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Conferința Națlo-

nre : :r.i au existat șl ::u pxlstă probleme litigioase, 
le noastre se dezvoltă bine — ș! am dori ca ele să

I sidenirfiiști- 
rzJu am preluat 
.Vulcan” șl ..Ori- 
■ citul aci neîn- 

deve-

Ei au muncit, nu adunat fonduri, au
.Imșiăr-

în ziua de H) iunie, președintele 
Consiliului do Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Ntcolae 
Ceaușescu, s-a IntZnil la Clubul din 
stațiunea Neptun cu un grup de 168 
de student! și-elevi de la universități 
și colegii din stalul Texas (S.U.A.), 
care fee o vizită în tara noastră.

La IrtlUnlro au luat parte tovarășii 
Manea Mărtescu, Dumitru I Popescu, 
Vasile Vllcu, Cornel, Burtică. 
f'• Președintele. ""
celLaltl 
dial j

americani 11 Inllmplnă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu vil aplauze, li 
oferă buchete de fiori. De asemenea, 
îi luminează Medalia Jubiliară a Uni
versității din Trinity, emisă cu 
lehil centenarului acestei Instituții.

Președintele Fundației A.C..V.S. a 
luminat președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România 
mesaje de salut șl prietenie din par
tea guvernatorului statului Texas — 
Preston Smith, o primarului orașu
lui Austin — Roy Butler. și a prima
rului orașului Houston — Louie 
Welch, precum ș! invitația adresată 
de președintele cele! de-a 41-n edilii 
a Expoziției anuale ti șcptelulul de a 
vizita această expoziție și de a asista 
la jocurile rodeo de Ia Houston, din 
februarlc-martte 1073.

orașul 
lor. Mai tirz 
cirrna la . 
vița roșie' 
clepllnlreă pianului 
nise tradiție...

— Șl cum s-a 
illă tradiția — 
nirii planului 
lună 7

— Nu-I nici o 
coporire. Lucruri 
mal buna organizare 
planificară a prbdw

Ministerul 
Industriei 
Chimice

. . Consiliului <le . Stat,
ceilalți conducători români sini cor
dial salutați la sosire de Harry 
Morgan, președintele Fundației „A- 
meicgii Council for Nalldnalltes 
Service" (A.C.N.S.), sub patronajul 
căreia este organizată virila in țara 
noastră a tinerilor americani, de pro
fesorii rare însoțesc grupul. Tinerii

— tn ultimul timp tn mlnlife- 
re, centrale țl întreprinderi te 
poate constata o intensificare a 
preocupărilor pentru atingerea 

/' parametrilor tehnico-economfci 
. proiectați la noile obiective con

struite. Ce TMultate te prefigu
rează In aceorld dlrecfic ?

tre secțiile de pregătire fi 
cele de fabricație, impuls 
acțiunii de ridicare o cali
ficării™ Toate, realizate cu 
oamenii și prin oamenii din

Așa cum n subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu la Conferința 
extraordinară a organizației da 
partid a municipiului București, coa
lizarea angajamentelor asumate in 
întrecere in vederea îndeplinirii mai 
devreme a planului cincinal necesită 
măsuri pentru o mai rațională utili
zare a capacităților de producție, 
prin mărirea coeficientului de 
schimburi, prin valorificarea opera
tivă a tuturor rezervelor interne e- 
xistenie in acest sens. Pentru a re
leva carp sint problemele ce trebuie 
rezolvate, măsurile ce se Iau in ve
derea gospodăririi cit mal eficiente 
a fondurilor fixe in economie, om 
avui o convorbire cil tovarășul 
ALEXANDRU HEINRICH, inspec
tor general de stat, adjunct al mi
nistrului aprovizionării tehnfco-ma- 
tertale șl controlului gospodăririi 
fondurilor fixe.

yă.ț___„p.______________- __ ______________
munții dumneavoastră. aici ne malul mării. ne-am imu
nii si am vorbit cu multi d'nlre compatrtolli dumnea
voastră. Deseori. limba noastră a fort cea a muririi.

Aș dori sfl vă spun cileva cuvinte, domnule președinte, 
desore programul fundației noastre de a organiza vizite 
In România pentru .tinerii americani. Am pornit de la o 
idee foarte, simplă, de ta convingerea că atunci dnd oa
menii care trăieie în diferite părți ale lumii fee reunesc, 
aceasta nu poate duce derit ta rezultate bune.

Am venit pentru prima dată in România In 1970. cu- 
rlnd duoă primirea călduroasă făcută președintelui 
Nixon. Rar ml s-a Intimidat In călătoriile ne care le-am 
făcut In aproape 100 de.țări ale lumii să Intllnesc o prie
tenie atll de spontană șl de sincerii ca aceea pe caro 
am IntUnll-o atei — fie atunci cind a fost vorba de un 
președinte al unei țfirl străine, sau cind a foit vorba de 
un simplu vizitator, cum sint eu. Acesta a f<wt domnule 
președinte, momentul In care m-am Îndrăgostit pentru 
prima oară de România.- Spre fericirea mea, am revenit do 
două ori In România și de flecare dată m-a obsedat

și-a realizat

După, cum informează Minis
terul Industriei Chimice, acest 
Important sector industrial a 
Îndeplinit cu trei zile înainte de 
termen planul producției gio
bale șl marfă pe prima jumă
tate a anului. Hotartțl să Intlm- 
plne Conferința Națională a 
partidului șl aniversarea Re
publici cu succese de seamă In 
producție, chlmiștll șl petrodii- 
mîștll au realizat de îa începutul 
anului șl plhă acum o produc
ție a cărei valoare depășește cu 
2,1 miltardo lei pe cea din pe
rioada corespunzătoare a ursului 
trecut. Sporul de producție În
registrat reflectă, In același 
timp, ritmul rapid de dezvoltare 
a acestei ramuri industriale, 
care contribuie in mod deosebit 
ia vatoriflca-ea superioară a di
verse resurse naturale ale țfiriL 

In avansul clstiaat.' uzinele., 
combinatele șl grupurile chi
mice șl petrochimice vor pro
duce peste planul semestrial 
mase ptaatica, fire șl fibre chi
mice, cauciuc sintetic, tacuri și 
vopsele, negru de fum, anvelo
pe, medicamente, benzine, mo
torină și -alte produse a căror 
valoare, va depăși suma de ' 350 
milioane lei.

Colegiul ministerului a stabi
lit de pe acum măsuri concrete 
pentru recuperarea, In a doua 
parte a anului, o restanțelor de 
la Îngrășăminte chimice și acid 
sulfuric, singurele sortimente In 
care nu se îndeplinește planul 
pe primul semestru.

(Agcrpres)
Convorbire realizata de 
Corneliu CÂRLAN

Este un moment deosebit de feririi pentru flecare ame
rican care se află astăzi aici, tn această anlă. pa coasta 
minunata a Mării Negre. Pentru fiecare dintre no! este 
un moment memorabil, a cărui amintire o vom păstra 
pentru toată viața In Inimile noastre șl pentru care vă 
elntem recurwsscâtorl, domnule președinte. Slnleth. de 
asemenea, recunoscător! șl îndatorați compatrfolilor dum
neavoastră, care no-au dovedit. Intr-o perioadă ntit de 
scurta, ce poate să însemne bucuria vieții, ce înseamnă 
prietenia. Am venit In România In spiritul prieteniei, cu 
cîntece șl muzică. pentru a lo împărtăși dumneavoastră 

poporului român, Am venit, de asemenea, si feă im
ităm șl Intr-adevăr am Invflțât. în orașele, in satele. In

— în conformitate cu planul de 
măsuri aorobat de Comitetul Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind Intensi
ficarea acțiunii de ^generalizare a 
schimbului TI. de Introducere șl ex
tindere a schimbului III. Inspectora
tul generali de stat din ministerul 
nostru. împreună cu Comitatul de 
Stat al Planificării. Direcția Centra
lă de Statistică. Ministerul 
ți Ministerul Industriei Construcții
lor de Mcwlnl au reexaminat meto
dologia ce se ulIUzează in prezent la

tehnologice, determinate de nc-espec- 
tarea graficelor de întreținere șl re
vizie (cazul sccîlel de cărămizi cu 
goluri verticale de In întreprinde
rea de produse ceramice de con
strucții din Inși) ; cauzele mai bus- 
menționate, dublate șl do pregătirea 
inau ficienta a unor cadre care 
servesc Instalațiile Oinlfle de aai-o- 
morare de la Combinatul siderurgic 
Galați. Instalația de add sulfuric de 
la Uzina metalurgică de metale 
neferoase din Cop-n Mică, secția de 
laminare a oțelurilor aliate de la 
urina „Laminorul® din Brăila) ; ne- 
asigurarea materiilor prime la nivelul 
prevederilor din proiect: modificarea 
structurii producției proiectate s-a.

De aței rezultă clar că unica solu
ție pentru evitarea oparillel unor 
aâemenea islliiațil anormale este res
pectarea indicației date, do repetate 
ori. de conducerea partidului nostru, 
ca fiecare beneficiar de inveștițle, 
prin măsuri luate din timp, sl-sl 
respecte obligația asumată cu ocazia 
solicitării aprobării investiției. Or. 
este știut că in unele cazuri benefi
ciarul. deși el singur Ișl propune ter
mene pentru aprobare — prin gra
ficul de atingere a parametrilor 
tehnlco-economici proiectați — ul
terior uita să le respecte. în fond,, 
esențial este ca măsurile de care 
depinde stingerea parametrilor pro
iectați să fie inventariate șl duse Ia 
îndeplinire in timp util și nu după 
ce termenele angajate an expirat. 
Aparatul Inspectoratului General de 
Stat pentru Controlul Gospodăririi 
Fondurilor Fixe din minister::! ao®- 
tru. Împreună cu alte organe de 
rinteză. fiul.) coordonarea Consiliului 
Economic; au analizatr recent clteva 
obiective de Investiții din categoria 
celor de mal sus și au constatat că, 
prin aplicarea unor măsuri con
cepute chiar de colectivele de spe
cialiști ole unităților controlate, se 
pot atinge si depăși nivelurile prolec-

excavatoare, screpere. Am ordine, control, decalaj Irt- 
fost director general al 
Combinatului slderurgte 
gălAțean etnd acesta exis
ta doar pe planșe și pre- 
șadintelo Sfatului popular _ . . ... ,
regional Galați cînd trebuia urină.

— Ce v-a produs cete 
____________________ maț mari MÎlsfacțll' in s- 

cest sfert de j veac 7
— Premiul, de Stat pri

mit pentru proiectarea și 
orgnlzarea fabricației pri
mului strung românesc; 
munca de pregătire «... 
viitorului la Combinatul 
siderurgic gălfițean eînd pc 
locul viitoarelor fundații 
mai pășteau oile ; Uliul do 
Erou aî Muncii Socialiste 
decernat la semicentenarul 
partidului.

-- Dar. ce vă produce 
cele mai multe necazuri 1 

— Insuficienta corelare a 
planului cu aprovizionarea 
tehnlco-matcrfallL oelnde-

INTERVIU
CU UN „DIRECTOR VETERAN"

______________________________________________________

— Desigur, o gospodărire ro- 
flonală a fondurilor fixe presu
pune o Justă evidențiere « 
timpului efectiv de lucru a! ma
șinilor ji utilajelor, a incdrcăril 
tor reale. Ce s-a întreprins pen
tru perfecționarea 
de evidentă în acest domeniu ți 
ce trebuie făcut .. . _
adoptării unor măsuri corespun- 

’ zdtoare ?

NOI CIFRE Șl FAPTE CARE 
ATESTA CA ECONOMIA DE 
METAL, LEMN, COCS, SUB
STANȚE CHIMICE Șl MATE
RIALE FOLOSITE IN INDUS
TRIA UȘOARĂ SE AFLĂ IN 
CENTRUL PREOCUPĂRILOR 
OAMENILOR MUNCII.

— într-adevăr. apare evidentă o 
anumită Îmbunătățire în activitatea 
întreprinderilor In privința înlătu
rării cauzelor care duc la neatinae- 
rea parametrilor tehnlco-economici 
proiectați In obiectivele de Investiții 
Sin funcțiune In ultimii an.L Cu 

f acestea, situația nu .este Jncă 
satisfăcătoare. Iar cauzele sini, mul
tiple. Iată dteva.: concfijtoraa gre
șită a îjb<w instalații: (cazurile 
reactoarelor de sinteză, instalației 
de acctat de vinii do la Com
binatul chimic Cratova, instala
ției de porelorvlnil de la Grupul 
Industrial de petrochimie Borzesti) : 
freeventeio defectări ale Instalațiilor

.Stimate domnule Morgan,
Drag! prieteni,

. .
Aș dori. în primul rind, să-m! exprim, bucuria pentru' 

această Inlllr.irc prietenească și sA vă mulțumesc pentru 
frumosul program artistic po care î-aț! prezentat.

Consider inițiativa' dumneavoastră de a organiza o 
astfel do vizită in România deosebii de bună șl im! exprim 
convingerea că ea va contribui la dezvoltare® relațiilor 
de prietenie dintre popoarele român și american, dintre 
ilncrii țărilor noastre.

A® dori să vă rog să transmiteți guvernatorului sta
tului Texas, primarului orașului Austin șl primarului 
orașului Houston calde mulțumiri pentru mesajele prie
tenești po care ml le-au adresat. Doresc, de asemenea, să 
mulțumesc președintelui celei de-a 41-a Expoziții anuale 
de creștere n animalelor de la Houston pentru invitația 
pe care mi-a transmis-o de a vizita aceasta expoziție!

Am ascultat cu deosebit dnleresdntecele interpretate de 
elevii și studenții din Texas ; trebuie să vă sjrnn că nri-au 
plăcut mult. Spor că pesta lot în România undo ați pre
zentat acest program el s-a bucurat de staves. Sper, 
de asemenea, că v-ațl simțit bine In România,' că ați!fost 
intlmplnațl peste tot In mod prietenesc. Cred că ați putut 
constata că poporul nostru, Unerotul român, ca șl poporul 
șl tineretul american, că studenții șl devii români, da și 
studenții .șl elevii americani, Inclusiv cel din Texas, sini 
dornici eă trăiască in prietenie șt pace, rint bucuroși de 
oaspeți, pe care știu să-1 primească cu căldură șl prietenie. 
(VII aplauze).

Așa cum a spus domnul Morgan, niiiztoa ajută îa înțe
legere chiar atunci clnd limbile rinl deosebite. Intr-ade
văr, astăzi, poate mai mult ea oridnd, este necesar ca 
muzica să constituie un mijloc de legătură, de întelegere, 
de colaborare între popoare ți îndeosebi Intre tineri.!

Am vizitat In 1970 clteva centre din Statele Unitei ale 
AmerfcU, unde am fost primit prietenește de pdponil ame
rican și am avut intllniri cordiale cu urniți cetățeni nl 
S.U.A. Ați amintit de primirea de care ®-a bucurat pre
ședintele țării dumneavoastră, președintele Nixon, in 
România ; la rlndul său, aceasta a constituit o expresie a 
sentimentelor prietenești pe care poporul român le nutrește 
față do poporul american, a dorinței sale do a trăi in 
pace si colaborare cu toate popoarele lumii.

După cum sper că ați putut constata în timpul scurt de 
cind vă afin ți în țara noastră, tineretul român, întregul 
popor se sMdule.'sc să-fi făurească o viață dt mal bună, 
să-și clădească un viitor dt mal feririi, să trăiască cu 
adevărat liber șl Independent

Ați văzul că elevii șl studenții români — ca șl ctevli ți 
studenții din Texas sini preocupați do studiu, doresc 
să obțină rezultate biine îa Învățătura, Iubesc clntecol șl 
Jocul, tot ce este frumos, și dori?« ca, realmente, să albă 
parte de o viață fericita. (Aplauze prelungite). Noi: ne 
preocupăm — Iar eu, in calitate de președinte al Consi
liului de Stat al României, mă slrăduiesc din răsputeri — 
să Ic asigurăm condiții -pentru reaUzarea acestor vise. Este 
necesar ca toți oamenii politic!, 'o'i președinții statelor să 
fie gindească la căile eare «ă creeze cele mal bune condiții 
de apropiere, de cunoaștere între popoare, Intre tineri, 
eare să pună capăt războaielor în oricare parte a lumii. 
(Aplauze prelungite). Aș dori ca tineretul american șl 
român — ca șl tineretul din înlreaga lume — tta ee în
treacă In domeniul științei și culturii, al dntcculut, dan
sului ș! sportului, șt nu In ciocniri militare, in războaie. 
(VU aplauze). Nu aș putea să hu vă mărturisesc cinstit 
că, ascultlnd cu plăcere ctaîecele pe caro le-ați prezentat,' 
gindurlle mele ou mens mol departe, s-au îndreptat la un 
moment dat Spre Vietnamul pa care l-am vizitat exact 
acum un an și unde, de asemenea, m-am Ihtflhlt cu mil 
și zeci de mii de elevi și sludențl, de tineri. ■ «V.Azi, unii 
dintre aceștia cad pradă ÎXMiîbardamentelor. Desigur, În
cetarea acestor bombardamente depinde do președintele 
țării dumneavoastră și sper că va hotărî să Înceteze aceste’ 
bombardamente cit mai curind. Dăr, aylnd In vedere că, 
o dată, și nu prea de mult, am fost conducătorul organ!-; 
zațlcl revoluționare de ttaeroi din România, știu din cx-J 
poriență că deptodo șl de tineret — dori ișl de tineretul,] 
american — ca bombardamentele să înceteze dl mal cu-;, 
rind. în calitatea mea de prieten ăl. tinerel generații,’ p’rd-.ț 
pun o alianță Intre tineretul român c-t anveriCan/ feire: 
tinerii din întreaga luhia, pentru pâcn șl colaborare.! 
(Aplauze pu(emlce). Vă rog «1 - itv-mi luațL In nunta Ide; 
rău că m-am referit la probleme politice, dar .o!o nut'pov' 
fi lăsate la o parte pentru că. pfnă la urmă, viața, ferl-s 
c:rva omenirii depind .de. realizarea unei- colaborări trai-, 
nice Inlro toate popoarele. . ti

între România și America există o bază bună pentru, ,„.U<J
Reiat™,.
cunoască un progres și mal rapid, ca schimburile de vizita 
dintre cetățeni, dintre tineretul țărilor noastre că se. În
mulțească. Ml-ar. face deosebită, plăcere ca In flecare an 
să salutăm in România un număr tot mal mare de re
prezentanți al tineretului din Texas șl din celeMte «tata 
ale S.UA. ;, vă asigur, că întotdeauna veți fi bina primiți. 
Aceste schimburi vor. contribui !a o mal bună Ințelegpre 
și colaborare intre popoarele noastre. In cauza păcii’ in 
întreaga lume. (Aplauze puternice).' ' •

Cu convingerea că veți țtaatra despre România cele mnl 
plăcute Impresii, vă rog să duceți In statul-șl in ■patria, 
dumneavoastră sentimentele calde de prietenie ate po
porului român, ale tineretului nostru, precum șl urările, 
mele de prosperitate și pace.'

Vă doreșc sucețss in activitatea dumneavoastră, multă 
sănătate șl fericire! (Aplauze puternice). 1 ■ •>■

... ..... . ... , .. . , ..... : ■r-

tate la amtmlțî Indicatori. Ca exem
ple ne pot da instalațiile do acid azo
tic II șl de azotat de amoniu II 
de la Combinatul chimic din 
Craiova, 5a rare, prin măsuri tehnico- 
organîzalorlce Ja nivelul combinatu
lui sau prin nnumlie modificări con
structive ale Instalațiilor și utilajelor, 
Încă la finele trimestrului II a.e. cte 
preconizează a ee atinse capacitățile 
de producție proiectate. Tot In acest 
termen se vor, încadra prin măsuri 
de genul celor amintite turnătoria 
de fontă de la uzinele ..23 August" 
din București șl secția de anxamble 
«toate de la uzinele ..Eleclroputero" 
din Cratova.

Ideea că puțin! slrrt americanii care cunosc într-adevăr 
această țară și poporul c6u.‘ Turistul american, care vine 
ocazional In Romftnia. stă deseori mult prea puțin. Iar 
impresiile stale despre această țară minunată rint estom
pate de vizite tot ntit do scurte făcuta' in nlte țări eu
ropene. De In început am nutrit convingerea că proiec
tul nostru trebuie «ă fie limitat la o r.lngură tară, că 
trebuie să stăm nici un timp suficient pentru a cunoaște 
țara șl pentru a putea căpăta'despre ea ceva mai mult 
dorit o părere «upcrtlcUilâ. Faptul că noi am venit nici 
ca muzicieni șl cinlăreți. faptul că nm dat spectacole 
dlnlr-un capăt la celălalt ni țării dumneavoastră În
seamnă mal mult dccit a fl simpli turiști;' Aceasta ne-a 
dat zilnic posibilitatea fta ne dărulrn cîte ceva din noi 
Înșine.

Slnt entuziasmat si fiper că șl dumneavoastră veți fL 
domnule președinte, atlind că. numai In oceastă vară. 
1 0'00 de tineri din America vor cânta și vor dansa 
In România. 1G9 din acești • ambasadori ai priete
niei tilht astăzi aici, impreună cu dumneavoastră. Ta pro
vin din stalul Texas și săpțămlna viitoare fie vor reîn
toarce acasă după ce au dat zeci de concerte In fața a 
mii de oameni din România. Este interesant fiă remarc 
că acești tineri au venit aici fără să fie subvenționați de 
guvernul nostru, 
venit aici pe cheltuială proprie, din dorința de _ . 
tftșl. de a da din ceea ce au. din bucuria lor. România si po
porul român au Însemnat pehtru_gj o experiență pe cure 
nici unul nu o vn uita vrf&tiatâ și îndrăznesc să afirm 
că mulți dintre ei se vor mai întoarce in România, pro
babil împreună cu părinții și prietenii lor. Sperăm că 
dumneavoastră veți fl de acord cu no! să dezs'ollăm 
șl ®ă extindem aceste programe de vizite In Rom Anta 
in cursul anului viitor.

Noi toți știm, domnule președinte, că succesul Iste în
totdeauna rezultatul unei munci' intense. încordate, dusa 
cu abnegație. Eu cred In această Idee, șl dacă călătoria 
noastră In România constituie un succes, aceasta e re
zultatul unei munci asidue, depusă de multi oameni As 
vrea să folosesc acest prilej pentru n exprima mulțumi
rile mele Oficiului Național de Turism ..Carpațl". care 
ne-a acordat un ajutor prețios în realizarea programului 
nostru. Sinlem, de asemenea, recunoscători reprezentan
ților liniei aeriene cehoslovace, caro au împărtășit, cu noi 
convingerea că această Idee prezintă Interes si ne-au acor
dat tot sprlJInuL

De asemenea, doresc să mulțumesc muzicienilor șl dn- 
tărețllor din Texas pentru munca lor plină de abnegație., 
tuturor acelora rare au făcut posibilă șl au încununat 
de succes această Intllnlre cu unul din liderii cel mai 
mari al lumii.

Dumneavoastră, domnule președinte, mal mult dedl 
oricine, ați luptat mult pentru a întări înțelegerea din- 
tre țările noastre și pentru aceasta eu vreau să vă ex
prim recunoștință.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„Biroul" directorului — atelierele 
uzinei. Iată-1 Ia mijloc, Snire un ca
zangiu șl un Inginer, ajusilnd un 
proiect potrivit cerințelor praetico

F" v
tava -JO
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DESPRE MODUL DEFECTUOS ÎN CARE SE APLICA UDĂRILE

lichidarea
conturilor

Aurel PAPAD1UC

la patru

FOILETON

Furca fatala

Din nou despre
toane

BILET TRANSPORT

Nicut» TANASE

accidentelor
dublat, sar

ce Hint lăsafi cotâ- 
la cheremul acestor

Prof. dr. docent
Ervin POPPER 
Cluj

ta. Dar activitatea cadrelor de condu
cere din unitate trebuie astfel orga
nizată Incit Intr-o zi «a cuprindă toa
te sectoarele de producție.

Datorită Husei de Îndrumare teh
nică ne teren, adesea nu se respectă 
timpul de staționare a arinilor de u- 
dare fntr-o poziție. Ca urmare, ee fl
plica norme de udare mult mal mici 
dealt cele prevăzute. Bunăoară, la 
cooperativa agricolă din Siliștea, pro
ba do control luată de ne o sunrafa- 
U cultivată cu sola, care fusese u- 
dnta In ajun, a reliefat un deficit de

Zilele trecute, la Dej a avut 
Joc ediția 1972 a concursului In
ternational do pescuit sportiv 
„Cupa prieteniei", organizat do 
Asodafin generală a vlnStorHor 
șl pescarilor sportivi. Au parti
cipat 
nia, 
Un

Undo este acum Jocul combinelor 7 Firește, 
in lanuri. Dar cele nouă combine ce servesc 
cooperativa din Baloteștl continuă să stea 

aliniata La sediul secției de mecanizare 
Foto : SL Cioc

nu. pa terenurile cu porumb 
cu o ii Înainte, deficitul' de 
tata din sol era do' 251 mc 
hectar, tar la cooperativa din 
nu. tot la porumb — de 031 .
hectar. Aceasta'denotă că In nici una 
din «itualll nu s-a dat cantitatea da 
ană stabilită. Iar plantele, In loc să 
fie ajutate, au fost doar „amețite".

Neresoectarea normelor da udare 
prevăzute provoacă multe neajunsuri. 
In primul rind nu se asigură plante
lor toată cantitatea da noă de cars 
au nevoia șl. ceea co este mat grav, 
se creează perturbați! In funcționarea 
șl exploatarea sistemului. DIndu-ee 
norme mai mici decit cele planifica
te. deficitul de apă din col. In loc rf 
scadă, crește continuu. ■

Uneori. In aplicarea irigațiilor In-

No-am deplasat șl la Cen
trala de anvelope șl arti
cole tehnice din cauciuc. 
Iată cum aprecia iov. direc
tor N. Veilțan calitățile oa
menilor care ro ocupă do 
protecția munci! :

— Prin eficienta muncii 
lor, ci trebuie să Justifice 
existența acestui comparti
ment. Să presteze o muncă

Iese, tehnicianul caro «o 
ocupă de protecția mumii 
n-tirc nici o calificare. La 
Combinatul da came din 
București s-a cerut aviz 
pentru a instrui muncitorii 
și tehnicienii pentru o ab
solventă de liceu industrial 
— secția lenjerie. Găsim în 
compartimentele de pro
tecția muncii (C.P.M.) — 
avocatl. felceri, pedagogi, 
învățători si chiar persoane 
fără școala elementară". E 
vorba, fără tndonială. de o 
anomalie incredibilă. In ca
drul sistemului economic, 
care urmărește eficiența 
maximă In orice activitate, 
compartimentele do protec
ția munci: fac nota dta-

hatastă Sfe- ’ 1'mKLnilî* li. *

Aflate In plin rezon de vlrf, 
stațiile C.F.R. do pe litoral tslnt 
asaltate In aceste zile de șuta șl 
sute de călători. Cum răspund 
ele solicitărilor lor ? în loc de 
răspuns — un scurt Instantaneu. 
Duminică, 25 iunie, in stația 
Constanța. Se apropie ora 13, 
dnd trebuie aă plec® acceleratul 
de București—Sata-Mare. Au 
vcn.lt In Inllmplnarca Iul dlcva 
sute de călători. Toii fie îndreap
tă «pro rasa de bilete. Aceasta 
Insă este... Închisă. Șl, conform 
unei „reguli" pe care’ conduce
rea stafiei ține neapărat să o 
respecte Întocmai, nu se va des
chide dealt cu o jumătate de oră 
înainte de sosirea trenului de In 
Mangalia 1 Bineînțeles, o bună 
parte dintre călători au rămas 
In gară, deoarece le-a fost im
posibil ca, in cele 30 de minute 
de funcționare a cosei, eă-șl 
procure bilete 1 Un fapt — șl nu 
singurul — care atestă că ccl 
care au fixat un asemenea pro
gram In stafiile cu o mare a- 
fluentă de pasageri au pierdut... 
trenul servirii prompte șl ci
vilizate. Așa «tind lucrurile, oș- 
.lepl&n măsurile de rigoare din 
partea forurilor de resort

Marla URSU, 
itr. Sebcsfian 77, 
lolanda MA1ON1, 
Victoria POPESCU. 
Șoseaua Viilor 40, 
Mlrcca IONESCU,
Panduri 8,
I. FELDIHAN, 
sir. Fabrica 
de Chibrituri 37, 
Petro BADEA, 
sir. Echinoxului 57.

ten.
Eu propun să Invitați In 

locali lăți Intlmnlătoare
persoane din Ierarhii di
ferite ale telefoanelor, să 
stea Intr-o dimineață jn-

Am plătit exact la fel 
ca «us-numlta : ara re
clamai. am plătit n-a fă
cut verificarea, tar răs
punsul n fost dat după n- 
celași șablon. O singură 
dată ou fost obligați eă 
recunoască o greșeală, a- 
tund eteri am putut face 
dovada, foarte controlabi
lă, că în timpul dnd am 
fost încărcat cu circa B0 
lei, apartamentul a fost 
Închis șl cele 4 persoane 
mature care-1 locuim pm 
fort In tot acest' Interval 
în {străinătate- După cile 
cunosc, vina revine câtor
va funcționari Incapabili 
șl total lipsiți de cel mal 
elementar bun simț. de 
politețe, precum.si defec
țiunii că se încarcă o cen
trală telefonică cu mal 
mult clce.it II 0 capaclta-

partlmentul cu oameni se
rioși, pregătiți. capablU să 
combată indisciplina, cauza 
principală a accidentelor.

— Dacă a așa," cum de o 
posibil să Încadrați In com
partimentul do protecție 
salariat! a căror proteste 
n-are nimic comun cu apa
ratele. Instalațiile uzinei 7

— N-om știut. Fontul In- 
gLner-șef. Nlca Iile, ml-a 
'PTOxeh tat-6 pa. șda$d^;re.ș- 
pectivă ca tehnician of ex-

Cor.stantin fanau, Nlcolae To- 
mescu — primul, contabll-tef, iar 
al doilea, contabil Ia Consiliul 
județean al sindicalelor Vran- 
cea, fi Vasile Dima, contabll-șef 
la O.C.L. Alimentara din Foc
șani, mlnulau In fiecare zi în
semnate sune de bani din con
turile unităților fa care lucrau. 
La un moment dat insă, contlnd 
pe... Inofrtîrca lor din condei, cei 
trei contabili au Început si 
transforme conturile respective 
fa conturi personale. Si, pusă 
astfel la cale, afacerea mergea 
strună.1 în dflca aej. ei șl-au 
însușit peste 800000 lei. Dar 
cum orice cont arc șl o scaden
tă, nici cele pe care fi le deschi
seseră el nu au făcut excepție. 
Zilele trcraie-'”Au Jo'st chemați 
deci la-.'.. Urhldcrca^tor. In urma
rea H nf e f proh u nț ale d c Trl buna-1 
Iul județean Vranceâ, C. fanau, 
N. Tomescu șl V. Dima au fost 
condamnați la 25, 18 și, respec
tiv, 10 ani închisoare, fiind obli
gați totodată id suporte întregul 
prejudiciu produs.

Irepgă pentru s da numai 
3—4 telefoane urgente. Va 
propun Insă b& nu o fa
ceți Înainte de a le căuta 
locuri șl stațiuni pentru 
vindecarea nevrozelor.

De multe ori, cei de la 
telefoane sfat necuvlin- 
doșl, nici nu HI mal rtta- 
pund, dar de|ln torta su
premă că Iți trlntessc tele
fonul In nas. Alte defec
țiuni : J0 minute nu apare 
tonul, dacă apare mJ mal 
dbpare, dacă, în fine, for
mezi numărul se formea- 
gă greșit (chiar dacă II 
faci foarte atent și rar) 
etc., etc...

Fac din nou apel. In nu
mele progreselor șUltițlfi- 
ce șl tehnice ce se fac la 
noi In tară, să se Între
prindă ceva pentru a Îm
bunătăți calitatea unul 
serviciu public atlț de ne
cesar precum telefoanele, 
comunicarea rapidă djn- 
tr-o localitate In alta,

periență bogată provenit de 
la ..Nufărul" ; serviciul per
sonal și-a dat avizul, Con
siliul oamenilor muncii a 
aprobat Încadrarea™

— Dar, din cartea do 
muncă reiese că la „Nufă
rula controla dacă rufele 
dnt bine spălate™

șl porumbul 
frumos. De 
mare neunl-

P.C. dig Galați, care Iu- 
creastă la Trustul de con
strucții șl fmbundtafiri 
funciare (T.C.I.F.), a filat 
și domnia sa plicul - cu 
salarii șL. SI cam ce cre
deți cd a gdsit In locul 
celor 5 lei care ..ii sdri- 
serăa din plic. Cam ca 
credeți ?

— Poza lui C. Tea-țcă, 
noul antrenor ?

— Cine n-ar da 5 lei 
tă-l aibă in album pe 
noul antrenor al Gala|iu- 
lui ? Mal ales gălățean fi
ind. Nu Teafcă, ci cel că
ruia i se opresc cei 5 lei.

— Ce-a ofisit In locul™
— Credeți, nu credeți, 

asta a odrit. Adlcd acest 
pelec de hlrtle pe care II 
reproducem In mdrimea 
tal naturali!;remizieri I Pentru efi a» 

chizlționarea ambalajelor 
cate prost orgnhlzată, par
că anume concepută pen
tru a oferi unor elemen
te incorecte posibilitatea 
să ne poarte pe drumuri 
șl. uneori, chiar să na 
speculeze, Treabă corectă 
șl civilizată ar ti ca fle
care unitate comercială 
care vinde produse amba
late să preia — prin 
schimb sau cumpărare — 
sticlele ș! borcanele adu
se de cetățeni, asa cum 
procedează unitățile care 
vlnd lapte șl Iaurt

S-a fnilmptat ta ferma zooteh
nică a cooperativei agricole de 
producție Flntlna Mare din 
comuna Vădii .Moldovei, ju
dețul Suceava. Intr-ana din sti
lete trecute, îngrijitorul de ani
male Ioan Laxir, in fimp cc-și 
vedea de trpburile lui, s-a po
menit, ca din senin, cu un corn 
de furcă In piept. Aceasla se 
rupsese din furca unu! alt in- 
grijilor care, folosind-o drapfo, 
bici, lovise cu ea intr-un bou. 
Consecințele accidentului au fost 
tragice : cornul rupt din furcă 
l-a lovit attl de puternic pc I. L. 
Incit i-a perforat inima »l. In 
drum spra spital, a decedat.

j

tehnice inițiate șl mdzate 
de un personal tehnle cu 
experiență d competență ? 
în mentalitatea lor. in mo
dul de a privi ei rolul pro
tecție! muncii și nu In altă 
parte trebuie căutata ex
plicația.

— Ce părere aveți despre 
competența șl pregătirea 
oamenilor care lucrează la 
uzina dv. In comparimeniu! 
de protecția rrrandl î

—■ Fiind vorba de o acti
vitate precisă, care țintește 
«pro înlăturarea cauzelor șl 
posibilităților accidentelor 
de muncă — arata Ing. Gh. 
lonlță, directorul U.M.U.C, 
—■ noi ani efiutaț ®ă dezvol
tam șl gă Jncsidrilm cojn-

tervine eublccUvLsmul. La o ploaie 
cit do mică se Întrerup udările, faini 
șl marți o plouat In lur de 3—10 mm. 
Evident această cantitate de ană — 
£0—IOT mc ta hectar — este mult 
prea mică pentru a acoperi deficitul 
din sol. rare se ridică. In medic le 
7—m c ta hectar. Totuși, multe 
cooperative agricole din «Istem. cum 
ar fi cele din Cazasu. Siliștea șl Oan- 
cea. au oprit udările, fără oă anunțe 
măcar centrul de control sl suprave
ghere a sistemului pentru a ot>ri pom
parea apei. Consecințele 7 Circa 

8OT0OT mc ană ce 
ndww»Mws»3,.-*jw;,-.șM 11 a trecut In re

țeaua de evacua- 
_ re. Accastp fiind

de 10 ori mal 
I m’că ăeclt re

fl H ' j teaua de odurtlu-
h H fi ne. nu a arat ca-

L paritatea do reți
nere. Ca urmare, 

_ apa a trecut pos-
g te coronamente și

zl O "8 n ® rem canalul 
W zrtl H i R H Principal, inun-
i@ B [ | H H dlnd la cooperatl-

y’Va.Ja. va agricolă din

umiditate in eol de 282 me apă la 
hectar. Adică, fată <!e nornta de uda
re planificată de GOT mc ta ha, «-au 
ndmlntalrat numai 338 m c ta, hectar. 
La fel. la cooperativa agricolă Trala- 

irtaatc 
umWir 
ană ta 
Itomn- 
mc 1a

Fflctnd cumpărăturile 
do care avem nevoie, a- 
dunflm In cămară felurile 
ambalaje de sticlă. Ca să 
recuperăm band dațl pe 
aceste ambalaje trebuie 
șă lo^ ducem ta eentrele 
de achiziții. Dnr rind a- 
junei! cu plasele pline do 
Ktlcle șl borcane le aceste 
centre, ori nu-l găsești pe 
aehlritorul-remlrier. ori 
HI spune că n-are bani. 
Nu mal vorbim de timpul 
pe cnre-1 pierdem Ia a- 
ceste, centre. Și ca aă nu 
se pară că spunem po
verii. lalli ee-nm pățit Iți- 
tr-una din rile, spre sfir- 
șllul junii aprilie a.c.

In cursul dimineții 
ne-am Interesat dacă cen
trul de achiziții din Șo
seaua Viilor (In fața stră
zii tndlnată) va (1 deschis 
după,-amiază. „Da. Intre 
15—18, după program" -- 
ni «-a spus. Pe ta orele 
15.30 „coada" &e Ingroso- 
sa. dar aridritoru! nu mal

Rubrica redactate do *
Dumitra TIBCOB
și corespondenții „Scînleîi1

utltaj chimic din .Bucu
rești. Firește, faptele vor
besc de la rine despre mo
dul Iresponsabil In care se 
face aici Instructajul pen
tru protecția mundl.

Dar cum ee pot petrece 
asemenea fapta ? Fiindcă 
la U.M.U.C. compartimentul 
de protecția munci! lu
crează cu randament de 
dneizwd ta sută. O formulă 
nouă, originală 7 De fapt, 
pe filat, rint do! : tehni
cianul Fillp. om cu veche 
experiență, dar de departe 
depășit de volumul do 
lucru Intr-o uzină mare, și 
o salnrtaiă, a cărei pregă
tire de bază Șl-a format-o 
la șcraala de gospodărie șl 
menaj gradul II. Salariata 
respectivii a ma| fost : 
funcționară de bancă, dacti
lografă, contabilă, arhivară, 
normator— Actualmente 
cite TEHNICIAN PRINCI
PAL cu protecția muncii.

Nu ne propunem :5 ana
lizăm cafxjdtatea acestei 
fialartale, c| doar să semna
lăm faptul dl de ușor poți 
fi apreciat drept corespun
zător pentru a lucra fa 
(XKnpartlmcnt'uI protecție! 
muncii (nu ta o coopera
tivă oarecare, ri Intr-o u- 
zlnă de prim rang dta 
țară I). Asemenea apreciere 
ere. In ultimă Jnstantă. ur
mări negative ; la U.M.U.C., 
In comparație eu anul tre-

îr.tr-o deplasare de stu
dii In Deltă, am citit In 
ziarul „Șdnteta" din 
24 V 1072 o notiță intitu
lată : „Tipii de tip biro
cratic", Doresc aă mă ală
tur sesizării Ioanei Uță 
din atr. CraloveJ. bl. 45, 
ap. 5, sc. B, el 1. Pitești, 
Prin aplauze, completări 
șl adăugiri. Cred că îm
părtășiți părerea că Jn se- 
colul XX telefonul a de
venit un mijloc de comu
nicație cn ș! însăși vorbi
rea acestei flinte, om. Do 
Ia Început Insă trebuie șă 
apun efi la noi In larfl. 
Iar la Cluj tot ntlt de acut 
după cum se vede Ia 
Pitești, acest lMtrument 
al cjvlllzafiel moderne a 
devenit un mijloc de a 
face nelncMtoarc cllnld- 
le neurologice.

Șă fiu mai concret: și 
ta Cluj 60 încarcă pole de 
plată cu cit se dorește. 
Am verificat de ci leva 
ori, scriind pe un ealct 
numărul convorbirilor, 
data, 'precum sl durata.

pescari sportivi din Romă- 
.. Uniunea Sovietică, R.D.G., 
igaria, Cehoslovacia. Polonia 
Bulgaria. In trei ore, partici

pai', fii la competiție au extras,, 
Jn nmonte de barajul.de pe So
meșul Marc, nu mai puțin de 
2 701 pești. Ceea ce Înseamnă un 
pește 1a patru secunde. Mina cea 
mal bună și norocoasă au nrat-o 
pescarii români, care, Ln clasa
mentul pe echipe, au ocupat 
Jocurile I sl III. Locul II a re
venit echipei reprezentative a 
R.D.G.

apărea. Am trimis, dintre 
noi, jăscoade" să vadă 
dficâ nu cumva slnt des
chise alte centre. S-au 
întors- cu vești proaste : 
în sir. 11 Iunie — închis, 
ta Plnfa Piscului — închis.

Pe ta ora 17, băiatul re- 
mizlarulul. caro &e Invlr- 
tea pe-aeoîo, șopteșle co
lul din fală : „Nu mal aș
teptați. nu rine nimeni" I 
„De unde stil 7" „Păi. azi 
tata n-are bani.-*. ^Șl 
dacă n-are bani, nu vine 
la program 7". „M-a tri
mis pe mine să vă 
spun...".

Am plecat supărat), 
cărlnd plasele cu slide 
goale Înapoi spre casă. 
Dună cite tm aflat tăt1.- 
cu’ ri-a venit ta prăvălie 
pentru că voia să vadă 
meciul ta tdevlzor. tar 
mămica — de fapt titulara 
centrului — avea oră la 
coafor, i

De 
tenii

O ilnflră. Bogol' Viorica, 
șl un tânăr, Mălălcru A- 
lexondru. se apropie de bi
rou șl semnează. Nu ștsu 
nici el pantru ce. Dar &e 
lămuresc repede: pentru 

‘ Instructajul da protecția 
muncii ta rare n-au - csa- 

_ , tat !
‘v; Am lav ventil

Spitalul de copil din Galați. 
Intr-una din zile, ln curtea sa a 
poposit.. Scufița roșie, adusă 
de un colectiv al teatralul de 
păpuși din localitate. De prisos 
să mal «punem cum a fost pri
mită ea do către midi pacient!. 
CU despre medld. el s-nu ară
tat gata să îndudfi oricînd ose- 
menea spectacole In rînc'.uJ™ 
mijloacelor de tratament cu e- 
fect Imediat I Tl&mlne deci ca 
actorii care au susținut specta
colul menționat eă găsească so
luții pentru a deschide nici o sta
giune permanentă, cu adevărat 
tonlflanlă.

IN SISTEMUL DE IRIGĂȚII CĂZĂSU scurtă du- 
Atuncl de 
oprit IriKa- 
II întrebăm

™ „ u r-. ■ tov- Dumi
tru Toca. Inginer cef la cooperativa 
agricolă din Siliștea.

— Nu numai noi. toți din Bietem 
fac ta fel™ Cum plouă un pic. mo’.o- 
pomplstll opresc agresatele d eala.

Ca sl In alte locuri, rezultă că. sl 
aid llosa de control jl îndrumare.’ne; 
urmărirea pm cu nas a modului cum 
se desfășoară udările creează grave 
ncriurbărl In functionarea sl exDioa
tarea sistemelor ds irigați L Specia
liștii din unitătl trebuie să înțeleagă 
că aplicarea corectă a udărilor nu 
poate fi lăsată numai pa «eanrn moto- 
pompiștUor. Centrul de control șl su
praveghere. la rinduî ®fiu. deal dispu
ne de mijloace de comunicare cu toa
te punctele din sistem. ®e rezumă 
doar 1a dirijarea apel pe canale : nu 
intervine sl.nu trage ta răspundereu- 
nitâțlle care nu Irigă corect sl iro- 
®a®c in mod IrespoEwabil mari canfi- 
tăți do apă.

■i ’ . ■ ,
Omul samneasă statul 

de plată ți bagă de seamă 
Că i »-au refinut trei, 
Cinci, ori cecc tei și, obo
sit de reclamaSiile pe care 
le-a făcut ta legătură cu 
aceste rețineri ilegale șl 
împotriva cărora nu prea 
se iau măsuri, începe rd 
fileze ca la pahar plicul. 
Face pronocticuri. se In- 
treabă : „astăjii ce voi 
găsi fa plic pentru reține
rea făcută ?"

— un drllg de rufe, a- 
semănătbr, cu cel pe ca- 
re-l folosește 'fotbalistul 
X sau Y din divizia Z la 
uscarea jambierelor pe o 
frlnghie de rufe jârâ pră
jină ;

— poza portarului Gh. 
sau It. sărind coarda eu 
rocrcle In fată dincolo de 
linia de 15 ni ;

— un eșantion al țiglei 
eu care este acoperită 
casa fotbalistului din dl- 
viria C dar cu perspecti
ve de A ;

— poza color a unei pl- 
rici blinde care seamănă 
ca trei picături de apt 
cu pisica noului antrenor 
al echlppl IV care a 
promovat In B 7

— eticheta cn marea : 
„cinul casei" de pe valiza 
noului centru înaintaș a- 
chiziționat cu drept de 
Soc chiar la începute! 
turului ;

— țaisprezece „fire" 
din ghipsul remScinot In 
care a stat șase sdpMmfni 
fără trei zile piciorul 
rtlng al extremei drepte 
de la echipa care va Iuta 
cil de aurind ta campio
natul județean

$1 omul, după ce găseș
te obiectul cu care l-a 
procopsit soarta asta po
lisportivă. azcîrlc resem
nat poza color a pișIcH 
blinda, ori ce i-a căzut fi 
așteaptă nerăbdător sala
riul viilor.

Cum se tnco că asa de 
mulfi conducători dc uni
tăți economico nu înțeles 
sau uită că protecția,muncii 

• In ■întrejx-Indrt'P se face In 
■1 'iprimul.'.'.riad iprin măsuri 
'■'a'jr? Aț'-■’#A'"' 1 '-L

Se pome recolta î Evident cd da. Dovadâ cd la cooperaiiva agricolfl din 
Gruiu griul curge din plin In saci

în Județul Ilfov g-a terminal strin- 
sul orzului de pe cele peste 23 COT ha 
șl s-a trecut cu toata forțele 1a recol
tatul griului
■ Recoltatei griului este o lucrare ce 
Impune slrgumță, operativitate, lnde- 
mlnnre pentru a evita orice pierderi, 
prin lntlrriere, grindină, ploi, vini, 
scuturare In timpul recoltatului 
După cum «o vede, sini o seamă do - 
factori co pot duca ’ la diminuarea 
producției de griu dnd recoltatul sa 
tergiversează de ta o zi la alto.
; Am surprins dtava aspectei din 'a-; 
ceasta Importantă lucrare, sccerl’ul 
griului. O zi Întreagă, fc> goana mași
nii prin unitățile agricole. Iți dă o 
Imagine plăcută. Cîmpul e Implnzlt 
cu traetoare <jl combine, prese de ba
lotat, camioane, căruțe, remorci, plu
guri, discuri, semănători, oameni care 
lucrează din zori șl plnă noaptea Ja ; 
slrinsul recoltei, la semănatul cultu
rilor duWe. Un „amănunt” care de 
mult nu nto! este senzațional : la se
ceriș nu am Inlllnlt cel puțin un sin
gur om cu secera in mină. Desigur, 
este toarte bine, dar uneori este și 
foarte rău. Este cunoscut că recolte- 
lul cerealelor pă loose se efectuează 
In întregime mecanizat. Combina 
„Gloria" a Înlocuit și pe acel sccerh-

eo rd an ta : aici poți ..func
ționa" Și fără competentă, 
și fără calificare, lata o 
cauză majoră a mențineri! 
In ucele unltăU a ‘unor 
start de hieruri care favori
zează accidentele de mun-

Se caută
t • I » ■ ■ ț ?

Sistemul de irigații Cazasu. din 
Terasa Brăilei, dotat cu laboratoare 
de avertizare, stații r&dlo de comu
nicare. mijloace do transport sl «oa- 
ciallștt de înaltă calificare, are posibi
litatea de a asigura o exploatare efi
cienta a amenajărilor. Săntămlnal. 
centrul do avertizare si Îndrumare 
tehnică, ce baza determinării umi
dității din «ol. programează euprnfe- 
te.le co trebuie irigate. Stabilește mă
rimea normelor de udare si Indică 
tehnica aplicării udărilor. în piu», pe 
suprafețele irigate ee fac condeie pen
tru verificarea co
rectitudini! aoîi- 
cărll udărilor. Sl 
totuși slnt cazuri 
dnd udările nu HM
ce fac coreswun- H 0 AȚ) 1
zător. g H

Ixi cooperativa 
agricolă Tralanu 
stăm de vorbă cu 
cltlvn motopom- 
plștl : Ene Oprea. 
Marcel Cocoș, Ion 
Todcrllă,

— Cită ană dati 
Ia lucernă 7

— Păi... dtă tre
buie. Preda nu 
stJm.-

— Dar la po
rumb 7

Răspunsul este 
toi atlt do nesi
gur 1

— Cit timp se 
udă po o poziție 7

— După cum ne trimit oameni aă 
schimbăm aripile, 7, 10 
ore pe echlmb.

Alei ce irigau lucerna 
Da departe total părea 
aproape constațl Insă o 
formltate ln Imprăstlerea apel de-a 
lungul aripei de uda-e. La două-lrei 
asperaoaro bune «re găsește cita unul 
blocat st altele chiar gările de pe 
conducte. Ana fișnește ca dintr-o fin- 
tlnă arteziană. In jurul lor — baltă I 
Aplicarea defectuoasă a udărilor oslo 
generată do «laba organizare a mun
cii. neaslgurarea mlnuitorilor arinilor 
de udare, cit și do Unsa de suprave
ghere si conlrol. Pe Inginerul sef al 
cooperatives. Oprlsan Dumitrescu, si 
pe președintele Gheorglșe Clmpeanu II 
întllnlm la recoltata] orzului. .jSln- 
tem prinși cu secerișul, ne explică 
inginerul scf. După masă, noato. tre
cem sl na la irigații". Desigur. In 
cooperativă «int multe de făcut. Re
colta tui fiind, de altfel.* prima urgen-

efectivă <:<’ prevenire a 
accidentelor. E deci novble 
ca cel de ta compartimentul 
prolocțle! muncii să cu
noască tehnica.

— Perfect ‘ de acord. în 
aceste condiții credeți că un 
farmacta’. este cel mal fa 
măsură do a descopori In- 
te~o uzină jîeflclențcle ds 
natură tehnică ce favori
zează accidentele, să Indice

— îr. ir-adevar, penițu un 
.pștfel de-eecior â&to* dfe'pna-* ‘ 
ferat un Inginer', MU un 
tehnician bine pregătit.

Lucrurile i tini, 'AmpezL 
Teoretic se recunoaște .că 
la C.P.M. este nevoie de oa
meni cu experiență șl ra 
marc capacitate tehnică, do 
oameni care pot3 :v.'.;.bti! 
prin măsuri energica ta pre
venirea accidentelor, de 
muncă. Practic Insă ta 
C.P.M. este încadrat oricine 
bate ta ușa serviciului 
„personal-lnvățămlnl". Fără 
îndoială, este necesar ca 
farurile superioare econo
mice șl Inspectoratele Jude
țene pentru protecția muncii 
tă întreprindă o acțiune 
■IstemaUcă de control in 
flecare uzină fa jparte cu 
scopul de a otearva practic 
cum lucrează compartimen
tele de protecția muncii, 
dacă sfat sau nu compe
tent! salartațll acestor sec
toare.

C.P.M. din fiecare uzină, 
fabrică, șantier contribuie la 
perfecționarea proceselor 
tehnologice, cunosc șl apli
că corect prevederile lega
le de proiecția muncii, ana
lizează periodic necjdcnlcle. 
cauzele care le-au urovocafi 
Este o acUvltate laborloa- 
aă. vastă șl trebuie încre
dințate cu grilă numai 6po- 
clalistllor, oamenilor cu 
experiență, bine pregătiți.

Al. PLAIEȘU

cut, numărul 
de muncă s-a 
gravitatea lor a crtțscuL

Esse vorba de o excepție 7 
Din păcate, nu. „La Centra
la Industrială de anvelope 
șl articole tehnice din cau
ciuc, compartimentul do 
proiecția mundl esjfa con
dus de irn farmaclsl, arată 
jng. Gh. Zamfir, Inspector 
șef In Ministerul Mun- 

....’■v- Fabrica, do șu-
srtfinin din Tg. Sera-;

Prindeți 
trenul!

î. <.

■■

. -

clce.it
barajul.de
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Lotul condus de 
Nicolae Pelrov, 

de construcții^ 
a Inițiat recent'

LA COMBINATUL CHIMIC DIN

CRAIOVA

Reducerea

La C. El L.-Focșani, n-o veți găsi

Dumitru

DE CELULOZĂ

DIN SUCEAVA

(Urmare din pag. I)In esență, programele

. combina- 
sucevean La Inițiali-

contractelor de

din Focșani

'is-
ale 

specifice, 
privitoare 

perspectivă

meseriași decit 
sistemul atellerelor-

Marcri
Mihnl

înde- 
Ina- 

condiții 
econo-<

metri cub! material lemnos. Numai 
prin Înlocuirea bordurilor din lemn 
masiv cu furnir pe cont, operațiu
ne pe care o execută muncitorii

C.C. al P.C.n. ........_________
elaborate au in vedere creșterea in
dicilor de utilizare a fondului de 
timp disponibil al mnslnllor-unelte 
fală de cel: realizați In anul trecui 
$1 chiar In raport cu nivelurile avuta 
Ln vedere la elaborarea planului pe 
aeest an. în acest scop se iau măsuri 
pentru recrutarea sl pregătirea ca-

documentațla 
pentru diferite

ignorează ase- 
lănunte". Ca șl 
de materii pri

mo, do altfel, care ne tri
mit. de regulă, materiale 
suoradlmenslonate. Tată 
uriașe surse de risipă. Ar 
trebui trecut la o modali
tate de centralizare a ma
teriilor prime sl materia
lelor în depozite unde să

slnt sl economiile realizate 
la colofonlu (produs ce se 
importă țd la care se pre- 
JimLnă o economia de 3fl 
tone). Pe această bază. In 
acest an. după cum rezul
tă din calculele spedailș- 
tllor, sc vor economisi ma
terii prime șl materialo de 
baza fn valoare totală de 
1,3 milioane lei.

Dar răspunsul 
tulul

permite utilizarea tuturor capetelor rezul
tate do la debitare, executarea cofrajelor 
la toleranțe negative lndt prin deformă
rile din timpul turnării să nu se mai de
pășească dimensiunile proiectate. A- 
ce-Mtă inițiativă este acum îmbrățișată de 
colectivele tuturor șantierelor trustului. 
Ea va conduce la realizarea, Încă ln acest 
an. pe întregul trust, a unor economii de 
144 tone do metal șl 300 tone de ciment

se trimită 
tehnică 
produse șl de unde materi
alele să ne sosească la pro
porțiile de care avem ne
voie.

Pe urmă, sistemul actual 
de ucenicie nu ml so pare 
adecvat cerințelor. Avem 
nevoie de meseriași cu. un

profil mal larg, nu să des
picăm meseria de cazan
giu în zece profesii, ■chi
purile, specializate. Dațl 
„pe mina® unor meseriași 
calificați, in ateliere cu 
plan de producție, ucenicii 
s-ar forma moi repede ca 
adevărațl
In ’ - -wwarw-UB școală cu un caracter oa
recum demonstrativ.

în sflrșit, problema pro
blemelor e disciplina mun
cii, cultivarea spiritului de 
răspundere la toate veri
gile. Acum.-cred eu, para
metrii tehnologiei, ai sar
cinilor economice au lăsat 
ln urmă parametrii mun
cit educative. Dacă s-ar 
munci paste tot, din plin,

O Anul acesta, economii la materiile prime de baza în valoare de 
1,5 milioane lei ® Incepînd cu 1973, cite 1 000 tone de celuloza 
în plus anual, cu aceeași instalație șl aceleași cheltuieli ® 0 eco
nomie anualâ de 5 000 mc material lemnos © înlocuirea, în acest 
an, a cel puțin 20 la sutâ din piesele de schimb importate șl asi
milarea integrala a necesarului în acest domeniu pînâ la finele 

cincinalului

mare distanță față de nivelurile Indi
cate de conducerea partidului nostru. 
Pe de altă parte, rezultatele statis
tice din trimestrul I șl stadiul rea
lizării măsurilor propuse ca urmare 
a constatărilor făcute de aparatul 
ministerului nostru la un număr de 
întreprinderi relevă de asemenea că 
îmbunătățirile așteptate nu s-au pro
dus. Astfel, la Ministerul Minelor, 
Petrolului șl Geologiei, Ministerul 
Industriei Chimic», Ministerul In
dustriei Ușoare șl Departamentul 
Industriei lemnului din Ministerul E- 
cowxnlei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, realizările din trimestrul 
I ac. prezintă o Înrăutățire față de 
realizările din trimestrul IV din a- 
nul trecut la secțiile de bază și slnt 
Încă foarte departe de propunerile 
făcute pe anul 1972 (Ministerul In
dustriei Chimice — 39,3 la sută față 
de 80 la sută ; Ministerul Industriei 
Ușoare — 69,3 ln sulă față de 77.3 
la sulă ; Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini — 73,6 la sulă 
față de 80 la sutâ). Timpul de 
lucru ne'oloslt ca urmare a În
treruperilor accidentale (Reasigu
rarea forței de muntfl, deficiențe 
In aprovizionarea locurilor do mun
că, în organizarea producției. In În
treținerea șl exploatarea mașinilor) 
ln trimestrul I a.c. a reprezentat 7,3 
milioane ore-mașlnl. Iar timuul ne
programat pentru lucru s-a ridicat 
la 25.8 milioane orc-maștlnL

Iată, așadar, suficiente argumente 
care sprijină Ideea că in asigurarea 
unor indici superiori de utilizare a 
capacităților de producție, ln fiecare 
întreprindere, așa cum a Indicat con
ducerea partidului, așa cum Impun 
cerințele economiei noastre, este ne
cesar ca Investiția de inițiativă con
cretizată In planuri de măsuri reu
șite să fie finalizată neinlirzl&t în 
practică.

plinirea
cooperare. Nu slnt mulțu
mit nici cu felul în care 
centrala noastră ișl Înde
plinește atribuțiile privind 
aprovizionarea tehnlco- 
materlnlă șl asigurarea do
cumentației-tehnice.

— Ce obstacole socotiți 
că ar trebui înlăturata cu 
precădere spre a se asi
gura un ritm mal rapid de 
progres 7 Sau, ca să repet 
întrebarea cu alte cuvinte 
— ce aspecte vitale In 
acest domeniu ați vrea să 
supuneți dezbaterilor Con
ferinței Naționale 7

— Ați văzul, la confe
rința organizației munici
pale de partid București, 
tovarășul Ceaușescu a de
finit reducerea consumului 
material, creșterea procen
tului de produse fizice 
dintr-o tonă ca una din 
problemele esențiale ale 
eficienței economice. Așa 
este — șl e nevoie aci de 
o acțiune coordonată. St 
Impune stabilirea unei le
gături strimte Intre Insti
tutele de proiectare șl uzi
ne. Economia de metal por
nește de la proiectare, dar 
proiectele I 
menea „am: 
furnizorii

Fiecare din cel perie 3 (XX) lucră
tori ai Combinatului pentru ex
ploatarea șl industrializarea lem
nului din Județul Vrancca osie 
preocupat de Ideea valorificării dt 
mai eficiente a ,/turului verde”.
Din momentul doborirll In codri, In 
exploatări, pe drumul de prefacere 
în cherestea sau placaj, furnir sau 
PAL, ln Cosmeșli sau GugcțrU și 
pînă In momentul desâvlrșiril, In 
cadrul fabricii de mobilă, lemnul 
este drămuit și prețuit, deoarece 
colectivul combinatului ®-a angajat 

r, sl realizeze,.,în acest an, cu același 
g’ volțtp.i‘de inasAJeiiinoaia ca in 19'1, 

- o ‘ proilnclfi-mârf& “ mal" mare 
cu 47 milioane lei. Muncitorii fo
restieri au învățat aă sorteze mai 
b|ne lemnuL să-l fasoneze corect. 
Buștenii nu se mai degradează in 
timpul coborlrii, pentru că Jghia- 
burile au fost Înlocuite cu instalații 
cu cablu. In păduri, ta procesul de 
exploatare, pierderile tehnologico au 
fost micșorate la minimum, iar 

.indicii de utilizare a masei lemnoase 
slnt in primul semestru al acestui 
an mal mari declt in perioada co
respunzătoare a anului trecut cai 
1,7 la sută la rășlnoase, cu 5 la sulă 
la fag șl cu 13,4 ln sută la stejar, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
peste 23 000 mc a volumului do 
lemn de lucru industrial.

Preocuparea pentru utilizarea dt 
mai eficientă a masai lemnoase de
vine șl mal evidentă In procesul de 
prelucrare. Colectivul C.P.L. Gu- 
geșU și-a îndeplinii sarcinile se
mestriale la furnir cu 10 zile mal 
devreme, economisind totodată un 
volum de 331 metri cubi bușteni, 
din care' se vor realiza suplimentar 
peste HO 000 mp furnir. La această 
realizare și-nu adus o substanțială 
contribuție muncitorii Cosllcă Strole 
șt Petre Palade, nelntrecuțl In pre
gătirea sl prelucrarea buștenilor 
(foto 1). Tot la Gugeșll, din restu
rile de prelucrare de ta secția fur
nir se execută anual 13 OM mp par
chet șl zeci de mil de lădlțe.

Buni gosjxidari ai materialului 
lemnos sini lucrătorii Fabricii de 
mobilă din Focșani. înlocuirea pa
nourilor masive cu grosimea de 22 
mm cu panouri din PAL do 18 mm, 
a suporțllor de polițe șl a barelor 
de lemn cu altele din material 
plastic, Înlocuirea ambalajelor din 
lemn cu carton ondulat — iată 
rilcva din măsurile care asigură eco
nomisirea ln acest an a peste POT

—I
’ șl Bacău nu: ee oprește 
old. Ca urmare a analize- ]
lor întreprinse, se contu
rează noi rezerve interne, |
noi soluții tehnlco-organi- 
za lorice, prin care se 
obține. In următorii 
cincinalului. ; ‘ 
ian te reduceri

■ murilor 
nuntele 
coastă 
reținut ln urma 
pe care am avut-o 
varășul 
tureanu, 
ral al combinatului, 
consemnăm succint : 

o Prin Înlocuirea actua
lelor rotoare la rezervoa
rele do golire cu altele 
mat moderne, so vor obți
ne anual Incepînd cu 1073, 
cite IC®) tone celuloză ln 
plus cu aceeași Instalație

vor 
ani ni 
Impor- 
consu- 
Anift- 
la a- 
le-am 

discuției 
cu to- 

Ing. Nicolac Tur- 
dlrectorul gene- 

Să le

și aceleași cheltuieli. Nu
mai pe această cale se 
prelimina. In următorii 
tre! ani. o economie de 
13 000 mc material lemnos.

• Diminuarea consumu
lui do hidroxld de sodiu 
cu 1 kilogram la tona de 
celuloză, prin adaptarea 
unor noi caiorizatoare, de 
undo va rezulta o econo
mie anuală la această sub- 
etanță de 55 tone.

o Pe baza perfecționării 
instalației do prelucrare a 
deșeurilor de hîrtie. se vor 
putea prelucra anual cite 
I OtM) tone deșeuri. In Ioc 
de ICfffl tone celuloză, care 
presupune o cantitate de 
&9OT mc material lemnos.

— Cc măsuri s-au luat 
pentru reducerea importu
lui la piesele de schimb 7

Răspunsul la această. În
trebare ni l-a dat Inginerul 
t-af mecanic, tovarășul Va- 
slle Pentluc :

— Avem 390 de repere 
din import Prin eforturi 
proprii, cit și prin colabo
rarea-; cu;“ unllfțjlle rimitețe 

‘elfii’' 1tărL^n6-’®eest'' ’amîySm' 
asimila 60 do"rel5ere, rfiâ- 
llzînd o economie de 150 OM 
lei valută. Urmează ca, 
pînă la sflrșltul cincinalu
lui. programul nosstru do 
asimilări să fie realizat 
integral. r

Preocupări curente șl 
de perspectivă, care de
monstrează o intensă mo
bilizare a eforturilor crea
toare ale colectivului Com
binatului de celuloză și 
hirtlo din Suceava in ve
derea valorificării superi
oare a resurselor materia
le șl umane pentru 
plinirea cincinalului 
inie de termen. In 
de înaltă eflc'onță 
mică.

Gheorqhe 
PARASCAN 
corespondentul „Scînieii

Produclnd 25 la cută din 
întreaga cantitate de ce
luloză șl hlrtle a 
micul colectiv de 
Ia combinatul 
este preocupat, 
înalt grad, de 
sistematică a consumurilor 
specifice la materiile pri
me șl materialele de bază-

— Numai In acest an, 
ne «punea tovarășa Ingi
ner Otllla Popescu, secre
tar al comitetului de par
tid pe combinat. In cinstea 
Conferinței Naționale a 
F.C.R. și a celei de-a 23-a 
aniversări a proclamării 
Republicii vom produce 
pesta prevederile de plan 
ION) tone celuloză, 10OT 
tone hîr-lle, 2 milioane bu
căți saci, precum «1 1000
tona pungi. In aceste con
diții. Inițiativa colective
lor de oameni al muncii 
de la combinatele similare 
din Dej șl Bacău de a 
produce mal mult șl mai 
bine cu consumuri speclfi- 
,ce la niveluri , mondiale. 'r " x.
Șref^tA UmlSnt&lor din
direcție princpaLăide— ac
țiune, în vederea ridicării 
eficienței producției.

Despre rezultatele obți
nute pe această linie. In 
primele 5 luni ale anului, 
ne-a vorbit inginera Ghl- 
zela Davldovlci, șefa ser
viciului tehnlc-cercelara. 
Am aflat astfel că. In pe
rioada amintită, consumul 
specific de material lem
nos a scăzut de la 4,1® 
mc la 3.06 mc pe tona de 
celuloză, ceea ce duce la 
o economie anuală de 890 
mc material lemnos. Di
minuarea consumurilor eu 
73 tone la săruri sodice 
pînă actrn, precum s! cu 
Încă KM tone la această 
materie primă ln următoa
rele 7 luni, este o altă rea
lizare demnă do menționat. 
Nu moi puțin Importante

Ion MSTOR 
corespondentei „Scînieii 
Foto : N. Moltlovcanu

țării, har- 
muncă de 
sucevean 

Intr-un 
reducerea

Alexandru Tudornche șl 
Rotaru (foto 2) sc realizează anual 
o economie de 230 mc cherestea» 
Iar la sectorul de croit și îmbinat 
furnir, unde lucrează șl Traian 
Burtacu (foto 3), printr-o croire ju
dicioasă,, prin reducerea guprndl- 
mensiunllor, sortarea și îmbinarea 
corectă sa obțin economii de mii 
de metri pătrațl furnir.

Inginerii VosUe Dascălii, 
Vulpeșcu, Marin Ionescu, 
Popescu (foto 4) proiectează In pre
zent tlpuri,S)noLbde mob.llă, la con
fecționarea cărora.'M”. vor folosi p.i-oH 
nouri de PAL de 16 mm ln locul 
celor de 18 mm, se vor reduce di
mensiunile unor repere, ®e vor în
locui unele repere de lemn cu altele 
din mase plastice.

Prin tot ceea ce fac, muncitorii, 
Inginerii , și tehnicienii marcluL 
Complex do exploatare’ ai Indus

trializare a lemnului
dovedesc hotărirâa de a gospodări 
dt mal rațional lemnul, această 
prețioasă bogăție a țării noastre.

Azi despre

DIN HUNEDOARA

BACĂU

i

(Urmare din pag. ț)

nu erau ținute la zi, ln schimb sitele 
erau completate.™ „In avans” plnă 
la sfirșitul lunii.

„I^ici Mrs gram de oțel
mm dmwîȘ: irosit**

— Anallea eopscltâSilor de 
producție a determinat descope
rirea In multe unități economice 
a unor mașini ți uillaje neinedr- 
cate la parametrii optimi, hi ce 
stadiu se află măsurile de valo
rificare a acestor dtsponlbilitAlt 
da capacități ? Slnt asigurate 
materiile prime, forța da mun
că ți desfacerea produselor ce 
urmează a se fabrica peste pre
vederile inițiale 7

drelor. Îmbunătățirea asistentei teh
nice In «ehimburile II sl III. elabo
rarea de programe de coonerări. eli
minarea locurilor înguste. Din ana
lizele efectuate de Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale sl Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe 
rezultă că materialele necesare, soli
citate de ministere pentru realizarea 
producției suplimentare ce se va rea
liza prin utilizarea mal bună a ca
pacităților, se pot asigura. De aseme
nea. un număr important de mnșlnl- 
tinclie este necesar a fi redlstrîbulfc 
Intre unitățile economice. Dună pă
rerea noastră Insă rezultatele con
crete ale programelor amintite nu 
slat încă pe măsura cerințelor ; nu 
se asigură încă valorificarea de
plină a disponibilităților de capaci
tăți de mașlni-unelte. Aceasta deoa
rece. pe de o oarte. indici! de utili
zare propuși. Intre 57 .si 60 la sută, 
nu reprezintă o utilizare din elin a 
acestor capacități și Ee‘situează la 

: «4

LA COMBINATUL SIDERURGIC

— în cursul primului trimestru al 
acestui an, întreprinderile, centra
lele. ministerele si consiliile pomi- 
lare au elaborat programe de măsuri 
organizatorice pentru accelerarea 
generalizării schimbului II sl extin
derea schimbului III, conform (sarci
nii trasate da Comitetul Executiv al

efortului valutar
CRAIOVA (Corespondentul ^Sclntell”. N. Tnlcn). —
In acțiunea de diversificare a producției, de reducere

și chiar do eliminare a unor cheltuieli determinate de 
importul unor materii prime și materiale, muncito
rii, inginerii șl tehnicienii combinatului au acordat 
și acordă in continuare o atenție deosebită asimilării 
șl fabricării unei game cit mai variate de catalizatori 
care se procură din străinătate. Așa, de pildă, Com
binatul chimic din Craiova devine și un important 
centru de producere a catalizatorilor, cure asigură 
atlt o parte din nevoile proprii ale combinatului, cîtj 
șl ale altor combinate chimice din țară. Cele 3 fabrici 
pentru producerea catalizatorilor pentru amoniac, arid 
sulfuric, industria petrochimică șl catalizatori pentru 
sinteze organice sini dotate ln cea mal mare parte 
cu instalații de producție romanească. Specialiștii din 
cadrul combinatului au elaborat de asemenea proce
sele tehnologice de fabricare a unor catalizatori, cum 
este, de pildă, calaUzatorul pentru reformare a gazului 
metan, care a fost șl breveta! ca Invenție. Origina
litatea acestui catalizator constă In aceea că a fost 
găsită o soluție economică, produsul fiind deosebit de 
rezistent, din punct de vedere termic șl mecanic, su
perior celor *dln import. Iar activitatea chimică pe ■ 
deplin comparabilă cu a catalizatorilor fabricați pe 
plan mondial. în prezent slnt In cur® do experimentare 
și vor fi aalmDaU plnă Ia sflrșitul anului catalizatori 
pentru sinteza alcoolului mellllc șl sinteza nldehWel 
formlce, iar plnă la Efirșilul acestui cincinal vor mai fl 
asimilați încă 3 catalizatori. După calculele făcute de 
către Ion Duca. Inginer șef de concepție la Combina
tul chimic Craiova, anual se .economisesc peste 10 
milioane lei valută.

Cocs economist
La secția a doua de furnale de la Combinatul side

rurgic Hunedoara producția de fontă realizată pesîe 
plan urcă continuu noi trepte, in timp ce consumul 
de cocs coboară. Rină acum s-a obținut o producție 
suplimentară de fontă de peste 4 400 tone. In condițiile 
in care consumul de coca a Înregistrat o scădere de 
9,13 kg pe flecare tonă de fontă produsă. La furnalul 
nr. 5? țhj;,Șf>&lâ. In pțjnța ,jumă,tate a.lunll Iunie! conj 
suinul epecLfic a fost .redus cu,17 Wg.de cocs pe, tona 
de fontă. Este cel măC scăzut conâim.dln Istoria fur
nalului — care numără vreo 17 ani — și chiar din is
toria secției. Comcnlind acest record allns de colecti
vul de In vechile furnale ale Hunedoarei, tovarășul 
Oleg Bublig — inglner-șef ln sectorul fumale-aglo- 
meratoare — menționa că. Intr-adevăr, s-a atins un 
Înalt nivel de economisire n cocsului, dar oamenii nu 
se opresc nici. El acționează ln continuare In direc
ția ridicării temperaturii aerului Insuflat In furnale 
(«are In prezent a crescut cu circa 39 de grade Cel
sius față de nivelul anului 1071)., perfecționării condu
cerii procesului de încălzire a cnuperilor, creșterii con
sumului de gaz metan, extinderii în perspectivă a uti
lizării oxigenului la furnale.

LA FABRICA „PARTIZANUL' DIN ’

încălțăminte^ 
peste plan

IAȘI (Corespondentul „Sctatell”, Ma- 
nole Coreaci). — ’ ’ ’
maistrul principal 
din cadrul Trustului 
Induslrinlo Iași, 
acțiunea „Nici un gram de oțel cau ci
ment Irosit”. Procedeele folosite 7 Asigu
rarea pentru întregul lot a unor supra
fețe corespunzătoare la turnarea betoa- 
nelor incit să elimine finisajele ulterioare, 
croirea judicioasă a fterului-beton, caro

fundamentarea șl evidența fondului 
do timp disponibil al maslnllor- 
imclte. Ca urmare a acestei analize. 
Incepînd din semestrul II al acestui 
an ®e vor experimenta unele îmbu
nătățiri ale metodologiei respective. 
Intre altele, se urmărește reliefarea 
influenței timpului lucrat In zilele de 
duminici și sărbători legale (ln con
dițiile legii) asupra mărimii fondu
lui de timp disponibil, precum si a 
regimului de lucru de 7 ore din 
schimbul III. De asemenea, ee aduc 
Îmbunătățiri In evidențierea folosi
rii mașini lor-unelte din atelicreie- 
școală. Alte măsuri privesc punerea 
de acord a elementelor din fișele in
dividuale de încărcare ale mașinilor 
cu cele din dările de scamă filati-s- 
tlce.,,Totodată, in cursul anului 1973 
i;e va experimenta și un nou sistem 
de raportare a Indicilor de utilizare 
a niașlnilor-unelte organizate ln Linii 
tehnologice.

Doresc Insă să subliniez că folo
sirea mai bună a timpului disponi
bil al utilajelor nu este condiționată 
de aplicarea nici unei măsuri pri- 
vind metodologic. Este bine ca nici 
o întreprindere, centrală sau minis
ter să nu așiepte creșterea coefici
entului de utilizare a utilajelor prin 
aplicarea unor măsuri de perfecțio
nare a evidenței, ci să se ocupe de 
încărcarea efectivă a capacităților 
de produclle. Dar fiindcă am abor
dat problema evidentei utilizării mn- 
șlnllor-unelle, este necesar să preci
zez că orlrit de perfectă ar fi me
todologia. dacă completarea fiselor, 

‘individuale de încărcare,a ulilalelor 
(? bu se face zilnic, ne schimburi, com

plet șl corect, nu vom aven o evi
dență reală. în verificările efectuate 
dă aparatul mlnls’.aruiul nostru, de

pildă, la Uzina metalurgică de me
tale neferoase din Baia Mare s-au gă
sit fișe necompletate de dteva zile șl 
stagnările se operează numai dacă ele 
depășesc 8 ore : la uzina de anvelope 
„Danubiana” s-a constatat înregistra
rea eronată a timpului de renaratil 
a utUnJelor. iar la Uzina de meca
nică fină din București unele fise

ș 
I J x

BACĂU (Corespondentul „Sctatell", Gheorghe Bai
ts). — Inițiativa comuniștilor din Dej — consumuri 
specifice Ia nivelul celor mal scăzute pe plan mon
dial — a găsit un larg răsunet șl In rlndurilc colec
tivului de muncă de la fabrica de pielărie si fM-ălță- 
mtate „Partizanul” din Bacău. Mai mult, el l-au adău
gat un element ln plus — șl anume : hotărlrea de a 
realiza toate cele 39 (NN) de perechi încălțăminte ce și-au 
propus să le dea peste plan cu materiale economisite, 
între noile măsuri Întreprinse ln vederea economisirii 

■ materiei prime se disting cele care vizează rewolectn- 
rea tuturor sortimentelor de încălțăminte, îmbunătăți
rea lansării In fabricație a produselor, folosirea deșeu
rilor de piele.

8 ore, nu 7 sau 6, n-ar mal 
fi nevoie nici de ore supli
mentare. nici de duminici 
lucrate la sfirșlt de «Sptă- 
mlnăJ

— Ce iși propune uzina 
ln cadrul Întrecerii socia
liste 7

— Vom realiza planul 
cincinal ln 4 ani șl 6 luni.

Zilele acestea începem de- 
falcarea angajamentelor 
suplimentare ca sarcini de 
plan anuale, lunare., și tre
cem la măsuri practice la 
flecare loc de muncă 
pentru ridicarea producti
vității. Un Joc central acor
dăm autoutllăril — am ho- 
tflrit să nu mal recurgem 
la Import dorit ln cazuri 
excepționale. Flecare Ingi
ner și tehnician a primit 
sarcini concrete in dome
niul creație! tehnice origi
nale. Va fi nevoie, desigur, 
de un efort serios, dar nu 
încap» îndoială că vor fi 
îndeplinite atlt angaja
mentul luat in intlmplna- 
rea Conferinței Naționale 
— de a realiza planul lu-

nil iulie cu 10 zile mai de
vreme — dt șl angajamen
tele majorate pînă' la 
sflrșitul anului — 19 mili
oane lei la producția glo
bală. 22 milioane iei la. 
producția marfă, 4 mlll- 
orino lei valută Ia export, 
4OT tone economie metaL 
Neapărat Ie vom realiza.

— Ca director cu slaglu- 
record, la ce concluzii ați 
ajuns cu privire la calită
țile unul conducător de în
treprindere eficient 7

— Sâ-șl dștlge autorita
tea. Cam asta ar fi totul. 
Dar vezi că autoritatea nu 
ți-o dă doar funcția. Oa
menii te osculiă, te ur
mează dacă văd că ;Ștll 
meserie”, că șUi să dai e- 
xcmplu. Fără competență, 
fără perseverență șt spirit 
de răspundere nu există 
autoritate. . Apoi nu al voie 
să te vaieți, să spui „impo
sibil” Înainte de a cerceta, 
lucrurile temeinic spre a 
descoperi noi rezerve, ale 
producției și a ie convinge 
astfel că mereu se poate — 
șl trebuie să se poată — 
mal mult ca plnă acum. 
Mal ales, trebuie să tii la 
oameni, dar asta nu Ln- 
seamsiâ să Închizi ochii 
la neajunsuri, să fl „În
țelegător” cu cei ce nu-și 
fac datoria. Dacă un 
cadru de conducere e pri
ceput. exigent, drept, cu 
spirit da Inițiativă, domic 
de nou, el nu îngăduie In 
jur stagnare, amortire. Iar 
oamenii IJ prețuiesc șl U 
urmează. Pentru că II îm
pinge Înainte.

Wg.de
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Jemn de înaltă stimă
l -- ■..» t .. • ju.-zrj. • ■ -T’. » s 4- ' i \ ! i. j: ‘

Dlcu, Adela Dlnescu, Doczl Pal, 
Gheorghe Dolgu, Mlhai Drăgănescu, 
Laurențlu Fulga, Goll Emd, Carol 
G'aUher, 'Stellan lonoiteu, Ion Jinga, 
Patru Eambth, Ion Lungu, Stefan 

liste a fost constituita Comisia cert- Mllcu. Constantin Mlndreanu, Ed-
trală pentru răsplndlrea cunoștințe- mond Nieolau.'Jules Nlțulescu, Sta
ler științifice, organism obȚtesc. care fan Pascu, Vtderian Popescu. Călin
se va ocupa de organizarea șl coordo- Popovldj Remiw Rădutaț, Ion Rădu-
narea unitară a activității din aceat fiu. Victor Emanuta Sabini Victor
domeniu de larg Interes cetățenesc. Săhleanu, Aurel Stoica, Alexandru
Ea este formată din reprezentanți cl Tănase, Florin Tfinflsascnt, Nlcolae

Jol după-amlazâ a avut loc o șe
dință in cadrul căreia, pe baza trotâ- 
riril Secretariatului CC. al P.C..R. și 
a Biroului Executiv al Consiliului Na
tional al Frontului Unității Socta-

organlzațlllor ce compun Frontul U- 
nltațll SocSalteto; ai unor instituții și 
organizații obștești centrale, academi
cieni. profesori universitari, oameni 
de știință, arta șl cultură.

Din comisie £ac parte toc 
Gheorghe P. Apartol. Viorica--------
Constantin Belea, Valeria Botculescu. 
ltadu Bogdan, Nicola o Dodnarius. Io
nel Bucheru, Maria Ciocan, Ionel

unlv. FxîmoTxl NîooSau.___ ________  ______, prof. unlv. 
, Călin Popovici, dr. .docent Ion Lungu, 

Adela Dfnescu — istoric.
Comisia a dezbătut șl aprobat pla

nul de activitate pe anul 1972.
La ședință au luat porte tovarăși! 

Mirosi ConsJaniirtescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Acade
miei de științe sociale ol politice. Mi
hai Dalea, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.1, se
cretar al Consiliului Național al 

_______ _ „ ....__________ Frontului Unității Socialista. Mlu 
Comisiei centrale In următoarea com- Dobrescu. membra supleant al _Con]l- 
pononță : președinte — acad. Remus 
Răduleț ; vicepreședinți — acad. Șer-

Știri culturale
Joi, la Casa de cultură a sindicate

lor din Suceava au început lucrările 
Sesiunii tehnlco-șliințittae cu tema 
„Perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație a celulozei șl hlrtlcl”.

Timp de treî zile, parUdpanțll ta 
această manifestare științifică dez
bat unele dintre problemele actuale 
ale producției de celuloză și hlrite 
privind utilizarea polimerilor sinte
tici, calitatea hlrtlel de end standar
dizată la nivel mondial, posibilități , 
do Înlocuire a colofonlulul, Imbunâ- 

• ■ ■ ■ - s a,
regenerare, eficiența

Teodorescu. Șerbar. Țițcica.
Cu acest prilej a fost ales Biroul

șl cultură. Răduleț : vicepreședinți ■— acad. Șer-
£ac parte tovarășii: ban Țlțelca, acad. Nlcolae Teodores-

Ica Bălan, cu, prof. dr. docent Doczi PaL prof,
unlv. Petru Lamolh ; membri — 
prof. unlv. Mlhai Drăgănescu, pro*, 
dr. docent Alexandru Tănase, prof.

Dobrescu. membru supleant . 
telului Executiv al C.C. al P.C.K., 
șeful Secției propagandă a C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți al Consiliului 
Național al F.U.S., conducători de 111- 
s'dtuțil științifice centrale, reprezen
tanți al unor organizații do masă șl 
obștești. (Agerpres)

Dascălul este omul care !ș! mă
soară rezultatele muncit prin succe
se. Io altor oameni. Lut 1 se aplică dic
tonul : „Spune-mi dțl elevi buni al 
ca să-țl spun cine osii", .’de.wria Iul 
presupune generozitate șl dăruire. 
Nu există pagină din trecutul țării 
noastre In care dnDcM!l Kă nu fio 
prezențl prin aportul lor ta progre
sul șl ridicarea ea. Nu putem pro
nunța nici un nume mare In Istoria 
poporului nostru fără a-1 asocia un 
program da mal multă cultură pen
tru popor.

Do 15 ani eo sărbătorește în tara 
noastră „Ziua Învățătorului*, ex
presie a omagiului șl prețuirii pe 
care cetățenii țării 11 aduc celor cc 
educă tineretul. Indicii ridicați pa 
care 11 avem în numărul de absol- 
vehțl al lnvățămlnlulul superior 
(in acest an : 170 la 1OTOT0 de locui
tori. din caro 59 slot ingineri), cifre 
care ne înscriu !a loc de cinste In 
statistica Internațională, ae rin tocesc 
unul sistem'educativ dezvoltat activ 
și fructuos. Covlr.jlto.nrea majoritate 
(aproximativ 90 la sulă) a cadrelor 
cu pregătire superioară șl medie din 
țara noastră șl-au absolvit studiile 
dupâ 23 August 1IM4.

La lnvățămlnlul de toate gradele, 
profesorii, Învățătorii șl educatorii 
reprezintă un corp didactic care co
respunde din punct de vedere ol 
numărului gi al calificării. Ca urmaro 
a măsurilor luate In ultimii ani. e-a 
ajun»; ca gradul de cnllHeare a pro
fesiunii noastre sA ne ridice foarte 
mult Toate oraoațlllo InsA. si cea 
do dascăl In primul rlnd, necesită o 
perfecționare continui Cunoștințele 
culturi! noastre de astăzi și. mnl 
oîes, ale culturii tehnice șl științifice 
slnt In perpetuă schimbare șl îm
prospătare. Dacă profesori! nu s-ar 
perfecționa mereu, cunoștințele de 
bază ale unor generații tairegl ar 
râmlne mereu In urmă. Iată cileva 
cifre caracteristice penirii perfcclio- 
nărea continuă a profesorilor șl În
vățătorilor din țara noastră : peste 
14 (MM ou luat gradul I, gradul II șl 
definitivatul In anul 1971 ; 10 COT
urmează cursuri ri

. gontata pe lingă 
țAtnint superior ,
al societăților științifice, parilelplrtd 
activ 1a publicațiile, cercetările șl' 
sâslunlle acestor InslltuțlL

Tdcea de bază a acestui an școlar, 
care este pe punctul de a se termina* 
eu rezultate cantitative șl calitative 
superioare oricărui alt an de invă- 
țâminl, este aceea a slrinsel legături 
cu practica, a integrării efortului de 
Instruire in acțiunea atît do precisă 
șl do exigenta a transformării rapide 
a țârii, noastre Intr-o țară dezvoltată, 
în acest an a fost lntrodus.5, atlt in 
învățămintul liceal cit șl in cel su
perior, o zl întreaga de practică pe 
săplămtaâ ; acum școli de toate gra
dele âu fost patronate da către între
prinderi șl de alte unități economi
ce, s-a introdus principiul dublei 
subordonări ta Invățâmintul superio- 
de specialitate, au fost construite 
13 099 de ateliere In lnvătămlnL Este 
o cifră grăitoare oenltfu efortul do 
care Industria s! oamenii muncii l-au 
depus neutru ca linăra generație e.1 
®9 formeze i mal bine, mal comolct si 
mal aproape de realitățile producției; 
Nu a lipsit da interes să precizăm că 
exista, da asemenea, 5 009 de 
loturi agricole școlare 81 poate 1009 
de mlcTOCOOPeraUve.

învățătorii, profesorii șl educatorii 
nu făcut mult pentru ca acest an 
școlar sS se prezinte mal bina din

caro 3 elevi din 'nvăjS-nlntuI Ucoal 
L de cultură generală exista un singur 

elev In Invățămlntul de specialitate, 
în ultimU 2 ani au fost create 140 de 
licee de «peelnlltate noi. dat fiind nu 
numai valoarea lor socială al econo
mică ridicata, dar șl apelul mare ne 
care această formă de Invătămțnl 11 
trezește și in fala părinților și a co
piilor. Justețea aceste! măsuri se 
arata șl In faptul că, în sesiunea 
care se desfășoară In prezent, can
didați! ta aceste licee au fost apro
ximativ de 3 ori mal numeroși de
cis cel ce s-au prezentat ta liceele 
de cultură generală». Dar rămln tacă 

»• multa de făcut penlra modernizarea 
Întregului sistem de Invățămlnt se
cundar din țara noastră, a formelor 
sale do legătură cu InvățAmlntul su
perior, ta privința Îmbunătățirii șl 
modernizării planurilor do invăță- 
mînt,

O alta idee fundamentali, pe care 
conducerea partidului a deflnlt-o 
penirn întreg invățâmlnlul și pentru 
cultura noastră, este aceea a unei 
formații largi, bazata pe un nomen
clator dc specialități redus, eare 61 
asigure absolventului adaptarea pro
fesională, șl mobilitatea socială, tră- 
săturl dc bază ale societății noastre 
socialiste. So lucrează In prezent ta 
dMăvIrșlrea ■ simplificării nomencla
torului care, In duda modificărilor 
efectuate, a rămas încă Inadecvat In 
raport cu cerințele societății.

învățătorii, dascălii șl profesorii 
sini nslndri că in acest an au acor
dat educației elevilor, formației lor 
morale și cetățenești, o pondere fără 
precedent ta tnvățămintul nostru. 
Formele el alnt : munca cu fiecare 
copil In parte, participarea atenta la 
actlvltațite Unerelului. acordarea de 
numeroase ore ale programului pen
tru formarea caracterului de cetățean 
ri patriot. S-a Îmbunătățit Dredarea 
științelor sociale, reglementata acum 
de un sistem uiutar. Se cultivă, In do
meniul științelor sociale, spiritul con
cret al acțiunii ș! al eficienței, al dis
cutării cazurilor reale, al promovării 

. ---------------------------- metodelor țl soluțiilor neformallste

.„„-„u.-i Pregătirea Conferinței Naționale a tuțle dascliisă, ta buna funcționare a 
căreia toți factorii de răspundere al 
societății Iși aduc sprijinul și Îndru
marea, corpul profesoral se consideră, 
șl el, ta rindul Iul, parte Integranta 
s celor ce niIHlează activ pentru o 
societate mnltliaieral dezvoltata, pen
tru perfecționarea Întregii noastre 
vieți sodaî-cconomlce.

Adrestadu-s'e corpului didactic din 
întreaga tară, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu spimea, a; prilejul, de van it 
tradițional, ai zilei pe care o sărbă
torim astăzi : „Dumneavoastră, Învă
țătorilor, profesorilor din invătamîn- 
iul de toate gradele, vă revin saretnl 
mărețe. Aveți o misiune nobilă — 
aceea de a alnta pe copil, tineretul 
patriei noastre să-și însușească cele 
mal Înalta cuceriri ale silinței sl 
culturii, să se pregătească .pentru ca 
nillne, in orice loc de activitate, să-șl 
poată aduce contribuția activă, ca
lificata ta dcsăvlrșlrca orlndulril noas
tre socialiste, la crearea condițiilor 
pentru făurirea treptată a soelciăiil 
comuniste in România".

Un îndemn pe care oamenii scolii 
11 voi- urma cu Imita dăruire șl 
pasiune.

punct de vedere al cultivării știin
țelor fundamentale, pentru ridicarea 
nivelului necontenit al Instruirii mo
derne. Iată, de pildă, la __  __
concunniri de matematică au parti
cipat 40 000 de elevi, ta fizică 27OT0, 
ta chlmte 25 OOT și 13 Ott) la biologie. 
Pentru prima dată a existat șl o 
olimpiadă In domeniul economiei 
politice, cu pește QCOO de partlcl- 
panțL

începută Ih nnul 1971, mișcarea 
pentru dotarea invățămintulul ca și 
pentru aulodolare n dat rezultate 
bune In transformarea unor săli de 
clasă In laboratoare șl in cabinete. 
Rămasă In urmă față de exigențele 
Instruirii modeme, dotarea școlilor 
cu aparatura necesară șl revizuirea 
lucrărilor de laborator Iau astăzi un 
asemenea avlnt Incit aspectul școlii 
noastre din Mii următori va diferi 
mal mult de cel prezent decît se 
deosebește actuala școală do cea de

ultimele

De „Ziua
■iz J

acum OT de ani. Concepția predării 
active, de asemenea, se substituie 
pas cu pas instruirii prin memori
zare formalistă șl desuetă. Pentru a 
ține pasul cu dinamica producției, a 
ptanurllor și programelor de dezvol
tare n țării, InvAțAmlnluluI li este 
necesară o imensă forță de Inițiati
vă, do inovație șl do previziune.

Ocuplnd un loc Important In 
preocupările conducerii de partid șl 
de stat ‘șl bucurlndu-se de Îndrumă
rile Și sprijinul tovarășului Ntcotae 
Ceaușesctl, lnvățămlnlul ®e strădu- 
itșle A’i lichideze rtknlncrita In urmă

P.C.IL. prilej de mobilizare a tuturor 
rosuriselor pentru dezvoltarea accele
rată a țării noastre, este o etapă sa
lutară pentru perfecționarea școlii. 
Cuvlntul rostit la Conferința extraor
dinară a organizației munldnale de 
partid București de către secretarul 
general ăl P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaujesr-u, șl sarcinile trasate cu deo
sebită claritate pentru îmbunătăți
rea structurii șl metodelor scolii au 
fost Inllmplnate ea devotament de 
cadrele didactice. Profesorii sini 
dornici să îndepărteze cit mal grab
nic elementele care frinează dezvol
tarea școlii și să lucreze In cadrul 
unul sistem modern» de maximă efi
ciență. pus In concordanță cu ultimul 
cuvlni ai științei, elstom la a cărui 
ameliorare participă ci înșiși. Minis
terul Educației, șl Tnvățămlntulul, 
laolaltă cu ceilalți factori naționali sl 
locali, care gospodăresc școala, Ișl În
zecește eforturile pentru a îndeplini 
directivele trasate de partid.

Una din Ideile de bază este ca nici 
o formă de Învăță mint să nu rămlnă 
„fără adresă precliă", să nu produ
că absolvenți’ cu utilitate socială ne
definită, învățflmlnlul nostru llcoal, 
moștenind o structură din trecut, a 
continuat o bucată cte vreme să ră- 
mlnâ axat pe o formație neclarii. 
Acum doi uni, de pildă, pentru fle-

Mir cea MAL1ȚA
ministrul educației 
ți Invfijfiminlului

1
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Alexandru DUȚU:

PROGRAMUL X. i;
8,63 Deschiderea emisiunii de 

mineață. Telex.
8,03 Lumea do nil ine. Galaxia 

raday.
@,53 Clnlece @1 jocuri bănățene@,S3 CInleco șl jocuri bănățene cu: 

Arta PacaUuș, Valeria Colo- 
Joară, Marla Tudor, Sonia 
vlalcovld, FeUclan FArcașu, 
Achlm Ntca, florentin Irralf. 
Dirijor George NlțLn-Varleșcs- 
cu șl Lad Petrescu.

S,U Ducurcșilul necunoscut : Sta
tuile orașului.

10,03 Cura de limba germană, (Lcc- 
țla a 32-a).
Desen animat.
Sensul acțiunii. Perfecționa
rea. Pentru condlUl noi — o 
optică nouă. Stilul de muncă 
al organelor colective de con
ducere din economie. 
Retrospectivă Walt Dismay. 
Him serial pentru copil : „AII

10,S3
10,50

11,53
___ .. . 
șl cămila*.
Telejurnal.

18,03—17,03 Teleșcoală. In ajutorul 
candldatllor la examenul de 
admitere o Fllozoae șl socia
lism științific o Dialectica 
procesului cunoașterii o Fi
zică o Opllea ondulatorlc.

17^3 Deschiderea emisiunii de 
tlupă-amlază. Curs de limba 
germană. (Lecția n si-a).

18,03 Instrumente șl virtuozi. Mu
zică populară Interpretata la 
clarinet șl saxofon de Valeriu 
Vărzaru.

18,10 Satul___ contemporan. Față-n
față cu căciDțelo actuale. Ini
țiative locale privind mal 
buna aprovizionare a satelor. 
Anchetă In clteva localități 
lalomlțene.

18,48 Tragerea Loto.
18,30 Revista literară TV. Din cu-

i 'prins : • La ce lucrați, Eu
gen Barbu 5 o Pncsls — ver
suri Inedite de Florența Aibu. 
o Ancheta emisiunii : editu
rile față-n față cu marile eve
nimente politice ale anu
lui o .In excluslvuato. pentru 

' Revista .'literară TV ui Inter- 
vsatf ca Jean de Beer. " Emi

siune de Vlorci Clrecu.
1 Mi de aert.

■4 
C'

M.M ,,
19,33 Telejurnal.
58,03 In Intlmplnarea Conferinței

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

M,1Ș Ancheta TV : Rentabilitatea 
Slndlril. '

J»,M Film artistic : „îngerii ne
gri" — o producție a sr,telou- 
rilor bulgare. Scenariul șl 
regla Vile RadsV. Cu : Stefan 
Danallov. Doroteea Toncava, 
Violeta Ghlndeva.

55,<0 „54 do ere*.

PROGRAMUL IL

I

6

£5,03 O viață pentru o idee : Nlco- 
lae Iorga.
Biblioteca pentru toți : Du- 
lllu ZamHrcscu (10. Prezintă 
Nlcolae Manolefarj. „Subpre
fectul" — adaptare de Virgll 
Stoenescu. Cu : Constantin 
Ccdrescu, Glna Patriciii. Mir
cea Albuleseu, Borta Ciornei, 
Coama Brașoveanu» Regla : 
I.c.lțla Popa. Scenografia : 
Doina Lovlnță.

51,13 Agenda.
51,53 Cuburi sportive bucureștene. 
51,43 Film documentar : „Mela- 

morfoza allriel".
51,13 Dana șl muzică de pretutin

deni. Dansurile lumii Inter
pretate de maeștri al bstet-ulul 
BovleUe.

1

I 
!

„ROMÂNIA-FILM“ prezintă

teatre
O

0 Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (in Ateneul Român) : Con
cert simfonie. Dirijor s Mircea 
Cristescu — 59.
o Opera Romană : Bărbierul din 
Sevilla — 184®.
o Teatrul de opereta (la Teatrul 
de vară „53 August") ; Singe vle- 
nez — 50.
o AR.LA. prezintă fla Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Concert sus
ținut de Edita Pleha și formația 
„Drujba" (U.R.S.S.) — 53.
o Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le" (sala Comedia) : Dulcea pasăre 
a tinereții — 59.
o Ansamblul artlsllo „Rapsodia 
llontarta" : Pe plaiurile Mioriței — 
18 S3.
O Orcul „București* ? Spectacol 
prezentat de Circul 3Iere din SIos- 
cova — 18^3.

u
r

cinema
© Anchetatorul s VICTORIA — 9; 
11,13; 13,M; 18; 18,33; S3.43.
o Jocul de-a moartea i SALA PA
IETULUI — 17,18 (seria de biicie 
— 4 157) : 33,18 (seria de bilete — 
«1163), SCALA — 9; 11.18: 13^0;
18,13; 18.43; 51,18, BUCUREȘTI — 
8,45: li; 13.13; 18; 18.M; 53,43; GRA
DINA SELECT — Î3,1S.o Marea speranță aibă ; PATRIA 
10; 15.S3: 18: I8.ro; 31, LUCEAFĂ
RUL — B: 11,15; 15.S3; 18: 18^3; ÎL 
GRADINA DOINA - 53.11.
0 .Șl iotnțl Eolls exista 1 : — 9— 
18^3 in continuare, Program de 
fflHio documentare — S8J5 : TIM
PURI NOI.0 MArturlslrlIe unul comLsnr de 
poliție făcute procurorului repu-

„ORA ELEFANȚILOR ALBAȘTRIa

Un nou film instructiv și amuzant pentru micii spectatori

!®. «

Iz

O producte a studiourilor cehoslovace. Regia : RADIM CVRCEK.

bile. 11 : CAPITOL — 0: 11.13; 141
1(5,16; 18,13; a, la grădină — 59,15, 
EXCELSIOR — 0,18 1 11,335 13,45 5 18:EXCELS1UH — f.io; 11,1J,«. io, 
1B.15: M,®5, MELODIA — a; li,IS; 
n,K); 10; 18,3»; 50,45. FLAMURA — 
8; 11.10: 15,Ml 18; 18,18; M.M.
o Odiseea generatului Jose i UNI
REA - 15^3 : 18.
O Trafic : GRADINA UNIREA — 
53,18.
O Casa de sub arbori s FAVORIT
- 0,13: 11.S3; 13.43; îs: 10.18;
FEROVIAR — 8; 11,18; 13,53; 18,43; 
18,18; 13,45-
0 Aventuri la Marea Neagră i 
GRIVITA — 0: 15,13; 18; 15J0;
VOLGA - 9,S3; 15,45; 1«; 1930.
0 M OM de leghe sub mări : GLO
RIA — 8J3; 11: 13^'3: 10; 15,33; îl. 
AURORA — 9J3; ia; IB.M; IB. la 
grădină — 53.13, MODERN — 8,80; 
11; 1J.E); 15; 18,33; îl, ta grădină
— S3,®8.
o jăstă-seară dansăm In familie : 
FLOREASCA — 18,50; 18: 50^,
POPULAR — 1B.S3; 18; S3,13, MUN
CA — 1M0; 18; 50,13.

_______________

0 Felix șl OilILa a PACEA — 13,45; 
19. .O Steaua Sudului i LUMINA — fl; 
11.13;. 13,44; 17; 13,18: Mg», VUTO- 
nUL - 13.43; ta; S3,18.
0 Program de desene animate 
pentru copil t DOINA — 10.
© Doamna șl vagabondul : DOINA
— 11.OT; 13,43: 16; 18,13; ro.is, BU- 
ZESTI - 15,ro; 15, la grădină M.S1 
0 Vera Cruz — 8,38; 11; 13; 16; 17; 
is.il. Pat țl Patachon — ro.M : 
NEMATECA (oala Union).
0 Femei In ofsaid • LIRA — I3,M ; 
1®.0 Cinei pentru' Intern i OăAbWâ 
lira — ro.ro.
0 Desculț In parc • BUCEGI — 
15,45; ÎS, la grădină - E3JS3. TO- 

, iHS — 8: 11.13, 13^0; 18; 18,15, ta 
grădină - MM i
O Batalionul Invizibil : FEREN
TARI-: ts.ro; 17.<5: ro.
0 Castanele slut bune 1 CENTRAL
- 8,13; ILS3: 13,45; IS; 18.18: rojS. 
O Ancheta de la hotel Excelsior : 
GIULEȘTI — 1S.M; 18: 53.33.
0 Robin Hood ; MIORTFA

Gl

9:

6

S®; ■

s

ii.iB: ij.ro; 14,45; i«: Mija, arta
— 18.83: 18, la grădină — 5113.
e Silvia î VTTAN — 18J3: 1S.ÎX 
o Osceola : GRADINA V1TAN — 
ro.ro.
0 Toamna chcyennllor s DRUMUL 
SĂRII - IB; 19.M
© Preria : DACIA — 8; 11,18; 1W0; 
1B; 18.13: SO,X>.
© Micul scAIdător î CRINGAȘI — 
13,33; 17.43; «.
o Legenda s PROGRESUL — 13,»; 
18î 53,18.
© Uiumul domiciliu cunoscut i 
COTROCENI - 18,50; 13; 53,13, 
RAHOVA — 18.M; 18: 53.13,
s O floare ți doi grădinari : FES- 
‘ITVAL - s; 15,16; W,43: 1®, ta gră
dină — 50,13.
e 19 fele șl un marinar i COSMOS
— 13 J3; 17,43; 50.
a Love story i MOȘILOR — 13,30; 
18, la grădină - 55,18.
q Evadare din " —
lor : LAROMET
© Dreptul do a te ns
RA — 15,S3; 10; 33.16.

Planeta maJmuțe-
- 15,33; 17.33; 19.38. 
le nație 1 FLACĂ-

I 
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„Cărțile de înțelepciune'
în cultura românească"
Prin cercetările sale, 

Alexandru Duțu s-a 
Impus ca jpectaliri In 
problemele culturii ro- 
mărso vechi și premo
derne, discutata pe 
texte, confruntate și 
proiectate pe plan 
comparatist, Allt prin 
sintezele cuprinse In 
Coordonate ale culturii 
rornâneșil în secolul al 
XVUI-lea (1969), dor 
mal ales prin lucrarea 
de față, autorul încear
că să descifreze feno
mene culturale neabor
date șl categorii do 
scrieri neglijate ; cer
cetarea poată fi înca
drata In domeniul so
ciologiei culturii sau ta 
istoria socială a Idei
lor, dar, șl intr-un caz 
și Intr-oltul, servind 
In subsidiar Istoriei 11- 

' teraluril române.
Autorul !ș! propune 

să prezinte monografic 
fn „Cărțile de ințelep- 
ciuna in cultura roma
nească", apărute In 
Editura Academiei, o 
originală categorie de 
cărți cu circulație ex
traordinară In cultura 
română Intre mijlocul 
secolului hi XVH-leâ șl 
anul 18-1S, proleclîn- 
du-lo In context sud-, 
est european ; dar pen-’ 
toi a completa Investi- 

epmpara- 
l’st mal extins,in a- 
nexa lucrării’so ocUpă 
de situația acestui do
meniu cultural și din
colo de limitele fixate 
programatic ptudlulul 
Eâu.

Prima categorie stu
diata o constituie Căr
țile de comportare cu 
o vechime considerabi
lă (secolul al xrv-lea) 
Șl cu o circulație ex
tinsă plita spre vremea 
noastră. în fond, codu
rile moderne (do com
portare sau de educație 
socială) Iși au originea

V

In aceste sulte de flo- 
rilegil vechi, de tradi
ție creștină eau laică 
(unele chiar precrești
ne): Maxime, sentințe, 
sfaturi, învățături, mal 
toate sini culegeri de 
reguli (norme) sociale, 
de principii de viață, 
oferind In ansamblu șl 
imaginea unor cărți de 
meditație. Tradus® din 
grecește in rinvonă șl 
ulterior In română sau 
tălmăcite din limbile 
moderne, cărțile da 
comportare, fără să 
mal aibă azi aceeași 
destinație și aceeași 
funcționalitate, au un 
farmec deosebit ca „fe
nomene* culturale si 
lingvistica șl luminează 
aspecte social-politico 
din Istoria culturii. 
Astfel : învățăturile
pentru toate zilele, ti
părite la Clmpulung, în 
1042, sau Traducerile 
Iul Mllexcu, Floarea 
dorurilor, tlnfirilâ la 
1700 de paharnicul Sa- 
rachln, Pildele filoso- 
fleeșll, tipărite de An- 
tim ta 1713 și traduse 
după versiunea Italia
nă a secretarului brin- 
eovenesc, Del Chtaro 
etc.

A doua calc," 
cărți se referii 
iwrtarca pri_ 
sau.'tf'prihcepcl- 
transcrlu terme, 
iele vechL ‘ A 
lat In Europa o Întrea
gă literatură desllnaifi 
funcțional conducători
lor, din Antichitate 
pliiă-n epoca noastră ; 
aceste meditații pc 
tema autorității prin
ciare n-au fost sinteti
zate Intr-un studiu ; 
pentru cultura romftnă. 
aceasiă sinteză se re
alizează acum, .In a- 
censtă exegeză, in mod 
necesar comparatistă. 
Codurile de comporta
re pentru principi in-

La categorie do 
referă la com- 

.rlnclpelul 
icepclul, cum 

lenul lex- 
9XlK-

cep la noi eu 
atribuite ,.lrn 
romeilor, V;,»;,,. 
doifeanul", tipărite la 
București de Brisant 
Notaras la 1691, Conti
nuă cu învățăturile lui 
Neagoe către fiul său 
Thcodosle, repuse azi 
lnlr-o nouă lumină de ' 
Dan Zamflrescu al G. 
Mihăllâ, urmate de a- 
eea traducere (ți tipo
grafic excepțională) a 
lut Nlcolae Costln din 
Antonio de Guevara 
(Ceasornicul domnilor) 
etc.

Al. Duțu trece, In a- 
ceri gen, prin extin
derea Interpretării, șl 
romanesc» fantezie a 
lui Can. tem Ir din Isto
ria IcroffUîlcL Ultime
le scrieri ale genului 
ce pătrund la noi sini 
mai mult cărți politice 
decit lucrări cu sub
strat etic.

Sinteza Istoricii a 
prezentării Cărților de 
Înțelepciune este reali- , 
zată In capitolul Vir
alele șl «ralurile căr
ților de Înțelepciune ; 
nici autorul, dincolo 
de Investigațiile ■ a- 
mlntlte rezumativ, de
monstrează de ea ro
mantismul românesc 
nu apare în polemică cu 
spiritul clasicist Ex
plicația rezidă in fap-~ 
lui că aceste scrieri fac' 
o parafrazare a cln ii- 
clsmulul, mal exact a 
unui morallsm de tip 
clasic. Informată, fără 
specularea unui pito
resc iminent, cu con
semnări analitice șl cu 
sinteze comparatiste 
fără exagerări, cartea 
lui AL Duțu e o desțe
lenire do lltliifl șl su- . 
bicele, dar mal ales da 
idei, do mentalități, do 
ideologii.

.Împăratului ■ 
'aslle Mace-

Emil MÂNU

note de lectură
r

Dimitrie guști : „Fragmente
autobiografice"

Opere,Edlțta de _____
Dimitrie Gust! (Îngri
jită de Ovldlu 
na și Octavian 
tu) a ajuns la al V-len 
volum. (urmează să 
mal apară Încă unul) 
care ocupă In struc
tura ediției un loc, 
negreșit, aparte, 
vorba da asta dată 
de o amplă auto
biografie a lui Guș
ti, Purtlnd Uliul con
vențional „Fragmen
te autobiografica*, eu 
preciziunea „Auloso- 
ciotoata unei vieți*, a- 
,ceste citeva sute de 
pagini, de:M® șl re
velatoare elnt. de fanl, 
memoriile cunoscutu
lui sociolog.

Scrise In anii 103-5- 
183â, memoriile lui 
Guști năzuiau, cu si
guranță. să evoce În
tregul traiect al unei 
vieți, al unei opere, 
al unei epoci tulbu
rătoare In eemnlfiea- 
țfi. Din păcate. Inten
ția nu a fost Integral 
realizată. Ceea ce ne-a 
rămas este cu adevă
rat un „fragment au
tobiografic*. altfel spțw 
o parte de Început, 
dintr-un întreg care 
se anunța de propor
ții. Dar acest „frag
ment*, cu o unitate 
Interioară. Ideatică și 
compozițională. ' Im
presionante. prezintă 
Indubitabil un Inte
res excepțional. E. In
tr-un fel pilduitor, 
memorialul procesului 
formației spirituale a 
celui ce va deveni, 
paste ani conducătorul 
scolii monografie^ so
ciologice de 
res'.î.

Memoriile 
mltrie Guști 
lltăll expresive. Ceea 
ce creează aici atmos
fera particulară este 
surprinderea, cu un 
remarcabil criteriu se
lectiv. a momentelor 
chele care l-au 
figurat spiritual 
sociolog. Modalul pare 
a fl Xenopol cu _In-

Băril- 
Neam-

ia Bucu-

Iul Di
nu au ca-

con
tra

mane de la începutul 
veacului

,Esto desertaă am
plu și ....................
vădită 
Indica 
dă șl 
urmat) 
procesului 
(lecturi, 
teatrelor, 
muzeelor).

Evocarea ce pitatrea- 
ză mereu In cadrele 
deceniilor 1890-1910. 
Numai uneori me- 
morlalbiul „evadează* 
In deceniile Interbe
lice pentru a face utLl 
examenul comparat în
tre ceea co a fost „1a 
belle cpoque* șl decă
derea silită a vechile.' 
așezăminte. Memorabi
le rămln paginile des
pre condiția universi
tății germane degrada
tă după 1933 de regimul 
hlUerlst. Sociologul 
renunță e!d la ținuta 
detașată. regreluL dez
gustul șl dezaprobarea 
fiind comunicate cu 
netă!nulte accente cri
tice.

Să regretăm că aces
te memorii au fost o- 
prite Intr-un punct do 
unde puteau deveni 
infinit Interesante pen
tru dUtorul preocu
pat de fenomenul ro
mânesc. Vrem sA spu
nem că evocarea bo 
oprește aproximativ 
In 1910, dnd GusU de
vine titularul cate
drei de sociologie n 
imlversltăUl Ieșene» 
Șt despre cile n-ar fi 
putut depune mărtu
rie Dim. Guști, cu
noscător profund, din 
Interim-, al vieții lnte- 
lectuai-șlilnțlflce. po
litice șl sociale a epo
cii zbuciumate dintre 
cele două războaie 1 
Dar așa cum ne-au 
rămas. ..Fragmentele 
autobiografice” alo Iul 
Dlmiirio GusU cbn- 
stilule o pagină nota- 

reculo- bilă a literaturii noas-

torta Ideilor melo“ sau. 
șl mai plauzibil» au- 
tobiosrafla fostului său 
profesor. socioSogul ui 
economistul german 
Knrl BQcher. Evoca
rea tinde astfel spre 
exactitate aproape so
ciologică. cu un ușor 

E elan megaloman, scă
pat de eub cenzura 
autorului, mărturisirile 
osctllnd Intre patetic 
și recreeze obiectivă. 
„Lectorul ai nu caute 
în aceasta, carte — ne 
provine Intr-un Ar
gument Miorul — o- 
neră de romancier, 
nici do istoric propriu- 
zlx. Fără Îndoială, fap
tele alnt adevărate, 
produc Impresia de 
descoperire progresi
vii. do creștere natu
rală (care nare pro
prie romanului). Dacă 
lectorul nu are gus
tul vlu._. cA nu des
chidă această carte.. 
Nu am intenția a eerie 
Memorii. Jurnale In
time, Mărturisiri sim
ple, înseninări zilni
ce, Istoria vieții ln- 
tr-o desfășurare pa
noramică de’ oameni 
șl lucruri din vani
tate. Ipocrizie, bana
litate,' cu pretenții a 
oferi o lecție. Atunci 
pentru ce scriu aceas
tă lucrare ? Pentru 
că am promis studen
ților : lor le-o doto- 
resc. Apoi pentru ve
rificarea cu viata mea 
proprio a etatemulul 
meu de glndlre fiocio- 
loalcă. etică, politică 
61 Istorică. Verifica
rea unul sistem de cu
noștințe corespunză
tor unul sistem de 
viață. Scris cu since
ritate șl maximum de 
probitate Intelectuală*.

Astfel închipuită, 
lucrarea este totuși 
(chiar dacă nu a fost 
voltă asa) una 
memorialistică. Tră
iește alcL surprinsă 
cu culoare sl t„_ —
Bere, atmosfera riet- tre mcmortaltaUce. 
dă si academică a vie
ți! universitare

instetent (cu 
Intenție de a 
totuși o pli

uri drum de 
modalitatea 

formativ 
frecventarea 
concertelor.

de

gcr- Z. ORNEA

lățirea regimului do funcționaro 
cazanelor de ; ; :-----
cercetării aplicative.

★

Institutul romăn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat. 
Joi. o seară culturală consacrată Zi
lei Raționale a Republicii Venezuela.

Cuvlntul de deschidere a fost ros
tit de prof. unlv. dr. docent Mlhnea 
Gheorghiu, prlm-vlcepresedlnte al 
I.R.R.C.S.. după care Constantin MA-

• ducă, director al Direcție’, teatrelor 
din Consiliul Culturii șl Educației So
cialiste. a prezentat auditoriului Im
presii de călătorie din această țară, 

în rindurile invltaUlor se aflau 
funcționari Buperiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum șl Va
lentin Hemândez-Acpsta, ambasado
rii Republicii Venezuela la Bucu
rești.

Asistenta a vizionat apoi filmul do
cumentar ..Caracas*, producție a «rtu- 
dJSourilor din Venezuela, șl filmul or- 
ttstic „Simon Bolivar*.

La Dovn a avut loc. lol. vernisa
jul expoziției „Economia hunedorea- 
nă in plină dezvoltare*, organizată In 
cinstea Conferinței Naționale a par
tidului. Expoziția oglindește prin 
produse, grafice șl fotografii reali
zările obținute de oamenii muncii 3,zările obț------
din județ ta anii care au trecut de 
la Conferința Națională a partidului 
din I9ff7 șl pînă In prezent

*
Filarmonica dc stat „Oltenia* din 

Craiova șl-a Inaugurat, }ol seara, 
secția de operetă, cu spectacolul 
,.Singe vlenez*. Opereta craioveană 
înfăptuiește astfel un deziderat al 

meloman ,d!n cetatea BȘ-

(Agerpres)

j.OUlgC ... 
înfăptuleși 
publicului 
njeL

Excursii cu autocarul
în străinătate

In acest an. Ministerul Turis
mului propune amatorilor do 
drumeții o acrie de programe 
turisUco pe cit dc variate, pe 
allt do atractive. Printre aces
tea se numără excursiile cu 
autocarul In R. P. Bulgaria și 
R.S.F. Iugoslavia. Color carp 
preferă plaja mării în stațiuni
le bulgărești „Albona* șl „Var-f 
na*, datele Dlccârilor a-au sta
bilit astfel : pentru „Albena* în 
zilele da 15 șl 22 iulie, 5. 18, 21; 
23 șl 29 august, Iar pentru Var
na. In zilele de 15, 20 si 39 iulie, 
1, 0. 20 șl 23 august. Oficiile ju
dețene cta turism din întreaga 
țară organizează excursii de dta 

âle po Itinerarul : Bucureșt!- 
' Sumen - Varna-BurHas-Knzan- 

llk-Softa-TImovo-Bucureșll, cu 
plecarea in zilele dc 14 august, 
ll septembrie șl 2 octombrie, 
precum șl pe Itinerarul Bucu
rești - Tlmovo - Stara Zagora 
Burgas - Nescbăr-Varna-Balciît- 
SUtattn-Bucureijtl, cu plecări In 
tot cumul anului. Alte excursii 
elnt organizate Intre 18—21 f;cp- 
tembrie șl 2—8 octombrie. Da 
asemenea, peritru excursia „Cir
cuitul Bulgaria! In 10 zile* ple
cările rint in zilele de 5, 12, 19, 
22 și 29 august.

în zilele de 20 august. 10 sep
tembrie ș! 10 octombrlo, auto
carele O.N.T. „Carpați* Bucu
rești vor pom! Intr-o călătorie 
de 18 zile prin IL P. Bulgaria ?șî 
R.S.F. Iugoslavia. în cadrul a- 
ccstel excursii ®o vor vizita lo
calitățile Tlmovo, Stole iov,calitățile Tlmovo, Stoieldv, 
Plovdiv, Sofia, HUln. Skoplje, 
Titograd, Koior. Dnbrovnlc, 
Spilt. Pil tvlee, Rijeka, Ljublja
na. Zagreb, Beograd. La Întoar
cerea In țară so vor vizita ..Peș
tera muierii0 el mănăstirile Tls-~ 
mana, Horezu și Cozla. \

Pentru toate aceste excursii, 
O.N.T. „CarpaU" asigură cazare:-' 
masS, ghid, programe turistice, 
bani da buzunar in valuta 
vizitate, servicii da cate; 
La cererea unor institut" 
prinderi sau

ita țârii 
igoria I. 

or Instituții, Inlre- 
- - organizații eu al

cătuiesc programe turistice pe 
Itinerarele solicitate. Informnlll 
și Înscrieri — la ofldBo județe
ne de turism din Întreaga țară 
șl la filiala O. N. T. CarpațH — 
București (Calea Victoriei IOT). 

—.—-.. . -  I

TURISTICE
GORJENE

- ' i ''

NOI POPASURI

TG. JIU (Corespondentul 
„Sdntell*, M, Dumitrescu). Cei 
rare străbat Carnații prin tae- 
cătoarea Latalcl, pârcurgincl 
șoseaua aafaltală Tg. Jiu — i Pe
troșani, pot face un ideal popas 
în defileul Jiului. Aici, oficiul 
județean do turism Gorj a 
construit, la km 14, o frumoasă 
cabană denumita „Lainici", 
caro dtaptuM de un restaurant, 
bufet, locuri de cazare In ca
bană șl căr.ițe. în cudnd i va 
avea șl o bază sportivă cu te
renuri do volei, de handbal,, o 
poplcărie șl o piscină. Cabana 
„Lainic!" nu este Insă singurul 
popas turistic nou apărut in
Gorj șl încă neconsemnat pe
harta turistică a țării. Lingă 
------ 1 Tg. Cărbunești, Ia niar- 

păduril Stejeret, pe malul 
inel Blahnlța, s-a dat In folo- 
iință o cabana care dispune de

orașul 
ginea

'.
restaurant cu grădină șl do 
confortabile locuri de cazare. 
Un punct de mare atracție 1a 
cabana Stejeret îl constituie 
rezervația de veverițe din pă
durea Înconjurătoare. în cea
laltă extremitate a județului, 
orașul Novac! este focul de 
pornire spro Paring. In stațiu
nea IUnca, situata la 1 GOT me
tri altitudine. înconjuratA de 
brazi, stațiunea dispune de 
cinci cabane din care cea mal 
atrăgătoare este „Ciuperca* — 
denumire data do însăși forma 
e1 — o adevărată fantezie ar
hitectonică. Prin modul In care 
au fost amenajate, dotate șl a-

■ • ■ 6.J.T.
po-

provlrionate, cabaneto 
Gorj consUlute IM atlten 
păsuri turistice atractive.

I
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DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

_ _ L. -.1 aspecte ale
dezvoltării democrației socialiste. 
Gustav Husak a epuș: Relevlnd 
această evoluție pozitivă, noi Elini.

ffOSM kUĂRii

'LX> T^O’'1

articolul subH- 
—‘ ~ i a al- 

malul

refilei'*1’ 
de cercetări 

Programul
- --f.partidului șl a guvernului unei colaborări tot mai ac-

Congresul Ligii internaționale

< ȘîisțanțÂ--

MUREȘ '

iceau de gardă, 
î..

mâni au fost depu

Armate , alo României 
Popular© Cehoslovace, 
membrii dcâ " ’ s'“ 
roanA de fiu. 
lor sovietici.

Consiliului d®

tlve a specialiștilor cu co-

Ton te aceste ’ real IzăH, 
rod al talentului creator ai 
oamenilor muncit, reflectă 
preocuparea neabătuta a

polonez pentru dezvoltarea,

■

R. P. POLONĂ

f
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Excelenței Sale Domnul general de corp de armată 
MOBUTU SESE SEKO

Președintele Republicii Zair

KINSHASA

Cea de-a Xîî-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Zair îmi 
oferă pilcului prilej de a adresa Excelenței Voastre, in numele Consi
liului de Stat, al poporului român șl al meu personal, sincere felicitări 
și cele moi bune urări de sănătate șl fericire personală, de-progres șl 
bunăstare poporului zalrez prieten.

Amintindu-ml cu deosebită plăcere despre vizita recentă în fru
moasa dumneavoastră țară, despre contactele și convorbirile rodnice pe 
care le-am avut, îmi exprim șl cu această ocazie încrederea că bunele 
relații existenta șl colaborarea pe diverse planuri dintre Republica S> 
cia.lta‘3 România și Republica Zair se vor dezvolta în continuare, în in
teresul ambelor noastre popoare, al înțelegerii și colaborării interna
ționale. /

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stal 
aî Republicii Socialiste România

Vizita delegației militare romane 
in Cehoslovacia

Joi, Serglje Makicdo, adjunctul dl- Nlcolac Ecobcscu, adjunct al minis- 
rectorulul general al Programului trulul.
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, !-‘ii convorbire a participat Alexan- 
director al Biroului regional pentru al Proara-
ÎMÎ« ourrr^nn rtin GriSitul Anulat “oftare ^Bu^eș^l '

Nicoiao Ecobeseu a oferit un dejun 
in dns-.ea oaspetelui.

(Agerpres)

Techirghiol '72
Cea mai veche stațiune balneară 

de pe litoralul românesc nl Mării 
Negre se prezintă in actualul se
zon estival cu noutăți Aid ,a fost 
dată de curind In folosință o nouă 
bază de irnlament cu băl rec! șl 
nămol, avfnd o capacitate dc chcs 
2 0©0 de Jocuri. în apropiere, un 
complex hotelier cu 1 3S0 de locuri 
și-a primit primii oaspeți. Tot 
aici se află In stadiu de finisare 
un sanatoriu ș! o bază dc trata
ment cu 850 de locuri, 
avea program pcratonehL

circa 4 hectare din interiorul forti
ficat se va amenaja un parc do o- 
dlbnă.

felWAVJMI

Bucurii 
pentru copii 

în ultimele zile, au luat ființă 
un număr de 29 de grădinițe se
zoniere. In tot atltea sale suce
vene. Copiii țăranilor cooperatori 
beneficiază alei de un variat pro
gram instrucllv-educatJv. de ca
zare șl masă Jh condiții bune. Pe 
baza măsurilor luata da comitetul 
județean dc partid, se fac Intense 
pregătiri pentru ca In următoarele 
zile numărul grădinițelor șezontare

T'I
țările europene, din Orientul Apropiat 
ți mediteraneene a fost primit dc 
Gorneliu Mfinosca, ministrul afaceri
lor externe, șl a avut convorbiri cu

Joi dimineață a plecat la Moscova La plecare, pe aeroportul Olopenl, J 
o delegație de activiști al Consiliului delegația a fost salutată do membri ț 
SiSS.'ssw: țț,,?"’"1;’-’ “țsUu'S-S- i 
Cultură și Educație Socialista din P-c*™»- de reprezentant! ai Am- .
județul Dolj, care, la .invitația Aso- basadel Uniunii Sovietice la Bucu- ’
dnțiel de 'prietenie sovleto-romănă, 
va tac© o vizită In. Uniunea Sovie- 
JtfâL (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Rc- aniversări a ZUel națjonaîe a acestei 
publici! Socialiste România, Cornelia țări. 
Mânescu, a transmis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republldi Argentina, Eduar
do McLoughlin, cu ocazia numirii 
sale in aceasta funcție.

A
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Sodallste România. ComeUu 
Mânescu, a .trimis ’ministrului' afa
cerilor externe al Republicii Zair. 
Nguzn Kart I Bond, o telegramă da 
felicitare cu prilejul cele! de-a XH-a

*
Joi g-a înapoiat ta CsoiSaia. ve

nind de la Helsinki, delegația româ
nă condusă da Dumitru Ghlse. vice
președinte al Consiliului Culturii s! 
Educație! Socialiste, care a participat 
ta Conferința miniștrilor culturii din 
Europa, organizată da UNESCO în 
canltaîa Finlandei. Intre 19 si 38 !u- 
siio a.e.

1 y 5.39 autoturisme renta In numerar pfr.ă la 12 (MM) lei : 
' _ ~ .. i, ZZ.'.j variante a

, Categoria a 6-a : 83.16 
lulctaria.—-Iugoslavia—Unsa- 

_ lei 5 Categoria a 7-a : 74.55
variante a 1 OM lei ; Categoria a 8-a : 
-99,05 varianta a MO let : Categoria n

Categoria ___ _________ ___ ____  .„ ___
ț,Moskvlci 4631412" plus diferența Cnteaorin a 5-a : Sfl.15 
in numerar pină la 73 0©B Iei : Cate- 3GM lat'; ~
Eorla a 2-a : 3 variante 23 la sulă a excurell I
12 500 lei șl 2 variante 10 la sută a rta a 2 MM
5 0'00 lei ; Categoria a 3-a : 20.60 va- ' '
riant® a 25 000 lei; Categoria a 4-a : .................. _ _ _____ „
23,80 excursii In U.R.S.S. plus dlfe- 9-a : 522,95 variante a 3M) lei.

Sistematizarea 
localităților

Fină In prezent, au fost defî 
nitlvate șl aprobate de către con
siliul popular județean schițele do 
sistematizare pentru 29 de comune 
șl 6 orașe din județ. între acestea, 
ss numără centrele rurale Corund, 
Gălăuțaș, bazarea. Remetea. în- 
cazul comunei Voslobenl e®te !n- 
cîusă și slsSemaUzarea localltâHl 
balneo-lurislicc Izvorul Mureș. Un 
element inedit al schițelor de sis
tematizare este cuprinderea unor 
prevederi privind crearea de zone 
de agrement specifice, prin valo
rificarea resurselor bogate de apă 
minerală locale sub forma 
șîrandurl și stațiuni de interes 
cal. Pinâ. ta snrșltul acestui 
toate comunele șl orașele din 
dețul Harghita vor dispune 
schițe de sistematizare.

. j ■ *« ■ ■■ ■

-HARGHITA^ sporească ia 43.

Trandafirul
„Foc de tabără'
După cele opt soluri de trandafiri 

realizate de cunoscutul biolog Ru
dolf Pâlotway, directorul stațiunii 
experimentale hortlvlflcole Cluj, 
din care unu! îl poartă numele, un 
colaborator ol său. cercetătorul 
inginer Ștefan Wagner a realizat 
un nou sol de trandafir care a 
fost denumit „Foc de tabără". Noul 
trandafir se pretează la plantari 
in parcuri șl grădini, are petale 
roșU-cărămlzll, înflorește abundent 
In timpul verii șl este rezistent ta 
boli. Cercetătorul amintit a mai 

, • realizat un sol de trandafir care 
LiZ Poartă — pinii ta omologare — 
ae simbolul 323/25. El se distinge 

prin flori mari de un roșu strălu
citor.

v ,
A doua tinerețe

: a cetății medievale
C Cetatea medievală din Tg. Mu

reș a fost supusă in ultimii ani
I unor ample lucrări de restaurare. 

Conform studiilor elaborate ds
1 Institutul județean do proiectări a 
| fost propus ca acest monument să 

fie transformat intr-un comolex
I cultaral-arltalic. Astfel, clădirea

rAfrn-nroo l centrală este deutlnătă unul club ni tngvrprcz) ț tineretului ; bastioanele lăMcarl- 
ț lor, blănarilor ș! dogarilor nu fost 

use pentru scoburl muzetatlce, 
ionul măcelarilor va li'"" " '

■ .BISTRIȚA-^ 
NĂSÂUD

eExpoziție 
a iscusinței 
și hărniciei

La Casa de cultură din . Bistrița 
a-a deschis o expozlțlo caro Înfă
țișează realizările industriei locale 
șl ale iscusițllor meșleș’jg.irî de 
na aceste meleaguri. Printre cele 

. peste 1 (Mffl do exponate, alătură de 
utilajele pentru Industria fpres- 
țleră, mobilă. încălțăminte șl' con-? bnJttionul mficclarjlor va gAzckH k»u« u. wit-

.........
care st) remarcă vestitele pieptare 
șl bundlîo do BIrgău Împodobite 
cu motive ornamentele folclorice. 
Expoziția Ilustrează, totodată, pre
ocuparea pentru valori floarea su
perioară a resurselor locale de 
materii prime șl revjtallzarca unor 
meserii tradiționale.

trfi In folosința nrtlșUlor. reriitorj- 
lor șl ziariștilor pentru activități 
d© club și pentru organizarea de 
expoziții In incinta cetății vor fi 
amenajate magazie dc prezentare 
a arîleotetor de artizanat, cofetării 
și pauses'll, tar pe o suprafață de

ă SPORT A SPORT A SPORT SPORI bfîUbruițl U&I-WK1 SIPORJ;

JsJumeul de tenis de la WJmb’e- 
r vr a conîinuat cu disputarea 
primelor partide d!n turul trei ai 
probei do almplu bărbați. Favoritul 
nr. 2 al concursului, jucătorul român 
Iile N&sta®e, l-a fatltaSl pe veșt-ger- 
manul Juergen Fassbender, pe care 
l-a Învins cu 9—8, 6—3, 6—4. Tot o 
victorie ta trei Boturi a obținut șl 
Ion Țlriec, care l-a ellmiMt cu 8—B, 
0—1, 6—2 p© ausțraUonul Phillips 
Moorș.

Alic rezultata ; Parun (Noua Zaj- 
lanriă) — Bungert (R, F, a Germa
nici) 6—4, 4—6, 9—7, 9—7 ; Barthes 
(Franța) — Stockton (S.U.A.) 6—3,
0—3, 5—7, 0—4 ; Ornniftg (Spania) — 

■ PlelrangeU (Italia) 6—2, 0—2, 6—1.
—

de hochei
i

Ln hotelul ,.Internațional" din 
Mamaia au început Joi dimineața lu
crările colul dc-al 57-lea Congres a- 
nunl al Ligii internaționale de hochei 
pe gheață. Participă peste 89 de re
prezentanți ai Ligii ■>;! al federațiilor 
naționale afiliate, din 25 de țări din 
Europa, Asia și America.

La deschidere, Nlcolao Bozdoc, 
președintele Federației romfine de 
hochei pe gheață, a roaUt un cuvînt 
de salut, wind deplin succes lucră
rilor congresului.

Organizarea actualului congres Sn 
Romania, organizare caro se dove
dește Ireproșabilă — a spus 
heame, președintele Ligii - 
zlntă o recunoaștere a bogai 
vltățl pa plan Internațional ,

rației române de hochei p® gheață, 
amploarea tot mal maro pe care o ca
pătă aceat sport In România.

Timp de șnso zile, congresul va 
dezbate numeroase propuneri ale 
federațiilor naționale privind modi
ficarea unor reguli de Joc. va adopta 
un nou stalul al UglL vă desemna 
pe organizatorii campionatelor mon
dial© 6i europene pentru anii 1974, 
1975 si 1976, va alege președintele 
Ligii, precum și membrii Consiliu
lui acesteia p-onlni următorii trei ani. 
Pe ordinea de ;zi sini trecute si alte 
probleme care privesc dezvoltarea ?i 
perfecționarea acUvitățli Ligii Inter- 
naționalo de hochei pe gheață..................... f]

Ieri în țarii : Vremea s-a încălzit 
cu deosebire In jumătatea da sud- 
vest's țării. Cerul a fost variabil moi 
mult noroa in Moldava, undo au că
zut ploi temporare șl cu caracter do 
averse însoțite In curcul dupâ-amle- 
z!l de frecvente descărcări elect rice, 
înnorări temporare a-au mal pro
dus și In Maramureș ș: Transilvania, 
unde s-au semnalat averse locale do 
ploaie. Violul a suflat moderat, pre- 
zentÎBd unele intensificări In' Mol
dova șl pe litoral. Temperatura ac
rului la ora 14 oscila Intre 13 grade 
la întorsura Buzăului și 30 de grade 
la Becii o:. '

probabil 
talie. în i

• BAYERN, CAMPIOANA. Cam
pionatul de fotbal al R.F. a Ger
maniei s-a încheiat cu victoria echi
pei Bayem MDnchen, care, in uit 1- 
mul meci, decisiv pentru Jocul In- 
Ul, a învins cu 5—1 (2—0) formația 
Schalke 04. Bayem MUnchen a mai 
fost campioană în 1989. De data a- 
ca’ista, echipa Iul MOller o realizai 
55 de puncte din 34 de partide, cu 101 
goluri majeate si nun)ni 39 primite, 
o GIMNASTICA. După cum trans
mite agenția China Nouă, echipele 
de gimnastică ale R. P. Chineze au 
plecat lnțr-un turnat In Iugoslavia, 
România șl Siria. Delegația gim- 
naștlter chinezi este condusă do 
Sun Tzu-lu și Con Slno-clan. o 
BOX. Nord-amcrlcanul Slando Ra
mos și spaniolul Pedro Corrasco 
șl-au disputat, la Madrid, titlul 
mondial de box (dedsrat vacant) În 
categoria ușoară — versiunea 
W.B.C. După 15 reprize, In cursul 
cărora s-au schimbat lovituri nă- 
praznlce, victoria a fost atribuită la 
n’.incto Iul toi moș. în cadrul acele
iași gale, tot la categoria ușoară, 
fostul campion curoocan, anantolul 
Miguel Veififi.rjuez (car© s-a antrenat 
recent in țara noastră cu Eustațlu 
Mărgărit) l-a Învins la punct©, In 
10 reprize, pe australianul Jahe 
Gulyno.

o FOTBAL. BRAZILIA CEHO
SLOVACIA 0-0, Al doilea act al 
turneului de fotbal „Cupa Indepen
denței" s-a deschis p® stadionul Ma- 
racana din Rib de Janeiro cu meciul 
dintre selecționatele Cehoslovaciei 
și Braziliei, arbitrat de Kurt Tschen- 
cher (R.F.G.). Cel 100 009 de spec
tatori ptrezențl In tribunele acestei 
rt 'așe arene n-au avut Insă satls- 

.țbi de a asista la Înscrierea vre
ți gol. In truc! t faimoasa linie de 

a Braziliei n-n reușit, 1® ciuda 
eforturi disperate. ®ă stră- 

.gă apărarea oaspețllc», în care 
etrMucU portarul Vlktor.

(Agerpres)

pentru zilele de 
,ari : Cerul va fi 

cu Innorărl mai accentuata 
In nordul șl estul țârii, unda vor că
dea ploi locale la începutul Interva
lului. In rest, averse izolate. Vini 
slab pfafi la potrivit, temperaturile 
minime vor fi cuprins© intre 8 și 10 
grade, Iar maximele vor oscila intre 
20 și 30 do grade, local mai ridicate. 
La București s Cerul va fl variabil, 
vlnt slab, plnă la potrivit, 
tura In ușoară creștere.

„Lupte împotriva poluării apelor 
privește atit pe fiecare 

cit și toate colectivitățile
ispondenjd lemnaiă de Jean Rviiicker, ziarul prezintă, în 
dta 24 iunie, textul unei ‘legi asupra proiecției apelor 

" i da la 1 iuEe. ■"

permis nu se efibercaaă declț dacă 
est© asigurată vărsarea in gurile 
de canalizare a apelor folosite.

Legea prevede că Instalații de 
securitate, controlate în mod re
gulat, stet : Indisponibile pentru 
cel care vor să fabrice, să, trateze, 
să traverseze și lă depoziteze ma
terii cc ar ipu'ea ®S altereze apele, 
in primul rind combustibilii si car
buranți! lichid.

Legea mn! precizează că cel 
care foîosasc vehicule rutiere, ma
terial feroviar rulant, vapoare cu 
motor, aeronave etc. trebuie afi ta 
toate ntaswUe utile Împotriva po- 
lu.1 r ii.

în continuare, articolul 
ntază câ spălarea mașini! sau 
tor vehicule eu motor pe 
unu! tec sau riu este Interzisă cu 
de Avi:șire.;

De asemenea, o autorizație

Tn articol se arată do la început 
efi legea nu va fl Îngăduitoare cu 
cel care vor comite infracțiuni. 
Se prevăd pedepse cu Închisoarea 
Si amenzi pentru cei din vina că
rora se poluează apele. Chiar sim
pla neglijența poate 6ă atragă con- 
iravonlontuiui sancționare© cu În
chisoarea și o amendă considera
bilă. Aceasta este valabil alR în 
cazul vărsării în riuri b reziduuri
lor sau a lucrărilor de excavai ii ili
cite, de materii ce alterează apele, 
dt șl In cazul cirul nu se iau ml- 
surlie de prevenire a poluării la 
fabricarea, tratarea, transportul sau 
antrepoziiarea unor asemenea ma
terii.

Un punct Important al legii — 
arata mai departe ziarul — îl con
stituie articolele care tratează des
pre permisul de

partea autorităților este ,necesară 
pentru n depune materii solide in 
np<! sau in vecinătatea acestora, 
cu și pentru exploatarea pietrișului, 
nisipului sau altor materialo în 
carierele sau apele do suprafață.

Mai departe in articol se arată 
că trei ordonanțe vin să cornple- 

iea. Una din ele privește 
ie de spălare, clăilre ei cu-

FRAGA 29_— Corespondentul A- 
" aru, transmite : 

Armate ale Re- 
România, condusă 

do general de armată Ion Ionita, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. ni P.C.R., minis
trul forțelor armate, care se află 
intr-o virilă oflctaia de Erlclcrtic 
in Cehoslovacia, a plecat intr-o că
lătorie prin țară,

Miercuri, membrii delegației au 
fost însoțiri de general de armată 
Martin Dric, ministrul apărării na
ționale a R. S. Cehoslovace, “ 
personalități cehoslovace.- • ____ ______ __ — .

La Kosice ~ prima etapă n călă- flori din partea delegației Forțelor 
toriet. delegația forțelor noastre ‘ 
armate și persoanele oficiale ceho
slovace care o însoțcac.. au vl- 
zilat pcoaln superioară de avia
ție din localitate. Ln mitingul 
organizat in cinstea reprezentan
ților Forțelor Armate ale Româ
niei ou luat cuv’n'jii: snneral- 
mrdor Jan Koval, comandantul șco
lii. seneral-malor Aurel Nl-ulos-u, 
comandantul aviației. A vorbit, ds 
asemenea, ministrul forțelor ar
mate, Ion ion ii 5. în continuare,

membrii delegației nu fost oaspeți! 
Gombisiatu'.ii! siderurgic din locali
tate.

în cursul călătoriei, oa.'pejii șl 
persoanele care-i însoțesc s-au de
plasat ta Z.voien. localitate unde se
nflfl unul din numeroasele rrtonti- 

so află mente ridicata in memoria zecilor 
Prietenia de mii do ostași români care fi-nu 

jertfit viața pentru eliberarea Ce- 
hosîovadei. La monument erau arbo
rate drapelele de stat ale României 
șl Cehoslovaciei. Militari și pionieri 
făceau de gardă.

în semn da cinstire a eroilor ro- 
coroane'do 

ațlej Forțelor 
ți a Armatei 

HH . De asemenea.1 
■legației au depus o co
lori la Monumentul erol-

Jot, membrii delegației militare 
române au depus o jerbă de fiori 
ta Monumentul eroilor români d'n 
localitatea Banov.

în aceeași zl, delegația Forțelor 
Armate ale Românie! a sosit la 
Bmo, unde a vizitai; Academia Sil
ii iar ă.

Plenara comună a comitetelor centrale 
ale Frontului național din republicile

?i
CUVÎNTAREA LUI GUSTAV HySÂK

PRAGA 20 (Agorpres). — în eu- s-a referit ta diferite 
vlntarca.rostită In plenara comună a j—j«-<i
comitetelor central© ale Frontului na
tional din republicile Cehă șl Slova- .... _ ... .
că. Gustav Husalt. secretar general totodată. d*e lucruri mai eint de
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. făcui, cite lipsuri mat există In nu-
a relevat Intensificarea activității ‘ 
tuturor organizațiilor care intră In 
componența Frontului. El a men
ționat că aceasta și-a găsi t o 
reflectare In Înfăptuirea unor ac
țiuni Importante, cum au fost con
gresele unor mari organizații ob
ștești și ale unor organe și orga
nizații politice, in activitatea cetă
țenilor în cadrul Frontului Vorbi
torul a arătat că ca confirmă, ast
fel. justețea acestui etatem politic 
ta care sini oritânlzafi milioane dc 
oameni ai muncii din Cehoslovacia. itoctallslă eă avanseze In perananen- 
care participă In acSIvltatea poiltl-

meroase sectoare, știm unde trebuie 
imbunătăUtă munca.

în continuare, secretarul general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia a 
subliniat că principate!*) sarcini pro
puse In acest dnetoal In domeniile 
politic, economic si cultural, precum 
și in domeniul ridicării nivelului de 
trai slrit Îndeplinite cu succes, na 
etape. Cu toate succsscle obținute, a 
arătat vorbitorul, trebuie, să îmbună
tățim, să perfecționăm pretutindeni 
munca noastră pentru ca societatea

_ ___ __ ... _____ _ , ____ ță : no propunem țeluri șl «ardnl 
câ s! economică. Ia conducerea «ta- tot mal Înalte, sporim răspunderea 
tulul, la rezolvarea sarcinilor viitoare tuturor părtUor componente ale 
de dezvoltare a societății. După ce Frontului național

Pejatru prima dată ta cel 16 an! de 
ui' Tunisia ți-a cucerit indepen

dența, președintele Ilablb Bourgulba 
întreprinde o vizită oficială îi) 
Franța!

După cum se știe, relațiile dintre 
cele dodii țări au înregistrat nu pu
ține perioade dificile, in care ten
siunea a .atins uneori grade acute. 
Așa a fost ta timpul crize! din 11X11. 
care a degenerat in violente ciocniri 
armate, Încheiate abia după acordul 
Franței de a-șl retrage baza militară 
de la Blzerto. Naționalizarea de că
tre Tunisia a terenurilor cotonllor 
francezi: in 19M.' a atras, de aseme
nea, o lungă perioadă de încordare. 
Dar, In pofida tuturor acestor difi
cultăți, Franța a continuat să fie pri
mul furnizor șl principalul client al 
Tunisiei, poziție ce o deține șl In 
prezent. Presa Ecoalc în fă ta relief 
faptul că, in ultimii ani. dependența 
economică ă Tunlzle! față de fosta 
metropolă s-a redus treptat, pe mă
sura dezvoltării tinâruiui stat Înde-, 
pendent

Deși contenciosul f rar.ro-tind stan 
nu a fost iheă complet roluțtoMt, 
„propriile lor interese, scrie „Le 
Monde“, le-au dus pa cele două țări 
la consolidarea Înțelegeri! reciproce : 
in afară de pozițiile economice .și 
culturale, Franța consideră alianța 
cu Tunisia o componentă Importantă 
a poIltWI salo în lumea arabă, date 
fiind poziția strategică a acestei țări, 
opțiunile sale moderate și orientarea 
prooceidenlalâ a diplomației".

Referindu-so la agenda convorbi
rilor dintre Georges Pompidou șî 
Habib Bourgulba, agenția Franca 
Press relevă că, pe lingă analiza re
lațiilor bilaterale, președintele tuni
sian urmărește șă convingă Franța 
să particip© ta o conferință a țârilor 
riverane ale Mediteranei. (După cum 
fie știe, recent, ministrul de externe 
alge-ian, Boulefllka, a lansat o ase
menea propunere). Definind poziția 
Franței în această problemă, pre
ședintele Pompidou a darlarat ta ca
drul unul interviu acordat ziarului 
guvernamental tunisian „La Presse" : 
„Nu slntem indiferenți față de a- 
ceasta. dar lucrurile nu par să ee fl 
maturizat suficient pentru o partici
pare franceză. Aceasta nu Înseamnă 
citași do puțin că Franța n-ar fi, 
pregătită pentru schimbul de păreri 
bilateral", a adăugat el-

Cercurile politice franceze apre
ciază astfel că problemele relațiilor 
reciproce vor domina actualele con
vorbiri. ’

A. BUMBAC

■fi

H- în R. P. Polonă, activi- rate ta* Potenta pe terimul, InleasUica 
fcf&Plh ‘admehlUo sWnteî’-"5Uln(«l «1 tehnicii. ‘ ',mA șlilnțlfW 
«I ! tehnicii "se remarcă prin Tonte aceste "realizări, cent pe extîn 

lnh: tutelor 
apoclallzaie. , „ . .
pornește de la neccsliatea

“fateâ 'fa 'tidmen!!!© șUfatel W 
ți tehnic!!' sa’ remarcă prin' 
numeroase si importante 
realizări, care contribuie Ia 
ridicarea continuă a efi
cienței producție! mate
riale. la progresul tării. La 
loc do frunte ■ «s situea
ză ■ realizările unor labora
toare ș! institute de cerce
tări tehnlco-știtațiflce care, 
dazvoltlndu-ri -legăturile cu 
colectivele din întreprin
derile industria^, creează 
tllaje șl aparate noi. contri
buind astfel ta ușurarea 
muncii omului, ridicarea 
produe’JvltățĂl muncii șl 
snaienjlzaren producției. 
Spre exemplificare- aă a- 
m Intim că specialiștii po
lonezi nu schițat proiectele 
pentru echiparea cu utila-’ 
je moderne a numeroasa 
noi centrale electrica și în
treprinderi din Industria 
constructoare de mașini, 
pentru mecanizarea lucră
rilor grote și „computeri
zarea" conducerii și dirijă
rii producției In industria 
carboniferă. Datorită Înal
telor lor calltătl tehnice, 
multe din utilajele șt apa
ratura create do institutele 
do re re© țări științifice, in 
colaborare cu muncitorii șl 
inginerii din Întreprinderi,.

diversificarea șl modernl- 
jaru. zarea continuă a economie!

, „ , , , '* ,n’ Datorită fondurilorternațlonsl de ta Bostan, , 
mintcomputerul K 202 ■—
croat ta uzinele de aparate

și-au dștlfsai renume si 
d’ncolo de hotarele (" 
Anul trecut la Tirgul 
temațlonal de la Po: 
mintcomputerul K 202
Cruai iu uiânciv de apor.'iui narator
do măsură „Era" din Var- institui»

centre de cercetări știin- preape activi 
țlfîee In Întreprinderi. Mi- că ți tehnică

șovLa — a etirnit un deose
bit Interes printre specia
liștii străini. Se mai pot 
cita multe alte exemple ce 
demonstrează avtatul șl e- 
fldența activității desfășu-

zarea continuă a economiei. pentru materializarea sar- 
—..—, acpr- <

dale de stat, au fost înzea- . do Gong: 
trate in ultimii ani eu fl- P.ăLU.P.

tură nouă numeroase 
iiuuiule, laboratoare șl 
centre de cerceiaH știin-

a’e șlltațeL 
țv, ou" nu te atft'h p< 

ptan inîcni,- cU șl pa plan 
internațional.

Acestor necesități lo răs
punde și holărirea Con- 
elllulul de Miriiș'-ri al R. P. 
Polone, adoptată zilele tre
cute, prin care se alocă su
plimentar no! resurse sec-; 
torului de cercetare ștlln- 
fiflcă șl tehnică — fonduri; 
dum In dispoziția Minister 
rulu! Științei. Invatfimlntu-? 
lui Superior si Tehnicii st 
destinata achiziționării u 
nor aparate șl utitaje 
cercetare științifică șl a li 

' taraturit de specialitate. A 
ceste fonduri suplimenta 
vor -fi îndreptate cu p 
taie spre reactoarele dt 
portante majoră pent: 
conosnla națională — 
bornetlcn, automatica, i 
formatlca. Se urmărește in-ț 
deosebi folosirea pe arară 
mal largă a computerelor 
in dirijarea și conducerea 
proceselor da producție.! 
extinderea lor in arimini.i- 
trațla de ataț. De menjjo- 
.nat că în prezent, ta înj 
treasa tară, funcționează 
245 do computere, concen-; 
trate mai ales In caoltala 
țării șl ta voievodatele Ka
towice șl Cracovia. Holări- 
rea stimulează puternici 

bețivele din întreprinderi contactul șl colaborarea oa- 
—.— .— merdlor de știință ș! n lu

crătorilor din Institutele de 
cercetări științifice polone
ze cu colegii lor din dife
rite teri ale lumii.

Ilotăriren Consiliului de 
Mtasșlri a fost primită cu 
mult interes In lumea ®tl-

clnllor trasate In acest sens 
"—[rasul al VI-!ea al 

___.___ Lucrătorilor din 
institutele dc cercetări 11 se 
cere să studieze mai Indea- 
■—-— activitatea șlUnSIfi- 
... .. .J—2.1 pe plan mon-

nlsterul Silinței. învătfimln- dial, să-și ridice nivelul de
luluj Suparior sî Tehnicii fmegătlre, să «radieze și să
dta Polonia a elaborat de introducă pe scară largă ta
curind un vast program de producție cele mai inainta-

mult interes In lumea ștl-j 
fațifică și tehnică din R. P. 
Polonă.

I. DUAUTRAȘCU

răfiro : toți compuși! organici foto- ta dreutație ta anumite ore din zl,
slțl trebuie să fie degradabili din In anumite aglomerații importante
punct de vedere biologic. Ptnă a- s-a putut deja constata că in orele
cum, detergent!! importați puteau dtf virf poluarea aerului do către
eluda angajamentul benevol luat gazeta de eșapament, care re nctau-
ta această privință dc fabricanții gă la cea provenită din locuințele
elvețieni de săpunuri și detergent! ; oamenilor ®! aurseto industriale de
de acum înainte șl produsele Im- fum — ceea ce r.u'.'lipsește într-o
portate vor fi supuse controalelor. regiune Industrială — poate foarte '

bine sâ creeze la unii automoblllșlț 
o siare foarte asemfinăto-j-p cu ccâ 
provocată de Intoxicația alcoolică. 
Experiențe extrem do serioase au 
relevat, de altfel, acest lucru șl pe 
conducători-cobal, care ®-au oferit 
fa mod bonevol pentru acest gira
nta gen de experiență.

Așa că la ora actuală, ta anumite 
orașe suprapopulate, problema a 
devenit jerioasă șl chiar foarte se-

. primul rind, constructorii Înșiși' să 
la măsuri menite ®â contribuie ta 
guriflearea atmosferei. în Statale 

nlte, unde orașele stat poate cele 
mai poluate din lume, a fost nevoie 
să se elaboreze regulamente foarte 
severs.

în ee mă privește, fa articolul pe 
care l-am scris despre Salonul au
tomobilistic de ta Bruxelles, sem
nalam un caz particular, acela al 
motorului Wankel al mașinii N.S.U. 
Ro 89. In ncast motor, gazele de 
eșapament sfat expulzate la o 
temperatură retailv foarte ridicată.

Sub titlul de mai sus, ziarul brtneUez publted, In numărul său din rioasă. Ceea ce fare necesar ca, In 
25 iunie, un articol sub semnătura cobsboretorului său tehnic, pe cc- "" -
re-l red&m mal }os S '

CO osie noul coșmar al airi.o- 
mbbUlstuJul șl al celor care au 
misiunea de a ne apăra împotriva 
poluării aerului. Care e adevărul 7

Să nu recomanzi nimănui re
țeta următoare : să-ș! lase moto
rul mașinii i să s-a Invlrtească -ln- 
tr-un mic garaj fără ca ușa să 
fie larg deschisă. Dimpotrivă, 
trebuie să se scoată mașina cit 
mai repede posibil din acest loc 
periculos. Dacă rămlne Închis, In
tr-adevăr, gazele de eșapament 
vor lucra ca cele din camerele de 
gazare de sinistră amintire: ele 
conțin un subprodus nociv 
poate perfect să atragă cele 
vătămătoare accidente ființelor u 
mane.

Intr-adevăr, gazele de eșapament 
alo unul motor stat cu ntlt mal 
ne-icuioasa pentru ființele umane, 
cu cit motorul este mai uzai sau 
dereglat. Printre produsele de com
bustie ce se degajă In atmosferă 
cel mai partculoa este acest fai
mos CO (oxidul do carbon). El 
poate deveni mortal dacă 11 res
pirăm.

Revenind la razul motoruiul în 
funcțiune Intr-un local neaerteit

■■II __ ' ce
atragă cele maț

adăugăm toiul că acest redutabil temperatură care este folosită pen- 
oxîd de carbon nu are miros tfi tru purificarea gazelor de eșnpa- 
ded poate fl expirai," Inspirat șl meni, Intr-o formă economică, da- 
resplrat fără ca să-țl dai seama de torlfa unei veritabile past-combos- 

' prezența’sa.
în funcție de aceasta șl țlnind 

cont do Înmulțirea autamobilelor

Uimi „conștienta și organizată". A- 
ceaslă poxl-cotnbuslle, caro ea ab
ține prin introducerea de aer proas-

păt cu un mic compresor, permite 
expulzarea in atmosferă numai a 
gazelor de eșapament nepoliiante. 
Ajilfel, motorul Ro 89 e adaptat la 
normele foarte dure ale legislației 
americane prevăzute pentru 1874.

Există și alte procedee care ser
vesc in expulzarea unor gaze de e- 

nt niai puțin peticuloas-a, ca. 
pildă, stratificată. In

baza procedeu. ®a asigură o
combustie care di-, din momentul 
«xpulzlel gâzelor, de eșapament, un 
conținut ntinSmal In aub-produse 
ce nu ard. dec! gaze de eșapament 
mal Dulin poluante., Este necesar, 
desigur, să ee depună In continuare 
eforturi in acest sens, dacă vrem 
să putem respira un aer convena
bil în orașele mari și la ore de' 
vi rf.

Alt aspect al chestiunii : deter
minarea confinatului de oxid de 
carbon In gazele de eșapament face 
acum obiectul uneia dintre fazele 
de control ale unei mașini In brsa- 
nlșmele de control tehnic. La con
trolul tchnle este vorba de a con
stata pur șl simplu compoziția ga
zelor pe care Ie elimină fiecare ma
șină prezentați aeesini organism de 
către proprietarul său. Examenul 
ar puica face parte dinlr-un lot 
numit adesea „banc de încercare" 
și care controlează gazele de eșa
pament ale motoarelor șl reglajul 
corect In raportul aer-earburant in 
carburalor. Este de dorit să fie im
puse norme c’.t mai severe In efec
tuarea acriul control, astfel indt 
să se asigure câ mașinile nu vot 
emana gaze care infectează mediul.

9
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• REZOLUȚII ADOPTATE LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CON
GRESULUI INTERNAȚIONALEI SOCIALISTE

Cu acest, prilej nu fost1 abordate 
probleme alo relațiilor dintre Par-

ze, la 2a Iunie,’ zon 
din provincia Qunni 
si L ■ ■ ■ -

Conferinței„Convocarea
din provincia Qunng Blnh șl au fost 
înregistrate numeroasa victime în ria
dul populației civilei.

INDO-PAKIȘTANEZ
ARȚl DORESC „SA UITE TRECUTUL ȘI SA ÎN- 
JOUA PAGINA", IN ISTORIA RELAȚIILOR BI-

Cmd resorturile ștlmțea

MĂSURI SIMPTOMATICE
• SITUAȚIA MILITARĂ DIN 

INDOCHINA PROVOACĂ ÎN
GRIJORARE LA CASA ALBA

COMUNICAT COMUN

se fac la oficiile, poț'-nle șl *difuzoril4 flipțjhtreprlnderl și instituții. Pentru străinătate. atKinarne.no prin „ROMPRESFLLATELIA*, București 
Dox a»u Tlparal kCombinatul' Poliflraflc CASA SCINTEU

niul lie prietenie adresat
de președintele ConsHiulid de StaL 

false Ceausescu, priciului ■isira 
ftptar ttM si Pisnlui 

din R. P. Bangladesh
Q PRIMIREA AMBASADORULUI ROMÂNIEI LA DELHI 
DE CĂTRE PRIMUL MINISTRU AL R. P. BANGLADESH

DACCA 29 (Agerpro,). — Ambasa
dorul Republicii Socialiste Romănla 
la New Delhi. Petre Tărtasle. a fost 
primit, la 29 iunie, de primul minis
tru al Republicii Populare Bangla
desh, Mujibur Rahman.

In cadrul IntllnlriL. primul minis
tru Mujibur Rahman a exprimat gra
titudinea sa. a guvernului sl a po
porului țării sale pentru actul prie
tenesc al României do recunoaștere 
a Republicii Bangladesh.

Ambasadorul român a transmis 
primului ministru Mujibur Rahman

DELHI 29 (Agerpres). — La în
cheierea primei zile a convorbirilor 
dintre primul ministru al Indiei. In
dira Gandhi, ți președintele Pakis
tanului. Zulfikar All Bhutto, desfă
șurata miercuri In localitatea In
diană Simla, a fost dat publicității 
un comunicat comun, in care părțile 
declară că doresc .Ai uite trecutul 
și să întoarcă o nouă pagină" in Is
toria relațiilor bilaterale.

Comunicatul indo-paklstanez pre
cizează că șefii celor două delegații 
nu hotărit să remită spre exami
nare experțltor care îl însoțesc ches
tiunile aflate In litigiu, o nouă rundă 
da convorbiri Gandhl-Bhutlo urmînd 
să aibă Ioc doar după prezentarea 
concluziilor acestora.

CONTINUA SCHIMBUL 
DE PĂRERI INTRE R.D.G 

SI R-F.G.

O

sînț supuse

i

comenzilor războiului...

BERLIN 29. — Corespondentul A- 
gerpres. SL Delu. transmite : Mi
nistrul afacerilor 'externe al R. D. 
Germane. Otto Winzer. a primit, la 
SS Iunie, pe secretarul de stat la Can
celaria federală a R.F.G.. Egon Bahr, 
prilej cu care a avut loc o convorbire 
privind probleme referitoare la 
schimbul de păreri Intre R.D.G. și 
R.F.G. Intllnlreo. la caro a participat 
și secretarul do stat la Consiliul do 
Miniștri al R.D.G.. Michael Kohl, 
s-a realizat ia dorința ambelor pârli.

La sediul Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. a avut loc o nouă Intllnlre 
între secretarul de stat la Consiliul 
de Miniștri al R.D.G., Michael Kohl, 
șl secretarul de stat la Cancelaria fe
derală a R.F.G.. Egon Bahr. însoțit! 
de delegațiile respective. Au fost dez
bătute probleme privind stabilirea de 
relații normale, de bună vecinătate 
între R.D.G. șl R.F.G„ uzuale Intra 

"Biata independente.

TIRANA 29 (Agerpres). — La Ti
rana n fost dată publicității decla
rația comună In legătură cu vizita 
oficială efectuată In R. P. Albania 
de șeful stalului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit National al 
Cambodglel. Samdech Norodom Sla- 
nufc. în cursul convorbirilor referi
toare la întărirea relațiilor de priete
nie si cooperare Intre cele două. țări, 
guvernul R. P. Albania a reafirmat 
sprijinul acordat luptei 
cambodgian Împotriva 
S.U.A., pentru apărarea Independen
ței și Intogrită'Li teritoriale a tării 
631C.

■ Reprezentanții celor două etate au 
apreciat că recunoașterea Guvernu
lui Regal de Uniune Națională al 
Cambodglel, ca singurul guvern legi
tim șl legal al națiunii-khmere, este 
un act de tuslitle sl o contribuție 
importantă Ia soluționarea justă a 
problemei cambodgiene.'

a

ALGER 20 (Agerarea). — țlounrl 
Boumedlene. președintele Consiliului 
Revoluției din Algeria, a avut o în
trevedere cu prințul Norodom S'a- 
nutr. șeful statului Canibodala. pre
ședintele Frontului Unit National nl 
Cambodglel (F.U.N.K.). aflat In vi
zită oficială In Algeria. Intr-un dls- ' 
cura rostit cu ocazia dineului oferit 
In onoarea înaltului oasnete cambod
gian. președintele Boumediene a 
arătat că „Algeria a alea In mod ho
tă rit calea solidarității active st a 
snrillnulul fată de lupta dusă’ de for
țele armate populare cambodgiene 
sub conducerea F.U.N.K.* Răsoun- 
zînd. Norodom Slanuk a reafirmat 
hotărirea fermă a poporului khmer 
de a-51. elibera teritoriul. 

șl poporului din Republica Populară 
Bangladesh un mesaj de prietenie 
din partea președintelui Consiliului 
de Siat, Nltrotae Ceauțescu. Mujibur 
Rahman a răspuns printr-un mesaj 
adresat președintelui 'Consiliului de 
Stat, guvernului șl poporului romăti. 
In care urează fericire si prosperita
te șl exprimă speranța tării sale de 
a promova relaîU de colaborare șl 
prietenie cu România.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme ale dezvol
tării viitoare a relațiilor bilaterale.

în acest sens. In capitala Indiană 
s-a anunțat că. în cursul zilei de lol. 
nu este programată nici o Intllnlre 
între premierul Indian sl președin
tele pakistanez, cu excepția unul de
jun oficial oferit de Indira Gandhi 
în onoarea oaspeților pakistanezi,

Referlndu-se la prima zi a con
vorbirilor la, nivel înalt Indo-pakls- 
taneze. observatorii politici citați de 
agenția France Presso subliniază do
rința evidentă' a celor două părți de 
a-șl stabili relatillo viitoare pa baza

•Știri recenta readuc 
'în atenție un fapt — 
repudiat statornic do 
opinia publică Interna
țională : folosirea tot 
mal Intensă de către 
S.U.A. a celor mal 
diverse descoperiri 
tchnlco-șlllnUflcc In 
scopuri distructive, ca 
arme In războiul din 
Vietnam.

Zilele acestea, revis
ta americană „SCIEN
CE* a dezvăluit încer
cările specialiștilor de 
la Pentagon de a ex
perimenta in Vietnamul 
tic sud un așu-numlt 
„război meteorologic", 
care or consta In pro
vocarea de averse ma
sive de ploaie prin 
proiecta rea âsu pra 
norilor a unor canti
tăți de Ioduri! de ar
gint. Aceasta — spe
ră cxpcrtll respectivi
— în afara daunelor 
materiale co le-ar prl- 
clnui. ar „reduce posi
bilitățile de mișcare a 
unităților Frontului 
Național de Elibera
re*. Este doar una din 
variantele proiectului 
de „război geotizlc* 
(provăzfral provocarea 
de cutremure, secetă 
șl alte cataclisme) În 
n cărui punere la 
punct sînt angrenați
— șl generos răsplă
tiți din buzunarul 
contribuabililor — nu

POZIȚII Șl APRECIERI DUPĂ FORMAREA 
NOULUI CABINET ITALIAN

) După formarea cabinetului An- 
,' drcotli. atenția observatorilor poll- 
’ Ud din Roma s-a concentrat cu 

precădere, In aceste ultime două 
zile, spre Identificarea ncelor trăsă
turi de fond care permit sâ ®e des
cifreze orientarea politică generală 
n celui de-al 31-lea guvern Italian 
de In eliberarea țării, precum sl 
consecințele acestei orientări. In 
context se acordă o atenție tot mai 
mare luărilor de poziție ale parti
delor de stI nan — partidul comu
nist și partidul socialist — incer- 
clndu-so să se scruteze evoluția po
sibilă de pe scena politică Italiană. 

O primă constatare este aceea că 
guvernul tripartit, ce va £1 prezen
tat parlamentului la i Iulie pentru 
votul de învestitură, reflectă — atlt 

) prin coaliția forțelor ce II compun
> (democrat-creșlinl, eoclnllfît-demo-
• erați șl liberali), dt șl prin pozițiile 
. binecunoscute ale majorității celor 
: care dețin așa-numltele portofolii

chele — o deplasare spre cents-u-
> dreapta. In acest sens, se citează
• faptul că unul din principalele ml-
> nlstere economice, cei al tezaurului, 
) a fost încredințat liderului liberal,
> Malagodi. că reprezentanți notorii
> ai curentelor de dreapta din sinul 
, partidelor democrat-creșlln sl so- 
’ dallst-democrat au devenit tltu- 
’ tari al unor ministere, ca cel al bl- 
! lanțului șl programării economice,
> al Industriei, ni transporturilor, a!

SUEDIA. In fața Parlamentului din Stockholm s-a desfășurat recent o de
monstrație la care participanții. In numâr do pesle 9 000, au cerut înce
tarea bombardamentelor aviației americane asupra R. D. Vietnam. De
monstranții purtau drapele ale Armatei de Eliberare din Vietnamul do Sud 
și pancarte prin care se cerea retragerea tuturor trupelor S.U.A. din 

Vietnam

Aviația americană continuă 
să bombardeze zone dens populate 
de pe teritoriul R. D. Vietnam
HANOI 29 (Agerpres). — Aviația 

americană b continuat să bombarde
ze, la 28 Iunie,’ zone dens populate 
din provincia Quang NInh. inclusiv 
stațiunea balneară Bal Chay. precum 
șl întinse regiuni din provinciile Ha 
Bac, Hal Hung,' Thai Blnh. NInh 
Blnh, Thanh Hoa. Nghe An, Ha Tînh, 
Quang B:nh șl din zona Vinh Linii. 
Concomitent cu aceste no! acte da 
agresiune, bombardierele strategico 
americane B-52 au lansat sute de 
tone de bombe asupra zonei Vinh 
Linh, Iar navele militare nle S.U.A. 
au atacat, cu proiectile de artilerie, 
numeroase localități ds pe coasta pro
vinciei Quang BLnh. Ca urmare a 
bombardamentelor au fost distrusa 
numeroasa Instituții culturale și eco
nomice, o porțiune a unul dig din 
provincia Nghe An, barajul Cam Ly

puțini cercetători ?i au devenit un vast P0- 
eșpertl do peste o- 
cean.

De fapt asemenea 
„no-utăți tehnlco-sllln- 
tltico* caro se adaugă 
arsenalului de mliloa- 
ce de distrugere folo
site In Vietnam slnt 
mereu șl mereu anun
țate șl puse In 
oplicnre : după fai
moasele „bomba cu 
bile”, au urmat cele 
cu săgeți sau cuburi 
de material plastic 
care, oătmnztnd în 
organismul uman, fac 
Imposibilă orice Inter
venție chirurgicală 
Este experimentat un 
tip nou de bombe, 
perforante. care pot 
străpunge adăpost urile 
betonate. Laserul este 
folosit nenlru ghida
rea spre țintă a bom
belor de mare calibru : 
se folosesc, do aseme
nea. bombe ghidate ‘ 
prin televiziune de la 
bordul avioanelor. E- 
lectronlca este, de ase
menea. Intens utiliza
tă ; superbombordle- 
rele octoreactoare B-52 
zboară întotdeauna in- ! 
etoțlte de avioane au
xiliare de protecție.! 
cu echipament electro
nic. adevărate labora
toare zburătoare. Fap
tele arată că Vietna
mul. teritoriul Indo- 
chlne! In ansamblu

ligon do experimen
tare a noi șl noi arme.

Dar această desfă
șurare de mllloace nu 
poate fringe voința de 
libertate a forțelor 
patriotice., a popoare
lor din această greu 
încercată zonă, care 
reușesc să provoace 
eșecuri celor ce mi
zează Intr-a 15ta pe fo
losirea noii tehnici. 
Nu mal departe ca n- 
cum cîteva zile, co
mandamentul american 
de la Salaon a trebuit - 
să anunțe — eu o tn- 
tirziere do o săplă- 
tnlnă sl cu o nedlsl- 
mulntă uimire — că 
uns din cele mal mari 
șl mal moderne nave n- 
eriene computerizate a 
forțelor aeriene ameri
cane — A.C. 130 — o 
aeronavă cu un echi
paj de 13 oameni și 
ca-e poate atinge alti
tudini aproape 
dlblle. a fost 
de patriot! In 
mul do sad.

Viata InsăsI 
că nici un mijloc de 
distrugere fizică nu 
poate depăși. In forță 
voința de luptă a po
poarelor care-si apără 
cu eroism libertatea sl 
ființa națională.

B. STO1AN

JnvâțAmJntuIul și altele. încercarea nența cabinetului, ca urmare n în
de a prezenta structura guvernului cluderil Partidului liberal si a rolu- ■
ca un rezultat al unei .-slfirl de ur- 
■gență* "ci z: > -
credit, lumi Ilustrat de refuzul net 
al ..stingi!" democrat-crești ne. In 
frunte, cu' Aldo Moro șl Donat Gat
lin. de a face parte din guvern. Con
tradicții șl dezbinări se manifestă 
șl In rindurile socialLst-democrațltor 
si republicanilor.

Este remarcat faptul că din rin- 7- -7;
durile socialiștilor se exprimă cri- ^1aJ:S1'^î?.<îîrB„V nS^-7®^! „Li
tlci fiUffltlnule privind componenta sl 
orientarea noului guvern. Astfel 
miercuri.! ziarul „Avani!" — ....
tr-un articol de fond intitulat „Cen
trismul si fatalele sale* scrie : 
„Orientarea de lin centrist a oartl- 
dulul democrat-creslin. acceD/ată 
de către nartldele mici, a dus 
la constituirea unei echipe gu
vernamentale atlt de îndepărtate de 
novolle șl problemele tării, de apro
piatele scadențe politice, economice 
sl sociale*. „împotriva acestui gu
vern. Încheie „Aventl* se va mani
festa opoziția fermă a socialiștilor. 
căutlndu-«e contacte cu acele torte 
democratice care consideră centris
mul dreot o soluție negativă, poten
tial ooriculoaită. pentru InstlluUIle 
democratice*.

în legătură cu aceeași problemă. 
BIrouljPolltJc al Partidului Comu
nist Italian a aprobat o rezoluție In 
care se arată că structura șl comoo-

_____ __ ___  „______ __ Iul ocordat reprezentanților săi prin 
nu se bucură do prea mult desemnarea acestora ca responsabili 

"__ ■ ■ *______________ al unor ministere hotărltoare, întă
rește amprenta conservatoare șl de 
dreapta, manifestată deja prin so
luția de Lip centrist dote crizei gu
vernamentale. „Faptele dovedesc 
cotitura spre dreapta n grupului. 
conducător nl Partidului democrat- 
creștin. înlesnită de linia urmată de

Biroul Politic al P.C.I. foce apoi 
«un BWÎ' ,a toate forțele democratice sl

* t„„ de'stingă. fcnre șl-au manifestai os
tilitatea, sau dezacordul fată de li
nia de centru-dreapta. de a găsi tc- 

. renul unirii lor. In tară șl in Parlav 
nient. pentru a se ooune unei astfel 
de Unii. Comuniștii se anenlează. 
Încă de pe acum, cu țoale forteie. tn 
această lunlă șl în această acțiune 
unitară, bazată ne cei mai nmnlu 
dialog cu masele populare socialiste 
șl catolico și cu întreaga oolnle pu
blică democratică sl antifascistă — 
se «nune fn încheierea rezoluției.

In vederea prezentării, săptămi- 
na viitoare. Tn fata parlamentului, 
guvernul ®e întrunește vineri pen
tru a numi ry subsecretarii de stal 
șl wmlra a definitiva programul gu
vernamental re va fl expus depula- 
tilor șl senatorilor.

N. PUICEA
Roma

într-o declarație de protest dată 
publicității la Hanoi, purtătorul da 
cuvlnt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al IL D. Vietnam subliniază că 
aciele de război comise de guvernul 
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam re
prezintă, o sfidare la adresa opiniei 
publice progresiste din întreaga lume. 
In declarație se cere guvernului 
S.U.A. să înceteze nelntirziat minarea 
șl blocarea porturilor nord-vletna- 
meze. bombardarea teritoriului R. D. 
Vietnam, precum șl orice alta acțiuni 
de încălcare a suveranității șl secu
rității R. D. Vietnam.

WAȘRINGTON 29 (Agerpres). — 
Președintele NLron a desemnat pe 
generalul Frederick Weyand In pos
tul de comandant șef al corpului ex- 
pedlfionar american in Vicfnamul de 
sud. lnlocuindu-l. astfel, din aceaiiâ 
funcție pe generalul Creighton A- 
brams, numit f'ef de stat major al 
armatei terestre americana — a a- 
nunțpt purtătorul ds cuvlnt oficial al 
Caid Albe.

In același timp, președintele Nixon 
a însărcinat pe generalul Alexander 
Haig, adjunct al consilierului special 
Henry Kissinger, rd facă o deplasare 
urgentă In Vietnamul de sud pentru 
a examina sltuafla militarâ din a- 
ceastă regiune care evoluează, In 
urma ofmsiael jwtriofitor. In defa
voarea regimului marionetă de la 
Sdlgdn si a trupelor agresoare ale 
S.tLĂ. Generalul Halo se va deplasa 
apoi si In Cambodala, unde, după 
cum s-a anunțat, forțele patriotica 
dau puternice lovituri trupelor lonno- 
llste.

împăratu! Etiopiei, Hailc 
Selassie, și președintele 
Iugoslavie!, îosip Broz Tito, 
nu continuat țol dimineață — In 
cursul unei călătorii de agrement e- 
fecluală la bordul Iahtului „Pdgorka*. 
pe Marea Adrlatică — schimbul de 
păreri In probleme privind dezvolta
rea relațiilor ds colaborare bilaterală 
șl In legătură cu sltuntia Internațio
nală actuală, informează agenția 
Tarii ug.

La Praga B'a dOTChlJi- ««- 
slunea comună de două zile a Camerei 
poporului șl Camerei națiunilor ale 
Adunării Federale a R.S. Cehoslova
ce. Pe agenda sesiunii figurează, 
printre altele, examinarea execută
rii bugetului do stat pe 1071. legea 
cu privire la directlila agricole rata-

Vizita nemcială a tovarășului

ShmS Moș ®
LONDRA 29 — Corespondentul 

Agcrpres. N. Plopeanu, transmite : 
Conllnulndu-șl vizita neoficiala in 
Marea Brltanle. vicepreședintele 
Consiliului de Stal, Emil Bodnaraș, 
care este însoțit de academicianul 
Henri Coandă, ministru, consilier la 
Consiliul de Stat, n ' fost miercuri 
oaspetele uzinelor de motoare Indus
triale și navale de la Cover.try, n- 
parțlnlnd companiei Rolls Royce 
(URI) L.T.D. In cursul zilei de Joi 
au fost vizitate, de asemenea, uzi
nele de motoare de aviație din Der
by și divizia de motoare de elicop
tere din Leavesden. La uzinele vi-

1NTTLNIRE CU SECRETARUL GENERAL AL P.C. DIN MAREA 
BRITANIE, JOHN GOLLAN BELGRAD

Jo! scara, tovarășul Emil Bodna- 
’ raș, membru nl Comitetului Execu

tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. a avut o Intllnlre cu 
John Goilisn, secretar general ol 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanic, șl cu Tony Chater. membru 
al Comitetului Politic al .P.C.M.B.

VTENA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, Petre Stancescu, transmite : 
Joi s-nu încheiat lucrările colul de-al 
XII-Jea Congres al Internaționalei 
Socialiste. în ultima zi a lucrărilor, 
participant!! au adoptat o serie do re
zoluții referitoare la principalele 
probleme dezbătute.

O rezoluție Intitulata „Conferința 
asupra securitațll șl cooperării euro
pene* constată evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre țările continentului 
nostru. Rezoluția apreciază cu satis
facție consensul privind începerea 
convorbirilor multilaterale In vederea 
pregătirii conferinței general-euro- 
pene. a cărei convocare trebuie aă 
riibd lrw pîl mal cur!nd, pas!bil.

In ' rezoluția ' „Organizația Națiuni
lor Unite*, partldpanțll lșl exprimă 
satisfacția pentru restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chineze in 
această organizație susțlnlnd că 
O.N.U. trebuie să devină „un orga
nism mondial, universal, in cadrul 
căruia toate națiunile, mari sau mici, 
să se poată întruni po bază de egali
tate*.

Intr-o altă rezoluție, reprezentan
ții partidelor participante ou salutat 
contactele la nivel înalt dintre S.U.A. 
șl R. P. Chineză, dintre S.U.A. șl

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

nnlo șl regionale. Informarea procu
rorului general sl a președintelui 
Tribunalului suprem privind situația 
în domeniul legalității socialiste.

-Sesiunea Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, 
care a început toi la Utan Bator, dez
bate problemele folosirii rationale a 
resuraetor naturale si ale nrotelărll 
mediului Inconlurător. La deschiderea 
sesiunii au participat Jumjaaghiln Te- 
denbal, prim-secretar nl C.G al 
P.P.R.M.. președintele Consiliului de 
Miniștri ai R. P. Mongole, sl aiti con
ducători de partid sl de stat.

La Moscova 8 rost PB: 
bSlcitălil hotarirea C.G al P.C.U.S. gl 
a Consiliului de Miniștri a) U.R.S.S. 
..cu privire In perfecționarea. In con
tinuare, a sistemului lnvățămtntulul 
profesional șl tehnic*.

Un purtător de cuvînt al 
M.Ă.E. al R.P.D. Coreene 
a dat publicității o declarație In cnre 
condamnă faptul că unltăti de politie 
din Tokio au efectuat razii la locuin
țele funcționarilor conducerii Asocia
ției Generale a Rezidontltor Coreeni 
din Japonia (CHONGRYON). ares- 
tind ne unii dintre el. tar arunurl de 
huligani au atacat pe rezldenUI co
reeni — informează agenția A.C.T.C.

La Vatican 8 tost anunțata. 
In mod oficial, hotărlren Papei Paul 
al' VI-lea In baza căreia delimitările 
administrației bisericești corespund 
cu frontiera de vest a statului polo
nez — transmite agenția P.A.P

Purtatorul de cuvlnt al guvernului 
polonez o făcut o declarație în care 
apreciază In mod pozitiv hotărirea 
Vaticanului sl arată că nrin aceasta 
so realizează un deziderat prezentat 
In nenumărate rinduri Vaticanului do 
catolicii polonezi. Acosî dm înseam
nă că Vaticanul a tras concluzii din 
sltuntia reală teritorială si politică 
existentă do 27 de ani. recunoscută 
pretutindeni, șl consemnată, în pre
zent șl în tratatul dintre Polonia șl 
R- F. a Germaniei.

„PrOgnOZ-2". Asentta T.A.SS. 
anunță că. fn scopul studierii proce
selor activității solare șl Influenței 
acestora asupra mediului Inlerplane- 

. tar șl mngnetosferel Pămlntulul, în
cepute de stația „Prognoz*. In Uniu
nea Sovietică a fost lansată la 29 Iu
nie. stația automată „Progrioz-2”. Ea 
s-a ptasat pe o orbită de satelit arti
ficial ai Pămîntului. 

zltate, vicepreședintele Consiliului 
de Stal a fost inllmplnat șl a pur
tat dlscu'tl cu membri al conduce
rii acestora șl cu reprezentanți al 
uniunilor sindicale.

Lordul Cole, președintele compa
niei Rolls Royce, a oferit un dineu 
In cinstea oaspetelui român. De 
semenea, vicepreședintele Consiliu
lui do Stat al Republicii Socialisto 
România a participat la o masă o- 
feritfi în onoarea sa de G. E. Knlght, 
□reședințele divizie! de aviație co
merciala a companiei „British Air
craft Corporation*.

n-

Udul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Marea Britanic, pre
cum șl probleme actuale ale situa
ției internaționale. La convorbire, 
care s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
eordlnlâ, tovărășească, a participat. 
Vosile Pungan. membru- supleant 
a! C.C. al P.C.R., ambasadorul Ro
mâniei la Londra.

U.RJS.S., precum șl acordurile reali
zate cu ocazia negocierilor sovleto- 
americane privind limitarea înarmă
rilor nucleare. Totuși — ®e spune In 
rezoluție — aceste acorduri nu slnt 
suficiente pentru oprirea cursei înar
mărilor. Internaționala socialistă se 
pronunță pentru dezarmarea genera
lă, sub un control efectiv Internațio
nal. Congresul sollcilă, într-o altă re
zoluție, încetarea oricăror experiențe 
nucleare.

Rezoluția privind situația din Indo
china sl care, potrivit declarației se
cretarului Internaționalei socialiste, 
onre nemulțumirea unor delegați, nu 
Include o condamnare energică a a- 
grpsillnll npjBrleano. afirmă cA pQCea 
in Indoehlnn trebuie să se bazeze' pe 
dreptul absolut nl popoarelor din a- 
ceastă regiune de a-și hotărî viito
rul. libere de orice intervenție străi
nă. O condiție necesară, prealabilă 
unei soiuțil politice este Încetarea 
imediata a bombardamentelor șl o 
distrugerilor In Vietnam. Rezoluția 
cere guvernului S.U.A. să slablleascȘ 
o dală dt mai apropiată pentru re
tragerea forțelor militare americano 
șl străine, pronunțlndu-se totodată în 
favoarea formării unul guvern de 
coaliție Io Vietnamul de sud.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, Împreună cu Clang l-Ial-jo. pre
ședintele Institutului chinez pentru 
politică externă, șl Clao Kuan-hua, 
adjunct ni ministrului afacerilor ex
terne, au oferit, la Pekin, un dineu 
In cinstea delegației de oameni poli
tici din S.U.A., condusă 
democrat. Halo Boggs, șl 
republican. Gerald Ford 
agenția China Nouă.

CRIZA MONETARĂ
INTEROCCIDENTALĂ

® DEGRINGOLADA LIREI 
i STERLINE AMENINȚA SA 

„CONTAMINEZE" DOLA
RUL

Miercuri. Ia redeschiderea burse
lor de devize vest-euronene. cursul 
Urci sterline a înregistrat scăderi 
substanțiale In raport eu celelalte 
monede occidentale. La Londra, 
cursul lirei, la închiderea bursei, a 
fost de 2.183 dolari, ceea ce repre
zintă o devalorizare de fado cu a- 

1 proxlmativ cinci la șută- fată de nl- 
! velul anterior instituirii cursului 

fluctuant Pentru moment, nu se 
I poate ști cu claritate dacă Insti

tuirea cursului fluctuant al monedei 
1 britanica va antrena o criză de 
I amploare caro sA determine. |n cele 

din urmă, o nouă real Ini ere mone- 
I tară. Deocamdată'. ’ băncile naționa

le vest-europene nu au fost obllaa- 
1 te să Intervină. Dar. degringolada 
I berșlștenlă a lirei sterline consti

tuie’ un Important motiv de însrrljo- 
I rare. Inlrucit poate „contamina* șl 
, cursul dolarului.

• SE CAUT A MASURI PROFI
LACTICE LA BONN

Guvernul de la Bonn B-a reunit 
miercuri seara, sub președinția can
celarului Willy Brandt, pentru a 
stabili măsurile In vederea comba
terii previzibilului ..asalt* al unor 
capitaluri speculative do plata vest- 
eermană. ca urmare a actualei cri
ze monetare. Dună elncl ore. ședin
ța s-a încheiat fără vreun rezultat 
cotta'oL

Fidel Castro 
in U. R.S.S ■s '.-Jv J ‘ l ,

MOSCOVA'29 (Agerprea). — Fidel 
Caslro, prim-secretor sl C.C al P.C. 
din Cuba, primul ministru ol Guver
nului Revoluționar, aflat în vizită în 
U.ILS.S., însoțit de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a vizitat uzi „orășelul stelelor*, de 
lingă Moscova. El' au fost lntlmplnațl 
de locuitorii acestuia — «avanțl. con
structori spodallșU în tehnica snat'a- 
lă șl cosmonaut!. C11 acest prilej au 
fost vizitate laboratoarele și cabi
netele de lucru ale centrului de nre- 
gătire a cosmonauțllor.' relatează a- 
gențla T.A.S.S.

Fidel Castro sl Leonid Brejnev au 
denua coroane de flori la monumen
tul lui Iurl Gagarin.

cu privire la munca 
ideologică in U. C. I

BELGRAD 29 (Agerprcs). - ’I
Belgrad a avut kw o eons fătul, cu 
privire la munca Ideologică In Uniu
nea Comuniștilor, organizată de Bi
roul Executiv al Prezidiului U.C.L. 
în colaborare cu organele executiva 
ale Uniunii Comuniștilor din repu
blici. provincii șl din Armata Popu
lară Iugoslavă.

. Lufnd cuvîntul în încheierea con
sfătuirii. Budlslav ȘoșîticL membru 
al Biroului Executiv ol Prezidiului 
U.C.I.. a apreciat-o ca o acțiune reu
șită care a avut drept scop analiza 
de ansamblu, a situației In domeniul 
muncii Ideologice, El a arătat că 
vor. urma discuții pe marginea unor 
teme cum ar fl problemele esențiale 
șl contradicțiile tn relațiile de pro
ducție din Iugoslavia, unele proble
me Ideologico In domeniul culturii, 
rolul Ideologic al școlii, dezvoltarea 
publicisticii marxiste.

Palat al linului s-au
deschis, Jo!. lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Sovietului Suprem al 
H.S.F.S.H., a celei de-a opta legisla-

Lâ deschiderea ■ jucrftrllor au parțl- 
clpat N. V. Fâdsorhti. pregedlnfolâ 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. A. N. Koslghln, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. membri al Biroului Politic, 
secretari al C.C. al P.C.U.S., alțl 
conducători sovietici. Au fost de față 
șefi ni unor misiuni diplomatice a- 
credltațl la Moscova.

■ Vladimir Demcenlto. vicepreședinta 
a! Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.IL, a prezentat deputațllor 
spre dezbatere raportul „Cu privire 
la măsurile de îmbunătățire a j con
strucției șl exploatării do au 
In ILS.F.S.IL*.

0 delegate a Parii 
African al Independent 
din Guineea-Bissau 
Insulele Capului Verde,
dusă de secretarul general nl part! 
lui, Amllcar Cabrai, a sosit In Bu
ixj.'fta — lnformeaz.fi agenția M.T.ll.

Miercnri a sosit la Bad 
pesta Heinz Kuhn, președm 
le Consiliului Federal al R. F. a G 
maniei (Buhdesralulul). rorlmul s 
nistru al landului Renanla de no 
Westfalta. care va face o vlzllă 
R. P. Ungară. Joi. Heinz Kuhn, a f 
primit de Antal Apro, președinți 
Adunării de Stat.

... JoL 
Cabinetul de la Bonn u adoptat 
hdtărlri al căror principal obiectiv 
esțe „de a face mal dificile con
tractările de împrumuturi externe 
la care recurg adesea firmele vest- 
germane*. Practic, este vorba de 
sporirea acelei părți de capital Im-, 
portal pe care firmele vest-germa- 
ne importatoare nu obligația s-o. 
depună In Banca Federală fără nici 
un fel do doblndă. | Z

Comentlnd măsurile adoptate, jun 
ofldnl al Băncii" Federale n declarat 
că „ele slnt-insignifiante. Eu nu 
cred — a spus acesta — că mă
surile la care s-a recurs vor pune 
capăt afluxului de capital specu
lativ*.

• REUNIUNEA „CELOR ZECE" 
ȘI ÎNTREBAREA SHAKES
PEARE AN A „A Fl SAU A 
NU Fl I"
Oflclalltfitilo comunitare continuă 

că facă declarații, pe cil do diver
se pe atit de controversate, asupra 
preconizatei conferințe la nivel înalt 
a „celor zece”, programată pentru 
octombrie a.c. sl menită. Intre al
tele. să rezolve sl tndlcitele pro
bleme monetare.

Gaston Thom, ministrul de ex
terne luxemburghez, președintele .fn 
exercițiu al Consiliului ministerial 
ol C.E.E.. la sflrsltu] unei ședințe s 
acestui organism, a spus : „In si
tuația In care reuniunea este dinain
te sortita eșecului, mal bine să no 
o ținem, dar nu văd. pentru mo
ment. rațiunile neconvodril el
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