus el. 'arată că locuitorii 
Insulei se pronunță pentru îndepărta
rea bazelor mRItare sl a armelor nu
cleare șl pentru restaurarea Dăcli ln 
arhipelag". ' 1
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Comunicat cehoslovaco-cubanoz
PRAGAi 28 (Agerpres). -

Praga. a foa| dai publicității comuni
catul comun privind vizita făcută In 
R. S, Cehoslovaci dc delegația de 
partid șl r guvernamentală cubaneză 
condusă de .Fidel Ca»lro. prim-aecre- 
tar al &G. a! P.C. din .Cuba; primul 
mlnls’îru al Guvernului Revoluționar 
al .Cubei șl convorbirile purtate cu 
delegația de partid sl guvernamen
tală cehoslovacă, condwfi de Gustav 
Huwak. secretar - general al > GG • sl 
P.C. din Cehoslovacia.

■ Părțile au constatat, cu satisfacție. 
r.ă rctatJile șl contactele dintre cele 
Gnuă țări ș-au dezvoltat considerabil 
ri nu rel’ev'at necesitatea dezvoltării 
multilaterale. In-continuare, a colabo
rării pe linie-de oartld si de stat, 
precum și Intre organizațiile pbțteMl. 
Partea cehoslovacă condamnă oqR- 
tlca■ agresivă a S.U.A fo'ă do Cuba, 
precum al ocuparea de către S.U.A. a 
bazei maritime' Guantanamo, aflată 
pe teritoriul cubanez.

Partea’ cubanezii a exprimat depli
nă înțelegere Sl sprllln pentru cere
rea justa a IL S. CehoaJovâce* uri-

FIDEL CASTRO A SOSIT LA MOSCOVA 
MOSCOVA 28 (Așerpresj. ,4- Ea In

vitația GG al P.GU.S. șl. a guver- ■ 
nulul "sovietic, Iun! a sosit la Mos
cova, Inlr-o vizită oficială de - prie
tenie, Fidel Castro, prim-sccrctar al 
C,C. al P.C. din Cuba, primul minis
tru al Guvernului !lev<gu',!o:mr ol 
Cutei.

La aeroport, Fidel Castro a foat 
înllmpirsat.de Leonid BrejMv, secre
tar general al.-GC. al P.GU.SV Si

Congresul Uniunii 
Sindicatelor din R.F.G.

BERLINUL OCCÎDENTĂL S»’ (A- 
gerpres). — Cel de-a.l IX-lea Con
gres al Uniunii Sindicatelor din R.F. 
a Germaniei (D.G.B.l o-a deschis, du
minică în Berlinul Ctecklontal. La lu
crări participă 453 dc reprezentanți 
aT celor peste. 7 milioane de mem
bri înscriși., precum sl numeroaso de
legații de peste hotare. Delegația 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
Romdhla rate sondusă da. Ștefan 
Pavel, lecretar al Consiliului Cen- 

■țral al UXțiS,R- PreședlnțeleJUnhmll i 
.șțjțdlcateloE ;lin S R.F. a Gennanloi: 
Oskâr Vetter, a apredal- “participa- . 
rea. pentru prima oară ta "ongre- 
rnl iindlcatelor vesl-aermano. a .-e- 
prezentaniilor sindicalelor din Uniu
nea Sovietici, 3utaorla. Polonia. Ro
mânia Ji Ungaria :a o zxpresie a 
desyndoril ■care-șl croiește drum In 
prezent In Europa.

re': ! re "îi V’ >•-: F 7- ;. ’'?/.» ; 'i >
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de a promova o politiei de'destin
dere și a salutat, in legătură cu ■ a- 

■ ceasta, ratificarea acordărilor R. F. 
a Germaniei cu Uniunea Sovietici șl 
cu Polonia.' Vorbitorii! s-a declarat 
in sprijinul oricărei Inițiative me
nite să extindă colaborarea econo
mică, științifică șl tehnica cu țările 
din răsăritul Europei. El a exprimai 
speranța eă proiectata conferință ge- 
neral-europeană va da posibilitatea 
țărilor conllnenlultii nostru, țări cil 
sisteme poli Lice diferite, să arate ci 
este posibilă înlocuirea confruntării 
prin cooperare, că poate fi creată o 
zonă stabilă a păcii.

Această idee a fațl reluată $1 In 
raportul prezentat de vltană Ja- 
nltschek. secretarul general ol Inter- 
națlohalel Socialisto,-caro a exprimat 
satisfacția pentru progresele consi
derabile înregistrate ln ultimul an pa 
calea dosUpderil Intre E»l și Vfest — 
cu deosebire In Europa. El a opinat 
că Jn prezent, dramul este deschis 
pentru convocarea rapidă a anei con
ferințe pentru securitate europeană". 
Partidele socialiste — a spus el — 
sint ferm convinse de necesitatea 
destinderii ți normalizării raporturi
lor Esi-Vest, spre a șe ajunge lă asi
gurarea păcii — aspirație a oameni
lor manei! dia Europă șl din în
treaga lume.

a 0 S E3 0 0 0
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

vlnd recunoașterea de către R. F. b 
Germaniei a lipsei de valabilitate, 
de la bun Început a acordului de la 
MClnchen — se arată In comunicat.

în aprecierea situației Internaîlo- 
■ nale. cărțile împărtășesc punctul de 
vedere că trăsătura caracteristica a 
etapei' 'Actuale1 6 constituie dezvolta- 

, rea procesului revoluționar șl criza 
tot mai evidentă a imperialismului. 
In evoluția acestui proces un rol 
Important avlnd existența si .forța 
țărilor socialiste. Cele două nării 
condamnă toate formele de colonia
lism șl neocolonialism. Ele șl-au ex
primai hotărireă de a acorda. In con- 
tipuare. un sori lin multilateral po
poarelor Indochlnel. au condamnat 
noua awaladare e agresiunii S.UJL 
In Vietnam șl nu cerut retragerea 
trimalor americane din Indochina.

în cadnd schimbului de opinii a- 
Birare situației din Eurona. oărtlle au 
subliniat Importanta deosebită a or
ganizării. Intr-un viilor aureolat, a 
Conferinței general-euronane pentru 
Kerorltate șl colaborare, pentru care 
au fost deja create condiții favora
bile.

La Invitația președintelui 
Iosip Broz Titof “ s6s‘t’ln 1ue°- 
fltavla împăratul Etiopiei. Halle Selaa- 
sie I.

V IT RI N A"jRCO- e

| „Ceea ce a fost conceput pentru
un secol n-a durat decit șase luni 

î o Agenția France Presse despre agravarea contradicțiilor 
i interoccidentale in legăturfi cu problemele monetare

i Miniștrii dc finanțe
, ț ai „celor zece* membri

i ji candidați la Piața
’ comună s-au Inîîlnit
\ ieri ta Luxemburg
i pentru a lua o holârt-
î re comună in proble-
i - mele legate da actuala
,■ criză monetară, care
\ — după aprecierea ob-i servatorilor de presă1 occidentali — „pune
t ‘ la încercare conzfruc- 
; ția vest-europeană
ț inci fragilă*,
i Intre timp, presa in-
1 ternnilonală continuă 
l «ii comenteze, diferite 
) aspecte legate de si- 
) tuafta de pe Ptata fi- 
l nanclără ■ capitalista. 
1 „Europa bc află din 
4 nou ln plină criză mo- 

netorfi — .trwuniite a- 
< genția France Press® 
i — tar aceasta eo In- 
1 tîmplă la rase Juni 
i după reallnlcrea din 

10 decembrie 1971 de 
ț la V.'a-ihlngton. salu- 
1 tatii la timpul său in 
1 S.U.A. ca “evenimentul 
i care trebuie sa dureze 
1 un secol-. Cum se 
ț ‘ vede, acordul nu n re- 
i zîstat primei presiuni’ 
i ecrtoare a «speculei. A- 
i cesta este, după Dă- 
j rerea observatorilor 
ț vMt-curopeni «asp-ec- 
i tul cel mal dar âl noii 

ctaDe a crizei moneta
re în caro a intrat lu
mea occidentală»".

Referindu-se ta con-

Măsuri
a industriei etatizate

Industria etatizată se află 
dteva zile In centrul .unor as>d 
dlscuțB, generate do reactualiza 
proiectelor privind reorganizarea 

! producției do oțet ln ansamblul e- 
conomîel pușlTieco sectorul etatizat 
deține o .pondere însemnată, Inclu- 

i zind mari combinate metalurgice,
> exploatări miniere, uzlhe chimice,
l căile ferate, producția de energie

electrică, principalele bând. în ma
rea lor majoritate, întreprinderile

trndicțUle pe care le 
generează aceasta port cu 
nouă răbufnire a cri
zei monetare, aceeași 
agenție scrie :

„Problema funda
mentală care se pune 
estanu numai de a fii 
cit limp va „liote." 

, Ura sterlină, te ce ni
vel va fi stabilii cursul 
el șl care alte monede 
1 se cor alinia, ci mai 
ales politica ce o vor 
adopta vesl-eurooenll. 
față de S.U.A.. In ma
terie monetară. Do 
altfel, remarcă A.F.P., 
problema dominantă 
de ta începutul crizei 
monedelor occidentale, 
care se agravează cu 
fiecare an ti de care 
americanii par să se 
dezintereseze lăslnd 
pa cMt-curopeni să se 
descurce cu dolarul lor 
pa care l-au declarat , 
neeonverlibil la " 
auputi 1071, este toc
mai aceasta".

In legătură cu opțiu
nile existente fn pri
vința redeschiderii 
piețelor de schimb, 
care și-au tras obloa
nele, plhd marii, co
mentatorul aaontiel 
„France Presse" rele- ■ 
vă că în cadrul grupu
lui celor zece există 
două poziții da necon- 
eillat. In timp ce. 
R.F.G. este favorabilă află monedele si eco- 
fluctuMi

ducătoare de oțel ®e plasează, din
; 'n H ■ »’WVW ft «waw î, « 1 9 ' '

ducătoare de oțel ee plasează, din de mărimea celor existente Ln țările 
punct de vedere al număruiu.i de vest^europj.ne. ■ ■ I
saiarințl. ptf SocuL 10 printre firmele Dat fiind faptul că unitățile celor .
«imitare din țările occidentale, dar patru Întreprinderi re află amplă- '
pe tocul 20." dacă se ta In consîde- sate'ln trei regiuni diferite (Austria | 
rare elfrn lor dc afaceri. ,V1 v,H"n •’ «hh»» r<v»-vhnt-

tn urmă cu rițlva ani un grup de 
experți sugera raslrlngprea dra&'llc& 
a tocurilor [de muncă șl închiderea 
unor unități «ocolite nernnlnblle. 
Această soluție a dccSmșat, evident, 
protedte enefglce <lln partea sindica
telor, a oasnetuloc muncii ji, ta ge
neral, a făclorilor do răspundere- 
ecotiomico-soclalâ, din regiunile vi
zate.

Noul proiect lansat zilele acestea, 
după lung!;discuții Intre specialiști, 
prevede fuzionarea a două mari 
combinate ț „VOEST" șl „ALPI.NE" 
avlnd ca- njLrilo uzinele „B-ohler" șl 
„Schocllpr-Bleckmann“. Rezultă un 
concern cu aproape 70 000 salariațl,

In apărarea locurilor de muncă
Presa jVesl-gcrmană relatează In ultimele zile că mari întreprinderi din 

TLF.G. âu anunțat intenția de a proceda Ia concedieri masive. Printre ele 
se-numirii: uzinele ^Honomag^, „Continental". „Uzinele unite pentru pro? - 
lucrarea metalelor ușoare" din Hanovra. precum șl uzinele „Volkswagen" 
din orașul Wolfsburg.

In semn de protest, zilele trecute, peste „t 000 dg muncitori de la „Ha- 
nomag- aul organizat un marș, armat de an miting de masâ. El și-au nia- ,

de swî, Vlena și. Stlria), reorghni- ’ 
zarea industriei de oțel.'a stârnit u- ț
nete Îngrijorări pe plan local So- i
luția adoptată de conducerea In- ■ î 
(Jualrlel etatizate șl susținută de gu- t 
vere Încearcă Insă să nu dezavan- ' 
tajeze nici una, din cale trei- . re
giuni ți promite, mal' ales,,că ma
rele concern care va lua ființă 
asigura po mal depărta «locurile 
muscă existente.

Factorii rasponsabHl nu omit -țo-r 
tuși să menționeze că deciziile a- 
doplate acum constituie doar'Înce
putul reformelor așteptate pentru 
aducerea Industriei etatizate la sin 
nivel competitiv pe plaja mondială.

Vlena Petre STANCESCU

vest-,europene ln ra- 
; :j dolarul. Fran

ța, «prifiniM de Comi
sia de ta Bruxelles, 
dorește insîiîuirea ți
nui control întărit al 
mișcărilor de capita
luri, cu stabilirea unei 
duble piețe de schimb. 
„Ambele soluții, con
sideră A.F.P., prezintă 
grave Inconveniente. 
Prima pune ln siluaflo 
delicată Ura Italiană, 
In prezent mai statiă 
declt celelalte monede 
veat-eiirdpene. și ar da 
un mare avaâtaj co
mercial Statelor (Uni
te, pentru că dolarul nr 
putea ,fl .încă devalo
rizat ln fapt Cea de-a 
doua, care ar constl- din

__ _________ , .. . .....  
tină» a itolantluî. ai nomag- au organizat un marș, armat de an miting de masă. El și-au ma- , 
menținerea narilAtHor nifestal astfel dezaprobare» față de hotărirea de a inehlde clteva secții ale ■
fixo pentru operațiu- uzinei ș] de a concedia I C©0 de muncitori. L» miting an participat și man--
'nlle comerciale., pare j2 —«t- -■ ..

kolal Podgorn.ll. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem rd U.R.S.S., 
Alexei Kostghln. președintele Consi
liului do Miniștri, șl de alte persoane 
oficiale sovietice.

In aceeași zi, a avut loc o Intll- 
nlre prietenească Intre Leonid Brej- 
nev, Nikolai Podgornll. Alexcl Kosl- 
ghln șl Fidel Castro, care nu discutat 
probleme, ce Interesează cele două 
părți, relatează agenția T.A.SS.

ln general, sini destui de 
mtilfi : ca turiști, pentru afaceri, 
In uteltd. Se fotografiază la pi
cioarele turnului Eiffel ri se în
torc satlsfăcuți acasâ, peste 
ocean. Unul din et a plecat insă 
'mai puțin Incinta!.

Profesorul Murray Gell-Mann, 
de la Institutul Tehnologic din 
California, are — sau avea — o 
masivă reputație de savant fin 
15S5 a primit premiul Nobel 
pentru cercetările in domeniul 
fizicii teoretice). Motiv pentru 
care a fost invitat zilele trecuta 
la Paris să susjiml cinci prele
geri despre particulele elemen
tare la prestigioasa instituție de 
igvățămlrit Collăge de France. 
Așa-i In lumea jlUnfel, schim
burile de opinii ajută la pro
gresul cunoajteriL

Numai cd, în cazul de față, 
schimbul a funcționat unilateral 
și în sens Invers, in prima zi, 
nici nu țl-a desfăcut notele la 
pupitru, sl unluerrilarli din am
fiteatru l-au asaltat cu intre- 
bări : Cum se face că un cer
cetător In fizica teoretică se în
deletnicește cu chestiuni foarte 
practice, cum ar fi participarea 
sa la faimoasa „dfuirie Jason" 
care a pus la punct un șir de 
tehnici speciale distructive In 
Vietnam, sub conducerea directă 
a Pentagonului și C.LA. ? Ce 
glndește despre aplicarea cerce
tărilor științifice la distrugerea 
digurilor ? Ce relație cede dis
tinsul fizician Intre particulele 
elementare și cele 26 milioane 
de cratere de bombe care au 
sfredelit calul Vietnamului ? In 
ce măsuri a colaborat la pune
rea la punct a unor tehnici mi
litare „de virf" pricind defolie- 
rea pădurilor, detectarea seismi
că li acustică a forțelor militare 
patriotice, tivurile de noapte, 
bombele ghidate prin laser ?

Murray Gell-Mann a intrat în 
amfiteatru la ora 17 — și l-a 
pirăstt după 15 minute, spunlnd 
cu un zimbet acru că n-a venit 
să conferențieze despre Viet
nam. A doua zi. Ia următoarea 
erpunere, a fost asaltat din nou 
de asistență cu întrebări asemă
nătoare. Drept care și-a string 
notele ți,a vrut să plece. A vrut, 
dar n-a mal reușit să părăsească 
sala. Studenții ți membri ai 
corpului didactic i-au blocat ie-; 
șirtle, rețlnindu-l in mijlocul lor 
eu o pasiune, foarte, să zicem, 
indlrJUă.

ăși&șșEEii: 
pțecifm șl’forrmărea unui „con
tingent de gardă" ca distinsul 
conferențiar să poată fi scos In 
stradă. „Este pentru prima oară 
in întreaga istorie a acestui a- 
șezămini ed Un incitat, este Im-j 
piedlcaf să vorbească" — a de
clarat embrtologistul Etienne 
Wolff, administrator la Collăga 
de France.

Si totuși; na-l ața că schimbul 
de opinii ln lumea Jtiinlei aiută 
la progresul cunoașterii — chiar 
dacă este unilateral, de la amfi
teatru către catedră 7 Dej pildă, 
in cazul de față, s-a putut veri
fica experimental că oprobriul 
este o categorie ce eludează le
gile fizicii : este indicirlbil ți ră- 
mlne integral. Nu se poale des
compune ta particule elemen
tare.

Un american ta Paris s-a în
tors. acasă nesatisfăcut șl fără 
fotografie la pldoarela turnului 
Eiffel.
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au, început luni ta Paris. Ca preșe
dinte ol reuniunii a fost alea. In una- 
n!m,lta‘fcjept«țzțMl#mhlkUrii noasbț?, 1 
proL-s-Jcan-’JUvescuț.președintele Co? 

YnlsleT nățlonâle a României pentru 
UNESCO.

Conducerea P. C.' Italian 
a holărit ca tradiționalul Festival al 
ziarului „Unită" aă se desfășoare, a- 
nuracesla, ta Roma.’Infra 23 septem
brie și 1 octombrie.,

Ministrul afacerilor exter
ne al Japoniei, Takeo FukudB- 
sl-a prezentat oficial candidatura ta 
funcția do oreședlnte al Partidului 
Liberal-democrat (șl. lmDlldt. de 
prlm-mlnlstru)’.' devenită vacantă prin 
demisia. înainte de termen, a Iul El- 
saku Sate.

Lubomlr Strougal, pTesedintele 
Guvcșnulul federal al R. S. 

, Cehoslovace. Jozef Lenart, prim- 
, secretar al C.C. al P.C. dln Slo

vacia, Peter Colotka, președin
tele guvernului R. S. Slovace, 
și alie persoane oficiale au vizi
tat, ln cursul zilei de lunL Tir-' 
gul internaîtonal de produse 
chimice — „Incheba — 1972", 
deschis ta Bratislava. La stan
dul Republicii ȘociaUjte Româ
nia, oaspelli au fost Inlimplnafi 
de consulul general al României 
la Bratislava, Caro! Cazma. 
Lubomir • Strougal a apreciat 
standul României ji modul de 
prezentare a produselor.

Președintele Pakistanu- 
Jțjj Zulfikar All Bhutto, a declarat
In. cadrul ungi conferințe de presă, efl 
snteră să eoiiitilncaacâ cu premierul 
Republici! Bangladesh. Mujlbur Rah- 
ma,n. .ln cea de-n doua parte ă lunii 
Iulie. Dacă Mujlbur Rahman nu poa
te' veni In Pakistan, a apus Bhutto.

- a n, , - - or- ’'■ •’ ’• ’7-?: ;; '

Vizita Iul N. Sianuk în Al* 
bOnia.' fiorixtom Slanuk, șeful sta
tului camlxxtalnn. președintele Fron
tului, Unit, Național a! CambodgleJ, 
care se află In EL P. Albania, a viri- 

" lat dlșlrlctul Durr'cs. El a fast Inso
lit de Afctimet 'Shehu, . președintele 
Consiliului, de Miniștri at R. P. Al
bania, șl de alte ofîclalltăll albaneze. 
La -.înapoierea Un llstridul1 Durres. 
Nopodpm'- Slgnuk . a vizitat uzina 
„Trâktor!" din Tirana.

Reuniunea Consiliului de 
Securitate/pentru luni

”șl ronsacralfl dezbaterilor pe 
- tatdentetor petrecute lă
! r-libaneză, a fost amina

Sirimavo Bandarandkș 
la PflMn.''ĂsenUa'China Nouă a- 
nunjta'că Dun BLu. președintele In
terimar ăl R., P." Chineze, și Clu , En- 
laj. premlșrul Consiliului de Stat, au 
primit, 'duminl&ă pe Sîrimav'o Banda- 
rahtflke. Drirriul' ministru al Reoubhcil 
Shri Lanka. Duminică seara, premie
rul Clu En-laL a ciat o re&pțle Ih 
cinstea primului .ministru a| Republi
cii Shrf Lanka.. Au rostit alocuțiuni 
Clu En-Ial șl ȘJrimavo Bandaranalke.

0 plenara a conducerii 
P. C. German,,n eadm! cSreln au 

: fost examinate o serie de- probleme 
legale de ppslbl’ltalea organizării ln 
FL F. a Germaniei de alegeri parta- 
menbrre anlMpalc, a avul’loe la Dfls- 
ftflîrlqrf. Plenara, a adoptat o hotflriro 
in legătură cil participarea P.C.G. la 
aceste alegeri. •'

An Inrrf fifîr<rft InrrnTtlfi pregătit să plec In Dacca !n.a-. hu îuui siirșii. luuianiu ccs;- Mu lndlferenl un<|G tnallfl
plenarei C.C. al P. C. din 
fHlilft , a , - ascultat, Si ’a
examinat raportul secretaruluii gene
ral adjunct nLpartldiilul; Victor Dlnz, 
cu privire la sarcinile actuale ale cn- 
munlștlto- chlllenj. .1^'încheierea lu- 
erfi'rilor, Mario Zamorano, membru âl 
Comisiei. Politico a C C. al Partidului 
Comunist dl:i Chile, a rosllt o cuvln- 
tafe în care a subliniat necesitatea 
moblllzărlL tuturor rnațalr» populare 
ta" iupia . pentru ‘ transformări' sdclâl- 
economice râdidato In . țară, precum 
si ta lupta in vederea izolării forțe
lor reacționare raite se osMin înfăp
tuirii. acestor otilccUvo. ’ . ■

.. -■* .; , ... < ■ ji; . '■• -
Lucrchilo reuniunii de 

OXperți convocată de UNESCO 
pentru pregătirea 'conferinței miniș
trilor .educației din țările europene, 
care urmează Kă .ftlbă toc ln anul 1073,

I. '5- ;< »
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ia o. holărlre de peri- 
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15 greu de generalizat din llupă cutu relatează aăptăniinaini „Unscrc ?elt“. delegalll ruinelor par-
n'c* h!s!,!u' tehnice si po- Itclpante la demonstrație au cerut coordonarea acțiunilor muncitorilor din

Industria metalurgica prelucrătoare sl adoptarea unor măsuri care 
asigure menținerea locurilor dc muncă.

G, D.

Astfel vodo caricaturistul revistei „Der Spiogo!” intenția conducerii - 
’ ' , firmei „Volkswagen* do a concedia 6 000 do muncitori

cu lipituri' de

plese-auto.

timp

monedelor

nzmei ,țl de a concedia 1 OvO de mo 
ci lori de Lai uzinele „Volfcrwagen^.V

rațiuni tehnice șl po
li fd-aa».

Dar, indiferent de 
măsurile pe, care ar 
putea'să le ia cu titlu 
provizoriu, vest-eurd- 
peraii «Ini ln nrfzer.t 
■>ln >■ încurcătură-' — 
conchide A.F.P. — de
oarece d trebuie să

etatizate aduc importante venituri 
statului, Îndeosebi !n cadrul exp-'ir- 
lurilor. ’

Cu toate acestea, datorită dotări! 
tehnice Inegale, amplasării tor geo
grafice (mai aproape sau nial-'de- 
parie do principalele căi de trans
port), nivelul producției șl rentabi
lității unităților din Industria de o- 
td nu tkSto omogen.’'Recent can
celarul Bruno Kteliky menționa .că 
cete jxi'.ru societăți nustricco.- pro-

r. a -■
-T

cest scop, sau Indiferent undo înaltă 
parte”.

Primul vicepreședinte, al 
Congresului din Guatemala, 
Ol'velro Castaneda Paez, a tost ueta, 
duminică scara, ln timp co se afla 
t'ntr-un restaurant din Ciudad de 
Guatemala. Autorii au re-.ișil Eă dis
pară. , , ■

„Societatea petrolieră de 
ștat ecuadoricmâ" B fosl woa- 
‘Ș prinfr-lin decret semnat de pre
ședintele Ecuadorului. Guillermo Ro- 
drlffuez Lara. Decretul stipulează 
largi aLribuțlunl co revin acealel ®o- 
cletâll In ce privește aDllcarea leali 
psupra hidrocarburilor, precum sl ex
ploatarea -sl comercializarea petrolu
lui extras din Ecuador. '

Uraganul „Agnes" care a blnlult sâptămlna trecută coasta de. est s 
Statelor-Unite a provocat .cele mal mari lnduridațll pe care le-nu cu
noscut Ștațele Unite In întreaga lor Istorie'1 — a declarat Robert Whi
te, directorul' administrației naționale oceanografice ri atmosferice. 
Uragannl și'ploile torențiale care l-au Insolit au afectat capitala tă
rii, Washington,, jl aumeroaoșe regiuni din statele Florida. Virginia, 
Maryland,11'Carolina tie sud și nord, Pennsylvania, New York, Connec- 

, tleut. Massaeliușetts șl altele, provodnd mari pagube materiale și vic
time omenești. Uraganul a.distrus barajele unor lacuri șl rezervoare 
de, apă lipsind de apă ■ potabilă numeroase localități. Șute de mll.de- 

. oameni jl-,an abandonat casele,., refugiindu-se in alte localități. Sili 
: de. ease an fost grav avariate.’ Culturile de , pe întinse suprafețe au 

fost compromise? 359 0®a de oameni au rămas fără adăpost. Numărul 
victimelor depășește,' după datele existente, c-lfra de KM).

Dupâ chipul â 
și asemănarea.- .

L<- ... - ... . . î
fneditul a început să devină 

aiil do obișnuit, Incit spectatorii 
privesc cel mult cu un zimbet 
condescendent, ușor amuzat «au 
conipdtirnitpr, ți pleacă mai de
parte. De cele mal multe ori nici 
nu mai privesc ; trec cu Indife
rentă pe lingă capodoperele res
pective, iar pictorii suprarealiști', 
pictorii ' abstractionlșli, pictorii 
nonfigurativi, pictorii pop, pic
torii dop, top sau hop bl frlng 
mflnile dezolați ți încearcă noi 
ți noi recolupl tehnico-artisll- 
ce : tablouri cu bucăfl de stofă, 
cu lipituri'de lemn, cu brlnză 
de vaci, capace de conserve sau

Ca sid-șl elibereze creația de 
asemenea platitudini banalizate, 
Gino de Dominicts a avut o idee 
senzațională. Pe care a apUcat-o 
la' Biirnala de la Veneția, recent 
inaugurală. La deschiderea ex- 
pozijicl,.publicul vizitator a des
coperit,* scandalizat, un „tablou 
nlu“, dar intr-adecdr du : In 
cadrul tabloului era Inca-strat, In 
chip de deșeu, sa copil, un săr
man copil degenerat fizic sl min
tal, turti jl orb, care purta 
atlrnată de glt o pancarta cu 
inxcripfla : „Soluție de imorta- 
llta'e. Unlcersul este imobil".

Reacțiile față de acest act care 
conjugi cruzimea cu batjocura 
ființei umane au fost vehemen
te. Autorul acestei perversități a 
fost blamat cu indignare fi re
voltă, poliția Italiană a fost sesi
zată pentru a interveni. 
. Desigur, e>te absolut firesc ca 
creația artistică să poarte am
prenta propriului mediu social 
care a generat-o șl ca degenera
rea (fizică) să fie mai mult declt 
compatibilă cu degenerescenta 
(artistici). Singura anomalie e 
absurditatea titulaturii cu bom- 
basHcismcle despre „Imortallta- 
te jl mobilitate*.

Nu se putea pdsl ceva mal a- 
proplat de ideea autoportretu
lui ?

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA a Bucmeștl, Plat® SdntcU, Tel 17 ce fee in oficiile poștale ri dl furorii dlri întreprinderi șl instituții.'Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESF1LATEUA", Uucureșil 
Oox ifiși. Tiparul a Combinatul l’ollgraBa CASA sclNTElt

%25c3%25aenllmpirsat.de

