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întreprinderile, institutele de cercetări ți proiectări. Județele șî-an . 

anunțat angajamentele suplimentare asumate in întrecerea socialists 
pentru realizarea planului cincinal in patru ani ți Jumătate. Anga
jamente Insunețitoare, caro atestă rezervele interne ale tuturor uni
tăților, hotărîrca fermă, a oamenilor muncii de a produce mai mult, 
mai ieftin, mai bine. înfăptuirea acestor angajamente trebuie să co
respundă întru lotul cerințelor reale ale economiei naționale. Cu alte 
cuvinte, trebuie obținute in plus produsele și sortimentele de care 
avem realmente nevoie in producția internă, pentru export, cit șl 
pentru consum : trebuie acordată prioritate adincirll laturilor de efi
ciență a producției, adică sporirii mal rapide a productivității mun
cii, valorificării superioare a resurselor materiale, reducerii substan
țiale a cheltuielilor materialo de producție, înnoirii ți ridicării cali
tății produselor. Numai in acest fel se va obține o sporire reală a 
venitului național ți deci crearea unei baze pentru progresul mai 
rapid al economiei și ridicarea bunăstării întregului popor.

Pornind de la acest imperativ îuldlnlnt de tovarășul Nicoloe 
Ceaușcscu în cuvîntarea rostită Ia Conferințe extraordinară a orga
nizației de partid a municipiului București, ziarul nostru deschide, in-, 
cepind de astăzi, rubrica : „Radiografia angajamentului", iu cadrul 
căreia iși propune să anoiizeze, împreună cu specialiști din întreprin
deri, centrale și ministere, modul in cnre fiecare angajament luat în 
întrecerea socialistă corespunde necesităților economiei naționale, ce
rințelor de ordin calitativ alo activității economice. Vom compara 
sistematic, în mod concret, angajamentele cu resursele rcaie ale pro
ducției, pentru a identifica împreună cu oamenii muncii din între
prinderi noi căi și posibilități, direcțiile in caro trebuie îndreptate 
eforturile, astfel Incit să sporească șl mal mult contribuția fiecărui 
colectiv In accelerarea ritmului dc dezvoltare și modernizare n econo
miei. pentru ca REALIZAREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE .TER
MEN SA AIBA LOC ÎN CONDIȚIILE OBȚINERII UNEI ÎNALTE E- 
FICIENȚE ECONOMICE.

A.

htihira towrășrfni 
cu delegația Partidului 

din Panama
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turat Jugul colonial șl au pășit na 
calea unei dezvoltări de oble sUtfi- 
toare, ale. căror eforturi ol"‘ Îndrep
tate spre apărarea șl consolidarea 
lndepondențel naționale, a cuceriri
lor lor democratice, pentru oroarea 
economic și social

Reprezentanții Partidului Comunist 
Romftn șl Partidului Poporului din 
Panama au reafirmat cu putere «soli
daritatea lor Inlematlonalistă cu 
lupta dreaptă a poporului vietnamez 
șl a celorlalte popoare din Indochina 
șl au condamnat energic noile acte 
ale S.U.A.. împotriva txtporului viet
namez. Cele două partide consideră 
că slut imperios necesare Încetarea 
agroaiunlL retragerea tuturor tru
pelor. S.U.A. șl alo aitatllor lor din 
peninsula Indochina, reluarea grab
nică a tratativelor de la Paris : să fie 
respectat dreptul InalienaHl al po
poarelor vietnamez, cambodgian sl 
laoțian de a-țl holâri «singure. In mod 
suveran, destinele.

Părțile s-au pronunțat pentru eo- 
- luțlonarea pe baze politice a con

flictului din Orientul Apropiat, in 
«snlrltui rezoluție! CoMiliulul de 
Securitate din, 1087.

Reprezentanții, celor două partida 
au apreciat cu satisfacție cureul pro
gresist al prefacerilor sociale înnoi
toare care au loc pe contlnontul 
lalliîo-ainerlcaja șl au manlfostat 
atașamentul șl solidaritatea lor cu 
cauza Justă a torțelor revoluționare, 
progresiste, patriotice șl democrali- 
ra care lupta pentru apărarea Inde
pendenței șl suveranității' naționale. 
Împotriva politici! imperialismului 
S.U.A.. pentru rcatablUrea dreptului 
lor legitim de a fi 1» deplin otăjjlne 
alo bogățiilor naționale, pentru 
transformări economice, ©odaie șl 
culturale in folosul progresului șl 
bunăstării propriilor popoare.

în cursul convorbirilor s-a eviden
țiat eă o Influență deosebită asupra 
destinelor păcii și înțelegerii inter
naționale ar fi exercitată do înfăp
tuirea in Europa a unul trainic sl
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eficace stolcm de securitate, care să 
ducă Ia eliminarea folosiri! torței șl 
amenințării'cu forța in relațiile in
tere ta tale, la construirea, pe un nau 
fundament, a raporturilor dintre 
țări, la instaurarea unul climat de 
destlnderc șl Înțelegere fertil coopa- 
râril multilaterale intre toate po
poarele acestui continent în același 
timp a fost subliniată însemnătatea 
pe caro o au pentru pacea șl secu
ritatea > Europei ratificarea tratatelor 
pe care U.R.S.S. șl R. P. Polonă 
le-au încheiat cu R. F. a Germa
niei, celelalte acorduri convenite șl 
n-a relevat necesitatea recunoașterii 
R. D. Germane, în conformitate 
cu normele dreptului Internațional, 
a primirii slmfijlarie a R.D. Germa
ne șl R.F. a Germaniei In O.N.U. șl 
în celelalte organizații Internațio
nale. Părțile au apreciat că intere
sele popoarelor europene, ale cauzei 
păcii șl securității Internaționale Im
pun trecerea practică la organizarea 
și convocarea conferinței Heneral- 
europeho, In scurt termen, cu par
ticiparea tuturor' statelor Interesate.

Partidul Comimts'. Român sl Par
tidul Poporului din Panama au evi
dențiat că unitatea de acțiune a ță
rilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a ' celorlalte 
forțe antllmperialiste reprezlnUi un 
factor hotărî tor ta lupta ce se des
fășoară. pe plan mondial.' Împotriva 
Imperialismului, colonialismului și 
neocolonlallsmulu!. pentru trium
ful cauze! pârii. llbrâtăUL: Indepen
denței șl progresului popoarelor, al 
colaborării. înțelegerii șt iccuritft'di 
Internaționale.

Partidul Comunist Român si Par
tidul Poporului din Panama și-eu 
manifestat holărlrea do a depune, 
ta continuare, eforturi susținute 
pentru refacerea si consolidarea uni
tății mișcării comunista și munci‘.0- 

-’reștL a tuturor detașamentelor fron
tului antllmperiallst.

Convorblrile-s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească, do prietenie 
și înțelegere redprocă.

Miercuri ditnă-nmlazâ. tova-fisiil 
Nlcolae Ceausescu.. secretar general 
al Partidului Comunist Român. a ti
vul o in’Jlnlre,: Ln stațiunea Nepiun. 
cu. delegația Partidului' Poporalul din 
Panama, formală din tovarășii Ruben 
Dario Souza, secretar general al 
Partidului Poporalul din Panama, el 
Reyes Antonio Mark, membru al C.C. 
al partidului, care.- la invitația .C.C. 
al P.C.R.. face o vizită de prietenie 
In Republica SodaltsUl România.

A ‘participat tovarășul Ștefan An
drei. secretar ai C.C. al P.C.R.

în cadrul' convorbirilor s-au abor
dat o seric de probleme actuale pri
vind experiența șC activitatea celor 
două partide, precum si relațiile bi
laterale dintre Partidul Comunist 
Român r-s Partidul Poporalul din Pa
nama. dintru Republica Socialistă 
România sl Republica Panama. Tot
odată, au fost trecute In revistă u- 
nele aspecte ale evoluției vleili in- 
ternalionalo din zalele noastre, alo 
mișcării comuniste șl muncitorești In
ternaționale..

Reprezentanții celor două partide 
au pus In evidentă dezvoltarea ra
porturilor prietenești. de solidaritate 
si colaborare 'tovărășească dintre 
Partidul Comunist ■ Român sl Parti
dul Poporului din Panama, expri- 
mlnd. de comun acord, dorința lor 
da a extinde continuu schimbul de 
informații, de vederi si de experien
ță, legăturile reciproce, in Interesul 
întăririi relațiilor dintre cclc două 
partide, a prietenie! dintre • popoare
le român ți panamez, a cauzei uni
tății mișcării comuniste sl muncito
rești internaționale.

Ambele partide au apreciat pozi
tiv stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă România 
șl Republica Panama și s-au pronun
țat pentru -dezvoltarea legăturilor 
economice. tehnko-șUlnțlflce si cul
turale dintre cele două țări, pe baza 
egalității In drepturi, a independen
țe! naționale sl neamestecului In tre
burile Interne; a respectului si avan
tajului reciproc, corespunzător inte
reselor celor două popoare, cauzal 
Păcii si securității Internaționale.

Pronunllndu-se pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil ol fiecărui 
popor de a-sl hotărî in mod liber 
calea sa de dezvoltare, cele două 
partide au condamnat cu fermitate 
politica cercurilor Imperialiste de do
minație. agresiune, dictat, de Inge
rințe In treburile Interne nle altor 
state. în acest spirit Partidul Co
munist Român și Partidul Poporului 
din Panama au exprimat solidarita
tea militantă șl sprijinul dor activ 
fală de popoarele care luptă pentru 
eliberare națională și socială. Împo
triva Imperialismului, colonlnilsmu- 

. Iul. neocotonlaUsmulul. a, discrimină
rii rasiale, pentru asLgurarea dreptu
lui taturor națiunilor de â Înainta 
in mod Independent pa drumul pro
gresului economic, sortai, cultural, 
de a se bucura suveran do patrimo
niul. național,. precum șl do rezul
tatele muncii ioi< Ambele'uriftide au 
confirmat..totodată.‘snrijiriiR ri 7>!m- 
patla lor fală de statele care .alt gra

făcute, pe piața Interni și realizat, dar datele pe care 2 milioane lei beneficii su- 
inleniațională. .........................................

Așadar, sub aspect canti
tativ slnt notabile o seamă 
tic aspecte pozitive. Sc poa
te spune că . colectivul Lizi- 
jzcl .glndcștc matur, !n pers- 
' pic tivii, prin prisma unor 
cerințe majore ale etono-' 
miel, reallzJnd in consecin
ță produse de maro utilita
te pentru beneficiarii In
terni ți externi. Dar. așa 
cum se ș’de, accentul prin
cipal in întrecerea socialistă 
trebuie să cadă asupra la
turilor calitative ale produc
ției, asupra creșterii liecori-' 
lenilc a eficienței econo
mice. Or,, sa pare că toc
mai unor asemenea proble
me colectivul uzinei bucu- 
reștene nu le-a găsit Încă o 
deplină rezolvare. După; 
cum rezultă din angajamen
tul uzinei, cheltuielile de 
producție vor Înregistra la 
acest an o reducere, față de 
sarcinile planificate. do 
2® O'OO lei, tar beneficiile 
suplimentare vor Însuma

în .marea întrecere de 
■larg interes național pentru 

IndepUnlrea cincinalului
■ înainte de termen, colecti
vul uzinei „Timpuri noi* 
din Capitală s-a angajat

■ să realizeze în acest an.
Intre altele, următoarele 
depășiri față' de... tiarclnl--
le do plan : Li producția 
marfă — 20 milioane lei, la 
beneficii.— 2 milioane lei, 
economii din reducerea 
prețului, de cost — 283 000 
lei, areșlerea prodjictlvltfi- 
țlL muncii. ■— 511 lei pe fie
care salariat

— Reailrind angajamen
tele, na spunea ing. jileilan 

£ Radu, șeful serviciului pla
ni filare, vom Livra supli
mentar economiei naționale 
150 rixHoare Diesel do 15 
CP, 300 el eclrowm presoare 
pentru vopsitorie, 30 elec- 
irocoinpresoare pentru lo
comotive Diesel electrice, 
piese de schimb In valoare 
de 750 000 lei, 300 motoare 
S-50. 58 eiectrbcompresoare 
pentru troleibuze, 20 elec- 
irocompresoore "

..ora nct„_._ ___ ______
deja aproape Întreaga pro
ducție ce sc va obține supli
mentar.

Este o afirmația demnă de aiann inncu, conuruiiui-țer 
reținut,.ca, vina să confirme gj uzjneL Nu uitați că șl 
că la stabilirea angajamen- . .. . .
telor aici s'-a avut în per
manență în atenție, așa cum 
a indicat conducerea parti
dului, realizarea unor pro
duse realmente necesare e- 
conomiel naționale, cu posi
bilități sigure de a fi des-

le’aveam ta dispoziție clrtd plimentare ? 
puneam Întrebarea de mal _ j„ wa aîaa! 
șuș puxtau pentru un cu WAmn depfl?irU 
totul alt ră-touna dedt cel £ producția mkrfă 
prim!!. Ne adresăm iulerid- 1 1

™ ,pcfl 0 ■ . ..u,c ștefan
l»u-B®niin‘-'eaiw' factori r*——“r—— 

urmează să se obțină cele (Contlnnnrc în p3g. a III-»)

Iile ȘTEFAN
•••

Miercuri, 20 iunie, tovarășul 
Nicolne Ccaușeseu, președintele 

SoclriUsto - Itornimia, a pri'mlt. în 
'stațiunea Neptun; pe ambasadorul 
Republicii Populare Mongole la

f' 'Consiliului de Sini al Republicii

i:

București, Damdinnerenghiln
tna, in legătură cu plecarea defi
nitivă a acestuia din țara noastră, 

•ț 'Cu acest-prilej a avut loc-o con
vorbire cure s-a desfășurat fritr-o 
atmosferă caldă, tovărășească. i
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etaloanele muncii

■

SECUNDA,
GRAMUL ȘI
MICRONUL

de calitate, precizie 

și eficacitate
V Azi, despre SPIRITUL 

GOSPODĂRESC

npreșoare EC-2. La 2 milioane lei. Reprezintă 
îctuală arn_ contractat oare acesta angajamente 

p^UjUjtUțjjg reaje existenta 
In acest domeniu In uzină ?

Evident, ne răspunde 
Marin Inncu, contabilul-.țef 

. - j
ajjn, prin sarcinile de plan, 
in anul 1072; față de arsul 
trecut, cheltuielile la 10W) lei 

■ producție marfă sinț mai 
mici cu S0 de lei.

Nu se poate spune că este 
vorba de o sarcină ușor de

PLANUL DE LA MINISTER,
angajamentelor asumate |h Inlre- 
do termen a noilor capacități do

cu privire la vizita in Republica Socialistă România 
a delegației Partidului African al Independenței
din G uin e ea - Bissa u și Insulele Capului Verde, condusă 
de Amilcar Cabrai, secretar general al partidului 

La Invitația Comlfetulul Central al
Partidului Comunist Român, o dele
gație â Partidului African al Inde
pendenței din Gulncea-Blssnu șl 
Insulele Capului Verde, condusă do 
Amilcar Cabrai, secretar general al 
partidului, a făcui o vizită de prie
tenie In Republica Socialistă Româ
nia, In perioada 21—28 Iunie a.c.

In cursul șederii în tara noastră, 
delegația PJAfLG.C. s-a fntllnlt șl a 
avut convorbiri cu tovarășul Nlcolao 
Coaușascu, secretar general al Parti
dului Comunist Român. Au fost do 
față tovarășii Gheorghe Rădulcscu. 
membru al Comitetului Executiv, al 

■ Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei șl Ion Dlncă, 
secretari ai C.C. nl P.C.R., Gbizela 
Vnss. membru al C.C. al P.C.R.

Delegația P.AI.G.C. a vizitat o- 
. blecllve social-culturale, a avut tn- 
lllnlrl cu oameni al muncii, cu repre
zentanți ăl unor organizații de masă 
și al presei române. . •

1 ,. . . ■
In cursul convorbirilor, n fost e- 

vldențiată insemnătalen deosebita 
pe care', o are lupta popoarelor din 
Gulnepâ-Btesau sl Insulele Capuiul 

. Verde, Angola, Mozambic pentru dez
voltarea cu succes n procesului 
transformărilor revoluționare din. so
cietatea contemporană, pentru cauza 
generală a libertății, independenței, 
dreptății sociale; șl păcii in lume ; 
totodată, a fost subliniată necesita
tea Intensificării acțiunilor de masă, 
o sprijinului țMilltic. diplomatic șl 
material al forțelor progresiste, 
anUlmpertailste față de lupta aces
tor popoare. ,

Tovarășul Nlcolae Coaușoscu a a- 
Blgurnt conducerea P.A.I.G.C. că Par
tidul Comunist Român, pojxirul ro
mân vor continua să sprijine activ, și 
in viitor, pe planuri multiple, lupta 
Justă a poporalul din Gulneoa-BIșsau,

Realizarea cu succes a planului și
cere, punerea In funcțiune inainlo uu >»>■<!»>■ <j >.«<!«■ uu
producție sini doud direcții in caro acționează In prezent harnicul 
colectiv do muncâ do la Uzina de aluminiu din Slatina. în fotografie : 

cea mai nouâ halâ de electroliză a uzinei
Foto : P. Dumitrescu

(Agerpres)

care, nu o

a Început să producă

una dintre colo mai 
mari unități de aco.51 
f: ■ ■ ■
de seamă al actualului

filatoarelor cori-

(Continuare In pag. a V-a)Oameni de seamă ai societății noastre

PENTRU CE l-AM ÎNVESTIT

CU MANDATUL DE DELEGAȚI

le contrazice pe toate trei LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ**

in cadrul măsurilor de îmbunătățire 
a conducerii șl organizării producției 
șl a muncii, luate In ultimii ani, un loc 
important 11 ocupă perfecționarea pla
nificării In cooperativele agricole. La 
elaborarea planurilor se arc In vedere 
repartizarea mal JudldoaBă pe terito
riu a culturilor și speciilor de ani
male, valorificarea deplină a condi
țiilor naturale șl a posibilităților fie
cărei cooperative. Nesocotirea aces
tor cerințe are efecte negative atlt in 
ce privește nivelul producții lor, cit și 
rentabilitatea acestora. Mal ales in 
unitățile agricole din zona de deal, 
neajunsurile in planifirarc răbufnesc 
mal pregnant șl orice greșeală In ori
entarea spre anumite culturi sau spe
cii de animale conduc la efecte eco
nomice negative. Așa s-au petrecut 
lucrurile In unele cooperative agri
cole din județul Gorj, Județ In rare o 
bună parte din suprafața arabilă este 
situată In pantă.

Este cunoscut faptul că planul fie
cărei cooperative reprezintă o verigă 
din planul de ansamblu al agriculturii, 
'celula de bază pa care se fundamen- 
loază întregul sistem de planificare 
din agricultura cooperatistă. Nu poate 
fi vorba deci de paralelisme in pro
cesul de elaborare și de realizare o

planului, el de existența unul plan 
In care slnt cuprinse ca un tot 
unitar planurile tuturor cooperative
lor agricole din țară. Iată insă, la nl- 
nlvelul Direcției agricole Județene 
Gorj există In prezent două planuri : 
unul primit de la minister, tar celă
lalt centralizat pe baza datelor din

Anchetă în unele 
cooperative din județul Gorj

gubunltățl. a condițiilor diferite de 
sol existente chiar de la o parcelă ta 
alia. în fond, de aici trebuie eă ce 
pornească pentru a fie îndrepta si
tuația. ’

O bună porto din suprafața arabilă 
a Județului Gorj este situata pe dea
luri, terenuri slab productive (in unele 
cooperative, cum ar f! cele din Ploo- 
șor, Ttnțfireni, Stoina, Câprcnl etc., 
aceste suprafețe reprezintă peste S3 
la sută din suprafața arabilă) pe caro 
doar numai anumita plante găsesc 
condiții favorabile de dezvoltare. Cu 
toate acestea, de ani de zile, ele slnt 
cultivate cu cereale care nu dau mal 
mult de 300—500 kg griu sau 700 kg 
porumb la hectar. Desigur, este ne
cesar să sc producă cereale atît pen
tru a satisface nevoile cooperativelor 
agricole, cit șl ale economiei țării..Se 
pune Insă întrebarea dacă Intr-o ast
fel de rotația s-ar putea obține mai 
mult, sau (Iacă nu cumva un ait sis
tem de cultură ar putea asigura P® 
aceste terenuri o producție In condi
țiile unei rentabilități acceptabile? 
Răspunsul nl-1 dă chiar una din coo-

loslî POP
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Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului Afri
can al Independenței din Gulneea- 
Blssau și Insulele Capului Verda 
(P.A.I.G.C.), condusă de Amilcar Ca
brai, secretar general al P.A.I.G.C\ 
care, La Invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită ■ prietenească In țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopent

oaspeții eu fost salutați de tovară
șii Gheorghe Pană, ? membru al Co
mitetului Executiv, ol Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei șl Ion Dlncă, 
secretari al C.C. al P.C.R., Ghlzela 
Vass și Ion Savu, membri al C.C. 
al P.C.R.

La Baia Maro viața internat■ o nala

cooperativele agricole. Nu e vorba de 
două variante dintre care e de ales 
una mal bună. ci. In primul rind; do 
diferențele mari'rare există Intre 
acestea la unii Indicatori. De exemplu, 
la pomi, intre numărul celor înre
gistrați in evidența ministerului și cei 
exlsienți in cooperative diferența este 
de circa 400 000 In minus. Aceste ne- 
cpncord'anțe au mal multe cauze. In
tre rare este vorba de Inexistenta 
unor studii legate de zonarea produc
ției. de profilarea unităților, de cu
noașterea aprofundată a fiecărei (Continuare în pag. 3 V-a)

’ Miercuri, In noua ma capacitate de 1000 
Ț zonă Industrială a mu- 
iniclplulul Baia Mare

n Început să producă

Filatura de bumbac.
■' "îma dîmyfȘ ■ mal

ma capacitate de 1 000 
tone fire de bumbac, 
prevăzută in pianul de 
stat. Filatura băimfl- 
reană va Iniira in pro
ducție cu Întreaga ca- 

I . _____ _ paritate In primui trl-
fcl din țară, obiectiv meslru al anului 
de seamă al actualului viitor. De subîmtat 
plan cincinal. A fost faptul că peste CO la 
dală In funcțiune, Ina- gută din utilajele cii 
in'.e -de termen, prl- care este dotată noua

A inceput să producă 
noua filatură de bumbac

unitate' slnt de fabrl-, 
rație românească, cu 
caracteristici tchnlco- 
funcțlpnalb la nivelul 
cerințelor actuale, care 
asigură procesului da 
producție un Înalt 
arad de automatizare, 
fiola monobloc asi
gură r: ■ ■- --j-
di ții optime de muncă.

(Agerpres)

® în Japonia a apârut o nouâ ediție a volumului : 
Nicolae Ceaușescu?„O politicâ de pace și co
laborare internajionalâ":

© La Simla a început ieri reuniunea la nivel înalt 
indo-pakistanezâ.

© încheierea Conferinfei interguvernamentale pri
vind politicile culturale în Europa.

© în Vietnamul de sud continuâ acțiunile ofensive 
ale forjelor patriotice.

• ■ Conferința internajionalâ de la Varșovia privind 
comerțul și cooperarea Est-Vest.
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| Salvatorii.
| pădurii

Ilntr-una din 
ora prinzului, r' 
cherestea din ____ __________

I (Mureș) a dat alarma. Pe o pă
șune din apropiere izbucnise un

Incendiu, vlntul apărut pe neaș
teptate a extins focul pe un I front lung de drea 2'00 de metri.
lndrcptlndu-1 spre pădurea de 
brad. Mal bine de 2flfl de oameni, 

Iln frunte cu Trnlan M 
șeful formațiilor de 
din comună, au început 

I . .
I” prompte au 

neclare de |

l 
I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I

într-una din zilele trecute, la 
‘ sirena fabricii de

cherestea din Lunca Bradului

Funcțlonnril întreprinde
rii de construcții, reparații 
Si administrație locatlvă 
din sectorul 5 —București 
l-nu făcut locatarului Ion 
Poațfi, din șoseaua Olteni
ței 104, o asemenea „sur
priză0 incit l-au trebuit 
omului două sfiptămtnl de 

să scape de

i

cui de la nr. 164, de pe șo- zcntanțll uzinei 
șeaua Olteniței.îl răsfoim. zul". Doar noi tu 
Stupoare! Din acte rezultă tat la I.A.L. un

„Autohu- 
am Inaln- 

__ ,_________ ____ ___ __ _ __tabel cu 
că... fon iPoață este totuși, numele salarlațllor ale câ- 
în continuare, bun de pin- ror salarii au crescut I 
tă. îl aducem ta cunoș
tință funcționarei respective 
că I.C.R.A.X. sectorul 5. a 
recunoscut, tn scris, eroarea 
da calcuL

Nu e nici o eroare,

chl- 
do-, 

ce 11 se

k JLia

ferbăriior" pe chre unii 
riașl le fac pentru a 
vedl că sumele 
impută nu au nici un te
mei. Raportată la cele 
circa o suta de mil de 
modificări ale chlrllJ 
lor datorate majorării sala
riilor sau schimbărilor In 
numărul de membri al fa
miliilor. ce se fac anual,

' ■■Ce! do la I.C.R.A.L. nu 
aud însă șl nu văd nimic. 
Urmează adrese, telefoane. 
Insistențe. în sflrșlt, după 
mult zbucium din partea 
păgubn.șllo-, eroarea a Ie
șit totuși ’ la Iveală. Dar, 
parcă penlru a întări con
vingerea despre sistemul 
de lucru de la I.C.R.A.L., 
recunoașterea acestei erori 1; G *«•«•:•i r»î a ș | 
financiar ol. uzinei „Auto
buzul" a primit, mal Inlll, 
o adresă prin "care so arată 
că „tn mod Rreșlt 1 s-au 
calculat salariatului Du
mitru Nlțulescu penali
zări". Peste clievn zile a 
venit o adresă asemănă
toare cu privire la Dumi
tru Coama. Acum este aș
teptată a treia. Plnă la a 
op la...

— Intr-adevăr slnt nu
meroase asemenea erori, 
ne spiine Cornel Breazu, 
șeful serviciului abonați de 
la I.C.R.A.L. — sertarul 5. 
Unele 10 sesizăm no! șl le 
îndreptăm pe loc. Cele mol 
multe Insa ne scapă șl 
nouă. Nl le aduc la cunoș
tință locatarii.

Dintr-o convorbire avută 
la conducerea Direcției ge
nerale de gospodărire șl 
administrație Socntlvă a re
zultat că, desigur, cu nnu- 

_____________ ________  _ mite diferențe în frecvența 
parțineau, serviciul finari- cazurilor, Mslzări osemă- 
clar a! uzinei a făcut un 
tabel al oamenilor cărora 
11 s-au mărit salariile, po 
care l-a înaintat la LAX. 
Vltan. Dar tabelul s-a pier
dut (!) prin cine șlle ce 
dosar, tar chiriile nu s-au 

. recalculat. După ce au 
p’erdut tabelul, funcționa
rii Întreprinderii respective 
au devenit, deodată, „ze
loși". în consecință com
pun adresa nr. 2314. prin 
care aduc la cunoștință în
treprinderii „Autobuzul" 
că opt salarlațl al săi, de
oarece n-au comunicat (f) 
la vreme mărirea propri
ilor salarii, pentru a II se 
calcula chiria corespunză
toare, slnt bun! do plată 
cu majorarea respectivă, 
plita substanțiale panall-

, zări.
— Cum puteți spune că 

salariații noștri slnt Inco- 
recțl ? — ripostează1 repre-

■

•

alergătură ca _ _ , „ , ,____
efectele el. într-o biinft zl, _ j^u e lq'icj o eroare, 
1. P. constata că are omta- Mrc. d!n&. Loca tarul este
tertoaaă reținere din Bala- de v,nfL N.n anunțat că 1 
rlu. De unde Provenea 7 s.a mflrlf salariul. N-are

l? Jn}a^are 5ctr?.ag“X^ docît. sfi plătească pennll-
0 chiriei, plus penalLzĂrlle n-Mrea! __ - —
d^ ta^^lclurâate^’ra- dwă iamurirlle_dn-
larii al uzinei. In loial —
370 lei majorări + 370 lei 
penalizări". I s-a arătat un 
labei — nr. 51033, din 14 
aprilie a. c., trimis de 
I.C.R.A.L.. sectorul 5 — din 

pe alb,
Șțundu-se

: - ■ni hilj mt. - •cifra erorilor descoperite 
este relativ mică. Fenome
nul totuși există, cl oro- 
voacă neajunsuri multor 
cetățeni.

îhtrndt nu este vorba de 
simple greșeli ,pe care le 
Îndrepți cu guma, c! de do
cumente contabile serioaw, 
care pot constitui pricina 
unor popriri injuste pe ve
niturile anlarlațllor. l-am 
întrebat pe factorii compe
tent! ce s-or putea face 
pentru prevenirea acestor 
erori, dt șl pentru sanc
ționarea exemplară a 
funcționarilor cure 10 
produc. Referlndu-sa 
prevenirea greșelilor din 
acte publice, tovarășul 
Constantin Dlamandl, di
rector comercial al di
recție! generale amintite, 
ne spunea : „Cred că mlj-’ 
ioacele cele mal.eficace In 
acest sens slnt : Intensifi
carea instruirii profesio
nale a personalului finnn- 
clar-contnbll (In acest scop 
am organizat cursuri de 
școlarizare cu acest pro
fil) șl sporirea răspunderii 
șefilor de contre. Mulțl nu 
obiceiul să, semneze or
bește. fără să verifice, ast
fel că greșeala funcționa
rului neatent este sesizată 
prea tlrzlu. Da aceea vom 
continua să punem In dis
cuție cazurile ce se Ivesc, 
judecind cu șl mal mare 
exigență pe șefii centrelor 
unde se petrec astfel de 
erori carc-l pun pe dru
muri pe cetățeni". Direc
torul generai nl Direcției 
generale de gospodărie șl 
odmlnlslrnțle locntlvă, to
varășul Nlcolae ’îonescu,. a 
ținut, la rindul său. să na 
dea asigurări că, In ca
drul unei analize mulllia- 
lernle șl profunde ce se 
Întreprinde asupra activi
tății întreprinderilor dlri 
subordine, se va căuta un 
sistem de lucru capabil să 
evite asemenea situații. Să 
snerăm că va fl găsit fără 
Inllrriero.

v X

in frunte cu Trnlan Moldovan, 
pompieri 

— —— ___ lupta cu
flăcările. în cîtevn minute, el au 
săpat un șanț do protecție,’ reu
șind să oprească Înaintarea fo
cului. Datorită Intervenției lor 
~ nu fast salvate zeci dc

de pădure.

Liliana 
a revenit 
acasă

Acum aproape doi ani, Maria 
fonlclci, din oraful Bălan (Har
ghita), a Mernat-o pe fetita sa, 
Liliana, în clrstd de 9 luni, la 
Spitalul de copii din Miercurea 
Cluc. După doud idptfimlnl însă 
clnd a venit sd o ia in primire™ 
ia-o de unda nu-i. Pentru ci, 
dlntr-o gravi neglijență, perso
nalul spitalului i-a prezentat.„ 
altă fetiță 1 Sesizată, miliția o- 
rafulul a început cercefârilc ne
cesare pentru a o descoperi pe 
Liliana. Au fost verificate, fn 
mai, multe rinduri, 110 fetițe, da 
aceeași vlrstă, internate in spi
tal in aceeași perioadă. Totul 
părea zadarnic. Deodată, in 
timpul unei discuții, cu părinții 
unei fetițe din comuna Lunca de 
Jos. acețtla tl-au exprimat mi
rarea cd unele semne ale fetiței 
lor (de la două operații) au dis
părut fără urmă 1 Semnalmen
tele indicate de el nu dispăruse
ră Insă : le purta fetița rimată 
In spitalul din Miercurea Ciuc I 
O ultimă expertiză medicală a 
pus capăt oricăror îndoieli In a- 
eeastă privință fi... cele două 
fetite au ajuns, In sflrșit, acasă, 
la părinții lor !

Moțăind pe
* tis mUjxmAmi a otc*

patru roți.;.'-“f

•SEJySfi

te de serviciul abonați, 
unde greșeala inițială a 
fost Îndreptată, funcționara 
respectivă nu a putut fi 
convinsă că de vină este 
chiar centrul undo lu- 

cara. rezulta, negru pe alb, dumneaei Astfel,
această datorie. $tl(ndu-se I°n are. loate KMela
un chiriaș conștiincios, bun să. A tn..cie la 9®^ ™
platnic, n pornit să lămu
rească lucrurile. A mers 
mal Înainte, la centrul nr.

'sud, do care aparține blo
cul în care locuiește. Ex
plicațiile primite aici nu ------------------- — - -—
avut însă dorul aă-l încurce rea de calcul a afectat un 
șl mal rău. Ceva totuși a ■-*
clștlgat : a fost trimis la 

abonați al
Î.C.R.A.L, sectorul 5. Dar 
nici acolo nu a primit, pe 
loc, lămuririle cerute. „Am salarlațl)
făcut patru drumuri, plnă- chiriei, li
am obținut. In eflrșlt. cla
rificarea do care aveam 
nevoie", no povestea nedu- adeverința po la 
merit î. P. Ce a aflat 7 Că fostelor Î.A.L., de 
in tabalul amintit mol sus 
se strecurase o greșeală 
prelinzlndu-l-se aceste pe-, 
n.iUzări. Faptul este clar, 
recunoscut In alt tabel — 
nr. 52 015 — trimis ulte
rior tabelului nr. 51033 
prin care I.C.R.A.L. secto
rul 5 comunicăJ „Vă ru
găm a nu se reține lui Ion 
Ponțâ suma de 370 lei, 
sumă ce reprezintă ma
jorări. Eroare de calcul?.

Eroare do calcul Dacă ar 
fl fost vorba de o singură 
eroare, poate că n-am' fi 
redactat aceste rlnduri. 
Dar la LC.R.A.L. (Indife
rent de sector) erorile se 
țin lanț. Cine, precis, slnt 
autori! lor 7 Ani refăcut 
„Iraseui0 parcurs de Ion 
Poată. lală-no Io centrul S

plimbările pe ruta : uzina 
„Danubiana" — centrul nr. 

mai îriuiniu ia ccincui nr. : ®. slJ‘ oy,CUj!0‘ 72
8 I.C.R.A.L. din Bercenl- Jlclul ab®”a** dl“ sțr’ 2 'bescu Vodă — șoseaua Ol

lenite! 104.
Intă un caz In care eroa-

Unul din noile hoteluri de la Horculane

V

Foto : Gh. VlnliU
1 ' .

j

"SCRISORI ■’.CĂTRE ■: REDĂCTIE!
ld 11

O cerință îndreptățită
clștlgat . 
serviciul

coi activ Întreg de petițio
nari. La 1 ianuarie 1070, la 
uzina „Autobuzul" s-au 
mărit salariile. Faptul a- 
trăgea după sine (la unii 

■ o recalculare a
n funcție de sala

riul majorat. Pentru a-I 
scuti să meargă fiecare cu 

pe la centrele 
’: care a-

și o soluție foarte simplă
MOBTIfi ț

I
I
I

II ..... ...... .
Ii.C.ILÂ.L. dîn Berce:il-sud. 

După serioase căutări prin 
mai multe legături de do-

I sare, a tost găsit șl cel nl 
apartamentului 0 din b;o-

nltoare se primesc din 
toate sectoarele. Recent, In 
urma mal multor scrisori 
de la cetățeni, B-au desco
perit la un singur centru — 
nr. 0 Ciulești, șef de centru 
Păîrii Marin — nu mal pu
țin de 125 de erori in cal
culul chiriei, cara-1 păgu
beau pe cetățeni cu sume 
mal mult sau mai puțin 
importante. (Cel vlnovați 
ș!-au primit răsplata cuve
ni 13).

— Plătim un funcționar 
special .pentru rezolvarea 
contestațiilor referitoare la 
calculul eronat nl cuantu
mului chiriei, ne spune șe
ful serviciului de fond lo
cativ din amintita direcție 
generală, Șl aceasta numai 
din cauza unor funcționari 
neglljcnțl sau incompe
tenți do ta centre.

Intr-adevăr, aceasta este 
cauza principală a „pllm- 
■J _ !
up jlinitapbjtl’ ea 'iș

Rodlca ȘERBAN

Oricine trece pe str. 
Roma nu poate, să nu 
remarce cd.’ aici aerul 
este deosebit de pu
ternic imbicsit de Ju
rnal lăsat, ; caluri-tra- 
luri, de autobuze. S-ar 
putea zice câ auto
buzele I.T.B.-ului vi
ciază aerul fi pe alte 
străzi. l>a. este adevă
rat că, din cauza uzu
rii sau ncreglăril mo
toarelor, nu pujinc 
autobuze par nljte 
„coșuri de fum pe 
roți”, cum bina ie

persistă ca o ceafă 
deasă, otrăvitoare.

Cum a reacționai 
l.T.B.-ul la efectele 
tozicizărli aerului ? 
Lulnd măsuri ca pe 
lingă autobuzele liniai

DOSARUL 
POLUĂRII

EROISMULUIAm ridicai accaștil 
problemei in Inttlni- 
rife cu deputatul din 
circumscripția noas
tră, am Jacul sesizări r 
la l.T.B„ la consiliul 
popular municipal, in 
presă. Soluția propusa 
da noi este limpid : 
id se devieze traseele 
autobuzelor pe calea 
Dorobanți, care cile 
o arteră de circulație 
largă, aerisită. Ori
unde există o stradă 
largă apropiată și pa
ralelă cu alia îngustă, 
mijloacele da trans
port in comun, cum a 
fi normal, circulă pe 
cea largd. CU timp ci 
mal trece plnă la apli
carea acestei soluții 
simple fi evidente?
Marla COSTACHE 
Clara ZĂCUI 
șir.'Roma nr. 40

31 id >c adauge, pe 
același itinerar, tn- 

troseu de auto- 
iv cele 

... Nu film 
dacă in cazul de față 
I.T.B.-ul Ifl luase 
vreun „angajament”, 
dar, ca urmare,' sc

spunea Intr-un arii- că un traseu d 
col publicat de „Sein- buze! reipecti 
tela“ cu citcca luni in ale liniei 76. ă 
urmii.
Roma 
gustă,
arbori _ _ _ __ . ...___
roane formează un a- poate mînclri Că a reu- 
deatlrat tunel.’ fumul fit sd sporească gra
fi pazele nici nu sa dul de poluare a stră- 
mai rdspindesc, ci zii cu sută la sută I

Dar pe sir.
— tiradă în-
mdrginltd de 

ale căror co-

In fapt, niei nu sa lucrează la 
modernizarea acestei străzi șl 
nici nu se deviază traseul au
tobuzelor. în schimb — trist șl 
nefericit schimb 1 — menținerea 
actualelor trasee este o perma
nentă sursă de cheltuieli și;.ri.-..

d elpâtde fohtluri.‘.Tfitr-adevărfJfeJ i 
' respectiva stradă Roma, din cau

za îfclrculațlel acestor mijloace de 
transport grele, se formează In 
mod continuu grop! șl spărturi, 
care trebuie mereu reparate. Nu 
doare pe nimeni „la inimă" 
această risipă care nr putea 
fl lesne evitată printr-o modi
ficare de Itinerar 7

La rtndul său, Inspectoratul 
de miliție al municipiului nu are 
nici un cuvlnt de spus, avînd 
In vedere șl gradul accentuat 
periculozitate al circulației 
această stradă 7

Sperăm — șl așteptăm — 
I.T.B.-ul. manlfcsUnd solicitudi
nea necesară față de doleanțe
le cetățenilor, va acționa cu 
operativitate și promptitudine. 
Lucrurile slnt clare. Iar ©olu- 

evldentă și lesne apllea-

NOTA REDACȚIEI • • înves- 
tlsațile noastre confirmă cele 
relatate fn scrisoarea de mal 
sus. Țevile de eșapament 
ale autobuzelor expulzează 
nori de fum care, dato
rită „tavanului" format de trun- 
zl«rj|i!!lrbbf!S>î. Imblcsesc1' ’aeruljn’ 
Intră In casele șl In plămlnlltce- ca 
țâțânilor din această zonă for- “ 
mată in special din locuința 
mici, care nu depășesc bolta co
pacilor. în numai zece minute 
(de la orele 15.20 in 15.30) uirn 
notat numerele unor autobuze 
care slnt veritabile „coșuri I de 
fum" pe roți : 31 B 7174 ; 32 B 
9M5 : 32 B 0123 ; 31 B 7012 ;
31 B 7010 ; 31 B 7105.

Tov. Ștefan Matei, șeful clr- 
cumscripîlel financiare, deputat 
în consiliul popular ai sectoru
lui, ne-a relatat că In intllnlrlle 
cu alegătorii s-a discutat de 
multe ori problema poluării 
străzii Roma, o-a propus devie
rea traseului pe calea Doro
banți. în răspunsurile organelor 
de resort se afirma Insă că a- 
eest, lucru se face... după mo
dernizarea căii Dorobanți. Dar,

încălzire

J3U1
I- .

ii ssra 
R

MĂSURAU PLAPUMA!

... MbUaw JiSr

DECONTUL TOLERANȚEI

£&

nemljlodl

de întreprinderi 
permis să ignore

nul că altfcL.. în trei luni 
a delapidai peste 21 000 Ici!

Vestea a produs panică 
In tot circuitul adminis
trativ. S-au căutat JusUfl-

chefuri, escapade amoroa
so. partide de pocher... îs! 
angajează si o vlnzătoare 
caro sâ se ocupe de client!. 
Noroc că so sflrtise sezo-

__________ .__ dar 
descurcat repedo șl

Anchetă socială

Acul vitezometrului urca ver
tiginos spre 120 km la oră. La 
volanul autoturismului J-MM- 
1302, Ioan Mascovld. din Bala 
Mare, fitr. Valea Cerbului 10, de 
două luni pceesor al permisului 
de conducere, obla mai deslușea 
Insă silueta drumului. Nu închi
sese ochii de 24 de ore șl acum, 
după o cursă lungă. Dină la 
Pincola (Arad) șl Înapoi, pleoa
pele ii erau ca de plumb. In n- 
cesle condiții. Inevitabilul B-a 
produs. Ațipind in timpul 
mersului, nu departe de Satu- 
Mare. autoturismul a Intrat In 
parapetul unyi pod. Bilanț tra
gic : trei pasagere, mame o 8 
copil (Raluea Lina. Margoreta 
Vankaj. Părască KJncse din Bala 
Mare) au Încetat din viață. A 
patra pasageră. Ana Trifan. tot 
din Bala Mare, mamă a doi co
pil. șl conducătorul auto fle află 
internați in stare gravă In opitaL

Izvoare 
de sănătate

în jfafitmea balneară Slngeorx- 
Băi (Bisfri(a-Nășâud). după 
executarea unor foraje la- mare 
adinclme. au fost captate trei noi 
Izvoare de ape minerale. Pole 
fiind debitul mare si proprietă
țile lor fizlco-chimiee deosebi
te, In itafiune cu fost executate 
deja o serie de amenajări care 
permit, încd de pe acum, pu
nerea Iot In valoare. Inceptnd 
cu luna .îiulie a.c., pacienfllor 
soslfl aici: li se cor oferi apele 
minerale nu numai la pahar, ei 
li sub forma unor eficace fi 
plăcute bdi hfdrominsrnle. In 
bazine speciale. Totodată, pen
tru mărirea capacității «iallunii 
de la poalele Munfilor Rodnei. 
se află In fază înaintata de con
strucție un hotel cu clteva sule 
de locuri.

Refractară tuturor Încercărilor ; 
tăcute plnă acum pentru pune
rea el In funcțiune. Instalația de 
încălzire centrală de la blocul 

' nr. 2 de pe str. Dobrogeanu 
Gherea din Suceava, de aproape 
doi an| de rile a rămas șl con
tinuă să fie și acum tot... rece. 
Greșeală de proiectare — spun 
unii. Greșeală de execuție - 
răspund alții. Șl plnă să se sta
bilească de ce natură este aceas
tă greșeală șl ce trebuie făcut 
pentru Înlăturarea el, timpul 
trece. Iar locatori! nu au nici 
apă caldă la bucătărie șl la baie, 
nici căldură constantă pe timp 
friguros. Uni! au Început deja 
să monteze la loc sobele pe care 
le demontaseră cu do! nnl In 
urmă. Să ’recunoaștem. In lipsă 
de altceva, este o soluție I O va 
adopta oare șl întreprinderea de 
gospodărie orășenească-Suceavn. 
care a Înzestrat blocul cu Insta
lația de tnc&Jrire centrală 7

Rubricfi redactata do 
Dumitra TÎRCOB 
|i corespondenții „Scînloii*

oiâja

Frumoasa_________/intimi din fotografia 
de mai sus nu-i singura care slrâju- 
tejle drumurile județului Teleor
man. Cel puțin încă alte cinci, in 
cu totul alte stiluri, au fost săpate 
fi înălțate plnă acum. Frumoase 
nu numai prin menirea lor de a 
addpa ulcioarele. Frumoase fi prin 
arhitectura acoperiturilor. Dar mult 
prea costisitoare aceste părți văzuta 
ale noilor fintini teleormănene. 
De ce ?

— Cite săli de clasă trebuie con
struite în această «ard in Județ 7 
— l-am întrebat pe unul dintre oa
menii investifi cu sarcini precise in 
organizarea fi conducerea treburi
lor obștești.

— Cite ? Cam peste patruzeci. 
Dar nu avem ciment suficient.

— Și pe cel care II aveți cum II 
folosii! 7

— Cil se poate de bine.
— Dar nu fi cil se poate de gos

podărește. Nu credeți că ar fi fost 
mai util, deocamdată, să fl folosii 
cimentul turnat in acoperituri de 
fintini la fundațiile unor săli de 
clasă 7 — de exemplu.

— ^Pdl, să vedeți, slnt două fon
duri diferite. Una e înfrumusețarea 
fi alia construcțiile soclal-culiurale.

..„Si ni s-a (inul de câfre acel om, 
căruia i s-au mal alăturat tncd 
2—3 colaboratori, un discurs despre 
cum devine cu problema JintinUor, 
a claselor de scoală țl a JandurUor.

Ca și cum ar;exista cineva căruia 
nu-i slnt drapl fintinile, ulițele fi 
străzile ielelor fi ale eratelor as- I 
faltate fi canalizate. Problema este , 
cu totul alfa fi ea se referă nu nu
mai la acoperiturile unor fintini 
din Teleorman (este doar un exem
plu dintre multe altele) si nu nu
mai la ciment .■ sd facem din ci
ment, din fler, din lemn, cu banii 
noștri, cu munca noastră acele lu
cruri do care pvem neapărată ne
voie I Apoi altele fi altele ! După 
poslbUitdți.

Sd nu ne întindem mal mult declt 
li plapuma '...

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii'

Foto : M. Andreescn

It'.olbț.ftî, ’ 5,
, C-. f •
1000 de noi modele 

la Fabrica de confecții 
Craiova

La Fabrica de confecții Craiova a 
Ieșit do pe fluxul tehnologic Primul 
lot de paltoane bărbătești din stofe 
fine, antă la sulă lină. O dată’ cu 
aceasta s-a Înregistrat cel de-al 5©0- 
lea model Introdus In fabricație șl 
confecționat aici ■ de la începutul 
anului șl plnă In ■ prezent. Plnă ta 
eflrsitul anului vor mal fl introdu
se In fnbrlrațle Inch SOO de noi mo
dele. Faptul că peste 59 la sulă din 
producția Fabricii de confecții Craio
va este solicitată ta export constituie 
un argument In plus' că muncitorii, 
tehnicienii sl Inginerii da aici acordă 
o atenție deoaebltă îmbunătățirii con
tinue n calllălll nroduaelor.

„Angajatul eu funcție de conducere, precum jri 
rtcc alt angajat vinovat de angajarea, trecerea 

i menținerea unei penoane in funcția de gestio- 
r fără respectarea condițiilor de virilă, studii și 
giu (...), precum și a dispozițiilor referitoare la 

antecedentele penale, rdspund iniei 
pubele cauzate de peitlonar, in sol__  „„ —.

(Ari. Si din Legea nr. 22'193fl) 
prevederile legii. înlesnind 
nslfel activitatea Infrac
țională a hoților.

.„Adolf Karol Fleps, In
divid eu o moralitate du
bioasă. posesorul unej con
damnări pentru furt din 
avutul obștesc. 6-n pre
zentat. prin mal anul tre
cut. la eedlul Oficiului ju
dețean de turism Sibiu.

Prevederi clare, precise, 
caro nu se pretează la In
terpretări menite să le elu
deze conținutul. Pentru 
că nu ne este Indiferent 
pe mina cu! dăm avutul 
societății noastre, la ago
nisirea căruia trudim cu 
toții.

Tocmai de aceea., prin 
lege au fost stabilite con
dițiile șl criteriile de selec
ționare .șl angajare a ges
tionarilor. Șl nu numai 
alit : slnt fixate la fel de 
clar șl răspunderile celor 
care încalcă acesta preve
deri.

Din păcate. In practică 
&a Intllnesc încă prea dese 
cazuri de ncresp-ectare a a- 

Nu o 
dală chior în ziarul nostru

suplimentare. I-a menți
nui lotuși In funcție. Dacă 
mai adăugăm că inventa
rul s-a făcut abia după un 

______ , an șl jumătate, acare cu 
tgral pentru pa- cgrl. vina a început să fie limpezime climatul nociv
ilidar cu acesta’1. pasată de la unul la altul, de Indolență In care In

fractorul a acționat. Pri
ma Instanță l-a scos din 
cauză pe directorul I. VI- 
nercanu. dar procuratura a 
făcut recurs. Urmează ca 
tribunalul ’ județean să se

pasată de la unul la allul.
— De drept, slnt vinovat

— ne declara Ion Mărgi- 
neanu. directorul coordo
nator. N-am avut timp să 
controlez toate actele. Am 
avut prea mullă Încredere 
In subordonațL..

Este normal ca un con
ducător să albă încredere 
In subordonați. Dar asta 
nu îndreptățește superfi
cialitatea. mal ales alunei 

_  _____ ____ clnd este vorba do Incre- 
Alcl a avut „norocul" să dlnțarea unor bunuri de de, unități, lată că mal In
ii ea besto niște oameni o- valoare. tllnîm șl directori care pri

vesc cu îngăduință încăl
cările dispozițiilor legale 
— ne spunea tovarășul 
Victor C lșan, procuror 
șef adjunct al Procuraturi! 
județene Sibiu. Ml-e greu

pernHvl șl discret!, care 
l-au șl angajat ca gestio
nar la chioșcul alimentar 
„ștrand". Cu problema an
tecedentelor penale n-a 
fost greu, pentru că.„ l-au 
crezut pe cuvlnt. La con
stituirea de garanții a. fost 
nițel mal complicat. Cir 

™ s-a descurcat repede șl
iau toate garanțiile că.„ ®e alei : văzfnd ce oameni do
vor înfrupta din gestiune. treabă sirii cel de la O.J.T.;
Trebuie spus că h'.d orga- FTopș' semnează In fals pe

părinții șăl H hlrtfa esto 
In: regulă. Un întreg cir
cuit , administrativ, — de

sării — 11 „legalizează"
ilegalitățile : L Bran, di
rector economic, certifică 
falsul ca șl cum declorațUp 
le do constituire a garan
ției S-ar fi dat șl semnat 
In fața sa ; I. Băcllă, di
rector comercial, contra
semnează. Franclse Imre, 
șeful serviciului tehuico- 
admînlstratSv, uită fișa cu 

_ __ , , antecedentele penale ln„. 
fală Insă un cxemolu de seif : Iar directorul coor-

atlludlne fermă. în nollcn- donator I. Mărglneanu
rea întocmai a literei si semnează decizia de an-
splritulul Legii nr. 22. De KOjara 1
curlnd. Procuratura locală SI Fleps Intră In acțiune: 
din Sibiu o trimis In fala 
instanței nu numai niște 
delapidatori, cl șl pe con
ducătorii 
ca sl-au

cestor dispoziții.

a fost, criticată poziția unor,’ 
conducători de unități eeo- . 
nomlce care. In pofida In
imi leitei legale, au conti
nuat să angajeze sau 
mențină In funcția de ges
tionari Indivizi ce orezon-

nele de urmărire penală 
n-au acționat, întotdeauna 
cu fermitate : oceeplind 
cu ușurință explicațiile 
„obiective” ale unor con
ducători de unltătl econo
mice aflat! In .culpă, n-au 
trimis in fața instanței de
alt pe făptași. Or. r.irn de 
cele mai multe ori aceștia 

Isînl Insolvabili, prejudiciul 
cauzat de el a rămas in 
continuare neacoperil. fiind 
suportat — In mod vădit 
nedrept — de către socie
tate.

Justificări 
te care nu pot. n-au cum 
să disculpe conducerea. 
Justificări pe care procu
ratura n-a fost dispusă să 
le accepte. Acțlonlnd In 
spiritul legii, procuratura 
l-a trimis In Instanță ca 
parte responsabilă din 
punct do vedere civil pe 
cel care aveau obligația 
să bareze de la bun înce
put accesul "Infractorului 
spre averea obștească.

Explicații asemănătoare 
- —- , încerca si Ion Vlncrcanu,
fapt, un circuli nl nepâ- director la I.C.S. Metalo- 
■* " .. Chimice Sibiu :

— Știți, Roșea avea rea
bilitare. așa că după lege.,.

Da. după lege. Dar legea 
nu-l obliga să mențină în 
funcția de gestionar la 
depozitul central pe Du
mitru Roșea din moment 
ce ocesla nu prezenta ga
ranții morale pentru a ml- 
nui bunuri de peste 3 mili
oane ! Or. după cum j re
cunoaște astăzi chior di
rectorul. Roșra nu prezenta 
nlc.1 o garanție morală. 11- 
n!ndu-sc mai mult do che
furi declt de slujbă. Insă 
nu pentru asta a fost tri
mis In ludocată I. Vlnerea- 
nu. ci pentru fantui că. 
deși D. R a refuzat In 
scris să consUtuio garanții

o atlt
popu-

.'Ți

tribunalul ■ județean 
pronunțe.

— Deși s-a făcut 
de largă șl Intensă . 
lărlzare a dispozițiilor Le
gii 22. deși noi l-am sesi
zat In scris șl am ținut 
consfătuiri cu conducătorii

să-l înțeleg pe acești oa- 
neconeluden- meni cu atlt mal mult cu 

dt la plenara din noiem
brie secretarul generai al 
partldiilul a arătat clar că 
răspunderea pentru apă
rarea . proprieiățll obșicsll, 
pentru luarea măsurilor 
împotriva celor ce lovesc 
In avuiul obștesc, revine 

memUlocll organelor de 
conducere alo unităților 
respective. în orice caz, 

ferm hotărî ți
tn spiritul le-

‘ respective, 
noi slntom 
să acționăm 
ffil șl al documentelor da 
partid și nu vom tolera 
nld o încălcare a prevede
rilor Legii 22. Avutul ob
ștesc este avutul nostru, al 
tuturor, șl trebuie apărat 
cu sfințenie.

Emil MARINACIIE

.„Vestea s-a rdspîndlf ca ful
gerul: linia de laminare, cilin
drii cajelor, mecanismul com
plex al infdfurdtoarclor s-au 
oprit. Schimbul de noapte a In
trai fn alarmă. Situația devenise 
critică, iar consecințele deosebit 
de grave, fn subsolul cuptorului 
cu propulsie, acolo unde brume
le primesc temperatura prescri
să înainte de a sa transforma In 
laminate finite, vana de alimen
tare cu apă a glisicrelor s-a 
fisurat. Ffird apă, nici finele de 
alunecare In cuptor fl nici con
ductele nti-fi mai puteau înde
plini menirea.

Existau, în principiu, două so
luții. Una, să se închidă apa de 
la conducta centrală șl că se 
aștepte răcirea cuptorului. în a- 
cast caz insd, glisierele s-ar fl 
distrus, instalațiile s-ar fi de
format ta temperatura înaltă; 
dar urmarea cea mai gravă ar fi 
constltult-o scoaterea din func
țiune a cuptorului, deci șl a li
niei de laminare, pentru patru 
sau.chimurnaLfl.mulîe zile. Un ictîâif'Ș teista’? Wtfta că pp’rirțjf111 
ar fl determinat pierderi ..de,’ 
producție echivalente cu o can
titate de laminate ce ar fi 
Încăput lntr-un tren cu peste 1C0 
de vagoane de mare capacitate. 
A doua soluție, hazardată la 
prima vedere și excepțional de 
dificilă, era înlocuirea vanei sub 
jetul de apă. Dar cum 7 O ast
fel do operație depășea fără 
exagerare limitele efortului o- 
menesc, fiind plină de riscuri 
pentru cei care sa încumetă,s-o
execute. Prima soluție, oprirea 
apel, era tehnologică, prescrisă 
in dispoziții, prevăzută in codul 
de funcționare ; cea de-a doua 
depindea de îndrăzneala oame
nilor, de dirsenia lor. Glndin- 
du-se la apreciabilele pierderi 
da producție ce urmau să'fie în
registrate, oamenii au hotdrlt să 
acționeze potrivit celei de-a' 
doua soluții. A fost o înfruntate' ' 
cumplită, dar efortul eroic al 
oamenilor a învins.

Jetul da apă a fost la început 
fierbinte, ațxii rece, apoi iarăși 
caid, Frigea. Aproape două ore 
ne-am luptat din răsputeri sd 
demontăm vana spartă și s-o 
montam pe cea notid.

In fracțiuni de secundă se 
luau decizii holăritoara pentru 
soarta agregatului șl, sd nu 
uităm, pentru soarta oamenilor. 
A fost greu, enorm de greu, dar 
lucrarea s-a încheiat cu succes.

Colectivul laminorului de 
benzi la cald a produs peste 
plan, in primele cinci luni ale 
anului, 17 0'00 tone rulouri și 
șl-a depăfit angajamentul anual 
cu circa BOTO tona laminate. Ac
tul de eroism pe care l-am rela
tat ji-a dovedit marea sa utili
tate. Oamenii au luptat penlru 
îndeplinirea angajamentului pe 

■. care și l-au. luat In cinstea Con
ferinței Naționale a partidului. 
Au luptat fi au învins. Numele 
lormaistrul principal Dumitru 
Naum, maistrul mecanic Henri 
lCImel, lăcătufli fi mecanicii de 
intreținere. Miha! Alexandru. 
Ghcorghe Jalbă, VasLle Dumi
tri u. Dumitru Lazhr. toți de la 
laminorul de benzi la cald de pe 
platforma Combinatulni siderur
gic Galați.

Ion PALAM1UC 
responsabilul grupului 
do corospondonji voluntari 
oi „Sdnteii' de la Combina- 
iul siderurgic Galafi
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©taloanele muncii de calitate, precizie și eficacitate
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fflISÎBl
Unitățile 

Ministerului 

Industriei

So vedem unde se duce ultimul ban, ce se Intlmplâ 
cu el. Aceasta este obligația conducătorilor din econo- 

a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii. Aceas
ta este problema esențială a eficienței economice și de 
aici trebuie să pornim 'b

NICOLAE CEAUȘESCU
fDln cuvlnlarca roslllfl Ia Conferința extraordinari a organi

zației de partid a municipiului București)

_ 111................

Undezi bună organizare,

Metalurgice
Sidcrurglștll țării anunță că. 

In lntlmplnarea Conferinței Na
ționale a partidului, nu Îndepli
nit. cu trei zile înainte de ter
men. planul semestrial la pro
ducția Globală șl marfă pe an
samblu! Ministerului Industriei 
Metalurgice. Comparativ cu a- 
ceeail perioadă a anului tre
cut. producția de fontă a cres
cut cu 170 003 tone, cea de oțel 
cu 233 000 tone; iar cantitatea 
de laminate finite pline de otel 
a sporit cu 244 GOT tone. Acesto 
cifre atestă ritmul continuu as
cendent de dezvoltare n side-, 
rurgiel. Importantă ramură a' 
economiei naționale. De men- 
tlo.nat că producția de oțel aliat 
n crescut cu 17.4 la sută, fală 
de anul trecut.

HUNEDOARA

parent neînsemnate, nilng niveluri 
de mlltonne de lei pe pnaamblui unei 
ramuri sau al economiei.

.„Către ora 3 Intrăm la fabrica de 
stofe de mobilă în sflrșlt o situalk) 
pozitivă in întregime. în sectoarele 
anexă. In birourile administrației în
trebarea „ai stins lumina 7” căpătase 
un răspuns afirmativ. De asemenea, 
consumul de abur era judicios, fără 
pierderi, mecanicii de întrețineri?, 
prczențl în schimbul III, puteau re
media operativ orice defecțiune ivită. 
Spiritul ga-^odăresc, buna organizare 

___ , ___ .. . ____ __  . vin să demonstreze cft acele „pierderi . 
eă mergi atent pentru a ocol! obsta- mlH”, cum sinî considerate rishwi de
colelo Intllnlte In cale — bucăți de energie șl utilități, pot fl ușor înlătu-

■ rate. „Nu sint necesare măsuri spe
ciale, nu este necesar un personal 
angajat nunta! pentru a stinge lu
mina sl a închide robinetele’ 
spunea maistrul

Al stins lumina ? Este Întreba
rea firească adresată ultimului ieșit 
dlntr-un apartament. Oare acest spi
rit gospodăresc, prezent In locuința 
fiecăruia, este lăsat ..încuiat" In 
casă, sau este purtat și la locul 
do muncă ? lată Întrebarea la care 
am căutat răspima In timpul unul 
raid-anchetă de noapte prin dtevn 
uzine bucuroștene.

La ora 23 intrăm la uzina de ma
șini agricole „Semănătoarea”. Tn 
curtea fabricii dtevn becuri „plan
tate” cu un deosebit spirit de econo
mie, aproape cu zglrcenle, te obligă

metal, slrme. reperele unor mașini 
agricole. In schimb, halele luminate 
„a glorno” anunță parcă o muncă in
tensă In toată uzina. Dar... .«surpriză, 
în sectorul LI anexă un aihgur Bliun- 
gar. rămas după 
schimbul 2. lucra 
alături do mais
trul Alexandru — , , . .

Raid-ancheta in 
.SXV ,S intreprinderi din Capitală 
me,U. zec. de tu , țrnimtol^h -î no H P 
b-jri; de neon lu- -
minau munca a 
patru sudor!
(de fapt doar doi erau cu 
aparatele de sudură tn lucru, cel- 
lalțl doi se aflau iri pauza de masă).

Discutăm la sectorul piese de , 
schimb cu maistrul Vaslie Jovrea.

— într-adevăr, nu aint necesare a- 
tltea bacuri aprinse, dar Instalația e- 
iectricft nu permite Iluminarea pe 
eecionre.

La sectorul 7 întreținere, lacătul 
era pus la ușă și totalitatea lumini
lor erau aprinse Ln hală. Sint zeci șl 
zeci de tuburi cu neon care ard în ; 
zadar. întrebarea „ai stins lumina 7” 
nu a fost, alei; nimănui adresată... 
Contorul nu Înregistrează nceet con- 
oum numit risipă nici in apartamen
tul șefului de secție, nici în cele ale 
maiștrilor, d direct in cosluriio u- 
zlnel.

Parcurglnd secțiile uzinei, bo aude 
distinct un țiuit ca de samovar sub 
presiune.

— Aerul comprimat, mă lămurește
' Ofițerul de serviciu.

— Nu sint robinete 7
— Ba da, dar muncitorii Ie lasă 

deschise, nițele sint defecte șl nu.ne 
jjgt închide.

La compresoare, șeful de tură Ion 
Bagenac ne spune :

— NLmenl nu se Îngrijește de pier
derea do aer comprimat. Cam 10 la 
sută din capacitatea compreaoarelor 
r-o risipește. Pracllc, un compresor de 
30 mc funcționează pentru o da... pier
deri. Uleiul, energia electrică, uzajul 
compreaoarelor se rtelbesc prin robi
netele defecte, robinetele neglijenței. 
Pină anul trecut notam In caietul do 
serviciu pierderile do presiune ce co 
înregistrau. Am renunțat căci nu 
s-au luat măsuri do remediere. -Me
canicii de întreținere țin de earviclul 
..mecanic șef”, noi de „energelic șef” 
jl„. rezultatele se văd.

„Ora 1. Oprim ia „Trlcodava* din 
Drumul Taberei. Etajul I luminat 
puternic. Intrăm. In fabrică, schimb 
„plin” la secția principală. In eec- 
fla de confecții lucrează un singur 
atelier din trei. Aici, Inginerul șef 
adjunct al fabricii ne spune că in- 
alalațla electrică nu permite o ilumi
nare pe travel a halei șl, ln coase-? 
clnță, in loc de o treime din tuburile 
de neon, cita ar fl necesare atelie
rului care lucrează acum, sint toaU>? 
aprinse.

La vestiar, protejat dd un 
lacăt ferm, comutatorul era ' în 
poziția „aprins”. Acum ne dumirim : 
etajul I, ce se vedea luminat din plin, 
este locul vestlnreior. Muncltoareic 
care beneficiază de acest vestiar, in; 
mod precis acasă nu uită Jundita a- 
prlnsă, dnr la fabrică îșl permit acest 
„lux“.„ pa banii statului.

„.Trecem la unitatea alăturată — 
fabrica de obiecte din mase plastice. 
Aici, elluațla pare mai bună decît in 
celelalte locuri. Luminile sint aprin
se după necealtfițllo producției. Dar 
și aici, o surpriză... neplăcută. In 
secția aulodlmiri, lumina aprinsă 
stigmatizează risipa. In atelierul do 
placi, unde ce intră de dleva ori pe 
schimb, zeci de tuburi da neon sub 
tensiune. ;

— Tabloul este lnl--o încăpere ală
turată In care funcționează un ate
lier pentru tălpi de Încălțăminte. Cel 
de acolo nu dnl din colectivul nos
tru... încuie șl pleacă. Așa că nu 
avem ce face I — ne spune șeful da 
echipă Lungu Constantin.

Deci o situație fără ieșire. Cit'sa 
Irosește nu calculează nimeni. Nici 
șeful de schimb, nici șeful de secție, 
nici contabilul fabricii șl, binelnțales, 
nici directorul. „Do ce să calculăm*
— va spune flecare’-din, ce! care to
lerează risipa. „EMe vorba, doar, de 
sume neglijabile raportate la mili
oane”. Numai că asemenea sume, a-

lumina aprinsă

ne
lancu Berbec.

— Aveți
fectă dreptate, 
tovarășe lancu, 
clar situația în- 
tllnllă presupu
ne. pentru reme
dierea el. In con- , 
cRglia^unor, făc-; : 
toci i de,. răspunde-: 
rer din unitățile 
vizitate. proba
bil. luarea unor 

astfel de măsuri. angajarea unor oa
meni pe poetul... vechilor lompagiL 
co stingeau luminile urbelor la In-1 
cepului secolului...

„.Ora 4. So crapă de ziuă dud a- 
j ungem la ..Autobuzul”, in cealaltă 
parte a BucureștiuluL Cea mai 
crasă probă de neglijență tn 
cursul raidului am intilnlt-o tn... 
fâșia hală a sectorului mecanică. 
O încăpere de clteva rate .de metri 
pătrați, din care uu fost mulate toate 
utilajele, ora luminată de zeci de . 
tuburi cti neon. O situație care arată 
plnâ la ce cote pot urca neglijența 
șl nepăsarea, j ■ - ■ 1

Șl aid, la 
nul Oscar P

per- 
opțate, 

tovarășe laur”, 
dar situația In-

Și old, la „Autobuzul”, electricia
nul Oscar Pilot, de la stația trafo a 
uzinei, ne spunea cu părere de rău 
că pentru sUrplrea acestui „jaf de 
energie electrică” nu ®e iau practic 
măsuri. /

întrebarea care o puneam la În
ceputul raidului a căpătat din păcate, 
in multa locuri, un răspuns nesatb- 
făcâtor. Muițl uită spiritul gospodă
resc acasă, după ce șl^'au stins lu
mina in apartament șl Încuie ușa. 
îndreptlnidu-.țe grăbiți spre locurile 
de muncă. Aici, in întreprindere, el 
privesc cu foarte multă Indulgență 
nșa-numlta „risipă măruntă” provo
cată de cauzele pc care le aem- 
nalăm în rindurile de mal sus. 
Care este atitudinea conducerilor a- 
cestor Întreprinderi, n organizațiilor 
de partid, a ©alariaților f.nță de n- 
ceaslă tutelare a risipei, a paguba! f

Dan CONSTANTIN

Multă vreme, la fabrica de postav 
„Proletarul” din Bacău s-au lnUm- 
p'nat greutăți ln realizarea planului, 
de producție. Pentru a-șl îndeplini 
sarcinile, muncitorii erau nevolțl a- 
desea să facă oro suplimentare, să 
lucreze șl duminica,

— Această situație nu putea lăsa 
indiferente nici conducerea întreprin
derii șl nici organizația de partid — 
ne spune iov. Oiga Munteanu. secre
tara comitetului de partid. Firește, pe 
parcurs nm luai o seamă de măsuri 
caro nu îmbunătății Intr-o oarecare 
măsură lucrurile. Soluția definitivă 
liwfi am gâslt-o abia pe la jumătatea

do 
_________ , ______ __ dat 
seama că referirile secretarului ge
neral al partidului cu privire ln uti
lizarea Întregii capacități a mașinilor 
șl utila țelor sint 
valabile si pentru 
unitatea noastră. 
O analiză mal te
meinică făcută 
ulterior de către 
organizația de. 
partid bșj condu- j, 
cerea « întreprin
derii ne-a dus la 
concluzia că si- “ 
tuația poate fl 
schimbată numai p-ln ridicarea pro
ducției realizate în’schimburile II șl 
III la i nivelul celei din primul 
schimb.

Din discuțiile purtata cu cadre de 
conducere, cu maiștri șl muncitori 
din fabrică am aflat că pa baza ana
lizei amintite a fost Întocmit un plan 
amplu de măsuri tehnlco-organlzato- 
rlce vlzlnd îmbunătățirea activității 
In schimburile de noapte. Astfel, s-a 
făcut o repartizare mal judicioasă a 
forței de muncă pe flecare schimb ln 
parte, s-a Îmbunătățit aprovizionarea 
lehnlco-mntcrială a locurilor do 
muncă, s-a asigurat asistența teh
nică In schimburile II șl III.

— Mal înainte, rar vedeam prin 
secție vreun inginer sau tehnician în 
timpul nopții — ne spune maistrul 
Alexandru Alba, do ln șecția fila
tură., La schimbările de partlzl, en 
șl alunei clnd se Iveau alte compli
cații do natură tohnică, eram nevblți 
să pierdem timp căuundu-I pe n- 
w:să. Acum, prin prezența lor per
manentă1 In mijlocul muncitorilor, se 
asigură rezolvarea operativă a 
celor mal dlfltdlo probleme alo 
producției. Tot atlt de eficientă so 
dovedește n fl șl măsura luată cu 
privire la funcționarea In toate cele 
trei schimburi a măgăriilor de ma
terii prime țfl materialo, dl și lnflln- 
țaren unor magazii intermediare pe 
secții care pun la dispoziția lăcătu
șilor da întreținere piese de schimb 
șl accesoriile necesare pentru înlătu
rarea defecțlunUotj ivite la mașini.

primului trimestru. ParUdplnd 
Conferința pe țară a cadrelor 
conducere din Industrie ne-am

Oameni de seama
L- â 3? ", » „ . 71 , ■ s'“ i',1 ' j

ai societății noastre
__________________________________

fi

La fabrica de postav 
Proletarul? din Bacău 
; -»fp’r.-.< fu' Arini n , _■

în sprijinul acestor măsuri au ve
nit șl comuniștii do la secția Alătură 
cu inițiativa: „Schimburile de noapte 
la nivelul celui do zi”. Primită cu 
interes, inițiativa a font extinsă in 
Ecurtă «freme In toate secțiile șl ate
lierele fabricii. Ea a fost înso
țită de o largă muncă politică 
in vederea antrenării fiecărui
muncitor ln utilizarea la în
treaga capacitate a flecârel mașini, 
ta folosirea din plin n fiecărui mi
nut din programul de Jucfil Șl re
zultatele nu aii întlrzlal să se vadă, 
în scurtă vreme, schimburile de 
noapte din secțiile țeaătorie, filatură 
și flnteaj nu reușit nu numai să pro
ducă la nivelul primului schimb, ci 
chiar să-l depășească. Astfel, dacă 
plnă ln extinderea acestei initiative 
schimbul condus de maistrul Anton 
lordache nu-.șl realiza niciodată pla- 

tlmpul 
.... astăzi II 

depășește cu re

ia

nul în 
nopții.
depășește c_ 
guîaritate cu 
pînă la 10 
sulă. Rezultate a- 
semănătoa-e. ob
țin și țesătorii 
din schimburile 
conduse - de ‘maiș
trii Cornel PIrvu, 
Constantin Por

cos cu și Nlcolne SJllșteanu.
Dar utilizarea la întreaga capaci

tate a tuturor utilajelor de bază a 
generat. o nouă dificultate : apariția 
unor locuri înguste In sectoarelo de 
vopsltocie, preparațle și finisaj.

— Pentru n Înlătura aceste neajun
suri — ne spune irig. Voslle Blejușcă. 
directorul întreprinderii — am recurs 
la completarea acestor sectoare de 
producție cu mașini șl utilaje reali
zate prin autodotare și fonduri de 
mică mecanizare. Aș aminti dintre 
acestea aparatul de vopsit fire sub 
presiune, care asigură in momen
tul de față Întreaga cantitate do 
fire necesară pentru filatură, 
modernizarea procesului de carboni
zare a .linii prin construirea In între
prindere a unei mașini speciale sl a 
unor usc&toare șl scuturătoare do fire. 
Prin punerea in funcțiune a acestora, 
fabrica realizează o economie anuală 
de peste 3W 000 lei. Asemenea uti
laje au fost realizate și pentru secți
ile țesătorlo șl finisaj.

Tonte acestea nu permis ca la ora 
actuală In fabrică schimburile de 
noapte să lucreze In mod ritmic șl la 
nivelul celui de zi. Ca urmare, de 
l-> Începutul anului «I pin? acum tex- 
tlllșlll băcăuani nu realizat peste 
plan 13 GOT mo stofe de bună calitate 
șl 2 B®0 ke de fire. Tn felul acesta, el 
țl-au realizat peste OT la sută din 
angajamentul asumat pe Întregul an.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînieii*

Munclnd cu eforturi sporita 
pentru Înfăptuirea angajamente
lor reînnoite In cinstea Confe
rinței Naționale a partidului și 
celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării republicii, oamenii 
munci! din industria județului 
Hunedoara au Îndeplinit cu 3 zile 
înainte de termen prevederile 
Elanului semestrial de protlucțle.

a rezultat oi acțiunilor eficiente 
întreprinse pentru folosirea cu 
randâiment sporit a capacităților 
de producție, descoperirea și pu
nerea ln valoare da noi resursa 
locale șl rezerve interne, colecti
vele unităților industriale din n- 
ceaslă parte a țării au produs 
Bupllmentar, de la începutul, se
mestrului șl plnă in prezent, 
II 2C0 tone fontă, 1 3OT tone cocs 
metalurgic, 14 OM tone o;cl. 9 «M 
tone laminate finite, -15 milioane 
kWh energie electrică, OGOO mc 
prefabricate șl însemnate canti
tăți de alte bunuri materialo. 
Este important de precizat e& pe 
ansamblul Județului s-a realizat 
o producție industrială valorică 
ca depășește cu 3®0 GOT GGD lei pe 
cea obținută ln perioada cores
punzătoare a anului trecut.

BUZĂU
Oamenii muncii din unitățile 

Industriala ale județului BuzSu., 
și-au Îndeplinii cu, 6 zile mul" 
devreme sarcinile de plan pe 
primul semestru al acestui an; 
Pe baza avansului (dșliffaț ptal 
acum, industria buzoi tină are po
sibilitatea să realizeze ln piu®, 
pesta' prevederile pionului se- 
mestriai. o producție valorică de 
peste 0-0 milioane lei, ce se va 
concretiza, printre altele, in : 
peste GOT teme slrmă zlncată, 730 
tone electrozi de sudură, 50 tone 
plasa sudate, 2 (MM) mc prefabri
cate din beton, confecții, textile 
In valoare de peste 9 milioane 
leL elemente filtrante tn gumă 
de 1,2 milioane lei ?! alte produ
se specifice economiei Județului 
Buzău.

COVASNA
Comuniștii, toți oamenii mun

cii județului Covaana — români 
91 maghiari — raportează reali
zarea planului. »e primul semes
tru a) anului 1B72. cu 0 rile Îna
inte de termen. Datorită aces
tui avans, plnă la finele aces
tei luni, colectivele unităților 
industriale din județ vor pro
duce poale prevederile olanu
lui pentru această perioadă măr
furi ln valoare de peste 39 mili
oane Iei, materializate In 10 GOT 
tone cărbune, peste 2 603 metri 
cubl chcrostea. rășlnoas-o ^1 frig, 
mobilă In valoare de pesta 700 
mii lei, confecții textile In va
loare do 11 milioane lei, peste 
BO (WO metri pătrațl țesături tex
tile.

i

$
v\

Lo uzina „Eloclrop-ulere” din Craiova, muncilorii, cadrelo tehnico cauld 
moreu noi soluții pentru porfecjionarea produejiei. pentru raționalizarea 
consumurilor do materii primo și materialo, In vederea realizării angaja
mentelor asumate In Întrecere. In fotografie : aspect dintr-una din secțiile

(Urmare din pag. I)

Cu alte cuvinte, tot pe seama unui 
factor da ordin cantitativ șl nu cali
tativ. Șl este normai ca lucrurile să 
se potroacă așa, din moment ce nive
lul cheltuielilor de producție — fac
tor cu influență hoiăriloaro asupra 
creșterii ren labili lății produselor, a 
beneficiilor — urmează să se reducă, 
față de plan, doar cu 233 000 iei. De 
asemenea, necesită să fie reținut șl 
următorul .amănunt : din cele 283 HM 
lei economii, ce urțnează să fie ob
ținute la cheltuielile de producție, 
250 ODD lei ge .vor realiza ca urmare 
a reducerii cu 30 tone a consumului 

.do -mețal.^.,^^.^., ,
— 50 do tone nu este deloc puțin, 

no asigură Inginerul set adjunct al 
"uzinei, Eugen Hunkiewlcz. La noi 

riguros
"uzinei, Eugen Hunkiewlcz. 
consumurile specifice au fost 
stabilite de ln început.

Din discuțiile nvute tot cu 
rul șef adjunct al uzinei am reținut 
preocupările colectivului de muncă 
de aid In direcția reducerii ------
mulul do meiaL Iată doar dtevn 
dintre acestea :

• prin proiectarea suportului pen
tru rezervorul de combustibil la mo- ■ 
tonii Diesel de 110 CP consumul do 
metal s-a redus cu 3,5 kg pfe bucată, 
iar timpul necesar realizării lui cu 38 
de minute.

• in urma unor măsuri tehnologico 
de raționalizare a croirilor. In repe
rele C 10-1002 B șl C 10-1022 B se 
realizează o economie de metal da 
0,355 kg pe bucată.

• Îmbunătățirile tehnologice șl con
structive efectuata reperului C 5-1OT3 
se soldează cu o economie de metal 
de 0,32'3 kg po bucată.

• modificările aduse reperului 
D-40231 (inal do siguranță) contribuia 
la reducerea consumului de metal cu 
0,800 kg la flecare reper in parte.

Sint, desigur, preocupări notabile, 
ele nțestînd, fără Îndoială, seriozita
tea cu care esto abordată, în anu
mite sectoare, reducerea cheltuielilor 
materiale do producție. Reprezintă 
ele Insă o limită Imposibil de depă
șit 7 Fără a face calcule amănunțite 
pentru a vedea cdt de științific șl ri
guros sini fundamentate consumurile 
specifice la această urină, conslalărlta 
efectuate pc parcurs vorbesc do la

loglne-

consu-

slne despre rezervele Interne, neva- 
lorlflcMe încă, dar care ar putea să 
contribuie substanțial la creșterea efi
cienței economice. Să Ie notăm :

• numai in primul trimestru al a- 
nului, rebuturile au atins în această 
unitate aproape IA milioane Iei. Tn 
același timp insă cozvjta.'.firn că preo
cupările pentru lichidarea rebulurEor 
gini sporadice și prea puțin eficiente ;

o Intr-un sondaj făcut la fața lo- 
ctdui asupra consumurilor epeclfioa 
de metal planificate la 17 produse, 
doar la 5 produse consemnăm dimi
nuări ale acestora, comparativ cu a- 
nul trecut. Oare intr-un an întreg să 
nu fi existai nici o posibilitate de™-- 

-mlnțiai__ '

•1 angajamehtțd’anua! 
a consumului de metal este de 50 l. 
In primul trimestru al anului ’s-a 
realizat o economie de metal — cu 
toate că la unele produse s-au depă
șit consumurile opeelfiee — de 23 to
ne. In celelalte trei trimestre, ce can
titate do metal și-a propus uzina să 
economisească 7 Un calcul elementar 
arată că, avlnd In vedere rezultatele 
din primele trei luni ale anului, 
dlntr-o dată economiile de metal cu
prinse In angajamente poi 11 dublale;

• Indicii \de utilizare a metilului 
variază aici lntro 62—74 la sută.) Cu 
alte cuvinte, 28—38 la sută, adică 
mil de tone de metal din cantitatea 
aprovizionată rnerg la... retopit ! s

Iată, așadar, fața reală a unorl re
zerve redată lntr-o sumară radiogra
fie a angajamentelor luateTn între
cerea soctallată do uzina „Timpuri 
noi”. Firește, nu punem nicidecum 
la Îndoială capacitatea acestui harnic 
colectiv da a fructifica <dt mal bine, 
cu maximă eflearitate, flecare din a- 
ceste rezerve, de a da o consistență 
materială superioară angajamenlelor 
luata In Întrecerea socialistă. ■ Reali
tățile -din uzină demonstrează că re
zervele de raționalizare a consumu
rilor de orice fel. de creștere ă eco- 
nomidtfilll producției sint, practic, 
nelimitate și ele pot fl ptwe In va
loare numai cu participarea tuturor 
muncitorilor, inginerilor ?! tehnicie
nilor, stlmuUnd puternic, zi de ziJ ini
țiativa șl epirltui lor gospodăresc. Cu 
siguranță, în acest fel se vor obțină 
rezultate șl mal mari In ridicarea c- 
flcicnțe! economico a producției.

ctdul asupra consumurilor epccifice 
de metal planificate la 17 produse, 
doar Ia 5 produse consemnăm dimi
nuări ale acestora, comparativ cu a- 
nul trecut. Oare intr-un an întregi să

nuare a consumurilor și la celelalte »■ 
. O.-, "i U !

angajamentul anual «e reducere

s
j» Conferința cxlraordl- 
■J nară a organizație! jude-
% țcne Prahova a P.C.R. Al-

mosferă do lucru, de 
Înaltă responsabilitate.

5 S-e pronunță deseori azi,
a“ dar flecare frază Ksmnl-■C fică preocuparea intensă
5 pentru milne. Trăsături5" definitorii : competență,

calm, hotărire. Firesc. Se
Jî discută măsurile care vor

permite Județului să rea
lizeze ceea ce sl*a pro-

„ pus Întreaga țară : cinel-
•’ naiul în patru ani și șase
% luni 1

I
Cel ce vor purta man

datul acestei hotărirl de 
nestrămutat aint delegații 
aleși de confm-lnUk pen
tru a reprezenta voința 
comuniștilor prahoveni 
Ia Conferința Națională 
a partidului.

Pe doi dintre el am 
căutat să-1 cunoaștem mal
îndeaproape prin Inter
mediul opiniilor tovarăși
lor lor de muncă, adică 
alo celor care. Intr-ade
văr. pot afirma cu certi
tudine : „Ii cunoaștem I”.

Dupâ pâre-

BUNEA

■au Investit 
ds delegat 

i Națională

! ' -f ■ ’ <■ ț
ar trebui a-
mal multe.

Mircea
Foto : loan Popescu

...UZINA MECANICĂ CIMPINA
— Nc-am bucurat la 

vestea că a tost ales de
este recunoscut ca unul 

_____ ______ __ ________ dintre cel mai buni spo- 
legat șl tovarășul nostru . clallștl. Este firesc, lu
de muncă, maistrul jjnn crează aici încă din 1938

. ..... .. sl cunoaște flecare utilaj.
IBB. UrJnB esl° c<)nslt,e' flecare hală, flecare om... 
rată, pe drept cuvlnt un 
fe| de seulârie u indus
trie! de petrol. Iar In ca- 
drul el " * ‘ ~tovarășul Dan

(maistrul Ion Tudor).
— Saplozeci la sută din 

produsele' noastre sint 
destinate export'jlul. iar 
dacă In ultimul tlmn pri-

mim tot mal multe ecri- 
fiorl de mulțumire din 
partea beneficiarilor este, 
cred, ti meritul maistru
lui Ion Dan. Bun orga
nizator. exigent, necruță
tor ctrtd apar lipsuri, dar 
șl omenos, capabil gfi te 
ajute chiar mal mult do
rit l-ar sta In putori. 
Merg tinerii râ-t ceară 
sfatul, de parcă le-ar fi 
un n| doilea părinte. A 
scos la „lumină” sule de 
ucenici, azi muncitor! de 
nădejdo sau oameni cu 
funcții do mare răspun-

dere In țară. Nu trece u- 
nul prin Clmplna fără să 
vină să-l mulțumească, 
să-l ureze sănătate. Co
munist încercat. a parti
cipat activ la toate mari
le transformări revolu
ționare petrecute In tară 
după '44. Cind l-am au
rit pe tovarășul Ceaușescu 
spuntnd „comunist de o- 
menie” Să sttțl că printre 
primii la caro rri-am Hin
di! că 11 ee potrivește 
expresia a fost maistrul 
nostru, (VbIctIu Sireehie, 
rec a Rea tor).

COMUNA CIORANI
Stăm de vorbă c-.i fon 

lancu, membru al C.A.P. 
din Ciocanii de Sus.
- Ion Damaschin? 
Merită din plin încrede
rea do a fl delegat. Ne-o 
confirmă zi".do zi in ca
litatea |ui do secretar 
comitetului comunal 
partid.

— Cum v-a clștlgat 
crederea ?

— Cu fapte. In anii de 
muncă alături de noi. a- 
sudind In clmp împreună 
cu noi. Personal il știu 
de v?ep cincisprezece 
ani. Pe atunci era meca
nic șl fusese trimis- do 
partid în satul nostru, cu 
uiți muncitori, să exnii- 
co avantajele cooperativi
zării. Tot ce am plănuit 
atunci împreună s-a în
făptuit. Pe omul ăsta 
l-am urna oriunde. Spu-

al 
de

1:1-

“a luni ! lUOUlC : „n cuiiuajiciii ; . - - - - , -

X

ne numai șl numai ade
vărul. e cinstit și drept. 
Iar fapta fi o pe măsura 
vorbei. Dc aceea oamenii 
II urmează, șl fac asta cu 
dragoste. neobllgalL

— Rezultate 7
— Avem astăzi două 

cooperative agricole pu
ternice. Iată citavn din 
ultimele noastre realizări, 
In care' se reflectă și 
munca lui Ion Damaschln. 
Anul acesta, secretarul 
nostru do partid a mobi
lizat oamenii pentru con
struirea a 83 GOT metri do 
canale de evacuare a sur
plusului de apă de pe 
l 300 de hectare ; parte 
din aceste canale pot 
folosite și pentru irigare. 
Ce porumb vom'scoate de 
pe cele GOO de hectare In 1033 comuna 
de pămint care au fost 
astfel puse In valoare 1

7 ri
Intră In discuție sl Va- 

slle Neaeșu, maistru. șef 
de secție la S.M.A. Clo- 
ranl.

— Cred că
mințite mult ___
ca să arătăm do co a fost 
ales delegat.__ 1
rea mea, principalul e că 

fi se glndește tot timpul La
noi. la viitorul nostru șl 
al comunei. Ne-a spus că 

noastră 
va deveni oraș. Asa va 
fl, e sigur întotdeauna pe

.. ■ \ jj .’ț:

ce spune. Il credem. Pen
tru e) vorbesc faptele.
’ .„Doi din ratele de de
legați. Un maistru ®i un 
activist de partid — fle
care reprezentativ șl re
prezentant Doi dintre a- 
cel oameni de scamă ai 
societății noastre ne care 
comuniștii l-i 
cu mandatul 
la Conferința 
n partidului.
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— Care ar fi, după părerea 
umnaavoastră, dificultățile pedumneapoartrâ,

care le fntlmpind In prezent 
valorificarea mal rapidă a rezul
tatelor cercetării științifice in 
producție ?

— Neajunsurile pe care le talimnl- 
nă In prezent valorif icarea cerce tării 
In producție decurg dlntr-o singură 
cauză majoră: persistența unor de
ficiente In ce privește îmbinarea or
ganică între activitatea de cercetare 
Slifniirică si sarcinile ce rezultă din 
planurile de dezvoltare și modernizare 
a economiei. Cu 
rare șl fericite ................
excepții; 
activități 
tarea, 
parte, 
po da 
te) so 
voita 
proape 
fără prea

du-șl probabil punctul de vedere) 
le-a dai următoarea Indicație : pen
tru elaborarea olanului .tematic na 
anul următor, unitățile de cer
cetare Insesl să” propună ministe
relor economico beneficiare temele 
respective, urmînd ca cele accentate 
să fie induse ta plan. Firește, ăpli- 
clnd o asemenea metodă, Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, mi- 
ntaterole si tatronrinderile economice 
nu trebuie să-sl mal botă caoul cu 

.stabilirea problemelor de cercetare 
care să răspundă .cerințelor producției 
din sfera lor de activitate ei răspun-

„Planul de 
derii".

it

activitate a înlreprîn-

— In afară de cauza, pe care 
, ați numit-o majori, -a^ dificul

tăților ce le Intimpină aplicarea 
cercetdril științifica ta produc- 
tie, infătifatâ tn convorbirea 
noaitrd, mai jacționează sl alia 
caure T ' J J

SCÎNTEIA—joi 29 iunie 1972

E NWlU» «HW
materiale noi, superioare, a căror b- 
plicarc In producție nu Implici dlfi-’

& (

acesta 
(cerce- 

pe de o 
producția, 
altă păr
ută! dez- 
Incă a- 

paralel, 
“i multe 

momente de In
ii Intre ®I conlu
crare. Șl, deocam
dată, Inlllnlrile 
au rareori loc ta 
cadrul unor pro
bleme a căror bo- • 
luțlonare ar pu
tea deschide largi 
perspective pen
tru ua progres 
hotărilor nl pro
ducției, al eco
nomiei.

Indiscutabil, ta 
ultimii ani, s-au 
fâeut uncie pro
grese pe linia co
relării planurilor 
de cercetare
științifică cu ce
rințele. economici 
naționale — ®1 a- 
ceajsta Drin asa-numltale nroaramo 
prioritare, de perspectivă ș.a. Totuși, 
«sarclnilo Înscrise In acesta planuri pot 
oferi. In cel mal bun caz. o orientare 
a activității de cercetare, o indicație 
pentru oamenii de știință El cercetă
tori de a-sl Insusi. cu precădere, con
cepții teoretice șl tehnici exnerlmen- 
tale necesare abordării cu succes a 
domeniilor prioritare. Concretizarea 
tematicii de cercetare, ta slrinsă, le
gătură eu cerințele ' producției, ar 
urma abia să fie asigurată prin pla
nuri anuale de cercetare științifică, la 
a căror elaborare să participe, orga
nizat. oameni de săltată si cercetători, 
reprezentanți calificați nl ministerelor 
al întreprinderilor economico.

— Pentru a elabora asemenea __ ___ „„
planuri de cercetare, concrete. cercetătorii din unitatea de a cărei 
realiste și angajante, ar fi na- —- . -■ -
voie de o metodologie adecvată—

— Exact. Ar fi nevoie de o meto
dologie si do pricepere pentru apli
carea acesiela ta practică. Situația 
nu ee prezintă prea bine In ncenslă 
privință, ■ Iată cum s-a proce
dat, bunăoară, la întocmirea pla
nurilor de cercetare slllnUflcă pentru 
anul 1072 In unitățile de cercetare din 
șjalemul Ministerului Educației sl In- 
vățâmlntulul. Prin luna iulie anul 
■trecut au fost convocați la o ședință 
directorii acestor unitfill, cărora un 
consilier din Consiliul ’ Național pen
tru Știință ol Tehno'.oale (exprimln-

[— Din păcate, da. Stat cauze ce 
le-as defini secundare, desl nu alnt 
mal puțin importante. între care, cu 
precădere. Impedimentele ridicate de

■ •

v

/• -:- r

! 

j- t V
I

Alexandru IVASIUCcullățl deosebite. Ne-nm adresat 
ur.el uzine bucureș’.ene eu ru
gămintea de n încerca șl mA- 
Lura calitățile lubrittanlulu'. I-am 
pus la dispoziție peste IDă k'g 

r orice 
Impediment din culca experimentu
lui. Directorul întreprinderii ne-a 
declarat că el nu-îi ochimbă oroco- 
deul «ău „cu păcură*, desl. spre deo
sebire de iubrifiaotul nostru mine
ral. năcura face fum. inr utilizarea 
el afectează sănătatea muncitorilor.

■ „ A trebuit" si se" 
apeleze ia inter
venția Consiliu
lui Național pen
tru Știință șl 
Tehnologie pen
tru a determina 
uzînn să înceapă' 
experimentul. 

Mo! amintim, In 
Încheierea răs
punsului la între
barea ce mi-ați 
pus-o,, si de une
le încercări de a 
denigra cerceta
rea și a minima
liza > rezultatele 
«ale. 1.3 Centrul 
de chimle-flzlcă 
din București s-a 
pus la punct, ta 
fază de laborator, 
un proces teh
nologic pentru o 
întreprindere din 
Capitală. Am ofe
rit asistență teh
nică pentru a- 
dAplnrea procesu
lui la fază Indus
trială. întreprin
derea (respectiv. 
Uzina de radia

toare, echipament metalic, obiecte-șl 
armături sanitare .din București) ne-a 
refuzat." nwtiviad' că problemele le
ga te de trecerea la fezfl Industrială

lubrifiant, pentru a elimina
' i rtfl FWHzî l FF8 erwi* zlln M-r>1ran «wn^c

V • • ' •’
/R. » 4Ml Vfe

;a

)
PROGRAMUL 1.

J V" Lț' '■ *, ez j-
»,M Deschiderea emisiunii <5e di

mineață. reâox. • !
»,S3.Honiănia tn. lume.
a,M Prietenii iul Așclduță — einl- 

alurtc pentru preșcolari.
10,03 Cura ne llinoa engleză. Lec

ția a'll-â. .
iJx-Tcrra’Tî. . t

u.M Telecinemateea t ; La Nord 
prin' Nord-Vest.

U,tS releJurnaL
18,w—17,W Telcțcoală. ta ajutorul 

candldațllor la examenul de 
admitere • Istoria Româ
niei o Mișcări revoluționare, 
răscoale sl revoluții In veacul 
ol XlX-Ica. • Matemati
că • Integrala • Ecuația dl-

em 13 iu nil de
tn

r-

T

%

„Radicalitate și valoare11
Cu volumul

“ i'i V.'„Radi- ,

economiei
Convorbire cu acad. Ilio MURGULESCU

oamenii de silința sl cercetă
torii nu libertatea să so ocupe de 
teme do cercetare... preferate.

— Ce oderenid ta cerințele 
reala ale producției poate pre- . 
zenta un plan de cercetare în
tocmit după metoda schițată mai 
înainte și folosită in cazul uni-, 
tătilor de cercetare, din cadrul 
Miniiterulul Educației si Invd- : 
{âminlului ?

— Foarte redusă. Noroc că cerce
tătorii șl oamenii dc știință au lan
sat' ci Înșiși consultări cu uni
tăți economice, eu institute depar- ' 
tamentale dc cercetare, pentru a sta
bili o tematică , cit do cit utilă pro
ducției. Cel Diilln asa au procedat

conducere răspund, respectiv Cen
trul de cliimle-flz'.eă din București.

Planurile de cercetare trebuie strict 
corelate cu cele de producție, inee- 
pind de ta elaborarea Iernaticii sl 
conilnufhd cu fazele următoare : pilot, 
scmllndusirială (dacă e necesară). In
dustrială. Formula „mal Intil. planul 
do producție*, ailt.de firească la ora. 
actuală, nu poate să dispenseze pe con
ducătorii unităților economice do pro-, 
ocupări si sarcini legate de valorifi
carea cercetării științifice, din simplul 
motiv că nu va mal exista nici un 
„mai tatii* : alit planul de producție,' 
cit sl cel de cercetare ar constitui 
p.lrtl Inseparabile ale aceluiași plan :

razurlle de Interpretare șl aplicare 
intr-un mod birocratic a reglemen
tărilor șl dispozițiilor legale, lată 
un exemplu. înlr-o Întreprinde
re economică a fost Încercat cu succes 
un lubrifiant i>sntru temperatari ri
dicate, (itudtat ta Centrul de chlmie- 
flzică din București. In vederea În
lăturării unor importuri. Experimen
tările urmau eă fie extinse și verifi
cate ta scară industrială. în acest 
scop, era necesară o cantitate cores
punzătoare do substanță, pe care uni
tatea industrială trebuia aâ sl-o 
procure de la Ministerul Industriei , 
Chimico, căruia noi II puneam la dis
poziție rețeta de fabricare a substan
ței. Reprezentanții IntreDrinderil, a- 
nlmați de dorința de a valorifica cer
cetarea. ne-au declarat că otel, ooritl 
de lege pentru4a procura cantitatea 
necesară do substanță si au Instalat să 
le-o asigurăm noi. Ne-am adresat Mi
nisterului Industriei Chimice. La în
ceput am fo«t refuzați, din motivul 
că cerem o cantitate... urea mică 
(clteva gute de kg) care nu rentează 
să fie pusă in fabricare. Am avut 
Insă, șansa ca. ta insistentele noastre, 
conducerea ministerului eă găsească 
modalitatea de a onora comanda res
pectivă.

De combătut stat șl comoditatea, 
Inerția șl chiar conservatorismul u- 
nor eondueăiori de Inlreprlmlerl. Se 
prefer&,'eu rare excepții, procese (eh- 
nologice si materiale „tradiționale*, 
chiar atunci cinci se oferă procese sî

le vor rezolva cu forțele tehnieo-stlta- 
tlflce proprii Foarte bine I Numai 
că. ulterior, ne-a acuzat Drin presă 
că l-am oferit rezultate a căror In
troducere ta producție, le-a dat mult 
de lucru, că no! nu am sprijlnll-o. 
ceea ce nu corespunde realității, ■

Pentru înlăturarea radicală a difi
cultăților legale de Introducerea rapi
dă a rezultatelor cercetării științifi
ce in producție, trebuie să se la mă
suri, așa cum sublinia tovarășul 
Nlcolao Ceaușescu, menite să asigure 
creșterea spiritului de răspundere al 

’ cadrelor din unitățile de cercetare si 
al celor din ministere șl Întreprin
deri in vederea sporirii rolului și 
contribuției științei și tehnicii ro
mânești la progresul rapid al eco
nomiei noastre, in pas cu revoluția 
lehnieo-șliințifîcă contemporană, 
Fiindcă, numărul cercetărilor proprii,- 
finalizate ta producție, este încă 
mic. Domeniu ta care șl cercetătorii 
și cadrele de conducere din Întreprin
deri- trebuie să conlucreze mal bine ■ 
declt pină acum, pentru a dinamiza 
aportul cercetării științifice ta so!u- 
ț tona rea cerințelor concrete ale pro
ducției.

l teren șlaU’i.
’ 17J.1 Deschiderea 
l după-amlazlL „ Emisiune

. limba, maghiară, țj
n,M La yolan — emisiune pentru | 

conducătorii' auto. ■
i ÎS,S3 Sensul ecpunU „Perfecție- I 
ț narea*. Pentru condiții noi —
7» o optică nouă. Stilul de mun- I 

că al organelor colective de 
conducere din economie.

J8.M 1 031 de serL
10,W Telejurnal. 
Z3,W In întâmpinarea Conferinței' 

Naționale a P.C.IL șl a celei 
ds-a XXV-n aniversări are- , 
publlclL Tara întreagă ’tn' 1 

■ întrecere. - 1
J0,S# Tinerii despre ei InșlșL Din 

cuprins : • Vacanța cu în
semne de brigadier. • -Candi
dați la admitere — viitori-eub- 
Liglnerl. ■ i

S1,W Pagini de Umor : Retrospecti
vă Walt Dlmey.

15,43 Dalei ta premieră : Vis <le 
dragoste — o tranșpwnere cp- 
regraflcă a cltorea din cele 
ma! cunoscute lucrări 'ale Iul 
Franz.Llszt : „Vis de dragos- 

•Ln Campanella*. „Rap- 
---- uedu)
O a taxi a

I
!
i
i
i
i
i
i „Clnd.jVeri
! H.®3 Lumea de

ie". „1_ ■ JBIJ
tixila ungară nr. J“, 

* .veri,că dorm.*.
. . „__ ™j „j " tniuta :

l'.irr.dny. "
S1.K .41 de ore*‘ ’

V

Convorbire consemnata do 
Petre NEDELCU

PBOGBAMUL 3.
J ■ ’

S3,ta Capodopere ale literaturii 
simfonice : „Jocuri” sl „Ma- 

, rea" — >lrcl schițe coregrafi- , 
ce de •Ciaude Debussy; . Or
chestra simfonică a Rndlote- 
levizlunU. Dirijor Emil’ Si
mon.- : ; ,

SO.IJ Agenda.
®J,53 Desen animat
31,10 BucureșHul necunoscut 1 9ta- 

tulle oraț-.îiul.
îl.20 Micul FT.iioc ol prietenii sat 

Adaptare dupâ nuveleta In
spirate din participarea capi
ilor sud-vietnamez! la lupta 
Împotriva agresiunii america
ne In anil 1K3—iPi-J. scena
riul Cao Thuy. Hegta Le 
DAnglhuc.

13.S0 Cărtl șl idei. « O discuție a- 
supra lucrării „Silința condu
cerii politice a sorietațll so
cialiste*. • Ce pregătesc edl- I 
turns tn intimplnarea Confe- l 
rintei Nationals a partidului. ’

h-J’’

11 ■

r
I

. ______  „___ __________ _____ _ el! Ideilor pre-
calltato ș! valoare”, niște spirite radicala concepute, slrLct con-

, . . . j . jșaiativc ’care nu pot
oferi declt o virfuno 

zazo o interorcta- forja vizionara contn- simplificatoare sau e- 
re ta Gulritul dlalec-. tta omului, au împins 
tlcll materialiste a u- demersul lor 1 
hor fenomene specifi
ce stadiului ’actual al

■ literaturii și artei con- ___ ___ __
tomporane. în aplica- radlcalitatea demersu-

. rea arestai metode lui său artistic rirri! 
autorul se raportează să devină1 uneori for-

Cai,wiiu șr ,'VfLBoatu
Alexandru Ivasiuc lși care, punind In discu- 
propune aâ reali-' ț‘o cu atlla acuitate șl 

o Interorcta- forjă vizionară condl- 
în eolrituljdlalec-j tta omului, nu împins dulcorată asupra nces- 
ma Iertai iste a u- demersul lor la llml- tor fenomene, autorul 

ta radicalltățlL Apro- le preferă, in spiritul 
clerea. valorii unul metodei dialectice de 
scriitor ta funcție de cunoaștere, un itinerar 

___ • > analitic de ia cauză la 
riscă efect Văzlnd ta mar- 

’- xism o concepție des- 
’ ' 1 noului, revplu-la principalele legi; ale țață atunci clnd ne re- chisă i____ _ _____

dialecticii, Îndeosebi la ferim, bunăoară, la țlonară, stimulativa
i Flaubert pentru dezvoltarea ata
care, deși dlrli eroaloore. șl a-

nu se recomandă ca profundarea continuă,
asemenea spirite, se progresivă a cunoaște-
irapiin nu ;ma! , puțin ril, autorul nu ignoră
ca unit dintre cel moi anumite denaturări șl
de scamă scriitor! al abateri dc ta această

concepție, precum u- 
ne’c tendințe de sche
matism ' sau soclolo- 

■e care s-au 
ț_________ In trecut

atlt ta cimpul litera
turii cit și ta critica 
literară, ta estetică sau 
filozofie. După cum 
străină umanismului 

t șl vocației

I aceea fundamentală creatori ca
> cara-i definește esen- său Cehov <
) ța : unitatea ?! lupta
) contrariilor ca Izvor al
t dezvoltării .
. Este subliniată în-
, semnătatea demomu-
’ iul radical ■ privit ca
’ atitudine 1 a onlritulul. .
> condiționată Istoric și .
> social, capabil a pă-
) trunde ta miezul fe- note gist-vutam
-a-.i-B . v—cw’v’rv" ~~ ‘ manifestati nomeneloc : „A fl ra- s
) dical — notează au-- Q© 160111^9
> torul — înseamnă a
> merge la rădăcină, Iar 1,1 " . 1 1
. Iu rădăcină Intîlnești 

contradicția gencraioa- lumii Do altfel, prin marxist ___ _
’ re,.de viață*. multiplele accepții po constructive a culturii

■ te ---- f.’te.- au- noastrc’esto consldern-
, însuși termenul tă și
radlcaUtata riscă care

obstinație ta zonele i 
Inconșlfenlului, In vis
ceral «au alienare. In
capabilă să servească j 
și , să so Integreze in ' 

1 unei culturi i

re de viață*.
1 Demersul radical pe cai 
> care 11 are In vedere
• autorul cate , cel rnțlo- 
i nai, constructiv,, fun- 
,; darhentat științific pe 
j dialectică — demers 
i pe caro marxismul ca 
, filozofie revoluționară, 
, Inovatoare,. 11 Integrea

ză in acțiunea de 
. transformare . și per-

1 fectionare a vieții 
i sociale. Poațullnd Ideea

Iplele, accepții 
care I le conferă, 
torul, Ir ' "■ 
de i ____«-»- -B«a
sâ-șl dilate uneori a- 
proape pină lnde-
termlnare se
mantică.

Subliniind vital! ta- „„ „„ 
ten demersului radical ’ edificiul _____
la mari scriitori din M vădește șl aria de- 
trecut. Alexandru Iva- LE ™. 
duc are insă perma- mică,

“ nArri ’Ir» >

acea literatură 
cantonează cu

a

... _________ i’.ent In vedere pro
cs fenomenele realltă- blemele pe caro. Io rl- 

................... dlcă literatura și arta 
’ t vremea noastră, 
modul diferit In care 

a- ele se pun față de alte 
in- epoci de cultură,

ții nu sini izolate, <_ 
imuabile, lipsite do ta
contradicții Interne, 
dialectica sludînză a- 
eeste procese ta ta- epoci do cultură, na-
terdependența lor,' In tura lor specifică 'ta
dezvoltarea... lor pro- raport cu organizarea
greuivă. în acest sens socială care le înriu-
abordează autorul no
țiunea. definirea radl- 
calItățlL

Intr-o secțiune a 
cărții Intitulată „Lite
ratură șl dialectică*, 
autorul relevă modul .. ____ , .
diferit In care sa. ma- In circuitul 
nifestă această tensiu
ne a contradicției atît 
de fecundă in plan va-

rește.
Citai autorul se lan

sează fsrsă In exaltate 
pledoarii ta favoarea 
unor scriitori precum 
Joyce. Faulkner, Hen
ry Miller, Impuși deja 

;!r;_!?_l universal 
al valorilor, polemi- 
rind cu detractori în

de fecundă in plan va- chipuițl, comentariul 
lorlc, estetic la nlve- său alunecă fatalmen-
Iul nu numai al unei 
personalități artistice, 
rlnr și al unei Întregi 
literaturi (demne de 
intere® stat articole

pe anii 1970-1971 
' -vi Comitetul .»dej«3lidtraBsfi'fâl<iîiniuDUF 

compozitorilor a decernat- urmâlon-F 
rele premii pentru lucrări muzicale-el' 
do muzicologie po anii lăTO—1071 :

1. ăluzlcă simfoniei șl de cameră : 
Simfonie :. Andreas Porfctye — Sim
fonia a in-a ; Lucrări voeal-slmfo- 
nlce : l'.ivlu Glodeanu — „Soclu.pen
tru timp*, contată ; Lucrări simfonice 
ample: Ludovic Feldman — „Umbro 
șl lumini* ; Lucrări simfonice tio 
mici dimensiuni: Mi hai MoSdovan — 
„Scoarțe* ; Lucrări simfonice de lar
gă accesibilitate: Csikl Boldtaar — 
Trei piese simfonice, și Anton Zeman
— „Izvoade* ; Lucrări Intermediare 
intre genul simfonie șl de cameră : 
Comei Țăranu — „Racorduri* ; Lu
crări inslrumeniale de cameră : Nl- 
cotae Itelolu —- Septet scenic ; Lle- 
duri : Dlamartdi Gheclu — •• lieduri
— „Iarba timpului* ; Lucrări vocal- 
Instruincnlalc de cameră : Dumitru 
CapoJonu — „Să fad portretul unei 
păsări*. •

2. — Muzicologie : Lucrări de este
tică s LIvlu Comes — „Melodica pa- 
lestrineană* șl Pascal .Bentolu - 
„Imagine sl sens* ; Lucrări de crl-

Wș ’ Clemen.sO,îrar7®^!’=*ÎIdK'^“ 
man, Miriam Mar lie. Ștefan Ni- 
culescu. Adrian Ilațlu, Mlrcea Vol- 
cana, Elena Zoltovtoaanu — au
torii monografiei „Gcorgc Enescu", 
șl Vlorel Cușma — lexiconul „Mu
zicieni romănl*.

3. — Muzică de mase, corală t Lu
crări corale ample : Hilda Jerea- 
— „Din viața țăranilor de Ieri șl de 
azi*. 8 madrigale ; Lucrări corale de 
mal mici dimensiuni : Alexandru 
Pașcanii — „Bocete străbune”, șl-Va- 
slSe Timiș — „Barbu Lftutaru* ; Cln- 
lecc dc masă : Gheorghe Baza van — 
„Vatră do mlndri eroi*, și Zaharia 
Pojmiscu ¥7 „Pfimint al țării mele” ; 
Muzică ușoară, de dans, de estradă și. 
de operetă : Operetă : Florin Comi
șel — Muzica operetei „Soarele Lon
drei*. ș! Henri Mălineanu — Muzica 
In „Bună seara, domnule WUde* : 
Muzică ușoară lirică esn text : Ale
xandru Mondl — ,„Sub un petic de 
cer*, șl George Grigoriu — „în Româ
nia” ; Muzică ușoară de estradă : Ni- 
colae Klrculeacu — „Mică poveste* 
pentru vioară și,orchestră.

(Agerpres)

TEATROTECA
, Do multă vreme mă

bate un glnd, ferme
cător șl mistuitor, tol- 

1 odată. L-am mărturl- 
1 slt unul prieten șl s-a 
i uitat mirat la mine, ca 
> să-mi spună pe urmă, 
i dexcurajlndu-mă, că 
, ideea, deși 1 se pare

Ispititoare la prima 
vedere, n-are nld un 

1 sorț de Izbind A Am- 
1 ®pus-o altuia. M-a in- Mlllo), „Ciurel sub
i tfcnplnat la feL O spun nume de Tunsu H#l-
i acum, tuturor, cititori ducu“, „Lals* (In tra-
i șl Iubitori de teatru, ducerea Iul Emlnescu),
. adori șl regizori, scrii- : ;j".

lori și Istoriei literari. 
Mă gindesc că,' ta- 

' tr-una din i
' bucureșlene de teatru,
' poate chiar ta Incinta
i Ha nulul lui Manuc,

tar vara Intr-o gră
dină, s-ar putea găsi 

.. ......  ’—■ un
,  ca
fot orie, șl glalc)
1 in egală Panta

(de Anestln), „Moar- ronzi), „So'xtațll re- ’ 
tea fraților Coallnești* mâni” (de I. M. Bujo- < 
(de I. Lacea), „Arde- reams) etc. 
rea lirgulul Bala* (de ..............
N. Strat),. bUmbra iul
Mihai Viteazul* (de P. vodeviluri, canțonete ' 

" ’ și dntecele comice..
reviste, tablouri — e '

Sini suie șl sute de 
comedii îulr-un act,

Grftdlșteanu), ,JZmâ- 
răndlța, fata plndaru-... ..
lui* (de Dimltrescu). drept, multe dintre ele 
„Cimpoiul dracului* localizări cu valori le- 
(de .I, Carada). „Doi 
frați ' logofeți* (de M;
Mlllo), „Ciurel sub

____ J. T_____".1- 
ducu*, „Lata* fin tra

il nescii),
„Roma învinsă* (in

să!!1° O simplă 
sugestie 

, ' ' ' '■*. : ■

loc potrivit pentru 
nou teatru. II văd 
un teatru L I 
experimental in egală 
măsură, purtlnd unul 
din următoarele numa: 
Union, Fan! Tardtnl, 
Iorgu Caraglalc, Mi
hail Pascaly,’ Bosse). 
Micul Balei, Reduta 
etc. EI ar fi In viața 
teatrală ceea ce ește 
Cinemateca ta rețeaua 
cinematografelor. II 
văd reprezentind piesa 
din Istoria teatrului 
românesc, de la în
ceputurile mișcării 
teatrale, ta genere as
tăzi uitata pe nedrept 
îl văd reprezentind 
piese in stilul scenic 
și regizoral al veacu
lui trecut, folosind 
chiar recuzita origi
nală, cll'i se mat află 
prin muzeul Teatrului 
Național șl prin depo
zitele Centrului cine
matografic de ta Buf
tea.

Dlntr-un 
vast® . 
zabil. diez aici o se
rie de piesa care ar 
putea intra în vederile 
acestui teatru istoric, 
de arhivă sentimen
tală : „Iancu Jlanu, 
căpitan de haiduci* nebunilor” (de G. Ba-

traducerea Iul Gara
ntate), ,,Iadcș* (de 
Panlazl Ghlca), „Vlă- 
duțul mamei* (de Lu- 
pescu), „Plăleșul, lo
gofăt mare* (de Th. 
Corbescu), „O căsăto
rie in lumea mare* (de 
Gr. Ventura), „Banul 
Mărăcine* (do V. A 
Urechta), „Țăranul din 
vremea iul Tudor* (de
M. Pascnly), „Cariw- 
naril* (de C. D. Arl- 
cescu), „Apele de ta 
Văcărești* (de Matei 
MilKS), „Radu Basarab 
sau Banul Olteniei* 
(de St. Vellescu), ,,L‘i- 
pușneanu* (de N. 
Scurteacu), „O palmă 
ta bal moscat* (de 
Gh. Bengescu), „Păs
torița Carpațllor* (da
N. D. Popescu), „Băile 
de ta Slănle* (de Cos- 
lache Rtxlu), „Cucoana 
Nnstasta Hodononc* 
(de G. Bengescii)', 
„Curtea Iul Vaslle- 
Vodă* (de Al. Peli-

itatea iul 
_ ___ ______ ” (do C. T. 
Stăncescu), „Din răs
coala lui Horia* (de 
lostf Vulcan), „De ta 
sat* (de Iulian Gro- 
zescu), „însurătoarea

G.

lar-im repertoriu Vodâ“ țde i 
practic: Inepul- mon), „Drepi 
citez -aici o. s&” Mircea vodfi®

gale mai inuît de 
■ „restituirea epocii* — ■ 
drame ce zac sub un 
strat gros de colb șl, 
uitare. în colecția Bi-‘‘ 
bîlolecll
«tal stive întregi de ’ 
«tâmpe, afișe, piese • ’ 
in manuscris care, ( 
deși jucato decenii In- ( 
tragi, n-au fost țipă-’ < 
rllc și care constitute , 
o zestre culturală de o . 
valoare documentară ’ 

1 de cea mal mare ta- * 
©omnătale. Ele ar pu- < 
tea oferi un farmecă- < 
tor tezaur șl valorii!- ( 
carea tor in stilul < 
epocii slnt aigur că ar’, ", 
prilejul publicului J 
spectator o comoară ’ 
neprețuită, o dcafâ- 
tare deosebită. <

încerc să-mi imagl- < 
nez un teatru luminat < 
cu lămpi cu o!eu de < 
raplță, cu o orchestră :( 
dnlincl muzică de < 
Caudella șl Flechtcn- . 
macher, cu programe 
de sală șl cu afișa in 
stilul epocii, cu o re- ’ 
cuzltă originală , (din ’ 
epocă).. varietatea șl l 
originalitatea reperto- < 
raiiui, Înțelegerea di- ( 
plină a climatului ( 
epocii de către actori 
ar atrage valuri de 
spectatori la acest 1 
teatru, ar face din el ’ 
in scurtă vreme o in- i 
veatijle remarcabilă i 
de cultură, de respect , 
față de valorile dc la , 
inceputurtlo teatrului 
românesc. Pină la ora 
aceasta unul asemenea 
teatru îmi pare a-1 ( 
lipsi doar un Mlllo- ' 
director. . ' ,

Academiei .

Petro VINT1LÂ

j

. pină nu cu foarte mult 
timp Ln urmă, orin arti
colele de specialitate —, o 
serie de. șefi da orchestră 
erau categorisiți cam axa: 

>„™programul oferit do 
tinărul , dirijor Emil Si
mon...*,

„-.Remus Georgescu, un 
linir dirijor a cărui per-
sonalitatc...*. s

„...deși tinăr. dirijorul 
Ion Baclu...*.

„.„Teodor Costin, ta 
ciuda tinereții, a . dove
dii...” (și exemplele mal 
pot continuo).

Dar prietenul nostru, al 
tuturor^ timpul, ll-a con
trazis pe asemenea croni
cari cu obiectivitate' șl„ 
perseverență. Incit Intr-o 

r bună zi ne-am trezit , in 
"I fața lupei rea"ii“1',J

privește șefii de orchestră, 
slntem denarte.de 8 se du- 
tea afirma ceva asemănă
tor,! Dlmpo.trlvfi, Do la . 
generația foștilor l.d lei
lor! tineri*. In ios. sure 
virata r adevăratei tine- 
reU. MlsaiuJ este nelncu- 
raiator.

Cele dle’va excepții a-

Deficiență de 'nedorit I 
Dună o perioadă mal Sub
stanțială. de timp ea nu 
ouate duce declt la conclu
zia că întreruperea In''ca
drul tavfițămtatuiul su-î 
perior n pregătirii de ti
neri dirijori do orchestră- 
aduce grave prejudicii 
afirmării de noi talente

o @©

,,..  __ _ ;lâj,rajțî! t
parcă nu ne-am fi aștep
tat : tinerii noștri dirijori 
nu mai slnț, de fapt.. ti
neri, c! au Intrat ta ri::- 
dul maeștrilor baghetei 
din țara noastră — șl ei ar 
trebui numiți ca alarc, așa 
cum ii numim pa colegii 
lor mal virslnici al căror 
ucenici au fost >

Esle bine. Avem, deci, 
dirijori excelențl, capabil! 
să transforme un j „simfo
nic* In eveniment să cu
cerească; sufragiile publi
cului. ■ eâ fie ambasadori 
al artei româneștii dincolo 
de fruntarii.

Așa cum sa lnllmplă șl 
eu colegii lor, compozito
rii — ca să nu mal vor
bim de 'frații lor buni In
tru apariția pe podiumul 
de concert, soliștii

Cu un amendament, 
Insă.

în vreme ce „familia” 
compozitorilor se Înmul
țește necontenit; in vreme 
ce se dovedește pulsul să
nătos al școlii noMlre.ln- 
terpretatlvo'—* In ceda ce'

puncte de vedere

mintesc proverbul cu 
„floarea șl cu primăvara* : 
un dirijor mai tinăr 
(pâre-mi-se, singurii) ac
tivează permanent ta pu
pitrul unei filarmonici din 
țară ; numele altuia de la 
opera dlntr-un important 
centru cultural apare ta 
ultima vreme mai frecvent 
și însoțit* de bune apre
cieri, un compozitor Iți 
descoperă și talente diri
joral e„

Se poate afirma însă că 
nimeni din cei tineri nu 
poate prezenta o diplomă 
de absolvent al unei clase 
de dirijat orchestra. Ase
menea „ctase*, conserva
toarele noastre nu au 1

Intr-un Important dome
niu al vieții muzicale.

Departe de a fi nouă, 
problema a fost adesea 
semnalata, comentată, 
s-au dat sugestii. S-a pus 
șl întrebarea — cum de 
6-a ajuns la o asemenea 
situație’ S-a găsit șl răs
punsul- —' prinlr-o reacție 
(firească pină ta un punct) 
ta suprapopularea etaje
lor do dirijat orchestră 
Intr-un trecut nu foarte 
îndepărtat.’Dar a perpe
tua măsura, a uita, parcă, 
de alte realități (acțiunea 

. „selecției naturale*, tre
cerea timpului, faptul că 
apariția talentelor nu poa
te fl-riguros planificată) •

bil conceptuală, acade- 
uuvăi, refractară la 
coafilctela șl dinamica, 
existenței. Sterilitatea 
unor asemenea demer
suri e determinată de 
caracterul 
lat univoc, 
tica . lor 
care evită 
țlJQe, complexitatea și 
mișcarea dialectică, 
progresivă a fenome
nelor vieții. Interesul 
autorului se îndreaptă 
către o artă organic 
determinată care să 
exprima ta termenii 
creației esența o- 
mului concret, fră- 
mtatărlle, marile lui 
întrebări, ardenta sa 
propensiune către nou. 
Mlllllnd pentru adevă- 1 
ratele valori ale artei 
șl pentru demersurile 
spirituale apte a le 
propulsa în patrlmo- ( 
nlul. unei culturi, car- ( 
tea lui Alexandru 
Ivasiuc reprezintă in 1 
același”timp o pledoa- 1 
rle pentru un mod ' 
științific de înțelegere i 
șl explicare a acestor i 

drăzneață, din p^rspee- fenomene — mod care i 
tiva dialecticii mate- Implică cu necesitate i 
rioliste, a, unor fenn- apelul, consecvent la i 

«mane care,.au .impulslo-rlj.imetoda m de cercetare'h 
nat sau de\(Sre..!?.derkl;aitdectIii’1 la ’ IdofttfR 
plnde dezvoltarea Iile- < fundamentale ale mar- 1 
rnlurii și artei noastre xlsnulul. <
contemporane, dar șl 
care au afectat sau ninl 
afectează tacă evo-

te In discursiv, for- 
Und uși. deschisa. Ra
reori, e drept, și fără 
a dăuna asupra efer- 

«iu» u.uiv.o vescențcl ideatice a a- 
cn „IMlccscu sau ten- cestel Interesante cărți 

' al cărei principal 
merit, ca-i conferă 
de altfel un im
portant sens de ac
tualitate, constă ta a- 
bordarea frontală, in-

alunea dintre Ideal și
1 real*, „Permanența 
„culturi! , românești*. 
„Lupta fondului cu 
forma*, „Recitindu-l^ 
pe Balzac*, „Funda
mentarea -tragediei*, 
„împăcare In pito
resc* ele). Marii creu- 
tor!,rceiecaro-au revo
luționat un domeniu

■ sau altul ■ ol’ artei, .ori , 
au " marcat -o direcție 

'•nouă Intr-un,'gen sau 
altul al literaturii 11 
apar autorului aproa-

teatre 3

O Opera din Timișoara 0n raia ! 
Operei nom&he) : Studio de balet . I 
contemporan — 1J,SS. ,’
o Teatrul de opereta s Sine® vie- J 

. nex — le.KL ... I
© Teatrul Național „1. L. Ca- I 
raglale* ■ (aala Comedia) : Dulcea 
pasăre a llnerețU — 23. 1
©.Teatrul Ciulești (la Teatrul de ( 
vară „Herăstrău”) : GReevllc din < 
Cbloggia — î®. )
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia ț 
Română : Pe plai uri le Mioriței — l 
1W0. _ î
e Ctircui „București*; Spectacol î 
prezentat de Circul Maro din Moa- l 
cova — I9,®x 1

■ 1»M

■ ? A
4

lor Închis
ele tnauten- 
rodlcalltale 
conlradlc-

Adrian 
ANGHELESCXJ

anew

ii

j

i

i

1
V

— a perpetua, deci, a-' 
ceastă -nA ură echivalează 
cu o frină Intr-unui . din 
Importanțele domenii ale 
vieții artistice. • . - .

■ Este șiluț, profesia de 
dirijor înseamnă una din 
cele mal complexe profe
sii muzicale. Ea nu poate 
ti deprinsă dedt d e la un ■

g

t $ J.

grad de Înaltă șl multila
terală pregătire ta arta 
sunetelor. Viitorul dirijor 
trebuie să fie un muzician r . 
format Inlă de ce formu-’ / 
la unul curs postuniver
sitar, cute largă llmllft de 
virală penlpi participant, 
ar fi eficientă ta ceea ce 
privește rezultatele. Pro
grama unui asemenea 
curs ar. trebui, evident, 
alcătuită pe criterii . de 
înalt profesionalism, in
el uz! nd — alături de „ma- 
terillc* de ș’.rlctâ speciali
tate — studii estetice, a- 
nallze comparate, oferind 
astfel celui interesat ■ po
sibilitatea unei cit mal

ar fi eficientă !n ceea ce

largi „deschideri* Intelec
tuale șl artistice.

$!. apoi, practica. Pro
fesia de dirijor este, din 
punct de vedere .tehnic —■ 
ca ta orice- muzician, cu 

,. atiț mal mult, ca ta orice 
Interpret — o chestiune

. de menținere, talr-o formă 
i care face posibil progre

sul. Mal Importantă tacă 
apare continuitatea și, 
deci, evoluția gioiiiril ar
tistului, Or, numai legă
tura nemijlocită a viitoru
lui dirijor cu orchestra le 
poate ;asigura. Soluții ta 
cadrul conservatoarelor* 
pot fi; neîndoielnic,' gările. 

Este de aceea cazul să 
eă treacă la elaborarea u- 
nor măsuri de natură — 
ta perspectivă ■— să bare
ze ațxcsul, mediocrităților 

*la baghetă. Respingem ta 
toate domeniile dc activi
tate hazardul, arbitrarul. 
Ignorarea valorilor, ne- 
acordarca Întregului spri
jin peiitru profesionaliza
re, ' pentru valorificarea 

, talentelor, energiilor crea
toare. Găsirea formulei 
sau a formulelor color mol 
poîrlvlte ține de compe
tența Ministerului Educa- 

. țlei și învățămtatului, a 
conservatoarelor noastre. 
Dar . aceasta sau aceste 
formule trebuie grabnic 
găsite. Ultimul eșalon 
compact de șefi de orches
tră se apropie sau, mai 
degrabă, a depășit virsta 
de 40 de ani.

în asemenea condiții, 
parafrazliid spusa Doctu
lui. nu cred că trebuie să 
așteptăm momentul ctad 
va trebui eă ne întrebăm 

■ tardiv : „Unde ne alnt.,. 
dirijorii ?*.

Theodor 
DRAGULESCU

• Anchetatorul : VICTORIA — »; 
11,ÎS; 1J,K; ÎS; 16,ta; S3,45.
e Jocul de-a moartea 1 BALA PA
LATULUI — 17,18 (seria de bilete
— 4W. «.18 (seria de bilele -
«6i>, SCALA — 0; 11,13; 1J.J0;
19,13; 13,43;.U,13, BUCUREȘTI — 
8,43; 11; 13,13: 18; 13,30; M,43. GRA
DINA SELECT — S3,15.
@ Marea speranță albă s PATRIA
— 10; 13.M; 18; 13,50; 3L LUCEA
FĂRUL — 3; 11,13; 13,30; 18;
13,30;. a, GRADINA DOINA -
30.33.
© Șl totuși Foile există : : —

1 18,33 ta continuare, Program de 
filme documentaro — 30,15 : TIM
PURI NOI.
O Mărturisirile unul comisar do 
poRțle făcute procurorului repubU- 
cil s CAPITOL — 0; 11,13; 14; 10,13; 
18,45; 21, la Brădlnă — S3,15, EX
CELSIOR — 8,13; 11,33; 13,43; 10; 
18,13; 39J0, MELODIA — 8; 11,13; 
13,39; 18; 13,M; S3.43, FLAMURA - 
9 3 11,15; 13, M; 18; 18,15; ÎM0.
• OdUoea generalului Jose s UNI- 
BEA — 15,13; 13.
© Trafic t GRADINA UNIREA — 
50,13.
a Casa do »ub arbori 1 FAVORIT
— 9.15: 11,»; 13,43; 15; 53.13: K>,», 
FEROVIAR — S; 1,1,13; 13,30; 15,43; 
18,15; 39,43. .
O Aventuri la Marea Neagră : 
GRIVIȚA — B: 12,15; 13; 18,35,
VOLGA — 12,43; 10: 19^3.
a 28 303 do legile sub mări î GLO- 
IUA - 3,M; 11; 13,33; 18; 18.33; 11. 
AURORA — O.»; 12; 13.M; 18, la 
grâdlnâ — 23,15, MODERN — B,S3: 
11; 13^0; ÎS; 13,30; 21, La gradină 
30^9.
a Astă-seară dansăm tn familie : 
FLOREASCA — 1S,M; 18; M.K),

1 POPULAR — 13,30; 18; 25,15.
MUNCA — 15,53; 18; 23,13.

I o Vera Cruz ; — 8,33; 11; 13; 15; 
17; 18,45, Program Pat șl Pataehon
— »,33 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Felix sl Olllla : PACEA — 13,45; 

,11,
a Steaua Sudului s LUMINA — 8; 

■11,15; 13,«; 17; 18,15; SS,33, VIITO
RUL — 13,43; 18; 20,15.
a Program de desene animate 
pentru copil t DOINA — 1®.
a Doamna șl vagabondul s DOINA
— U,M; 13,43; 18; 10,15; 13.13, BU- 
ZEțlTI - 13,33; IB, la grâdlna —
20.33.
© Femei In ofsaid : URA — 13.13; 
18.
a canei pentru Intern i GRADINA 
LIRA — I3.H.
a Desculț In parc 1 BUCEGI — 
15,43; 18, la grădină — S3,», TO
MIS — 8; 11,13; 13J0; 10; 13,13, la 
grădina — r?,33.
a Batalionul Invizibil : FEREN
TARI - 15,39; 17,45; 20.
O Castanele alnt bune : CENTRAL
— 8,Ml" U40: 13,45: 18: 18,13; Î343. 
a Ancheta de Ia betel Excelsior : 
GIUI.E.Șrri — 13.23; 18; 23.S5.
a Robin Hood • MIORIȚA — S; 
11,15; 13,30: 14,43; 18; 29,33, ARTA
— 13,20; 18, la gradină — S3.13. 
a silvia t VITAN — 13,23; U49.
O Osceola ; GRADINA VITAN — 
2040..
a Toamna CheyennRor i DRUMUL 
SARD — 18: 15.33.
a Preria ; DACIA — S; 11,15; 13,20; 
18; 18,13; 29,30.

S Micul scăldător t CIUNG AȘI — 1
,K): 17.45; w>. )

a Legenda t PROGRESUL — 15,10; ț 
18; 22,15. ț
a Ultimul domiciliu ennoseul ■ l 
COTROCENI - 1S.30: 18; 25,13. RA- » 
IIOVA — 1543; 18; 20,13. |
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Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ronidnia 
' BUCUREȘTI

Foarte mișcat de mesajul pe care ați binevoit 8ă rni-1 transmiteți; ca 
urmare a catustroîel feroviare de la Vlerzy, vă adresez viile mele mul
țumiri.

Nu am pierdut ocazia de a transmite condoleanțelc dumneavoastră 
familiilor victimelor, precum și urările de restabilire grabnică a rflnlțîlur.

GEORGES POMPIDOUo

Stabilirea de relații diplomatice 

intre Republica Socialistă România
.... ." . ...

și Republica IJangMesli
Republicii SoetaUstoGuvernul

t

Guvernul Republicii Socialiste tre Republica Socialistă Romănla șl 
Rornănta a hotaril^să recunoască Re- Republica Populară Bangladesh. 

vernelo celor două țări au hoîărit să 
stabilească relații diplomatice la rang 
de ambasadă și să acrediteze amba
sadori ta București și Dacca.

publica Populară Bangladesh ca stat 
. Independent și suveran.

în dorința do a dezvolta relații de 
colaborare reciproc avantajoase ln-

EU-

®ub conducerea P.A.I.G.C., pentru 
scuturarea jugului colonial, pentru o 
dezvoltare liberă — fără nld o îngră
dire, din exterior — pe calea progre
sului economic, social șl cultural

Rotavlrțd ; profundele prefaceri po
litice șl sociale ce au loc In epoca 
noastră șl care determină mutații 
pozitive Importante ln raportul de 
forțe pe plăb'-interrințlojud, cele două 
părți au apreciat că tendința funda
mentală a dezvoltări! contemporane 
o reprezintă creșterea ,constantă a 
rolului șl Influenței forțelor revolu
ționare, progresista, a mișcărilor de 
eliberare națională, I a frontului” an- 
tllmpertailșt. in ansamblu. Au fost 
evidențiate condițiile țot, mal'favora
bile existente, ln prezent, pantru 
Intensificarea luptei" popoarelor îm
potriva politicii cercurilor imperia
liste, do dominație șl forță, de imix
tiune ln treburile interne ale altor 
state, de discriminare economică, 
îpentru lichidarea n— 
a politicii de ai 
lor do tip n<

Rabat a Organizației Unității Afri
cane va aduce o nouă contribuție la 
lupta pentru libertatea națională; 
pentru Înlăturarea sechelelor coloni
alismului. a castaniului șl apartheidu
lui, la Întărirea unității africane,-La 
dezvoll ' -"**.*'T ***
tătoaro a statelor Africii, la apărarea 
păcii șl dezvoltarea colaborării In

Cele două partkle 3-au pronunțai 
pentru recunoașterea li D. Germano, 
conform nonnoîor dreptului Interna- 
țlonai. pentru primirea simultană a 

. celoc două state germane In O.N.U..
c&ea ce ar constitui o contribuție de 
seamă la consolidarea păcii șl dez
voltarea ' colaborării Intre popoarele 
acestui continent

P.C.R,’ șl P.A.I.G.C. consideră

1

I

ț

întoarcerea de- la Berlin
Virgil Trofin

Miercuri dimineața s-a înapoiat 
in Capitală tovarășul Vlrgil Trofin, 
membru nl Comitetului Executiv, nl 
Prezidiului Permanent al C.C. ni 
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., caro a condus de
legația U.G.S.R. ta cel de-al 
VIn-Iea Congres al Federației Sin
dicatelor Libero Germane (F.D.G.B.). 
In continuare, delegația sindicate
lor din România va fi condusă de 
tovarășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La sosire, pe aeroportul Olopehi, 
tovarășul Vlrgil Trofin a fost salu- de fai 
tai de tovarășii Gheorghe Stuparu 
șl Oliviu Rusu, vicepreședinți al 
Consiliului Central ol U.G.S.H.,

Paul Xagy șl Larisa Munteanu, se
cretar! aj Consiliului Central al 
U.G.S.R., de membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., de activiști al sindicate
lor.

Au fost prezenți dr. Ilans Vâra, 
ambasadorul Republicii Democratei 
Germano la București, și membri al 
ambasadei.

La plecarea din Berlin oaspetele 
rornăn a fost Muiat de Helnz 
Neukrantz, Secretar al Federației 
Sindicatelor Libere Germane. A fost .1. . . . . Românie); in

Vlad.
— fata ambasadorul
R.D. Germani, Vas lie

(Agerpres)

Cronica zilei
La Invitația Ministerului Afacerilor 

Externe, miercuri după-amlază a so
sit Inte-o vizită In țara noastră ad
junctul directorului general al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare, Serglje Makiedo. direc
tor al Biroului regional pentru tarile 
europene, din Orientul Apropiat șl 
mediteraneene.

La sosire. »c aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți Alexander Rotlval 
reprezentant al P.N.U.D. la București, 
Sayed Abbas Chedid. directorul Cen* 

itraiul, de Informarâ'J0;N.Urtl'â!'®ircffli»Și 
ȘreslU reDrozentantk<Mî!NațlunlJoreU>- 
^nltedn România, nrecum șl-.lsa Nin'-'.

govan. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la-București.

Tn scara zilei de miercuri, la Bi
blioteca Italiană din București a 
avut loc o manifestare care se În
scrie In cadrul acțiunilor pentru sal
varea VenețlsL Cu acest prllcl__
fost prezentate filmele dorumehtare 
„Veneția — orașul viselor" șl „Vene
ția In pericol".

A
Formația sovieticii de muzică ușoa- 

rft „Drujba" din Leningrad, caro în

treprinde un turneu artistic tn țara 
noastră, a fost miercuri («spetele pu
blicului spectator din Timișoara, sub 
conducerea dirijorului și compozito
rului Alexandr Bronevitzkt, avind ca 
solistă pe cunoscuta tintăreață Edith 
Pleha, formația „Drujba" p dat In 
Sala sporturilor „Olimpia" din loca
litate un frumos concert-spectaco!. 
care a cuprins croații vocal-lnstru- 
mentale de mare popularitate din re
pertoriu! sovietic șl universal.

(Agerpres)

state, de discriminare economică, 
pentru lichidarea asupririi coloniale; 
n politicii de apartheid, a raporturi
lor do tip neoco’onlalfet.

Re-cunoseind caracterul pe deplin 
legitim.șl Inalienabil al dreptului fie
cărui popor de n fl liber, de n-și a- 
lege singur regimul social, de n-jî de
cide nestingherit calea dezvoltării, da 
a se afirma suveran în viața interna
țională, ln conformitate cu voința șl 
Interese proprii, P.C.R. șl P.A.1G.C. 
ou reafirmat atașamentul profund, 
solidaritatea tor militantă față da 
cauza dreaptă o tuturor popoarelor 
din Africa sl din alte continente, care 
duc p bătăile decisivă pentru altera
rea ființei lor naționale, pentru lichi
darea anacronicei .domlhațil colonia
liste, Este dreptul Imprescriptibil ol 
națiunilor oprimate încă de a-șl în
făptui aspirațiile la libertate șl inde
pendență ne orice cale de luptă. In
clusiv confruntarea cu arma în mină. 
A mitele partide au condamnat eu 
fermitate politico de discriminare ra
sială șl apartheid dusă de regimurile 
minoritare rasista din Africa de Sud 
șl Rhodesia șl au reconfirmat între
gul lor sprijin pentru triumful cau
ze! Juste a popoarelor șl mișcărilor 
de eliberare din aceste țări.

P.C.R. și P.A.LG.C. au salutat ac
țiunile viguroase nle statelor care au 
pășit, in ultimele decenii, pe calea 
afirmării economice șl sotiale de sine 
stătătoare, pentru apărarea șl con
solidarea Independenței lor naționale, 
pentru zădărnicirea tentativelor cer
curilor monopoliste de o le menține 
in sfera lor de Influență ; ele au re
înnoit, ln același timp, simpatia șl 
STDrijlnul lor față de năzuințele In- 
drentățite ale popoarelor respective 
de a-ș! apăra cuceririle democratice, 
do a valorifica suveran. In !ntere>sul 
propriu, resursele umane și materi
ale naționale.'de a-șl făuri structuri 
sociale no! de natură să favorizeze 
prOȚȚesul lor ran!;i.

Cele două partide,au exprimat con
vingerea că recenta reuniune de ta

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Rom&n

structuri

i Întărirea unității africane,- La 
llarea economică de șine stă- 
e a statelbr /Lfricll, ta apărarea 
,I _ _„L.1™.„,II In

ternaționale. J
P.C.R. șl P.A.I.G.C. au reafirmat că, ln prezent, sini, create con-

«olldarilatea Intcrnațlonalislă cu dițll pantru ' trecerea ta măsuri
lupta justă a poporului vietnamez 
și a celorlalte po;x>are din Indochina 
șl au fost condamnata cu fermitate 
noile acte de război alo S.U.A. Îm
potriva poporului vietnamez. AmbaJe 
partide consideră că este necesară În
cetarea imediată a războiului ln a- 
ceastâ zonă, retragerea tuturor tru
pelor IntervenUoniște din întreaga 
Peninsulă Indochina, reluarea Ime
diată o tratatlveloj; de la Paris ; po
poarelor Indochineze să 11 se asigure 
dreptul de a-®i soluționa liber pro
blemele, fără amestec sirăln. în le
ita ■.ura cu situația din Orientul Mij
lociu, părțile s-au pronunțat pentru ' 
soluționarea, pe baza rezoluției Con- 
sHlulu! de Securitate din 1867. a con
flictului din acoasti zonă, car©: să 
ducă la retragerea truuelor Israel Scrie 
din teritorii!© ocupate, asigurarea 
securității și Integrității teritoriale a 
fiecărui stat din nreagîă regiu
ne. In crearea condițiilor rtontru ca 
populația paleșiinhană să aibă ns! au
ra t A o dezvoltare llbota. nesllnjenltă, 
ln conformitate cu voința și intere
sele proprii.

Cele două părți consideră că des
tinele păcii in lume depind in mod 
hotaritor de succesul eforturilor pan
tru lichidarea contilctetor armata șl 
focarelor de tensiune, de excluderea 
folosirii forței sau a amenințări! cu 
forța din relațiile interstatala, de r&- 
zolvarea prin tratative a probleme
lor litigioase, de crearea unul climat 
bazat pe încredere și securitate!

în acest cadru, a fast reliefată ma
rea însemnătate pe care o are con
struirea. între toate «lalele el națiu
nile lumii a unor raporturi bazate 
po deplina lor egaHtote în drepturi 
pe respectarea principiilor Indepen
denței șl suveranității naționale, nea
mestecului în treburile Interne, avan
tajului și respectului mutual.

Părțile au relevat efl un aport Im
portant ta menținerea și consolidarea 
păcii generale II are înfăptuirea 
unul sistem eficient ți trainic de se
curitate In Europa caro să conducă la 
organizarea |X? baze no! a raporturilor 
Intercuropene. la lărgirea cooparării 
multilaterale dintre date, ta asigura
rea dezvoltării multilaterale. Intr-un 
climat de încredere șl deplină Saeu- 
rltaLe a fiecărui stat european. P.C.R. 
șl P.A.LG.C. ou subliniat că ratifica
rea tratatelor soviete — vest-german 
și polono—vest-gerragn. ca șl cele
lalte acorduri convenite, reorezlnlfi 
pnșl însemnați pe calea Infănltilrl! 
păcii și securității p© continent.

dlțLl pentru■ ___
practice in vederea pregătirii și or
ganizării, in scurt timp a conferinței 
gencral-europene. cu participarea tu
turor statelor Interesat©,

Ambele partide. Împreuna cu alto . a, - . "•’"j-progres,
....... .rea ro!u- 

__ , _____ ln apărarea legalită
ții șl echității ■ interna,‘tonale, pen-

forte iubitoare de pace șl 
se pronunță pentru Intărir 
Iul O.N.U, In, apărare

tru realizarea universalității nccs- 
■teta. oglindirea mai corespunzătoare 
a noilor realități ale lumii contem
porane și asigurarea unei participări 
mai efidenie a tuturor statelor lu
mii, astfel Incit O.N.U. să poală 

’ răspunde pe deplin speranțelor șl 
intereselor vitale ale tuturor națiu
nilor. inclusiv ale celor aflate încă 
sub oprimare străină, să devină un 
Instrument cfldenl pentru abolirea 
definitivă a colonialismului. pen
tru Instaurarea trainică u unul cli
mat de pace șl colaborare interna
țională.

Ambele părți înregistrează cu sa
tisfacție succesul vizitei Misiunii 
apectale a Organizației Națiunilor 
Unite In regiunile eliberate din 
Guineea-Blssau. Această vizită con
stituie un eveniment de mare Im
portanță, ale cărui consecințe poli
tice șl lurldice m vor face in mod 
sigur dmțlto In activitatea O.N.U. 
ș! a membrilor săi In favoarea ob
ținerii Independenței de către po
porul din Gulnoea-Blssau șl Insu
lele Copului Verde.

P.C.R. șl P.A.I.G.C. consideră că 
un imperativ fundamental al epocii

r

noastre este unirea eforturilor tutu
ror țârilor sortai Iste, ale mișcări! co
munisto șl muncitorești, ale mișcă
rilor de eliberare națională șl ale 
celorlalte forțe anlllmpcrtallste pen
tru a Impune lichidarea oricăror 
forme da dominație ooloinlallstă șl 
neocolonialism, a politicii de dis
criminare rasială, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor 1a viață li
beră. demnă șl civilizată : ecle două 
partide au reafirmat voința lor de 
a-și aduce, pe mal departe, contri
buția activă ta Întărirea acestei uni
tăți.

Constatînd evoluția ascendentă n 
raporturilor de prietenie, colaborare 
șl solidaritate militantă dintre 
P.C.R. șl P.A.I.G.C., reprezentanții 
celor două partide au exprimat con
sensul do a le amplifica ,ș! diversi
fica, In continuare. In Interesul am
belor partide șl nl popoarelor lor. 
al unității tuturor forțelor frontu
lui nntllmperiallst. ol cauzei păcii 
șl Înțelegerii Intre popoare.

i
r- ’ / ■

au
.Veneția — orașul viselor" șl „Vene-

ră „Drujba® din Leningrad, care

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul 

S3 din 28 Iunie 1972.
Fond, general de nremll : 2 32D 692 

lei din care 1 240 000 lei rcoorL
EXTRAGEREA I : 12 31 13 20 4 5. 
Fond de nremll : 1 641 SOI lei din 

ca: < 1 030 910 lei report catesz, 1.
Extragerea a ii-a : 33 40 îs 

a 11.
Fond de nremll :

nr.

_ 837 701 lei din
care 159 039 lei report catcst. A.

LOTO
Premiile tragerii din 23 Iunie 1S72
Extragerea I : Cates. 1 : 1.211 va

riante a S3 822 lei : categ. 2 : 5.43 a 
II 317 lei : categ. 3 : 0.BO a 0 246 lei : 
entea. 4 : 18.50 a 3 343 lei ; categ. 5 : 
78.60 a 787 lei : categ. 6 : 177.75 a
343 lei. '

Extragerea a II-a ig Categ. A : l 
varianta 23 la suta a 87 870 le! : 
categ. B : 6 variante 23 ta sulă a 
6 938 lei șl 4 variante 10 Ia sută a 
2 775 lei : calea. C : 10.30 a 5 119 lei î 
categ. D : 25.35 a 2 (KM) le! ; calea. E : 
28.03 a 1 880 le! : categ. F : 48.55 a 
1 088 le! : categ. Z : 1 220.50 a 100 leL

(Urmare din pag. I)

perallvelc de nici. „Terenurile In 
pantă reprezintă peste 490 hectare ln 
unitatea noastră - ne spunea Ing. 
Constantin Gorun de la cooperativa 
agricolă Stolna» Ani de-a rindul, le 
cultivam cu grîu si porumb. Iar re
coltele erau mlcL în ultimul timp, 
practicăm po o parte din podzoluri 
un nou sistem do cultură Pe o su
prafață de 15 hectare am înființat o 
plantație de pomi, iar intre rindurl 
cultivăm plante furajere. De pe fie
care hectar obținem 4 090—5 OTO Itg 
fructe, plus 1 509 ka fin. ceea ce ln- 
wamnă 3 GOT lei beneficiu la hectar. 
Pe o altă suprafață de 10 hectare cul
tivăm secară Ln asotamont eu po
rumb șl plante perene po sole sări
toare. La setară obținem 1 400 kg boa
be la hectar, Iar ta porumb eu 
5'OT—£00 kg ta hectar mai mult declt 
Ln eazul rotației griu-porumb".

Cu toata că a fost dovedită ca efi
cientă stabilirea unei no! structuri a 
culturilor, care pe ansamblul județu
lui să asigure fondul da stat, nu s-a 
prevăzut, prin plan, cultivarea fiecă
rei suprafețe de teren cu cele mai 
potrivite culturi La cooperaîlvele 
agricole Căprenl, Plopșor, Țlnțărenl 
etc. nc«ue suprafețe continuă să fie 
cultivate cu griu șl porumb. In timp 
ce o bună parte din plantele fura
jere se cultivă po terenurile cele mnl

Județul Gorj are condiții bune șl 
pentru creșterea animalelor. Aici exis-

, ia.'cnrb se adaugă plantele furajere 
I anuale. Or. efectivele de bnv’n© din 
| cooperallveîe agricole reprezintă dna"1 

24 (MO capote, din care 10 OTO vacL Tn

jero se cultivă pe terenurile cele mnl 
bune ale cooperativelor.

Județul Gorj ore condiții bune șl 
, pentru creșterea animalelor. Aici exis
tă 43 000 ha pășuni. 12 300 ha lucarnă, 
la'caro se adaugă plantele furajere

J

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR
SOVIETO-CUBANEZE

o CuvintArlle rostite de Leonid Brejnev șl Fidel Castro

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Lu- 
Ind cuvinlul ta dejunul oferit 1a 
Kremlin In onoarea Iul Fidel Caa- 
tro, prlm-secrelar a! C.C. nl P.C. din 
Cuba, președintele Guvernului Re- facțla față 
voluționar al Republicii Cuba, Leo
nid. Brojnev, secretar general nl C.C. 
oi P.C.U.S., o relevat că rotațiile 
sovleto-cubaneze devin tot mal bo
gat© ș! mal complexe de la an la an 
ți a scos ln evidență dorința păr
ților de'a dezvolta șl ridica la un 
nivel superior colaborarea pe mul
tiple planuri.

Referlndu-s© 1a unele probleme 
Internaționale, secretarul general nl 
C.C. al P.C.U.S. a condamnat cu ho- 
târîre agresiunea americană in In- 
doehlna, măsurii© luate In ultimul 
Ismp’ de S.U.A. pentru blocarea por
turilor R.D. Vietnam, Intensificarea 
bombardamentelor asupra unor o- 
bloctlve ale economie! naționale, 
căilor de comunicații șl localităților 
populate. El a reafirmat că Uniunea 
Sovietică va acorde sprijin și ajutor 
multilateral poporului vietnamez 
plnă la victoria cauze! sale juste.
•Vorbind despre situația primejdioa

să care continuă să existe în regiu
nea Orientului Apropiat, Leonid 
Brejncv s-a prohunțat pentru Înde
plinirea rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1867 

în contlnuațc, vorbitorul a subll-

. < « .
nlnt efi pe continentul european se 
deschid no! posibilități pentru Întă
rirea păcii.

Fidel Castro șl-a exprimat satbi- 
. ijcțla față de stadiul actual al rela
țiilor dintre cele două partide șl 
popoare, bazate pe respectul reci
proc. sl a reafirmat dorința de a de
pune ofortur! șl pe, viitor pentru în
tărirea prietenie! cubanezo-sovietlce.

Vorbitorul a arătat că In ulUmtl 
nnl raportul de forțe pa arena Inter
națională s-a schimbat considerabil 
In favoarea socialismului. H a evocat 
lupta poporului cubanez împotriva 
blocadei economice, activităților sub
versiv/?, atacurilor mercenarilor șl a- 
menlnțâri! unei agresiuni anmotoț 
evidențiind sprijinul acordat in a- 
coastă luptă do Uniunea Sovietică, 
de celelalte țări socialiste.

Primul secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba a relevat că afirmarea princi
piului coexistenței pașnice șl succe
sele obținute po această dale nu În
seamnă nicidecum slăbirea luptei 
ideologice. El s-a referit, apoi, ta si
tuația din Indochina, a exprimat în
grijorarea in legătură cu situația de
licată șl periculoasă din Orientul-. A- 
proplat, subliniind că cererea justă a 
popoarelor arabe privind retragerea 
trooelor Israellone șl restituirea teri
toriilor ocupate e sprijinită pe de
plin de țara sa.

£

• Cuvlntarea rostită de E. Honecker

Planul real nu este planul comod, 
dimpotrivă, te! Implică Inițiativa oa
menilor muncii, capacitatea lor de a 
înlătura obstacolele ce le stau in cale. 
.Pe de altă parte, soluții care nu fi
gurează dealt p© hlrlle nu ajută ni
mănui. Obiectivele trebuie să fie rea
lizate, Avem nevoie de sarcini spo
rita pe care muncitori! le accepte șl, 
in acest context, la naștero o proble
mă Importanță, Indisolubil legată d-a 
indspllnlrea sarcinii principale. De
sigur, dorim cu toți! o Îmbunătățire 
a ofertei bunurilor de consum pentru 
poputaîie.. In aeast domeniu exișUi 
de pe acum realizări. Rămln, totuși 
multe de făcut". ..Cu cit vom pro
gresa In consolidarea proporțiilor e- 
conomlce. cu atlt mal necesar ți po
sibil va fl să șe studieze mal temei
nic perspectivele economice pe ter
men lung", a subliniat, in continuare. 
Erich Honecker. „Conducerea parti
dului nostra a ținut seama de aceasta 
șl a inițiat lucrările pentru planifi
carea po termen lung — pînă după 
1973 — a dezvoltării economiei noas
tre. Prin acest spirit prevăzător, lăr
gim orizontul pentru conducerea ef>- 

Int «teh
nică ffrh- 
cu avan-

Abordlnd apoi unele probleme ac
tuale ale situației Internaționale, vor
bitorul s-a referit in context la rela
țiile dintre R.D.G. sl R.F.G. „După 
cum se știe, noi am inițiat cu guver
nul federal un schimb de păreri a-

incheiem,

BERLIN 23 (Agerpres). — Tn cu
vlntarea rostită 1a Congresul ăl 
VlII-lea al Federației Sindicatelor 
Libere Germane, primul secretar âl 
C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker, a 
declarat : „în centrul muncii nbasțre 
comune sc situează sarcina princi
pală, trasată de Congresul al VHI-len 
al P.S.U.G.. de a ridica permanent sl 
ln continuare nivelul material șl cul
tural de trai al poporului și de a crea 
premisele economice necesare pantru 
aceasta". El a subliniat că „socialis
mul nu poate fi edificat declt cu sin
dicate puternice șl active".

„Putem constata cu satisfacție că 
Influența sindicatelor a crescut consi
derabil după Congresul al VlII-lea al 
partlduiul ln toate sferele vitale de 
activitate — in economie și știință, In 
politica soctală. In cultură și artă".

Reterlndu-ae, In continuare, ta sar
cinile economice, după ce a subli
niat dezvoltarea echilibrată șl conti
nuă a economic! R.D.G., vorbitorul 
a spus : „Alei, prima sarcină este, in 
mod firesc, să ®a realizeze și să se de
pășească obiectivele fixate do stat.

AMILCAR CABRAL
Secretar general al Partidului African al Independentei 
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Semifinalele „Cupei României"
PiTEȘTI: Jiul, finalista, prin lovituri de la 11 metri

M). Ultimele 29 de minut© aparțin 
aproape In întregime echipei Jiul. 
Jucătorii acestei ©chip© so apropie 
toarte .dea de poarta lui Constantl- 
ncscu. Insă irosesc mal multe o- 
cizll O zvlenlre puternică a lor 
le-a adus, totuși, egalarea. prin 
golurile marcate de Făgaș șl Geor- 
Sln minutele 73 șl 75. însis- 

le dramatice ale ambelor e- 
chlpe de a cuceri victoria nu dau 
rezultate pînă la Încheierea celor 
M de minute. Asistăm astfel la nre- 
lunglrL care nu oferă nimic Impor
tant, în afara unor ratări ale înain
tărilor ambelor echipe și la elimi
narea fundașului Sloker pentru In
disciplină. Se recurge ln executarea 
seriilor de lovituri de la 11 metri, de 
pa urma cărora victorioasă lese e- 
chlna Jiul Petroșani ce a fructificai 
mai multe lovituri. (7 fa(ă de 6 ale 
lui Dinnmo).

<■<• «T- ■ i - :;r„sas"«“ ■
„Dosarul Paul Touvier" 
este într-adevăr închis?

i

i g.e>u

PITEȘTI (Corespondentul „Stin- 
tell", Gheorghe Cirstea). Prima re
priza dintre Dinamo șl Jiul nu a 
oferii aproape nimic Interesant din 
ceea ce Înseamnă fotbalul modern» 
Am asistat iMă la trimiteri de 
mingi afară din teren și la adver
sar. la obstrucții și faulturi. In care 
a excelat Dinu, de ta Dlnamo. care 
ln numai 5 minute și-a lovit de' trei 
ori adversarul. Pe acest cadru 
ne-am notat, totuși, cîteva acțiuni 
reușite alo Jiului, care realizează 
prin Dodu șl Urme? șuturi puternice 
de ta distanță șl o bară. Clnd nimeni 
nu se aștepta. Dlnamo deschide 
scorul tn minutul 3S. Dumitraehc 
este faultat, arbitrul Otto Anderco 
d!c ează lovitura do ta II metri, 
care est© transformată de Lucestu. 
în repriza a doua Dinu Înscrie ta 
o centrare a lui Sfittnăreanu (mln.

TEHiS — Turneul de la 
Wimbledon ■

în turul doi al probei de simplu
masculin din cadrai turneului Inter
national de la Wimbledon. Ble N4s- 
lase l-a eliminat cu 0-3, 4—6, 6—1,
5— 2 pa cunoscutul iute tor american
Clark Graebner. O surpriză a pro
dus Parun (Noua Zeelandăl. Învin
gător cu 6—4. 8-0. 6-8. 0-9. 6—1 ln 
fa'a spaniolului Glmeno. Alte rezul
tate mal Importante: Barthes (Fran
ța) — Gisbert (Spania) 6—4. 0—2,
8—4 : Gorman (S.U.A.) — Moore 
(U.S.A.) 0—L 6—4, 7—5 ; Orantes 
(Spania) — Crealy (AustȘâltaj 6—2.
6— 3. 6—2. Pentru turul 3 al trohei de 
simplu s-a calificat și Ion Țlrlac, care

M

6—3. 6—2. Pentru turul 3 el note 
simplu s-a calificat $1 Ion Țlrlac, 
l-a învins cu 6—4. 0—7. 0—8
Brian Gottfried (S.U.A.).

f K

BUCUREȘȚI: Rapid, cealailâ Șndllstâ
De asîă-dată. n-a mnl avut Ioc nlc! o 
aurpriză. Rapid Invlnglnd cu 3—2 
(i—I) prin golurile marcate do lai- 
pescu.' Năsturescii șl M. Slellan. 
Pentru metalurgLțll au înscria îancu 
sl Matcescu.

Teri, In nocturnă pe stadionul 
-23 August" din Capitala, s-au ,tn- 
t5Ln.ll echipele Metalul București din 
divizia B. performera Cupe! (prin 
eliminarea a trei echipe fruntașe 
din urima categorie — F.C. Argeș. 
A.S.A. și Steagul roșu 1) sl Rapid,

dezvoltarea zootehniei nu a existai, 
prin plan, o orientare judicioasă. Cu 
clțlva ani în urmă, cooperativele agri
cole din județ au primit ca sarcină 
să extindă creșterea porcilor. în acest 
scop au tăcut importante cheltuieli 
legate de procurarea animalelor, con
struirea adăposturilor, pregătirea în
grijitorilor ele. După un timp ®-a 
ajuns la concluzia că nu există su-

ATLETISM
■

„Memorialul Kusocinskl0
In orima zl a concursului in- 

ternnțîona.1 atletic ..Memorialul Ku
socinskl0.' care se,.desfășoară la Var
șovia. ou fost înregistrate dieva 
rezultate foarte bune. Astfel, spor
tivul polonez KazniierJ Maranda 
a stabilit cea mal bună performanță 
mondială a sezonului în proba de 
3 WO m obstacole .ni timpul de 
8"23"(ViO. Sprinterul euh.mez Ilanilrcz 

plat cu 
____ —........_.„4 de arun- 

careă greutății, dștlgală de poloneza 
Lludwlgra newinska cu 10.00 m. atle
ta româncă Valentina Cioltan s-a 
clasat pe tocul doi cu 17.31 m.

și cișllgat cursa de 109 m 
10"l 10. în proba feminină 
carea greutății, dștlgalăde

biterul s-a referit in context la rela
țiile dintre R.D.G. sl R.F.G. „După 
cum se știe, noi am inițiat cu guver
nul federal un schimb de păreri a- 
suprâ stabilirii unor relații normale 
șl ne-am declarat gata să Încheiem, 
in acest stop, un acord conform cu 
dreptul Interna!tonal. Acest lucru — 
lin să repet aceasta ln fața repre
zentanților clasei muncitoare din re
publica noastră — nu s-a făcut sub! o 
formă generală, ci foarte concret j și 
pe In ie tasul tuturor. Propunerilo nu 
fost avansate șl — putem p-esupuite 
— că ele slnt acceptabile pentru am
bele părți. Principiile Inviolabilității 
frontierelor existente in Europa, re
nunțării ta folosirea forței, precum' si 
șuverahtțățll șl egalității sini, prin elo 
Insele, de natură să Înlesnească calea 
spre rezoluții rezonabile0. „în schim
bul de păreri aflat deja In cura inire 
Bonn sl Berlin, privind stabilirea unbr 
relații normale Intre ILDIG. Iși 
R.F.G., este vorba de ase încheia h- 
cordurllo conforme dreptului inter
național. necesare acestui scop, in 
felul acesta, ar putea fi Inițiată‘o 

.nouă cvolulte — caro sfi ducă la Iii 
conviețuire pașnică Intre R.D.G. șl 
R.F.G.. la retail! normale de bună 
vecinătate ultimă analiză. lajo 
viață comună normală șl cooperare 
In Interesul păcii. In Interesul cotă- 
țcnllor celor două stata".

Presa franceză — începlnd cu revis
ta ,.i'i:,xt>;e.ss-. care a publicat prime
le revelații, continulnd cu ziare de di
ferita nuanțe politice, cu „Europa 1“ 
și alte posturi da radio — consacră un 
larg spațiu așa numitului „caz Paul 
Touvlcr". Este vorba de unul din șefii 
poliției Ln timpul ocupației naziste, 
care, pentru nelegiuirile comi&a în 
aceasta calLtate, a fost denumit 
„călăul din Lyon“»

„Cazul" intervine In Împrejurări 
tind opinia publică franceză continuă 
să fle puternic sensibilizata de a£a- 
coroa Ktaua Barbie, criminal de 
război iwz-,. fost șef al Gestapoului 
din ocașuâ Lycm. vinovat de executa
rea a numeroși cetățeni francez!, 
intro care Jean Moulin, unul din con
ducătorii Rezistenței franceze. După 
cum 6H» dovedit! ulterior, acesta a 
ajuns, prin grația unor .servicii do 
spionaj, in America Latină șl. cu nu
mele schimbat In Altmann, avind 
cetățenie boli vrană, Iși vedea In li
niște de afacerile sale. Ita cererea 
foștilor rezlslențL. guv-smul francez a 
Întreprins unele demersuri pe lingă 
autoritățile boîlvlene pentru a obține 
extrădarea lui Klaus Barblc-jUtaMHin. 
condamnat la moarta in contumacie 
In Franța. Fără vreun rezultat Insă t 
mal mult, spre indignarea generala. 
Barbie a publicat Intr-un ziar francez 
do dreapui un articol ăgrai" re
munerat. In care acuza și defăima ne 
alții.

In cc-1 privește pe Paul Touvler. 
el a activat ta Lyon ln aceeași peri
oadă cu Barbie — perioadă In care 
In regiunea lyoneză nu avut loc 14 090 
de arestări, 4 342 persoane au fost 
ucise, circa 8 CC9 deportate In lagăre. 
In 1042. Touvler este primit in „Ser
viciul do ordine legionară" (S.O.L.) — 
„trupă de ioc" a regimului de la 
Vlciiy ; el Intră ln 1943 in miliția 
fascistă la Ch'amiiery șl atral. dato
rită zelului său, urcă rapid seara Ie
rarhică; devenind șef departamental, 
pe urmă șef regional ta Lyon. Însăr
cinat cu „al 2-lea serviciu" (auxiliar 
al Gestapoului). în „cariera" sa po
lițistă se remarcă, la Început, 
jafuri șl spolierea bunurilor a nu
meroase victime, de pe urmnl cărora 
face avere J pur șl simplu folosește 
funcția pentru tllhărll — uclglnd si

ln opinia publică franceză. Zeci 
asociații de foști combatanți, rezlș- 
tențl, deportați, victime ale terorii 
hltierlsle. reprezentanți al partidelor 
politice de xtlnga. organizații sindi
cale, diferite personalități cer, In 
adunări publice. In nwțlunl. anularea 
măsurii și re judecarea cazului. în a- 
ccluș! scop, a avut loc un Impresio
nant ;,pelerinaj al tăcerii" 1a cripta 
deportaților. cu participarea a peste 
1 009 de peraonalltăU de vază alo ■Re
zistenței franceze. „Pentru fdștil re- 
zlslenîl — declară Marcel Paul, pre
ședintele Federației naționale tran- 

.ceze a foștilor combatanți, rezlstențl 
deportai! din Franța — nu cale vor
ba nici de răzbunare, nici de răfuieli 
psrsontile. E vorba de a se face toiul 
peniru ca repetarea unor astfel 
crime Împotriva umanității să 
mal fie cu puilnță"-

Dosarul Paul Touvler este 
tr-adevăr închis 1 — sa întreabă pre
sa franceză.
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R. P. MONGOLĂ

„Dispeceratul noutăților
ceea ce presupune relmp-aspă 
efectivului și asigurarea unei 
furajere corespunzătoare. Or, In 

holărire, nu există suficientă preocu
pare pentru a se realiza o concordan
ță Intre efectivele de animale șl,baza

Producția marfă a acestui județ 
'.j a-o constituie. In prlnciDal, 
Jle, laptele șl carnea, pentru că 

acestea sini sortimentele care se pot 
produce în cantități mari șl In con- 
dlțli de eficiență economică ridicată. 
Toate celelalte activități trebuie ori
entate In direcția realizării acestui 
obiectiv șl acoperirii nevoilor proprii 
ta celelalte produse. Pentru aceasta 
se cere să se asigure o îmbinare In
tre planurile anuale eu cale de 
perspectivă reieșite din sarcinile cin
cinalului șl urmărirea realizării obiec
tivelor prevăzute prin aceste planuri.

Menținerea In procesul de elabo
rare o planurilor în cooperativele 
agricole u acestor fenomene negative 
nu este Intlmplătoaro șl nici nu tre
buie pusă pe seama unor* torțe care 
au acționat din afara agriculturii. He 
!și săsesc' Izvorul, aaa cum s-a sub
liniat. In slaba activitate de studiere 
a posibilităților existente tn fiecare 
zonă. Se cere ca aceste oosibllltățl 
să fie cunoscute «I să se 1a măsuri 
care să ducă la ounorea lor oe dc- 
plln in valoare. în această activitate 
trebuie atrași loti- coouerntoril. ca
drele de specialiști din unllăfl sl de 
ta direcția generală agricolă. în felul 
acesta, orin olan, vor fi valorificate 
La maximum rezervele mari de sno- 
rlre a oroductlel de care dispune 
agricultura Județului.

condițiile In care o bună parte din 
pășuna nu poate fl valorificată de 
alte specii» Apare cu totul Inexplica- w,, ,»■
bl] cum Intr-un-Județ cu o verbe trn- oceastă direcție se acționează fără 
dlțle :In creșterea oilor 
ajunge ta o astfel de situație 
dent că In acest caz e vorba

s-a putut 
’le, Evl- 

------ de o .
viziune ingustă n unor consilii de furajeră, 
conducere din cooperativele agricole 
șl a direcției agricole care, multi țrebuie 

fructele 
’’ = ’ !?4| ’ ' "

PLANUL OE LA MINISTER
. ; ; î

vreme, au considerat această activi
tate lipsita de eficiență economică.

Neajunsul cel mai mare este că ln 
unele cooperative agricole circa ju
mătate din vacile de lapte sini ne
productive șl se mențin ln efectiv 
doar pentru o nu s© diminua cifra 
prevăzută do direcția agricolă jude
țeană șl de minister. Astfel, ta coo- . 
peratlva agricolă Plopșor. din cele 
•MO vaci. în ultimii 2—3 ani 123 din 
ele nu au dat nici un litru de lanț©. 
Pentru economia cooperativei aceasta 
a însemnat pierderi anuale de circa 
4O9..00O. leL-ienrezenOnd cheltuieli le
gate de hrană șl îngrijire. Desigur, 
livrarea lor ta abator ar fi o cnle 
ușoară de a scăpa de aceste animate 
Dar nu este soluția cea mal econo
mici Ele trebuie făcute să producă,

flclente furaje concentrate și de aceea 
s-a renunțat 1a creșterea porcilor. 
Iată Insă că pentru anul 1973 jude
țul a primit din nou ca sarcină de 
plan creșterea porcilor. Se vor cum
păra din nou animale, ac vor 
șirul alte adăposturi sau. In cel 
bun caz. se vor rerimenala cele 
nu nu fost desființate. Problema 
se nune este data In condițiile 
slstentei „1.™” .......

cbn- 
mul 
care 
care 

_  .. Ine- 
___ ___ unor studii de zonare o 
producției peste 1—2 ani. nu se va 
reveni la ceea ce s-a planificat, nsa 
cum s-a Intlmplnt sl in alte nării 
Aceeași soartă au avut-o sl oile. 
Acum. In unele cooperative aerl- 
cole cd cresc mnl puține o! dorit 
aveau unii cetățeni De exemplu, 
la cea din Țlnțărenl la un hectar de 
pășune revin abia două ol și asta in

E

orin

I

apoi devallzind locuințele] vlctimetor. i 
Concomitent, so „ocupă" cu asaslno- ’

1
rea de rezlslcnțl, ostatici, oameni 
nevinovat!. A comandat personal 
plutonul de execuție In cazul a șapte 
persoane luate ostatici după o ac
țiune a. rezlatenți lor lyonez! Respon
sabilitatea sa este Implicată si in 
executarea bestială a președintelui 
Ligii drepturilor omului, prof Victor 
Bascii, șl a soției sule, ambii in 
vlrstfl de 80 do ani.

După eliberare. Touvler este con
damnat de două ori Sa moarte In con
tumacie. Timp de peste 20 de ani. el 
Izbutește să se ascundă. datorită pro
tecție! de care se bucură din partea 
unor eclezlașiL Șl tot ta Insistentele 
acestora. Iul Touvler ! ®e acordă In 
1971 grațierea — hi virtutea căreia 
I se restituie proprietatea bunurilor 
jefuite șl se anulează Interdicția de 
ședere in Franța — pedepse care 
mal subzistau după prescrierea pe- 

1 depxel cu moartea, v
AceM deznodâmlnt. despre care s-a 

aflat recent, a produs o via emojie

■' I ’*
Produsele care poar

tă tnarda Uztaoi de 
textila din Ulan Bnlor 
sini solicitate nu nu
mai in Mongolia, ci șl 
In alte târî, tn pre
zent. la uzină «e des
fășoară ample lucrări 
de routitare în scopul 
măririi producției ta 
un milion metri pă
trat! țesături anuâl — 
aproape dublul pro
ducției din anul tre- 
:uL Sînt montate uti- 

l laje tot mai moderne, 
so introduc noi tehno
logii, precum șl noi 
materii orlme — In- 

1 deosebi fibre slntel.1- 
1 ce In «imitarea tu

turor acestor elemen
te. un rol important 
revine biroului uzinal 
(!<.- raționalizări șl Ino
vații. un adevărat 
..dispecerat" a! ex
tinderii noutăților teh
nice. Eficienta sa In 
muncă este demons- 

1 trată de faptul că. In 
timp ce In 1939 eu fost 
aplicate doar 8 propu
neri de raționalizare. 
In 1971 numărul lor a 
crescut la 21.

Biroului amintit II

teU<Q@se
revine, do asemenea, 
sarcina de a propaga 
noile cunoștințe ten- 
nlco-șlllnțlflce în ve
derea ridicării conti
nue a calificării mun
citorilor șl personalu
lui tehnico-Ingineresc. 
In acest' scop, el sti
mulează studierea li
teraturii de specialita
te, popularizează ex
periența înaintată, or
ganizează cursuri de 
calificare pentru tine
rii muncitori.

Ca șl In această în
treprindere. un birou 
pentru raționalizări șl 
Inovații funcționează 
sl In Uzina pentru re
parații auto din Ulan 
Bator, cea mai mare 
unitate de reparații 
din tară, care produce 
sl diferite olo.se de 
schimb. Prin îmbu
nătățirile aduse ma
șinilor și utilajelor, 
prin extinderea pre
lucrării mecanice a 
pieselor, lărgirea sor
timentelor de nrotlu- 
se. biroul de rațio
nalizări ș!-a nronus 
să contribute la spori
rea șl diversificarea

producției fn condiții 
de eficienta sporită. 
Drept rezultat, dife
rite piese ce se im
portau In trecut se 
produc astăzi In tară.

Inițiativele uzine! de 
textile sl a celei pentru 
reparații auto au fost 
preluate, In ultimul 
timp, sl de alte intre- 
brtndfiri din R. P. 
Mongolă. Data se ține 
seamă că actualul plan 
cincinal I '
prevede ca 86 ta suta 
din sporul total ol 
producției Industrials 
să fie realizat prin fo
losirea cit mnl arnplft 
0 capacităților exis
tente. Însemnătatea 
dezvoltării in conti
nuare a mLșcăril de 
raționalizare și .Inova
ții devine șl mal evi
dentă.

Angrenlndu-se larg, 
în cadrul întreceri! so
cialista. !n această 
mișcare, oamenii mun
ci! mongoli demon
strează că la ei noută
țile tehnico BÎWHC în
totdeauna oorti des
chise.

G. DASCAIU

(1971—1975)
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la simla a Început ieri

IN DO-PAKISTANEZĂ
DELIII 23 (Agerpres). — In loca

litatea Simla (capitala alaiului In
dian Hymzchal Pradosh) a avut loc 
miercuri prima rundă a convorbiri
lor dintre premierul Indian, Indira 
Gandhi, și președintele Pakistanului, 
Zulflkar All Bhutto, consacrate ana
lizării, problemelor privind viitorul 
relațiilor dintre cele două țări și In
staurării unei păci durabile in zonă.

Purtătorii de cuvint al celor două 
părți, citați de agenția Associated 
Press, au anunțat câ înircvederca 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cor
dială, de înțelegere reciprocă. In 
afara rcimlunl! la nivel Înalt au de
clarat purtătorii de cuvint, vor avea 
loc convorbiri Intre delegații for
mate din oxperțl indieni sl pakista
nez!.

„Vom putea inaugura o nouă eră

declară președintele Bhutto
RAWALPINDI 28 (Agerpres). — 

Intr-o cuvintare radiodifuzata — ros
tită marți, în ajunul plecării spre lo
calitatea Indiană Simla, unde ee va 
Intllnl cu premierul- Indira Gandhi 
—- președintele Pakistanului. Zulflkar 
AR Bhutto, a declarat că țara sa este 
gata să rola relațiile diplomatice, 
comunicațiile șl comerțul cu India, pe 
baza unei pfld echitabile — anunță 
agențiile Ilc-uler, France Presse șl 
T.A.S.S. „Dacă India va râspunde e- 
forturUor noastre, a spus el. atunci 
vom putem inaugura o nouă eră în 
relațiile dintre cele două tari". Sub
liniind că India .șl Pakistanul au trfl-

11. in ultimii 23 de ani, „o eră do con
fruntare ®! de război”, șeful statului 
pakistanez a relevat repercusiunile 
negative ale acestei situații 
nivelului de trai al populației din 
giune. Președintele a subllnint 
Pakistanul aderă ia principiul „auto
determinării populației din Coșmlr”. 
Totodată, el a declarat că problema 
referitoare la existența Republicii 
Bangladesh nu vor fl abordate cu 
ocazia reuniunii de la Simla si și-a 
reafirmat dorința de a-1 intllnl pe 
f/eleul Mujlbur Rahman, premierul 
guvernului de la Dacca.

reprezintă însăși orientarea de prin
cipiu In problemele cooperării căiltu- 
rate, adoptata de conferința de la 
Helsinki, se recomandă statelor eu
ropene să promoveze, în continuare, 
6ooi>erarea culturală in respectul 
principiilor dreptului internațional, 
independenței și Kuveranltățll națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului in treburile Interne șl avantaju
lui reciproc. De asemenea, sa reco
mandă ca prin cultură să 11 se Inspi
re maselor celor mal largi refuzul 
actelor de violenta’ In terna țtonal’ă, ca 
și al politicii de forțâ sau de amenința
re cu forța, de dominație șl agresiune.

Deși a existat o diversitate de opi
nti, exprimate asupra unor subiecte 
particulare abordate, lucrările confe
rinței au avut drept caracteristică 
voința comună de cooperare pe scara 
continentului și a lumii întregi, apre- 
dlndu-se că, In lumea contemporană, 
cultura poate șt trebuie aă fio un 
mijloc de cunoaștere șl apropiere In
tre popoare.

In Japonia a apărut o nouă ediție a volumului

asupra 
re

cii

Ambasadorul României

VIZITA ALBANIA
TIRANA 23 (Agerpres); — Miercuri 

a părăsit Tirana Norodom Slanuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al Cam- 
bodgkrf, care, la Invitația Prezidiului 
Adunării Populare șl a Consiliului de 
Miniștri, a făcut o vizită fn Albania. 
La aeroport, oaspetele n fost salutat 
de Had.11 Lleshl, președintele Prezi
diului Adunării Populare, Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri, și de alic persoane oficiale, 
^lu tachelerea,, 
Seifului Matului ,
avut loc la Tirana un miting al'prie
teniei nlbanezo-cambodglene. Hadjl 
Lleshl și Norodom Slanuk au rostit 
cuvlntari.

ai, marți a
•j

i

al H. P. Bangladesh
DACCA 23 (Agerpres). — La 28 Iu

nie, Petre Tfin&sle, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la New 
Delhi, în vizită la Dacca, a fost pri
mit de ministrul afacerilor externe a! 
Republicii Populare Bangladesh, 
Abdus Samad Azail.

In cursul convorbirii, s-a discutat 
problema' recunoașterii Republicii 
Populare Bangladesh de către guver
nul! Republicii Soclaiteto Roniănlaj a 
BtSbUIrll' de miliții dltiltmiutia șl a 
acreditări! de ambasadori’ la Bucu-1 
reștl șl Dacca și s-a convenit asupra 
textului comunicatului de presâ.

Intllnlrea a decurs Intr-o atmosfera 
cordială.

★

Șeful statalul cambodgian, prințul 
Norodom Slanuk, șl ' prințesa Mo
nique Slanuk au oferit, la 28 Iunie, 
un dineu amical in onoarea ambasa
dorului rornfin la Tirana. Ion Sloian, 
șl a soției sale.La dineu, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, au participat membrii 
delegației cambodgiene și membrii 
ambasadei române.

PLENARA C.C. AL P.P.R.M

Sosirea la Alger
ALGER 20 (Agerpres). — Prințul 

Slanuk, șeful stalului cnm- 
preșcdlntele Frontului Unit 

al Cambodgîel, a sosit, 
intr-o vizita oficială de 

în Algeria, la Invitația lui 
Boumedlcne, președintele

Norodom 
bodgian, 
Național 
miercuri, 
zece zile, 
Houari 
Consiliului Revoluției si al Consiliu
lui de Miniștri al AlgorleL

ULAN BATOR 28 (Agorpres). — 
La Ulan Bator a avut loc, miercuri, 
o plenară a Comitetului Central ol 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. Plenara u examinat propu
nerea Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M, „despre unele modificări 
In organizarea controlului de partid, 
de stat șl obștesc șl crearea siste
mului controlului popular”. Tn le
gătură cu aceasta, a fost adoptata 
o hotărî re.

Plenara n aprobat problemele 
care urmează să fie prezentate spre 
dezbatere la următoarea sesiune a 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, și a examinat unele probleme 
organizatorice.

Plenara l-a eliberat, la cererea 
sa, pe Badamtn Lhnmsurcn, membru 
supleant ai Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., din funcția de secre
tar al C.C. -al P.P.R.M. și l-a ales 
în această funcția pe D. Cimlddorj.

PROGRAMUL GUVERNAMENTAL COMUN
AL COMUNIȘTILOR Șl SOCIALIȘTILOR FRANCEZI

PARIS 28 (Agerpres). — In clădi
rea Partidului Socialist din Franța a 
avui loc o conferință de presă In 
cursul căreia Roland Leroy, membru 
al Biroului Politic al P.C.F.. ol G. 
Jerque!, secretar al Partidului So
cialist din Franța pentru rotațiile cu 
celelalte organizații, au expus prin
cipalele prevederi ale programului 
guvernamental comun al celor două 
partide. Acest document — a șpuș 
Leroy — care conține programul de 
acțiuni unite are un caracter istoric. 
Programul guvernamental comun cu
prinde un cerc larg de probleme e- 
conomlce. sociale, politice, internațio
nale care stau in fața Franței con
temporane.

în domeniul social se prevede creș
terea nivelului de trai, reducerea 
itaptăminU de muncă, lupta pentru 
prețuri stabile, lichidarea șomajului, 
Îndeosebi In rindul femeilor și tinere
tului. elaborarea unei noi legislații 
a muncii și a unor măsuri menite să 
asigure egalitatea in drepturi a fe
meii in societate etc. Ca sarcină de 
primă importanța se Impune rezolva
re® crizei de locuințe.

Un îoc Important in program este 
destinat problemelor democratizării 
vieții politice din țară. Printre altele, 
este subliniat faptul că democratiza
rea aparatului de stat trebuie să con
stituie una dintre sarcinile de pri
mă urgentă ale viitorului guvern.

Partea finală a programului, inti
tulata „Să se contribuie la realiza
rea păcii șl dezvoltarea colaborării 
Internaționale" expune principiile de 
politică externă sl sarcinile forțelor 
democratice ale țării, ale viitorului 
guvern: democratic. „Politica externă 
a guvernului, se spune In document.
ce va baza pe principiile coexistentei 
pașnice și colaborării tuturor țărilor, 
ide egalității In drepturi, respectării 
euveranltațll șl integrității teritoriale 
o statelor, rezolvarea pașnică a pro
blemelor llllsloase. renunțarea la fo
losirea forței, neamestecul In tre
burile Interne ale altor state”. Viito
rul guvern, după cum so subliniază

In program, ce va pronunța pentru 
dizolvarea paralelă a N.A.T.O. șl a 
Organizației Tratatului de la Varșo
via șl va participa activ la pregătirea 
conferinței general-europene a state
lor pentru problemele securității ei 
colaborării in Europa.

în ceea ce privește Piața comună, 
programul prevede, pe de o parte, 
„participarea la construirea GEE.“ 
pentru ca să elibereze comunitatea de 
dominația marelui capital, să demo
cratizeze instituțiile sole, să sprijine 
cererile oamenilor muncii ®i, oe da 
alta parte, „:>ft păstreze in C.E.E. li
bertatea de ocțiune o Franței”. Viito
rul guvern — se spune in program — 
se va pronunța pentru Încetarea răz
boiului in Vietnam .ș! In Întreaga In- 
dochlnâ, vn năzul sfi-șl aducă aportul 
în restabilirea păci! In Orientul Apro
piat pe baza respectării dreptului la 
existență șl a suveranității tuturor 
statelor In această regiune a lumii. In 
program se afirmă, de asemenea, că 
viitorul guvern ,.s<; va pronunța pen
tru Intrarea celor două state germa
ne In O.N.U. șl vn stabili cu R.D.G. 
rdațll noi. caro vor duce la recu
noașterea acestui stat”.

Reprezentanții celor două partide 
au subliniat că programul guverna
mental comun poate deveni o plat
formă pentru unirea tuturor forțelor 
democratice, progresiste din țară.

*

Realizarea acordului dintre co
muniști șl socialiști privLnd progra
mul comun al guvernului democralic 
— n declara! Georges Marchate, se
cretar general adjunct al P.C.F. — 
reprezintă o etapă Importantă In. ca
lea construirii societății socialiste In 
Franța.

Lulnd cuvlniul in radio. Marchals a 
arătat că „acest program nu consti
tuie Încă programul construiri! so
cialismului In Franța*. Este vorba — 
b spus el — de programul unei so- 
detațl a democrației Înaintate, a că
rui realizare deschide calea spre con
struirea societății socialiste.

HELSINKI 23 (Agcrprea). — La 
Helsinki s-au încheiat, miercuri, lu
crările Conferinței lnterguvernamen- 
tale privind politicile culturale in Eu
ropa, organizata de UNESCO, In care 
a participat .șl o delegație română, 
conduita de Dumitru Ghițe, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii șl Edu
cației Socialiste. In după-amlaza zi
lei de marți, u fost adoptat In unani
mitate, In plenară; raportul final pre
zentat de raportorul general al con
ferinței, Valentlh" Llpatll (România). 
In aceeași zl, au fost adoptata cete 
mal Importante proiecte de recoman
dări făcute la punctul 11 al ordinii 
de id, privind bazele și perspectivele 
dezvoltării cooperării culturale în Eu
ropa. Recomandarea generata cu pri
vire la dezvoltarea cooperării cultu
rale ca important factor de pace, în
țelegere șl securitate în Europa — 
adoptată In aplauzele plenului confe
rinței — a inclus toate propunerile 
făcute In proiectul de recomandare 
prezentat do delegație României.

In acest important document, care
.  .... ..... ■ ■ ■ ■ I "

ORIENTUL APROPIAT

NICOLAE CEAUȘESCU 
„O politică de pace 

și colaborare internațională

• Reuniunea Comitetului Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei • Regele Hasson 11 cere convocarea unei 
reuniuni arabe ® Secretarul general al O./V.U. despre posibi

litatea relansării ,,misiunii Jarring”

BEIRUT 23 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv nl Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — reunit în 
ultimele zlie la Beirut, in prezenta 
lui Ynsser Arafat, președintele O.F..P. 
— a examinat situația creată în ur
ma acțiunilor Iwaellene in regiunile 
dîn sudul Libanului, a declarat pur
tătorul oficial do cuvint. Kamtil Nas- 
6cr. reluat de agenția M.E.N. El a 
precizat că in examinarea tuturor 
problemelor a existat o unitate do 
vederi Intre tonic organizațiile pa- 
lestlnene. caro fac parte din O.E.P. 
Pe do alta parte. Kamal Nasser a re
levat că dezbaterile au scos In evi
dență dorința organizați Hor de a 
aborda toate problemele Imnortan- 
to împreună cu autoritățile libaneze. 
Intr-un mod pozitiv.' care să garan
teze filguranța șl securitatea celor 
două părți.

★
BEIRUT 28 (Agerpres). — Secreta

rul general al Ligii Arabe. Mahmud 
Riad, a sosit Ia Beirut, pentru a dis
cuta situația creata ca urmare a ata-

★

curilor laracllene In sudul Libanului. 
El discută propunerea regelui Has
san al II-lea al Marocului, pri
vind convocarea de urgenta a 
unei reuniuni a primilor miniștri ®au 
a miniștrilor de externe arabi, la care 
sâ fie examinata «Itualla creată in 
urma atacurilor fcraeliene In 
Libanului.

★

GENEVA Hi (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim, caro a sosit miercuri la Ge
neva, a declarat că Intenționează să 
aibă o întrevedere cu ambasadorul 
Gunnar Jarring, reprezentantul său 
personal In problema Orientului A- 
p-opiat. cu care priloj va discuta po
sibilitatea relansării misiunii aces
tuia „Eiț cred, a opus secretarul ge
neral al O.N.U.. că, pentru moment, 
„misiunea Jarring” constRole sin
gura poslblRiate de a sc înregistra 
progrese tn eforturile care se între
prind tn vederea găsirii unei soluții 
confllctulnl din Orientul Apropiat”.

VIETNAMUL DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 28 (Aser- 
pre®). — Forțele patriotice de elibe
rare națională din Vietnamul do sud 
și-au Intensificat, miercuri, ofensi
va in direcția orașului IIuc. Un ba
talion al forțelor patriotice,, sprijinit 
do blindate, a traversat. In zorii zi
lei. rlul My Chanh, la 40 km nord 
de Hue. Trei kilometri In sud de 
acest curs, de apă. In apropierea șo
selei nr. 1. patriofil nu atacat o po
ziție a parașutlșlllor salffonczl. pro
rocind inamicului pierderi de oa
meni și materiale. Pa do altă parte, In 
fiud-vest de Hue, în zona celui de-al 
doilea front deschis de pairioțl In 
cadrul ofensivei avlnd drept tel fos
ta capitală Imperială, artileria F.N.E. 
a lansat peste 18®0 de obuze asupra

. j -■ '■

Mi f.J "7“ SiliJ'il»
pozițiilor salgoncze Instalate Ia vest 
și sud-vesl de oraș. Tirul forțelor de 
eliberare a provocat însemnate dau
ne materiale’ bateriilor de artilerie 
salsoncze din zonă.

Ziarul „Chicago Dally News” 
Bubllcfl un sinistru record rea- 

zat de aviația militară a 
S.U.A : din IMS plnă In apri
lie 1072 — scrie ziarul citat — 
aviația americană a lansat asu
pra țărilor din Indochina o 
cantitate de 6 595 milioane 
tone bombe 1 In timpul celui 
de-al doilea război mondial șl 
al războiului din Coreea avia
ția americană nu n £&cul uz 
declt de o cimtitnto de... 3,1 
milioane tone bombe.

O declarație a Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei

PEKIN 28 (Agerpres). — Purtătorul Lon Noi, ,țl crearea unei Cambodgl! 
de cuvint ol Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei n 
dat publlcltațil, ta 28 iunie, o decla
ra țio în care respinge propunerile 
guvernului Statelor Unite privind În
cetarea focului în Cambodgla, men- 
țlonind că scopul acestei manevre 
este de fapt divizarea tarii șl sal
varea regimului marioneta al lui Lon < 
Noi. ccen 'ce ar avea drept consecință ( 
menținerea dominației S-UjI. Po- ț
porul cambodgian șl forțele salo do ( 
eliberare națională slnt nolărlte sâ .
lupte plnă ta realizarea definitivă n 
obiectivului Frontului Unit Național ’ 
din Cnmbodgta (F.U.N.C.) șl Guvernu
lui Regal de Uniune Națională <
(G.R.U.N.C.) — alungarea agresorilor (
Imperialiști americani si a marioneta- ( 
lor lor salgoneze șl thallandeze din ( 
Cambodgta, anihilarea regimului tră- ( 
dător, ai cărui șef este In prezent .

I 
„Problemele Laosulul tre- ’
bule soluționate de poporul <

laoțian0 J
PEKIN 28 (Agerpres). — Agenția ' 

China Nouă anunță că o delegație a 
Frontului Patriotic Laoțian, condusă 
de Nbuhak Phoumsavan, membru al 1 
Comitetului permanent al C.C. al ’ 
partidului Neo I«ao Hatesat, efecluca- i 
zâ o vizită Tn R.P. Chineză. 1a Invl- , 
tațla C.C. ol P.C. Chinez. în cuvlntul , 
rostit ta o reeepțte in cinstea dale- < 
gațîel. L! Slen-nten. membru nl Bi
roului Politic al CC. al P.C. Chinez, 
vlcepremler al Consiliului de, Stat, n 
subliniat: că guvernul și poporul ' 
chinez condamnă cu vigoare politica < 
S.U.A. de război și agresiune șl spri
jină cu fermitate propunerile in, cinci 
puncte prezentate de Frontul Pa

Indepcndenle, suverane, neutre, paș
nice. democratice sl prospere.

puncte prezentate de Jțrpolui »Pa
triotic Laoțian în vederea regie- 
rr.nntarii' politice a situației din Lao*, 
precum șl poziția justă a popoarelor 
Indochlnezo do a-șl soluționa proble
mele Interne fără nici un amestec 
din afară.

în cuvlntul său, Nouhalt Phoumsa- 
van. condamnind cu fermitate Impe
rialismul S.U.A. pentru agresiunea 
ga împotriva Laosulul, a subliniat că 
problemele Laosulul trebuie soluțio
nate de către poporul laoțian' fără 
amestec străin.

(
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in capitala poloneză șl-a 
cepul lucrările a clncea Confe
rință anuală internnțlonata pri
vind ‘ comerțul si cooperarea 
Est-Vest. La ediția din .acest 
an, organizata de Management 
Centre Europe, in colaborare cti 
Camera poloneză de comerț ex
terior, slnt prezențt circa 100 de 
specialiști și oameni de fștiln.ță 
din tarile «xdallste europene, 
printre care și România, pre
cum șl circa 2OT de specialiști, 
reprezentanți al cercurilor de 
afaceri, lădusirinle și comerciale 
din țările capitaliste dezvoltate, 
din Europa, S.U.A., Canada șl 
Japonia

Pe agenda lucrărilor «ini În
scrise probleme legale de posi
bili tățlle, căile $1 formele do 
promovare n comerțului Est- 
vest șl a ( . ........................
folosirea tehnl 
roiul i: :...„------ ........... .......
Est-Vest In ansamblul relațiilor 
economice șl comerciale mon
diale.

Ioslt DIJMlTRAJjCU
Varjonia 28

cooperării Industriale, 
ehnlcll de marketing, 

șl Importanța relațiilor

p 1 . ■ t:.'- ■ - . ■ irB t ill ’ll I-
TOKIO 23 — Cores-; 

pondenlul Agerpres. 
Fl. Tulu. 
în capitala 
în editura . .
ha”, a apărut o nouă clplllor eticii și echl- 
edlție a volumului „O tâțțl socialiste al co- 
pollUeă de pace șl co- muntste. făcută ta 
laborare înlernațlo- plenara C.C. nl P.C.R. 
nală" — texte alese 
din cuvlntarilo. artlco- 1071. 
lele șl interviurile 
tovarășului HUI .
Ceaușcscu, secretar toIudT contine.' ra ”>.șl ta cititorii țaponezl.
general al P.C.R.. pre- primuj o amplă pro- care manifesta un con-
șcdlntelo Consiliului biografică a Unuu interes pentru

Socialiste! Românta. ceaușeficu. Publicistul
Față, de textele primei Gdichl Kusano, tradu-
S?.1® i-,l cătorul textelor, se n-

' drenează din nou citi
torului, subliniind pu
ternica personalitate a 
tovarășului Nlcol.it> 
CoaușeidU. poputarlta- 
tea $L simpatia de care 
se bucură peste ho
tare, ceea co const I- 
tute - relevă autorul Nicotae Ceaușescu în 

ridicarea biografiei — „o rceu- slujba plicii sl înțele- 
al noaștero a meritelor cerii Intre popoare.

cunoașteri! șl educația sale oxcepțlonale. a 
socialistă n maselor, 
pentru așezarea rela
țiilor din societatea 
noastră pe baza prin»

Inteligenței si energici 
creatoare pe caro le 
dedică poporului său. 
Ideilor nobile ale pro
gresului și păcii".

Apariția volumului 
„O politică de pace și 
colaborare Internațio
nală" este considerată, 
la Tokio, un wenl- 

, Editat in. condiții mens editorial do sea- 
Nlcolno grafice excelente, noul mă. cu largă audienta «'«rranini” „ » ■ I-. “ . 11» «i c»tw-.î

transmite : 
Japoniei,' 

„Kobuns-

din 3—3 noiembrie

Față de textele primei 

oclombrlo 1071 șl epui
zata intr-un timp re
cord — această a doua 
cdlUe este îmbogățita 
cu expunerea tovară
șului 'NIcoîac Ceaușescu 
cu privire la progra
mul P.C.R. pentru Îm
bunătățirea aclivltațll 
ideologice, 
nivelului generai

realizările poporului 
român, preocupările șl 
aspirațiile sale. față 
de prezenta dinamică^ 
a României socialista' 
In viața Intematîonal- 
lă. Ea constituie. In 
acelosl timp, o mărtu
rie a prestigiului șl 
prețuiri! crescinde de 

. care se bucură țara 
noastră, activitatea nc- 

I obosită a președintelui

agențiile de prosi transmit
Leonid Brejnev, r=- 

neml al C.C. al P.C.U.S., șl nlțl con
ducători de partid sovietici au avut, 
miercuri, la Moscova, o întrevedere 
cu Corios Altamirano, secretar gene
ral al CXL al PĂ din Chile, șl Jow 
Cndemartori. membru al Comisiei 
Politice 'a C.G al P.C. din Chile, 
ntlațl In capitala sovietică in calitate 
de conducători ai unei delegații gu
vernamentale < chiliene..

La Gdansk • avut Ioc ’ 
consfătuire a activului da partid 
voievodal, In cadrul căreia au fost 

■ jîlsctjtate principalele probleme.ale 
dezvoltării «actuale șl de perspectivă 
a-voievodatului, ca principal centru 
al industriei constructoare do nave. 
Lulnd cuvlntul.; E. Glcrok, prim-secre-

1

B

Președintele Mao Tzedun 
a primit miercuri pe primul minis
tru al Republicii Shri Lanka, Slrl- 
mavo Bandaranalke. A avut loc o 
convorbire prietenească la care a 
luat parte premierul Consiliului de 
Stat, Ciu En-lal, transmite agenția 
China Nouă,

Lucrările plenarei comu- 
jjg a comitetelor centrale ale Fron
tului Național din republicile Cehă șl 
Slovacă s-au desfășurat ta Praga. 
Plenara a analizat Îndeplinirea do 

■as wsf
cel'de-al 145-lea congres <tl partidului; 

_____ . ț A luat cuvlniul Gustav TIusak, secre- 
Lulnd cuvlntul.; E. Gierek, prim-secre- tar general al C.Cal P- C. din Ceho- 
tar al C.C. at P.M.U.P., a relevat că slovacia, 
anul viitor va avea loc conferința- -imul viitor va a'.’ea loc' conferința- - 
națională a Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Ministrul justiției al 
României, Teodor Voșlllu, aflat 
lnir-o vizita oficială la Budapesta, a 
fost primit de Feher La jos. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare. Au fost prezent! Korom 
Mihaly. ministrul ungar al .justiției, și 
load Coteț, ambasadorul României la 
Budapesta. Convorbirea, care a avut 
Joc cu acest prilej, s-a desfășurat in- 
Lr-o atmosferă caldă. tovârăseaBcă.

Un acord între guverne
le R. P. Chineze și R. D. Viet
nam cd ta ajutorul economic 
șl militar suplimentar acordat de că
tre China It. D. Vietnam pe 1072 a 
fost semnat ta Pekin.

Un program de colabora
re R.D.G.-Frcmța a fost semnai 
do către Gerhard Beil, președintele 
Comitetului economic R.D.G. — 
Franța, «secretar de stat la Ministe
rul Relațiilor Economice Externe al 
R.D.G.. și de Georgen Vjlilers. pre
ședintele Comitetului economic Franța 
— RJJ.G.. președinte de or-airo al 
Federației industriașilor francezi. 
După cum menționează agenția 
A.D.N.. fie prevede o extindere a 
cooperării in domeniile electrotehni
cii si electronicii, construcțiilor de u- 
tilaje. mașini textile, metalurgiei si 
industriei chimice.

DIN NOU TENSIUNE
ÎN REPUBLICA MALGAȘĂ

în cadrul unei cuvin- țlllor do viată sie mun- lu! Ramanantsoa. Ex-r 
..... _ ____ .... crearea C„ „U.î—' .

i fui guvernului malans. locuri de muncă, pre- evoluții.
generalul Ramananl- • cum sl cu privire 1a o frique” arata că ca sa 

, soa. a anunțat, daml- reformă n invătamln-. datoreste agravării dl- 
, nică interzicerea ne

întreg teritoriul țării
1 n tuturor manlfestalli-
' lor politice ..atll timp
1 r:t o vor impune Inte-
i resale nationale". El a
i avertizat că. dacă ollu-
i alia din țară continuă
, să se deterioreze, nu

va ezita că decreteze
1 legea marțială. Gene-
1 ralul Ramanantsoa sl-a
> motivat hotarlrlle prin
i necesitatea de n ce im- ___ __ _____ ..
> piedica preluarea nu- cepresedlnte si secre-
j terii de către o „nil- țjț. generai al parii'
( n^rltato' do agitatori”. . duiui social-democrat.
. Referindu-se ta " ■,’1 -•
’ ceste ultime evenlmen- 
’ le. agenția France
> Prcsse a transmis din 
» Tananarive că pentru
> luni — ziua festivităti- 
j lor consacrate Imnli- 
. nirii a 12 ani de la 
. proclamarea Indepcn- 
■ dențel tării '— se nro- 
’ lectase o demonstrație 
I de masă, organlzata.de 
I către un comitet al
> „mișcării din 13 mai".

tărl radiodifuzate, se- eltorllor. de plicind cauzele acestei
„Jeunc A-

tuiul corespunzătoare 
cerințelor tarii.

Do peste un an. Re
publica Mal casă cate 
scena unor puternice 
frfimintari politice. In 
primăvara anului 1071. 
în provincia Tul&ir a 
izbucnit o răscoală ță
rănească. căreia l-au 
urinat mari manifes
tații ‘ studențești. Acu
zat de a fl organizat 
un complot, fostul vl-

m

a-

Stabilirea de relații diplo- 
matice între R. P. Chinezâ 
ȘÎ Guyana a fosl anunțata de un 
comunicat publicat la Pekin. Cele 
două guverne, arata comunicatul, au 

. adoptat aceasta hotărire In conformi
tate cu dorința comună de a dezvol
ta relațiile do prietenie si cooperare 
Intre tarile sl popoarele lor. n-a baza 
principiilor respectului reciproc fata 
de suveranitatea si Integritatea teri
torială.. neamestecului In treburile In
terne. egalității si avantalului re
ciproc.

. ieui
Fosțgl președinte orgen- 

tinetm, Juaa Per(®> a fosî repus 
în drepturile sale politice, In baza u-
nel decizii adoptate marii do justiția 
federală — deoarece, după cum a de
clarat judecătorul Curții federale, 
cauzele ce determinaseră privarea sa 
do aceste drepturi rint considerate 
nule. Aceasta hotarlre permite reîn
toarcerea legală a lui Peron In Ar
gentina. undo recenta convenție a 
partidului Mișcarea Justlțlallstă l-a 
desemnat candidat la viitoarele ale
geri nrezklenilale.

B 
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i 
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Zona lirei sterline 
pe drumul imperiului britanic

Presa engleză comentează acordul de Ia Luxemburg
Acordul intervenit marți la Luxemburg intre miniștrii de 

. cl țârilor membre ale Piefet comuna privind menținerea «tatu-7<_ 
monetar, prin care te înțelege apărarea parităților valutare hotârlte la 
Washington în decembrie 1971, precum și menținerea marjelor de fluc
tuație dintre monedele „celor 6“ Ia nicelul sludlat de el in luna 
martie, este comentat pa larg In presa britanică.

țle strtase. în schimb. adaugă ziarul dlat, esi- 
mlnlștrli de finanțe nu 
nu reușit să se înțelea
gă asupra conferinței Ia 
nivel 
zcco“ 
luna 
cursul 
ma 
note w 
problemele legate de 
uniunea economică și 
cea' monetară". Pentru 
a se evita un fiasco în 
acest domeniu. ..Finan
cial Times” consideră 
că este necesar ca. mal 
Intil. să so înregistreze 
progresa în co privește 
uniunea economică șl 
numai după aceea in 
ceea ce privește uniu
nea monetară. „Din n- 
cesî punct de vedere,

„THE GUARDIAN” 
este de părere că „a- 
eordul de la Luxem
burg dintre «cel șasc- 
nu constituie decît o 
„pauză” de caro tre
buie să se proRte pen
tru a se adopta măsuri 
susccpilbile să facă mal 
stabil cursul monedelor 
și să Ie ferească de 
speculații”.

La rind ui său. „FI
NANCIAL TIMES" sira- 
Uno că, „pentru rezol
varea problemelor mo
netare occidentale, e- 
xlslă încă dificultăți a- 
prcclabile”. „In mod 
cert, relevă ziarul, «cel 
șase» au ajuna, pfnă în 
prezent, să mențină in
tre el marje de fluctua-

înalt a „celor 
fixata pentru 
octombrie, in 
căreia ar ur

să fie examl- 
cu prioritate

glezll vor trebui eâ ee 
alăture vest-aermanilor 
împotriva francezilor'1.

Refer!ndu-se la difi
cultățile prin care trece 
Ura sterlină. ..Financial 
Times”' ajunge la con
cluzia câ „zona Urci 
sterline a pășit. in 
sflrș-H, pe drumul im
periului britanic,..”. .JȘI 
adevărul pare să Re, 
potrivit aceluiași: ziar, 
eă nllima c.Iză (a lirei 
sterline — n.r.) a fost 
exploatata în scopul de 
a se face „tabuIa rasa” 
în vederea aderării bri
tanice la, C.E.E. Zona 
sterlinei, tn forma cl ac
tuală, este Incompati
bilă cu Intrarea Angliei 
în Plata comună”.

flcul taților economice. i 
nroporUllor alarman- ( 
te ale șomajului sl a- ( 
lienărit culturale. .

După venirea sa la ’ 
putere, ș-a proclamat ’ 
un ,.armistițiu do- < 
lltjc”. care a dus la < 
eliberarea din tnchi- < 
soare a unor persoane < 
arestate și la absolvi- ( 
rea de orice Învinuire 
a lui Andrâ Resampa. 
Partidul „Monima”. ne * 
care fostul, jurau l-a < 
Interzis, eub acuzația < 
de a fl fost amestecat < 

;«u In răscoala'din regiu- . 
“ nea Tulc.ir, a prirnlt ( 

îa-șl desfășura activi
tatea. Aceste măsuri • 
au fost privite cu Șlm- < 
Dalta chiar si" de une-;,< 
Ie grupări ale onozl- i 
Hei. între care Parii- ( 
dul congresului pen- ( 
tru independența Ma
dagascarului —- unul

'din cel mai violent! 1 
critici a| vechiului eu- i 
vern. Dar ruperea ..ar- i 
mlstițlulul politic". In- i 
lervenltă duminică. ( 
o.ile de natură rS im- ( 
difira radical datele

Ăndrd Resampa. 
ntal mulll dintre co- ■ .o.
1are>’tail’ril "U

în aceasta orimăva- 
ră. manifestările Stu
dențești au fost relua
te cu si mal multă vi
goare. Studenților 11 
s-au alăturat îarai pă
turi ale populației, ne
mulțumite de creșterea 
impozitelor sl a costu- 

„nușcunj oin w iniu . ;uj vleHi. In tară fi-a 
format din muncitori • greatjb âltuntie incor- 
șl șomeri, studentl șl dată. In acesta Imnre- 
profesori. Aceștia eînt jurări. președintele 
nemulțumiți de măști- Tslranana a renunțai ___ ______ ____

Ia conducerea directă problemei. în ce sens, 
n guvernului șl a nu- rămlne de văzut 
mit în fruntea acestuia __ _____

i rlle anunțate de hu- 
I cern în raport cu rc- 
, vendlcările privind 
i îmbunătățirea t.conți!- un militar. do genera- Augustin BUMBAC

Ștlrilo contra
dictorii în legătu
ră cu poziția na
vigatorului solitar 
britanic, sir Fran
cis Chichester, an
gajat In cursa de 
traversare a A- 
IJanUculul, pro- 

. voac.’i noi Incerti
tudini In rlridul 
organizatorilor In- 

‘ trecerii. Faptul că
..Gipsy, Moth V” a 
fost scîTmolata 
marți (fotografia 
alăturata), deci la 
zece zile după da
rea startului, lin
gă Azore. la nu
mai 3ft0 de mile 
vest de Lisabona, 
parc sft Indice in
tenția acestui ve
teran al mărilor 
dc a abandona 
competiția și do a 
seve ni le Plymou
th, fn Anglia. Ipo
teza nu trebuie în
lăturata, mal ales ... ...........
avlnd In vedere faptul că. In momentul startului, sir Chlchcsicr suferea de 
o «ertoasă afecțiune a coloanei vertebrale. In cazul In care ..Gipsy Moth V“ 
conUmta cursa, afirmă organizatorii Întrecerii, este foarte puțin probabil ca 
ea să poală recupera distanța care, după toate aparențele, o separă de cele
lalte ambarcațiuni concurente. Intre care moderna „Vendredl 13”. n ■ - 1
lut Claude Leloucbe, Încredințată navigatorului francez Jean-Yvea

poștale șl dlfuzorll din întreprinderi *> InsUtuRL Pentru slrălnState, abonamente prin (.ROMPllESFlLATELlA”, Ducucețtlce fee la ofldlle i______  .
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