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i oxlslon-
coîMlililJe

ambn-
(Agerpres)

s-a desfășurat 
caldă, cordială;

Slobozia, azi

M,
,;sr.-secretar 

sBjfcuiîeșțl al 
al Cajitalel,

lillk ălLk-. U-Ls.d să se meargă pe calea solu
ționării problemelor .litigioase prin tratative, care se do- drx'ă I r.i!1a «rl don rflm li I fl 1 ra'tnî m Ft I htlli*

tele Nlcolae Ceaușescu a transmis, 
la riadul său, un salut președinte
lui Richard Nixon, cele mai bune 
urări șl dorin fa ca relațiile ro- 
mAno-nmerlcane să se dezvolte In 
continuare.'

cu 
viitorul pare a fi slră-

utllaje — ne replică Ing. I. Ureu. Este 
adevărat că la anumite faze de pro
ducție nu avem utilaje de rezervă, 
totuși, repet, capacitățile noastre sini 

gospodărite, funcționează nor- 
și producția nu are de suferit, 

icale, lucrurile nu se prezsnlâ 
i, cu optimism, ne-au fost 

!. a

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
..............  .  V. ■ ' .PHUX

tr-o atmosferă de cordialitate, a par
ticipat Vasile Glifja. adjunct ni mi
nistrului afacerilor externe., Au fost 
prezențl Alfred Rappard. ambasado
rul Elveție! la București. ®i Rudolf 
Bindsehedler,1 ambasador, consilier 
juridic al Departamentului Politic 
Federal Elvețian.

© Viața de partid — Fapte care atesta valoarea 
cunoașterii realităților, a gîndirii colective în 
munca de partid

© Supunem judecății opiniei publice : Un destin 
în derivă, (IV) >

© Activitatea cuitural-educatlvă în consens cu op
țiunile opiniei publice

...Șl an răspuns, prin In
termedia] aparatului loto 
grailc, de Ia Uzina de me

canică lină din Sinaia

Domnule secretar de stat, 
Doamnă Rogers, 
Doamnelor sl domnilor.

toasturi.
Dejunul 

atmosferă

fiardnlle de plan s-au fundamentat 
șl au crescut In fiecare an In funcție 
de rezultatele precedente, fără a șe 
ține seama de necesitatea afectării 
unul timp, corespunzător pentru re
medierea unor defecțiuni, pentru în
lăturarea unor piese uzate, pentru re
glarea unpr utilaje.

Desigur, nu numai dorința tie a ob
ține oricum, in orice condiții, pro
ducții cit mal muri a Împiedicat res
pectarea planului de. reparații. Uzina 
coMtructoare de mașini din Reșița, 
fabricile producătoare de cărămizi 
refractare, nlți. furnizori nu livrează 
uzinei d:n O~na Mureș cantitățile ne
cesare do pleîse, subansamible, ma-

Vorblnd despre căile prin care vor 
realiza cincinalul In patru ani ți ju
mătate. chimist!! de la Ocna Mureș 
precizau : trei luni avans vor.fi obți
nute prin completarea fin bună parte 
prin autoutllare) a capacităților ac
tuale In ecopul diversificării produc
ției j celelalte trei Iun! vor fi ciștl- 
gate prin eliminarea unor locuri 
înguste in fluxurile de fabricație, 
precum ș! prin ridicarea calității ți 
structurarea mai bună a p-oducțleL 
..Radiografia" angajamentului la 
Uzina de produse .sodice din Ocna 
Mureș relevă In ce măsură sini fun
damentate aceste previziuni., ,,

.— Consider că atenția noastră tre
buie In mod deosebit concentrată 
asupra realizării grabnice a Investi
țiilor prevăzute șl fabricării unei 
producții de valoare cit mal ridicată 
— opina Ioan Ur®u, Inginer șef ad
junct dl uzinei. Aceasta deoarece un 
plus do tonaj pe capacitățile 
te este greu de obținut m <

’ Do jur împrejur ne-
* sflrșltă dmple, holda 
» pirgulte, lanuri do po- 
I rumb, da un verde 
î crud, Intens, foșnind 
j sub lumina uriașă a 
, zilei de vară. Șl, deo- 
ț .tlntfi, în chiar Inima a-

.;esirf nemărginiri șl 
' liniști, irump spre cer
* coloane argintii, clă-
> dirl șl instalații ma-
> sive. Sint fabricfflo si
* combinatele Sloboziei, 
i prezentele cele mal 
, noi, cele mal dinamice

ale unul peisaj domi- 
’ nat plnă de curlnd de
* greaua, plină de ‘ rod
> foșnire a grindor. Sint 
» Întreprinderile — me-
> «ageri n! industriei, a- 
( devăratei, marii indus- 
. teii — ce determină 
’ fundamentale schlm- 
’ bări In structura eco-
> notnlcă a dmplol, In
> viata locuitorilor săi.
’ Ialomița industrială 
I — lată o realitate ln-
> trată de acum In con- 
i știința noastră, a tu-
> turor. Este rodul unei 
( politici înțelepte, ce-și 
. propune o armonioasă 
’ dezvoltare o tuturor 
’ regiunilor țării, este
* rodul muncii pline de
* abnegație a sutelor șl 
S miilor de ialomllenl ce
> In noile întreprinderi 
) înălțate una după alta,
> și-au descoperit o ade-
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CE ȘTIJI
DESPRE

Cornelia CÂRLAN 
Ștefan DÎNICĂ

bine 
mal 
Spin’. 
așa cum, cu optimism, ne-au 
prezentate. Oprirea unor Instalați 
unor utilaje pentru remedierea unor 
avarii a durat uneori zile șl eăpîâ- 
mlnl In șir (cazul instalației de sillcat 
de sodiu). Atunci prin ce miracol 
Indicatorii de plan au fost realizați 
și chiar depășiți ? Soluția pare sim
plă. deși este contraindicată : supra
solicitarea utilajelor In funcțiune.

— In general, timpul necesar pen
tru oprirea producției In vederea 
executări! reparațiilor nu poate ti co
relat In practică cu pirmu! de pro
ducție — ne-a mărturisit tag. Victor 
Cordea, mecanicul șef al uzinei. ' Do 
pildă, unele compresoare funcționea
ză tării întrerupere do ani de zile si 
acum au început ,^să cadă". ‘în pri
ma parte a acestui an am avut pro
gramat să reparăm un asemenea 
utilaj in 23 de zile și am făcut aceas
tă operație în O zile. Nu este un lucru 
de laudă pentru că astfel n-am pu
tut repara cum trebuie, compresorul 
respecți v ; am , fost nevoi ți să re
curgem la o atare soluție Intrude un 
âlț—asemensa utilaj nu' era'-lrr stare 
de funcționare in perioada respectivă. 
Am încălcat disciplina reparațiilor 
dar am salvat planul.

S-a salvat planuL.. Dar cu ca preț ? 
An de an s-au raportat realizări la 
Indicatorii de plan, obținute In de
trimentul executării planului de re- 
parațlL Nerevizuirea unor utilaje ș! 
instalații a devenit o problemă acută 
La ora • actuală. Aceasta • pentru că

In cadrul Întrevederii au fost 
abordate aspecte ale relațiilor bila
terale, precum șl probleme In
ternaționale de Interes comun.

întrevederea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, cordială.

I ' ‘ • rcretar executiv la Departamentul 
de Stat, George S. Springsteen,' a- 
slstenț aJ. al secretarului de ștat 
pentru problețpele eiiEepepe,., Ro
bert J. McCloskey,' adjunctul asis
tentului secretarului de stat pen
tru relații de presă, asistent special 
al secretarului de stat, alțl func
ționari al Departamentului de Stat 

în timpul’ dejunului, președintele 
Nicolne Ceaușescu și secretarul de 

rostit 
i

tntr-o
I

Joi seara a sosii in Capitală o 
delegație al Mișcării Evoluției] So
ciale din Africa Neagră (M.E.S.A.N.) 
din Republica Africa Centrală, care 
va tace o vizita de priet&le în țara 
noastră la Invitația GC. al P.C.R.

Delegația | M.E.S.A.N. este formată 
din Elisabeth Domltlen, vicepreșe
dintă, Jean-Louls Pslmhls, membru 
ai Biroului1 Politic, ministru do in
terne, Dominique Sombo-Dlbeie. 
membru al; Biroului Politic, amba
sador Itinerant, Jean WIlly-BIro 
Sako, membru al Biroului Politic.; 
Valentin Kobadobo-Ograma. directe: 
adjunct ol protocolului. Pauline 
Yassto, Fode Dlawara, Cocile' Ze- 
tnoîo. Barnabe N’ZUavo. Luclenne 
Bangui,’ responsabili a! comitetelor 
M.E.S.A.N. din sectoare ale orașului 
Bangui — capitala Republici! Africa 
Centrata, precum și Berthe Ndakeda- 
Maidoii, Aoundou Baco, Louise 
Guinikinn. Andre Ngoukn. Amadou 
Mahamat, ’responsabili al unor co
mitete prefecturale ale. M.E.S.A.N.
'La sosire^ delegația-M.E.S.A.N a 

fost salutată de tovărășii Gheorghf’ 
Până, membru al Corni lotului Execu
tiv,, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Exe
cutiv nJ GC. al P.CR..-pfîțr.-i 
ol Comltetșili"" 
P.CJL, prim

unul indice de utilizare foarte apro
piat da limita superioară, indice pe 
care 11 înregistrăm la ora actuală. 
Faptul că noi am depășit indicatorii 
iehnlco-econotnlri proiectați si că in 
primul semestru ol anului nu am în
registrat întreruperi tn desfășurarea 
producției șl am realizat o însemnată 
parte din. angajamentele asumate ar
gumentează aftannfla riica anterioara. 
' — Totuși, in uzină a-âu înregistrat 
o serie de Întreruperi accidentul'*, 
ceea ce atestă existenta unor însem
nate rezerve de producție la capaci
tățile actuale..

— întreruperile în funcționarea 
unor utilaje, dacă sint de scurta du
rata, nu ®o resimt pe fluxul tehno
logic, Intrucit efortul suplimentar 
poate fi preluat temporar do alte

Domnule președinte.
Președintele N'ixon m-a rugat să vă transmit salutul 

său călduros și să .exprim încrederea că îmliun.îtajirca 
relațiilor noastre va avea un in'cles soinnrieaiiv in 
anii viilorl. In ceea ce Ie privește. Statele Unite vor 
face totul penfm ca acesie reia!lî să prospere.

Vă rog sl ridicați paharul cu toții pentru președintele 
Ceaușescu ;

pentru Imbunitta’irca relațiilor dintre Romania ijj 
Statele Unite sie Atnerlell ;

pentru prietenia dintre români șl americani !

Come! Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, , secretar al 
C.& ol P.C.R., Ion Stănescu. membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.CJL. mintelru de interna. 
Ștefan Andrei, secretar nl C.C. al 
P.CJL, Ion Clrcol.șl Ghlzria Vass. 
membri ai C.C. al P.C.R.. seH do 'cec- 
ils la C.C. al P.C.R.. Andrei Vela, 
membru supleant al C.C. al P.C.IL, 

■șaf do secție ta C: C. ai P. G R.;' 
Suzana Gădea președinta Conslllu- 
itd Național al Femeilor, Stefan Ulr
ica, membru al C.C. al P.C.R., șeful 
protocolului de slat, ambasador. Ni- 
coiae." Matei,'... membru al; Comisiei 
Centrale de revizie a P.C.R., secretar 
al Comitetului municipal București 
al, P.CJL, Lina Clobanu, membru el 
C.G ai P.C.R., prlm-șecretar ăl Co
rni le talul ser torului 2 București al 
P.C.IL, Marin Enache. membru «u- 
pleant ol GC. al P.C.R., nrlm-secre- 
tar al Comitetului sectorului 3 Bucu- 
'cești; al P.C.R.

La sosire, delegația M.E.S.A.N. a 
fost salutată, do asemenea, de secre
tari ai comitetelor do partid ale sw- 
toarelor din municipiul] București, de 
numeroși activiști de partid șl al or
ganizațiilor de masă. !

Au fost prezenți Alberto Sato, am- 
basadorul Republicii Africa Centrală 
Ia București, și membri al 
eadeL

vfirată vocație — cea 
de constructori, do 
muncitori industriali 
staplnind mașini și in
stalații modernei pre
tențioase. I-am revă
zut In aceste zile, tind 
întreaga tară munceș
te neobosit într-o pa
tetică întrecere cu 
timpul — pentru îr.de- 
pUnlrea înainte de ter
men a cincinalului 
smulglnd pămlntuiul, 
apoi, mașinilor noi șl 
noi bogății. T-am re
văzut . pe șantierul 
combinatului de Îngră
șăminte azotoase. cea 
mal mare întreprinde
re da acest sen din 
țară.

Ială-ne Ia secția a- 
tnonlac, secție „chele" 
a combinatului. îl În
soțim pe Inginerul Ni
cola o Stroe. Are „pe 
mină* întreaga Instala
ție terrnceneraetlcâ a 
combinatului. Cazan 
gigantic sub presiune, 
conducte. instalații 
Înalte cit o clădire cu 
mai multe etale... La 
virala do 28 de ani. la 
3 anl-de In absolvirea 
facultății, este dnevai 
Cum de-a reușit In- 
t'r-tin interval atit de 
scurt să se Impună ca 
unul dintre cei mai 
buni specialiști din 
combinat ?

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nleolae Ceaușescu, a primit, joi G 
iulie, la Palatul Consiliului de Stat, 
pe secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, care face o vizitii 
oficială In țara noastrt.

La primire au țMirilclpat Comcllu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne. Corneliu Bogdan^ ambasado
rul Rdmfțniel la Washington.

Au luat parte Leonard C. Meeker,'

Domnule președinte,
Doamnă Ccaușescu,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, dnm 

neavoaslră șl colegilor dumneavoastră, pentru ospitali
tatea călduroasă' pe rare ne-ațl arălat-o șl pentru tot ce 
s-a făcui pentru ca aceasta scurtă virilă a noastră să 
fie. cit rnai plăcută.

După cum ați arătat, domnule președinte, virila pre
ședintelui Nixon in' Romănlo, virila dumneavoastră in 
Statele Unite ne-au. plasat pe drumul dezvoltării unor 
relații mai bune Intre cele două țări ale noastre. Sperăm 
că și scurta vizita pe care o fac in țara dumneavoastră 
va contribui eîi de cit la realizarea acestor progrese in 
continuare.

Dună cum știți șl după cum ați remarcat dumneavoas
tră, domnule președinte, am semnat Convenția consu
lară, care este un document do Importanță istorică, am 
putea spune, in relațiile dintre cele două (ări. De ase
menea, slntem in măsură să anunțăm limitarea rcslHc- 
țlllor impuse navelor care Intră* in porturile noastre, ca 
șl,In porturile dumneavoastră. Slntem, de asemenea, In 
masuri sa comunicăm extinderea creditelor pentru ca 
România să poată cumpăra anumite produse americane. 
Intr-uri mod care, sperăm, să fie reciproc avantajos 
pentru ambele păr|Ll De asemenea, im înlăturat: restric
țiile In ceea ce] privește călătoriile diplomațllor români 
în Statele Unite, lucru care, sint sigur, cl-î va bucura 
șl pe ambasadorul Bogdsa. tn plus, am realizat îmbu
nătățiri în ceea ce privește schimburile noastre cultu
rale ; in ultimii ani s-a realizai o mal largă cooperare 
științifică șl tennlriH Iar mal mult de 13 de savanțl ro
mâni au vlritat Statele Unite ale Amerieli în ui'imul 
an. Șl in alte domenii se remarcă o hnbunălâțire a re
lațiilor nouslre.

Dar orîcii ar fi de Importante reia'Iile noastre bila
terale; cred. Intr-un,sens mai larg, că cooperarea dintre 
România șl Statele Unite poate contribui și mai mult in 
viitor Ia cauza păcii.

Și noi credem in Independența fiecărei națiuni, tn 
egalitatea suverană, in neamestecul in treburile Interne 
ale oricărei națiuni șl nu credem că vreo națiune, oricîl 
de puternică ar fi, or avea vreun drept să se amestece 
Inir-o grupare regională, indiferent do modul cum este 
compusă aceasta.

Șl pentru că dorim eă imbnnătațim rctațllle bilaterale 
— și am făcut aceasta pentru că abordăm viitorul 
aceleași obiective in minte 
lucii.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România.; 
Ion Ghebrghe Maurer, 0 primit foi 
dupA-amlazfi pe secretarul general al 
Departamentului Politic Federal ol 
Confederației Elvețiene, dr. Ernesto 
Thalmann, care face o virilă In țara 
noastră.

La primire, care s-a dsssfășurat In-

— Ani sosit atei, 
imediat după termina
rea facultății. Am so
cotit că numai in fo
cul producției. In con
tactul direct cu o mie 
șl unu de probleme am 
să mă maturizez pro- 
fesionaL

— Șl rezultatul ?
— Cred că m!-am 

petrecut cel trei ani 
Intr-un mod folositor..

Aveam să aflu că 
dincolo de reticenta, 
de modestia tlnărului 
Inginer se află o" ade
vărată vocație. Luni 
de studiu atent al u- 
tllutelor. de oartlcipa- 
re ncmljlodlA la mon
tarea lor. Serj lungi, 
dnd. după 10—12 ore 
petrecute pe șantier, 
se transforma tn pro
fesor pentru o preda 
cunoștințe de speciali
tate viitorilor fochlșU. 
comoresoriști ori me
canici. în marea lor 
maiorliate oameni ve
nit! din comunele în
vecinate, dornici de 
n-sl liwisl o profesiu
ne tehnică. Pentru ca. 
a doua zi. In zori, să 
se afle din ■ nou In 
«impui nemărginit

Mîhal HETCO

ambasadorul S.U.A. la București, 
și George S. Springsteen, asistent 
ni. al secretarului de stal pentru 
problemele europene.

Cu acest prilej, secretarul de stat 
al S.U.A. a transmis președin
telui Consiliului de Stat. Nlcolae 
Ceau.țeseu, din partea președintelui 
Richard Nixon, un mesaj de salut, 
precum șl dorința ca relațiile din
tre Statele Unite ale Amerlcil șl, 
România’ să cunonseâ o evoluție 
ascendentă. Mulțumind, președln-

O întrebare adresată ca
drelor tehnice de fa Uzi
na de mecanică tină din 
București șl de la Uzina 
de autocamioane din Bra-

Ioan Avram, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini, Mlhall Fîo- 
rescu; rnLnlstrul industriei chimice. 
Nlcolae M. Nicolae, ministru se
cretar de stat' la" Ministerul Co
merțului Exterior, George MnCo- 
vescu, prlm-adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Gheorghe Oprea, 
consilier la Consiliul de Stat, Cor- 
nellu Bogdan, ambasadorul Româ
niei la Washington.

Au luat parte, de asemenea, Leo
nard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la București, Richard F. 
Pedersen, consilier la Departamen
tul de Stat Theodore L. EUot, se-

Aș dori să Ineep prin b exprima satisfacția mea. a 
Consiliului de Stat șl. a guvernului român pentru vizita 
pe care o efectuați In România, pentru relațiile de co
laborare care se; desfășoară in multe domenii de activi
tate intre România si Statele Unite.

Desigur, relațiile dintre țările noastre durează de mult 
timp, dar cred că putem spune că ele au cunoscut un 
progres slmiltor in ultimii ani. îndeosebi ca urmare a 
vizitei președintelui Nixon in România, In 13ffi), șl a vi
zitei pe care am efectunt-o eu Însumi In Statele Unite, 
in liJTO.

Aș dori să remarc eu bucurie faptul că. drept urmare 
a acestor vizite, s-au mnltlplleat schimburile economice, 
tehnlco-șUințlfice și in alte domenii, precum și schimbu
rile de delegații șl de cetățeni, al țărilor noastre.

Aș putea spune că cele realizate Dină acum arată ce 
poslbililâU și in ce direcții trebuie să nc'ionlrn in] viitor 
pentru a lărgi șl mal mult relațiile sl colaborarea din
tre tarile șl popoarele noastre. , '

- în cursul scurtei virile pe care o efectuat! în aeeste 
zile in România;, domnule seeretar de stat, s-au realizat 
unele progrese importante :? menllonez tn primul rind 
semnarea Convenllel consulare —* nrirna intre Repu
blica So?lalîsta România sl Statele Unite. De asemenea, 
s-au evidențiat noi pdslbilîtall de dezvoltare In conti
nuare a relalillor de colaborare intre România sl Statele 
Unite.

Aș dori să apreciez ca interesante convorbirile pe care

Președintele Consiliului de Stat, 
Nlcolae Ceaușescu, ■ împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, au oferit 
joi,, 8 iulie, un dejun în onoarea i 
secretarului’de stat al S.tI;7L, Wil
liam Rogers, șl a soției sale.,

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri,* cu; soția, Elena Maurer, 
Manea Măhescu, vicepreședinte nl 
Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Economic, Ion Poțnn, 
vicepreședinte" al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, șl Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, cu soțiile,

le-am avut astăzi aiil In legătură cn relațiile dintre țările 
noastre, cR-și în ce privește o serie de probleme ale si
tuației Internaționale. Desigur, problemele instaurării 
unor relalll noi in viața Internațională, bazate pe res
pectul ‘independenței și snveranltalil naționale, al drep
tului fiecărui popor de a-șl hotar! dezvoltarea corespun
zător voinței sale, constituie astăzi preocuparea centrală 
n tuturor popoarelor lumii, fete un lucru bun e& gu
vernele tarilor noastre doresc să dezvolte relâllUe dintre 
ele pe baza acestor principii. Noi sperăm că aeeste 
principii se vor' afirma tot mal’puternic in lume, că ele 
vor contribui la realizarea unor relații de colaborare și 
de pace intre toate popoarele.

Desigur, nu este un secret pentru nimeni — șl deci 
nici pentru guvernele noastre, pentru mine, pentru 
președintele. Nixon, pcnlru dumneavoastră — eă asu
pra unor probleme avem feluri deosebite de a privi. Nu 
pot să nu menționez că pe uol ne preocupă faptul că 
trebuie să se pună capăt iutuțor focarelor de încordare, 
războaielor — șl să se asigure, realmente, o pace trai
nică pe globul1 nostru.'

Sperăm că in cadru! ■ tratativelor care vor fi reluate 
la Paris se vn ajunge la o soluție politică menită șă 
creeze condiții pentru o.Pace.dreaptă șl de lungă durata 
In Indochina ; așa cum dorim ca, realmente, in lume 
s& se purta capăt folosirii forței sari amenințării cu forța 
toVrelațfflg'tdln^!*. state

vedesc tot mul utile si dau rezultate'lot mal bune.
încă o data,, doresc să exprim satisfacția noastră pen

tru vizită pe care ați făcut-o In România; pentru cele 
realizate cu acest prilej pe calea dezvoltării relațiilor 
dintre tarile noastre.

Vă «og să-mi da‘I voie să toastez pentru prietenia șl 
colaborarea dintre România și Statele Unite, dintre po
poarele noastre :S.\ ți.H --j >' j

pentru președintele Statelor Unite, Richard Nixon : 
în sănătatea dumneavoastră, domnule secretar de stat 5. 
in sănătatea doamnei Rogers ;
in sănătatea dumneavoastră, a.tuturor I

fel I ‘ V fâ fi |'
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FAPTE CARE ATESTA

docherilor Supunem judecății

opiniei

clteva

Mlhal CA R AN FII

I penala

(Urmare din pag. I)

_ . din lari --
ierul’Richard Wlttemberger. dl-

cinci dimineața, 
voia eă se scoale.
culca tlrzlu?

și trenul

La Turnu-Măgureta. la O- 
rieștl, la Ocna Mureș, in 
aflrșlt, acum la Slobozia. 
La virata sa — are abia 32 
de ani — maistrul principal 
Ioan Dtamandescu este un 
veteran. Mcmorla-1 vie ru
lare pentru noi succint sec-

Patru elevi de la școala ge
nerală din localitatea Budacu 
de Joi (Blstrița-NCLsăud) au con
ceput fl construit un aparat de 
radio cu tranzistor! miniaturali. 
Aparatul realizat dc ei., in stare 
perfecta de funcționare, este 
prezentat acum iritr-o expozi
ția județeană cu lucrări execu
tate in atelierele școlare. Pe 
un colț al tranzistorului, cu o 
firească mlndrle, constructorii 
au așternut următoarea însem
nare, indietnd „marca fabricii* 
cu scris frumos de mină : „lin- 
dio-recepior cu 7 tranzistor!. 
Colecllvul-constructor : Vasile 
Măgurean, Al. Cosma, Ion Poe- 
nari, Marin Zigraan", Toii' pa
tru abia au trecut de^prapul cla- 
leiaVIII-a.

lor Individuale, dt șl r& 
țel colective a orga.nl: 
partid, a colectivului no

Rubricd rcdoc’a’d de 
Dumitra TtRfOR 
Gheorsbo DAVID 
țji corespondenții ..Scînteii

una complexă, complicată, 
cea du lăcătuș. Cursuri de 
scurtă durată, practică În
delungată la Turnu-Măgu
rele, la combinatul similar 
de acolo. Dar, mai ales, p 
continuă, indlrjită dorință 
dc a Învăța, de a se: perfec-

Cerința puternic. relevată do Con
ferința Națională a partidului din 
1&T7 șl de Congresul al X-lea al 
P.C.R., de a întări rolul conducător 
al organizațiilor do partid la fiecaro 
loc de muncă vizează In mod deose
bit calitatea conducerii, creșterea 
gradului tie competență șl asigurarea 
unui caracter științific procesului do 
conducere. In expunerea pe care 
a făcut-o la deschiderea colocviului 
privind problemele științei conduce
rii societății, referlndu-se la faptul 
că ridicarea nivelului de pregătire 
a cadrelor de conducere reprezintă 
condiția esențială a perfecționării 
activității do partid șl de stat, secre
tarii general ai partidului a subli
niat rolul deosebit pe oare îl au 
competența șl pregătirea polltlco- 
profatlonală a activului de partid țl 
de stat In soluționarea marilor pro
bleme ale construcției soriaUrie.

Pornind do la această Idee, de o 
deosebită semnificație principială șl 
practică, Investigația noastră In mal 
multe organlza‘11 de partid din jude
țul Satu-Mare și-a nropus tocmai 
relevarea relație! dintre factorii 
competență și clicacllalc In exerci
tarea rolului conducător a! organi
zațiilor’de partid.

Este verificat de viață faptul câ 
amploarea, profunzimea, ritmul IA 
care se desfășoară perfecționarea 
Întregii activități economlco-soclolo 
slnt condiționate do Însăși perfec
ționarea pregătirii oamenilor, de 
competența lor.

Este chemat la conducere 
mai din oră In oră Cuvân
tul său are greutate, de pă
rerile sale fie ține ‘scama. 
Prestigiul In fața oamenilor 
II. este conferit de cel 13 
ani de viață și muncă pe 
diversele șantiere ale țării.

După consumarea unei apre
ciabile cantități de băuturi al
coolice In bufetul Bercenl-Sud, 
Petre Timofei, din Bucurefti, 
strada Mojoafa 88, începuse să 
radă lumea eu alți ochi. Un 
consumator, Slko Arpad, i se 
părea grozav .de... antipa
tic. $1 așa, din „antipatic", 
a început să-l injurie:?, apoi 
i-a aplicat'mai multe lovituri și, 
In cele din urmi, l-a mușcat 
de nat, prouocindu-i o desfigu
rare definitivă. Aciua In fața 
inrtanței de judeca.M, P. T. a 
fost condamnat pentru fapta 
ta la doi ani închisoare. Să se

birocrația 
„Planul e plan, trebuie 
avem fonduri ca trebuie cheltuita* 
— au spus aceștia. A fost nevoie,, 
plnă la urmă, de intervenția forului. 
județean de partid pentru a ®o asi
gura soluționarea justă, competentă, 
a problemei.

Acum, cirri, lntr-0 Însuflețită ’tțî- 
trecere socialistă, țara se'află'anga
jată’rin1-lupta pentru îndeplinirea- 
cincinalului înainte de termen, este 
cu aiit mal importării ca organele șl 
organizațiile de partid, flecare ac
tivist șl membru al partidului să 
dovedească din plin competență po
litică șl profesională, temeinic s cu
noștințe In domeniul său de activi
tate, eă militeze pentru creșterea 
rolului’ politie conducător al organi
zației de partid In sduț'onarea sar
cinilor de z! cu zL ca sl a celor de 
perspectivă. -

SIBIU (Corespondentul „Sdntell" Nleolae ? 
Bru Jan). Unul din obiectivele întrecerii ce fie 
desfășoară In unitățile Grupului întreprinderilor 
din Industria de accesorii pentru industria 
ușoară-Slblu II constituie extinderea Înlocuitori
lor din materiale plastice la o mare parte din 
produsele aflate In nomenclatorul de fabricație.

— In cooperare cu Institutul politehnic șl 
Institutul de cercetări ..Pctru Poni” din Iași — 
ne-a spus indne.™ 
rectorul tehnic al grupului — la unitatea noas
tră din Timișoara a fost realizată, pentru prima 
dată, o suveică din plastic special, care va aduce: 
multiple avantaje, ntlt Întreprinderii producă
toare, cit șl fabricilor bonefletare. Ea prezintă 
avantajul că nu oe‘-așchlază" In. timpul func
ționării. ceea ca conduce la creșterea productivi
tății muncii in războaie șl la îmbunătățirea ca
lității țesăturilor ; In - plus, durabilitatea unei 
asemenea euvold este de trei ori mal mare 
față de cea a suveicii ..clasice’, cheltuielile de 
producție redurfndu-so simțitor.
!La unitatea productivă „Flaro* din Sibiu au 

fost realizate accesorii ornamentale, decorații, 
catarame sl altele din mase plasllce metalizate 
caro ee Identified perfect cu cele din alamă, ni
chel si crom.

lor nu lipsite de Inedit și 
emoții ale construcției com
binatului . '

...Omul acesta înalt, sub
țire pare fără odihnă. Tre
ce de la un loc de muncă 
la altul, observă, dă sfaturi, 
cind este cazul, pune mina.

țio.na. Urmarea : In de
cursul a do! ani, Gheorghe 
labrașu devine uri om dc 
bază al secției, unu! dintre 
acei profesioniști fără de 
care nu se concepe nici o 
premieră, ai cirul nume 
este asociat tuturor otape-

Âutotsalvaroa 31-11.-237, pro
prietatea Spitalului unificat din 
Călărași, la. volanul căreia se 
afla șoferul Alexandru Geor
gescu, fi© Îndrepta cu patru per-: 
rsoane spre București, Deodată, 
In comuna Ileana (Ilfov), in 
timp ce cobora o pantă, cau
ciucul uneia din roțile din fată 
a făcut explozie. In clipa ur
mătoare. mașina a apărut exact 
In fața unul autocamion In pli
nă viteză, care - circula din sens 
opus. Ce a urmat nu e greu 
do presupus. Toate persoanele 
aflate In salvare. Inclusiv șo
ferul. au fost grav rănite șl 
transportate la spital cu nită 
salvare. Accidentul, după cum 
se vede., nu se datorește.» untri 
Intlmplări. Nu o dată, mașinile 
salvării, din cauza diferitelor 
dereglări ivite pe parcurs. , nu 
mal ajung la destinație. Știm : 
aceste mașini au prioritate na 
șosele și șoferii trebuie să le fe
rească ,lh mod deosebit. Dar a 
ceasta nu Înseamnă că pot fl 
„lansate* În Iureșul circula
ției fără a întruni condițiile 
tehnice corespunzătoare.

■ avea a concepție clară, precisă 
a acțiunilor pe care urmează să le 
întreprindă organizația de partid. 
Cu diva timp In urmă comisiile c- 
eooomlce alo comitetelor județean 
șl municipal de partid șl consiliul 
județean al sindicatelor Satu-Mare 
și-au propus să întreprindă. In mal 
multe unități economica ale munici
piului, un control In schimbul do 
noapte epre a se edifica asupra te
lului cum ®int asigurate asistența 
tehnică, aprovizionarea cu materia
le, disciplina muncii, Încărcarea șl 
funcționarea utilajelor etc. Lipsit de 
o viziune asupra finalității sale, con
trolul nu a fost urmat, cum ar fl 
fast normal, de măsuri operative 
pontai Înlăturarea neajunsurilor 
semnalate. La trei s&ptămlnl după 
efectuarea lui,; rapoartele colectlve- 
loe de control continuau să fie adu
nata la comisia economică a comi

tetului județean de partid fără ca, 
In schimb, cineva să se întrebe dacă 
rostul controlului este doar de a 
colecționa constatări sau de a depista 
țl elimina neajunsurile. „Acum aș
teptăm indicații* — nl s-a spus aut 
ia comitetul municipal de partid, 
cit șl la consiliul județean al sindi
catelor. " 1

___juda- 
îfăpluirea programului da 

....__ __ județ să se țină seama
de structura colului din zonă, pe a- 
locuri cu exces de umiditate (unde 
sa obțin producțiile cele mal mari 
In condiții de secetă șl nu In anii 
cu precipitații), astfel ca fondurile 
ai fie îndreptate prioritar spre te
renurile din clmpln Carelulul. undo 
Irigațiile slnt absolut necesare. Ar
gumentele specialiștilor de la stați
unea experimentală. întărite șl de 
cele ale altor specialiști dip țară, 
n-au găsit multă vreme înțelegerea 
cuvenită din partea factorilor de 
conducere de la direcția agricolă 
Județeană. Girul gfndlril competente 
l-a luat birocrația păgubitoare, 

îndeplinit.

- N-ați spus nici mă
car o singură vorbă bună 
despre acest băiat. N-are. 
nici o calitate?

— Nu știu, o avea și ca
litățile Iul, nu pot să 
muri- .

D&clarația mamei

Inlr-una din nopțile trecute, 
echipa de docheri condusă de 
Gavrllă Teczi încărca de zor 
cu azotat de amoniu nava sub 
Ea vil! on grec ,'rHector“, aflată 

1 dana 24 din portul Galațl- 
Docuri. Deodată, către orele 3 
dimineața, au început să cadă, 
ca din senin, stropi mari do 
ploaie : 4<30 tone de Îngrășă
minte încărcate po vas erau 
amenințate cu degradrtrea. 
Trebuia așeze pesta clo 
bocaporțll șl mușamaua de pro
tecție, dar această manevră ce
rea timp, iar acum ploaia nu 
aștepta. Ca la un semnal, În
treaga echipă de docheri — ne 
relatează corespondentul volun
tar Ștefan Ignat — a început 
că acopere marfa cu orice gă
sea la indcmlnă. Șl cel mal 
mulțl dintre el au găsit, Încă 
din prima clipă,.,, propriile lor 
haine do protecție. I-a 
minute după ce ploaia a trecut, 
oncll plini cu azotat de amoniu 
erau lntacți.

Fellcilări docherilor 1

de mină de lucru calificată, 
l&îl. Începerea tnontajteul 
utilajelor, etapă ce coincide 
cu-metamorfozarea Iul si a 
altor' specialiști in profe
sori exigeați pentru noile 
promoții de mecanici, ope
ratori chtmlștl, electricieni 
intrațl pe poarta combina
tului. Acum...

— No propunem să ter
minăm probele tehnologica 
șl Încă in aces’, ah să pro
ducem amoniac.
' —Asta insseamnă ?

— Că Tn cursul anului 
viitor combinatul va pro
duce primele tona de În
grășăminte.»

Totul spus (te un ton fl- 
rosc. tonul omului care rea
li zlnd o adevărată simbioză 
cu întreprinderea in , caro 
lucrează, o cunoaște, 'aido
ma propriei salo persoane, 
îngrijind-o, năzuind fi-o 
dezvolte In consednță.,

•
. Trei oameni, Irei destine. 

Aidoma lor, altele -riali fac 
să .crească vertiginos ■ zes
trea do bogăție a Ialomițel, 

'.a lațomlțel Industriale, ne
cunoscute plnă mal ieri.

tîta libertate ? Tu al ecf-J 
viciu ca să fU ,llber cita o 
eăplămlnă ?*.

— Cind intra el In, ser
viciu?

, — La 
Dar nu

— Da, pentru că el,nu 
venea niciodată acasă di
rect de la serviciu. Venea 
numai le două din noap
te. Unu. două din noapte. 
Deci,tin fiecare dimineață 
eu !I sculam. Rină la urmă 
nu s-a mal dus la «ser
viciu. Pe treizeci mar
tie ce-a făcut ? L-am 
lăsat acasă cu fetițele, iar

lingă instalatlllo co creșteau 
vârind cu ochii. Problema 
arzătoarelor dc la cazane 
tot de clipsul a fas', rezol- • 
vată.

— O dată Instalata, nu 
funcționau.

— Și atunci ?
— 1.0-am modificai. Nu 

na puteam permite să pro
curăm aitele din Import. 
Le-am descoperit defectul 
dc construcție șl le-am mo
difica'. Acum funcționează 
perfect

Sub. pe o construcție a- 
flntă încă sub schele, o si
luetă. Scundă, harnică,.n'jo- 
bMltă. Mișcările slnt preci
se, repezi, ‘.cădind munci
torul cu experiență. , Fa
cem cunoștință : lăcătu
șul Gheorghe Iabrașu. Nc-a 
fcwt recosnandat ca unul 
din cel mal buni muncitori 
al secției amoniac, l-o 
spunem. Hide :

— Cine m-a lăudat ași ?
Iabrașu aro 33 de an! 

, ș! a venit din comunii O- 
’ grada ti a comblnntj bolărit 
să învețe o meserie șl încă

demo de lucru. Surprinzător ne-a 
părut faptul că atlt tovarășul Vaier 
Zaha. earc a deținut pină de cu-’ 
rind .funcția de secretar al comi
tetului de partid de la uzina 
„Unlo“, dl ți tovarășul Caro! FillOp, 

' secretar al comitetului municipal de 
partid, nu aflaseră Încă nimic des
pre o asemenea lucrare, deși ea șa 
gAțea în rafturile bibliotecilor pe 
Ungă . care treceau zilnic.

Așa cum puternic subliniază do* 
cumentelc Congresului al X-Iea al 
I‘.C.R„ competența organizațiilor de 
partid trebuie să stimuleze pretutin
deni un climat de înaltă responsa
bilitate, de gindire creaioare, cura
joasă, constructivii. Acolo unde com
petența so manifestă plenar, flecare 
din nxmîcntelc conducerii de către 
organizațiile de partid a activității 
eeotîOtnlce-Boclale este Ihlemetat pe 
considerente științifice, evltlndu-®e 

i situațiile cind cineva deține „mo
nopolul Ideilor", practica dăunătoare 
ca un elngur om să stabilească de 
lâ fiine, la intlmplare, sau după... In
tuiție soluțiile De mal mult timp, 
Ing. Aurel LApușan. reputat șl apre
ciat epedaltat, membru corespondent 
al Academiei de științe agricole, di
rector al Stațiunii experimentale Li
vada — Satu-Mare, împreună cu co
lectivul de cercetători al stațiunii, a 
căutat să convingă unele cadre de 
conducere ale direcției agricole jude- 

' țeno ca in înfăptuirea programului da 
irigații din ’

vcnțele construcției câul 
mai mare combinat de în
grășăminte azoțoasc din ta
ră : 10®S, aprilie, organiza
rea de șantier,' 1 &70. con
strucția Becțiilor amoniac 
sinteză șl compresoare In 
condițiile unei acute lljpse

tode noi. adecvate. _ 
ca atenția să ne fie îndreptată spre 
edlutlbnafeâ cu precădere. In pers- 
peetlvă. a sarcinilor.

...După cum se știe. In ultimul 
ump, la Iridemlna organizațiilor de” 
partid. ijh(,yederen perțecțlppărSl.^țL. 
tuiul lor de muncă șl ridicării gra
dului de competență au fost puse 
numeroase materiale orientative da 
experiență înaintată, studii eie. A 
apărut In librării culegerea de stu
dii „Cercetări soctetegice In activi
tatea de, partid*. între alte lucrări 
fie află șl cea semnată de Octavian 
Luțaș, secretar al comitetului Jude
țean Sațu-Mare al R.C.R. ț- ..Va
loarea cognitivă șl aplicativă a 
cîrcetăril sociologice pentru prac
tica «octală*. Evident, studiul oferă 
și organizațiilor de partid sătmărene 
utile lMti-jmente și modidltățl mo-

— Preocuparea perseverentă a or
ganizației de partid pentru condu
cerea îndeaproape a pregătirii &a 
toate planurile, profesional și poli
tic. n oamenilor — ne relata teh
niciană Silvia Hodaș, secretara co
mitetului de partid de la fabrica 
„Tricotex* din Satu-Mare — a avut 
In vedere atlt ridicarea competenței 

n competen- 
IzaUilor do 

„„__, _ _________  nostru. Mani
festăm multă grijă csi nimic din a- 
cest bun de maro preț care se nu
mește competență &ă nu se piardă, 
să fie valorificat Integral.

Este, de pildă, un merit nl comu
niștilor din cele opt organizații de 
partid din fabrică faptul că la a- 
lcgorea birourilor organizațiilor <50 , 
bază el s-au orientat spre oameni! 
care aveau cel mai Înalt' nivel do 
pregătire . profesională șl pclltlță. 
Aproape toți membrii birourilor or-’., 
g.mizații’o;- de bază nu ea pfegăd.rtte^ 
obținută In ultimul timp, școala do’ 
maiștri șl llceuL Această pregătire, 
cit șl uutopregătlrea au fost, conduse 
șl' controlate. In tlinp, da organiza
țiile de partid. Periodic, birourile 
organizațiilor do bază nu dezbătut, 
felul In .care comuniștii L?i Insușero 
no! . cunoștințe politlro-profealonalc, 
au extins metodele care s-au dove
dit eficace. A sporit efortul 'pentru 
nulopregătlre al majorități! membri
lor birourilor organizațiilor de bază, 
a creacut practic prestigiul lor In 
mijlocul, oamenilor cu caro munceac.

A conduce competent presupune

— Competența nu trebuie să se 
manifeste numai in priceperea de a 
constata exact neajunsurile — ne-a 
«pus tovarășul irig. Vaier Zaha, 
membru In biroul comitetului da 
partid de la uzina „Unlo*. Se mai 
intlmp’.ă inișă ea unii tovarăș! de la 
comitetul municipal de partid șl 
chloride la comitetul județean sA so
cotească că ne acordă cnrllin sl În
drumare doar dacă sin ș! constată 
neajunsuri care, de cele mni multa 
ori. no slnt șl nouă bine cunoscute. 
Prea puțin «ie insistă asupra Blablllîil 
soluțiilor șl măsurilor eficiente, a 

'realizării imutisdiimb de idei și me
ta muncă, astfel

TIMIȘOARA (Corespondentul ..Sdntell*, Cezar ' 
Ioana). întreprinderea ..Electrobanal* Timișoara 
e fost prima mure unitate industrială din jude- ■ 
țul Timiș care a îndeplinit'Înainte de termen-J 
sarcinile do producție pc semestrul I n.c. Re- ! 
mltat al InsufleUtel Întreceri pe țâre muncite- i 
dl. inginerii și tehnicienii de aici o desfășoară 
In Intlmplnareh Conferințe! Naționale a parti
dului șl a cele! de-n XXVtg aniversări a republi
cii. acest succes are În bază utilizarea mal de
plină a capacităților de producție. punerea In , 
funcțiune a unor utilaje de ‘nalt randament, rea
lizate cu forțe proprii. Intre care mal multe ma
șini do găurit, filetat șl ere.-,tai. optimizarea unor 
operații de aprovizionare a locurilor de muncă 
șl do transport în sectorul co-ppri de Iluminat ’ 
auto șl IndusWolo. Demne do, menționat slnt șl 
eforturile depuse de muncitori șl speclallsll pen- ■ 
tru asimilarea In fabricație a unor produse noi. : 
cu caracteristici tehnlco-economice ’ superioare. 
Astfel, au fost realizate primele cinci tipuri de 
lămpi de Iluminat,șl flemnallzat din setul destl- J 
nat echipării rxxîlul tip de autocamion româ
nesc de mare tonaj, nollce pentru iiumlnnt lnto-‘| 
r!or. precum și uparataj de joasă tensiune soli
citat la export.

Cit de rezistentă 
este indolenta?

înlr-o notă publicată In „Sdn- 
lela" din -1 Iulie „Cine seamănă 
moloz va culege beton" se cri
tica faptul că pe terenurile ara
bile ale cooperativei agricole 
din Bragadlru camioane șl 
autobasculante ale unor, Între
prinderi din Capitală descarcă 
moloz, resturi de materiale etc., 
scoțlndu-se din circuitul agricol 
Însemnate suprafețe de teren. 
Ere de așteptat ca măcar acum 
după publicarea acestei nota să 
sorească la fața locului repre
zentanți al organelor însărcinam 
cu aplicarea legii șl să oprească 
acosta abuzuri care au dus la do- 

- gradarea culturilor de pe o su
prafață de peste 15 ha. Dar la 
Bragadlru situația a rămas ace
ea?!. Pămlnlul continuă să tic 
distrus șl risipit de către oameni 
fără răspundere, Sintem la fața 
locui ui, pe terenurile L A. S.

Brngadlru. Do! cetățeni ne spun: 
„Abia au plecat două basculante, 
uitați ce au lăsat" (fotografia 
nr. J). No oferă șl numerele de 
înmatriculare': 32-B-2827 șl 32- 
11-11'210. In drumul lor, camioa
nele, trec peste semănături d'.s- 

r trugind recolta, scoțlnd no!
terenuri din circuitul agricol 
(fotografia nr. 2). Nici gardurile 
de slrmă ghimpată n-au fost in 
stare să-l oprească,Lo-nu Btțl- 
cat'șl'dA-ltdrumul Înainte. Cum 
poate .fi penata ca aici, ,4a doi 

‘pașii de Capitală, ®ă se năvir- 
sească asemenea ebururi. că fie 
încălcată In mod flagrant legea 
cu privire la gospodărirea pă- 
nilntuiul. Iar organele In drept 
să rămlnă nepășătoare 1

Vom urmări. In continuare, fiă 
vedem cit de rezistentă este in
dolența. , U , ■ .

Foto : M. Andreeseu

orga.nl
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Un schimb de experiență 
prin intermediul 

aparatului fotografic
Pe tind la fața locului?

După ce ziarul nos
tru a adus la cur.oț- 

tacticului Uzinei 
mecanică find din Si
naia in aplicarea ex- __ ________________________ __
trudărtl la rece—.mc- .re. el ungaro cu moli- ce ale pieselor, sini 
twlă tehnologică mo-. '
demă care adgură 
diminuarea consumu
lui de metal — am 
primit la redacția nu
meroase scrisori prin 
care ni se. soticila șd 
explicăm, mal pe larg, 
in ce constă metoda 
respectivă,„ cate slnt 
avantajele"ei ți in ce 
condiții poate fi pre
luata in alte unităll 
specializate in prelu
crarea metalului: Spre 
a râspundc întrebări
lor Intr-un moil elf 
ma! sugestiv, prezen
tăm cltcva secvențe 
ale tehnologiei de ex
trudare la rece, ața 
cum se aplted ca la 
Uzina de mecanici ji
nd din Sinaia,

Pentru detalii teh
nice/ documentații a- 
supra utilajelor șl 
procesului de produc
ție, specialiștii ' de Jn 
Uzina do mecanică 
fină din • Sinaia — 
care ne-au rugat să 
facem public, acest 
lucru — «iau la dj.spo- ■. 
zlțln unităților intere-'< 
săte; • ■

Prima opcralie a 
procesului tehnologic 
de extrudare ta 
rece este debitarea 
materialului prin for
fecare ta o mașină 
care lucrează tn regim 
semiautomat sau au
tomat. Tăierea mi- 
terialnlul sc face cu 
o mare precizie, in 
bucăți «u greutăți 
strict determinate, fără 
pierderi. Productivita
tea unei astfel de 
mașini, care se poate 
executa prin autodo- 
tare, este de circa 
59—120 de bucăți pe 
miniit.’Iiste deservită 
de nn singur muncitor 
care alimentează ma
șina șl controlează pe- 
riodlc dimensiunile și 
gramajul bucăților de
bitate.

Urmează ofieratta de 
recoacerc (tratament 
termic), care arc me
nirea de a. conferi 
pieselor o plasticitate' 
mal mare. Se utilizea
ză fie cuptoare tunel, 
fie cuptoare verticale 
cu muflă, ■ care se pot 

Vconștrnl' șl ele fără --------- -------__
'dificultăți tehnice, prin bllgat -,jă curgă" In in- 

aulodotare. Intruclt o- tcriorul pereților unei
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muncitor poate supra- re mulitax, calitatea 
veghea simultan 3 ase- suprafețelor rlvsdlzea-j 

tintă experiența co- menea cuploare. ză cu cea rezultată in’
da Pregătirea suprafe- urma prelucrării prin 

țel materialului sc c- rectificare, tar caracle- 
tectueaxă prin fosfata- rlstlcllc 'flzlco-meranl-

■/

»

"............—

In ziarul nostru din 2 iulie ax. am înfățișat expe
riența acumulata la Uzina de mecanica fina din Si
naia In îrisujirea și extinderea procedeului tehnolo
gic de extrudare la'race. Metoda de prelucrare prin 

, deformare plastica a materialelor, extrudarea la race 
s-a dovedit a fi deosebit de eficientei, ea pormițind, 
printre altele, realizarea unor însemnate economii de

—-——,-
■' ‘. ,r-: 

metal și manoperă. Multiplele avantaje economica p« 
caro Io determina pledează convingător pentru o 
aplicabilitate largă a acestei nistodo în induitna con
structoare de mașini. Ce posibilități și preocupări 
există, în acost sens, în alte întreprinderi din această 
ramură ? lată ce i 
fata.

r

am urmărit ia aflam In anchata de

■ e-,.6

O primă' constatare tmbucurăloaro 
In discuția cu Inginerul-șef al Uzinei' 
de mecanică fină din București. VA- 
I.E1UU MATACIIE.

— Experionțn ce a dștlgat-o uzl-

Utila jul de bază : 
40 de piese pe minut!

a prețului de cast al produselor. Do 
asemenea. creste productivitatea 
mundl. Prin Introducerea procedeu
lui In uzina noastră s-ar;ellmlnn lo-

...................... .. .. _______  __ ; cui îngust de la mașinile aschletoa- 
na din Sinaia In privința extrudării re. Un olt more avantaj 11 DrezJnlă 
Ia' rece sintem dornici să o cunoaș: faplul că. Drbi introducerea exlni-
tem In amănunt, Intruclt ■pentru dării lo rece, se reduce importul la
multe din reperele ce’"le fabricăm . o "fierte ile piese si materiale, 
s-ar putea aplica metoda amintită. Avantajele accstfa ain’t, «bine cn-

admlră de lu distanță., ci caută să sl 20" repere la care o-au utablllt teii-

net superioare celor 
sie, pieselor fabricate 
prin așchlcre. Aceasta 
permite utilizarea unor f 
materiale cu caracte
ristici Inferioare șl; 
bineînțeles, mal Iefti
ne. La mașina, de ex- 

................. ___ trădare' la rece lu-
Irei linii. creară un singur mun-

Fbto 1. Operația, de cltor caro veghează 
bază, "extrudarea la buna sa functionarc. 
rece, se execută pe o Sc efectuează apoi 
presă automată, capa- opera1,li auxiliare de 
bilă să realizeze pînă prelucrare prin așchle- 

-- - ■ r " pentru flletare șl
_ .ciîfleare fină, in 
scopul aducerii la co
tele , finale. Precizia 
pieselor rezultate din 
operația de extrudare 
la rece permite ea 
surplusul de metal ce 
este eliminat in aceasta 
fază să fie extrem de 
redus.

eot uscat. In scopul re
ducerii coeficientului 
de frecare la operația 

■de extrudare proprlu- 
zisă. Uiltajelc sini de 
concepție proprie, un 

. muncilor puțind ur
mări desfășurarea, ope
rației concomitent ta 
trei linii.
bază, texlrudarea ta buna sa funcționare. 
rece, se execută pe o fia 
presă automată, capa- operații auxiliare de 

,‘L2I -- -'-21___-------------------------
ta 40 de piese 1 pe, mi- ro, 
nute în această' opera- reci 
țle, materialul este so-

autodotare. intruclt o- terîorui pereților unei 
perația este automatl-, matrițe, sub presiunea 
zată, înlr-un cuptor Gc mm u-i..
pol fl tratate termic son. Precizia pieselor 
înlr-o oră circa 2M kg- executate este echi
piere in greutate de valență cu cea obțlnu- 
sub 500 b flecare. Un

AVANTAJELE metodei de extrudare la rece SiNT 
EVIDENTE s

O linie de extrudare Ia rece dă o producție echiva
lentă cu aceea â 6 strunguri automate cu 6 bare 11c- 
carc.sau cu a 18 strunguri automate monoax ;

O piulifd capac de Infector labrlcată prin așchlere 
presupune o bară hexagonală de 200 gr; din ea rezultă 
În tinai o piesfi de .numai 80 gr (foto 2t. Hestul este

exercitată de un dom-

tă pe mașini de așcbte-

Privind do pe vlrful unul deal gră- pompată cu ajutorul a patru agraga- 
d!:ia da legume a coopornllvel agri- te. Sistemul a costat -150 OM ici In
colo din comuna Pir, județul Sala- condițiile In care in anul 1PJ7 s-au
filare, șl văzlnd roadele muncii du- .. .
puse do cooperatori, nici nu-jl vine să 
crezi că iw acesta teromiri deluroase, 
frămlntato, cu pante ce fie alocuri 
dup.lșcsc 12 grade, oamenii de nici 
obțin an de. an producții de peste 
23 COO kg ta hectar.

— Pentru anul 1972 — ne spunea 
lng. Tiberlu Szabo, șeful fermei legu
micole — ne-am propus să livrăm la 
fondul de stat 2 000 tone legume, din 
caro 200 tona pentru export. Anal!- 
zlnd Insă temeinic: posibilitățile și re
sursele de; care dispunem, producția 
de legume timpurii obținută și lls 
v-ata, legumicultori! din Pir șl-au 
sporit angajamentele Ia producția- 
mnrfă cu 500 to&o legume și cu peste 
250 tone legume timpurii pentru ex
port Vom acționa In același timp 
pentru reducerea sistematică a chel
tuielilor de producție și in mod deo
sebit a cheltuielilor materiale. Con-ii 1 
creț, ne angajăm să realizăm o eco
nomie de ci rea 3®0 OW) lei

Garanția realizării acestor angaja
mente stă in munca oamenilor de 
aici; Jn hărnicia și priceperearior,,!n 
rezultatele obținute de el In col cițiva 
ani de dnd.au Început să practico a- 
ceasta Îndeletnicire. A vorbi deapre 
istoricul legumi culturii in comune 
Pir Înseamnă să Începi cu anul 1952, . 
an In care „omină de oameni* striașl:

pompată cu ajutorul a patru agrega
te. Sistemul a costat 460 OChO lei In

__ . - -J 
realizat circa G99 C®0 lei bepofidu, în
treaga irivesllțle a fost recuperata in 
primul an. Pentru producerea răsa
durilor n-n construit pe plan local o 
scră-Inmulțltor care asigură Întregul 
necesar de răsad. Anual pentru re- 
picatul răsadului &e confecționează, 
cu ajutorul unei mașini concepute și 
construite In cadrul cooperativei, circa 
două milioane de ghivece nutrillvo 
Ia un preț de două ori mal mic deetl 
cel realizat în alte unități. în vederea 
obțineri! unc! producții cit mal tim
purii de legume,, care condiționează 
in cea mal mare măsură rentabilita
tea In acest sector, s-a hotărit extin
derea «olnrlllor, care ocupă acum o 
suprafață de 0 ha. Salariile conslrulte 
la Pir slnt, de un fd deosebit față do 
cele utilizate In alte părți. Slnt con
strucții simple, mal eficiente. Ele au 
forma .unul tunel cu o înălțime de 
1,20 ni, lățimea de 3,50 m și lungimea 
de KM) m.1 Cu ajutorul unei mașini 
de legat-presat, ce confecționează dla 
papură, rămășițe de floarea-soarelul 

; șl cînepă niște prefabricate' caro al
cătuiesc pereții laterali pentru eolarli. 
Folia do polietilenă se așază pe 
niște șlpcl de lemn. în momentul in 
care timpul Sra încălzit, folia nu mal 
trebuie demontată, ci doar făcută sul, 
fapt ce permite folosirea el pe o du-

------ ---------- — ----- medio de 4 sal,’perioadă In rare 
In Jurul cooperatorului ,E£igen Ordbg de fapt'se amortizează complet.
au „îndrăznit" să semene.primele ră- După rezultatele de plnă acum sl 

. iau trecut zero ani, an! Irii care așa 
după cum ne spunea președintele
învățăm rii iubtăm cu Meeta. cu <!ău- zale, dâr"chiar șl depășite. Îndepîl- . ‘ <*» S .1" ■ wl* :t».evî 11 .JPxrvrarwn A WT... fl •n'a-mkUl ' n îimn S,

_ membrilor 
rind ®o con-

|:

Iul In practică. S-a conceput sl exe
cutat o stație pilot dotată cu utilaje 
produse ta țară, pe' care a-au ex
perimentat tehnologiile de execuție 
prin extrudare la rece 1a 20 repere 
pentru autocamion. Duoă stabilirea 
tehnologiilor respective, atatla a'fost 
șl este Si In prezent folosită ta.exe
cutarea n două repere In scrie — pis
toanele de aluminiu de la cilindri re
ceptori de frină. Din-aceste piese s-au 
și executat, pini acum, peste 1 mi
lion bucăți. Inreglstrind o economie 
netăde circa-600 000'lei; comparativ 
cu procedeul de strunjlre. Această 
economie s-a obtlnut nrin reducerea 
cu elrca 25 la sută a consumului-do 
metal; șl cu 50 In eută ia manoperei ' 

Calculele arată că numai la cele

notoriile rezultă o economie de 235 
tone metal șl 260 OtM ore manoperă 
la nivelul anului viitor. ■

— în ee stadiu vă găsiți Cu aplica
rea noului procedeu do preiutrf- 
ro ? — 1-am Inîrcbat ita tcȘnoloaul-

—■Am țprocurat1' două prese'^a .IWv 
tone7caro vor, fl adaptate operativ' 
la operațiile, de extrudare' la rree6. 
Ele vor fi montate Intr-un snațiu «me
ciul care va deveni.: In curind., un 
atelier destinat In exclusivitate ope
rațiilor de extrudare la recite Capa
citatea acestor prese este foarte mă
re. astfel că In ele fee -vor putea exe
cuta aproâpe toate cele 280 de repe
re. Bineînțeles că. alături <le piesele 
respccllve, mal slnt, necesare șl alte 
utltaJe ajutătoare pe care le vom 
executa cu forțe proprii Sperăm 
ca pînă la eflnsltill anului să execu
tăm. prin nouț procedeu, cel PțiUn 
20 de repere^ urmlml că In anul ce 
vine toate sau aproape toate cele 283 
de repero eă fie. realizata prin pro
cedeul extrudării la rece. ' .: ■

Ce va Însemna acest lucru,pen- 
--------- - ---------------- *•”’ utlaa de autocamioane T; ' 

fină din București preocuparea a- _ Calculele făcute cu ocazia ' in
tenta pentru introducerea extrudă-, tocmirii-eludluiul arată cfc in afara 
rl! la rece, realizările obținute oină unei .economii de metal de l 043 lo-
acum, dublate de avantajele ce le ni! ia nivelul analul 1073 șl 1550(to-
prezintă procedeul, ne Sndrenlătașc netanlveiultmuluimișldeodu- 
flă* afirmăm că această modernă me- blare a‘productivității muncii ' se 

vOr economisi aproape 1' milion ore 
manoperă, se vor elibera 79 utilaje de 
stnmjlt șl 150 muncitori Economiile 
ce vor rezultă pe nccastă eale-la țif- 
veiul' anulul' 1975 sc vor ridica''ja 
circa 55 milioane lei.

Po lingă obiectivele stabilite In 
vederea extinderii extrudării la rece 
vom continua activitatea de proiec
tare n tehnologiilor sl S.D.V.-urilor 
ca șl executarea acestora pentru r«»^ 
tul reperelor. Singura problemă care 
nil depinde de posIblUțfitllo nouș- 
,tre. -căra fie Impune rezolvată de fo
rurile competente este; accen h asi
gurării otelurilor care să se preteze 
Ia noul procedeu. Nu ne îndoim că 
harnicul colectiv al ..Indualriel slrmei* 
din Cimp’n Ttirzll va rezolva cu suc
ces șl această problemă, asa cum a 
rezolvat atltea șl n ti tea probleme, 
chiar mal dlflcUo. i " /

Dan CONSTANTIN 
Nlcolae MOCANU

Chiar In aceste zile, de la «ervlciul noscutc In uzină. S! oamenii nu le 
tehnolog-șef va 'merite la Sinaia se- ......... .. __ ...... ...... ’v. „
ful fiervlclulul nostru pentru a ve- le apropie. Cum 1 Simplu.'Glndlnd. 
dea ..pe vlu“ ftpllcarca metodei. caicullnd, Intreun cuylriț. Dunlndu-sl

Deci, o evidentă promptitudine In mintea la contribuție. Sl rezultatele 
«tudlcrea. preluarea sl aplicarea nou- riu Inlfrzle.
iul procedeu tehnoloaic.. caro oferă De curind. matriteril Marin Pădu- 
mulțlple. avantaje. .-4, - . -- ram. sl,Tudor Star.ru. ‘rnpreunft cu

La rindul cfr.î. ' tehnotomil-xef' al tebriHanui " proiectant, îbn Iorțîache 
Â‘<uippl'i .'tag. ION " CONDJțlUȚ,.nc-a', aU fPrezențnt4«»blnctulu!JțfSjndcrJlin<h.'Bi 

ăpus i - • ‘ vnțla : fabricarea tamburilor de mi
crometre prin procedeul extrudări! In 
rece. , _>*

— Procedeul ar putea, fl extins sl 
la alte repere — no spunea, unul din 
coautorii ‘r.ovatlel. Ion lordac.he. 
Astfel bucșa r gradată, capsula pen
tru termostat. o sultă de axe șl ca
pace. toate piese de serie marc, pot 

s fr fabricate apUdnd extrudarea In 
rece. Aștept acum rezultatele Inova- / 
Uel noastre, căci fiind vorba de ple- 

‘ se de înaltă precizie — cum slut ml- 
crorhetrele — trebuie o perioadă do 

nm experimentat extrudarea la reco tMiaro i"’exploatare șl abia duoă
. oceea no putem da scama dacA am 

de repere.’ Dnr Indiferent de, aceste lucrat bine.
■ Dino șl cu folos, om spune.'căci, 

acum,, uzina a acumulai o experiență 
care va putea fi ' îmbogățită. Cert 
este un lucru : la Uzina do mecanică

i
o

— încă de la început vreau să-l 
felicit pe colegii do In uzina din Si-, 
nnțo pentru reușita lor. Sincer k& 
fiu. slnt șl puțin invidia'; no el căci 
și noi lucrăm In cadrul uzinei In ve
derea Introducerii extrudării la rece.

’— $1 la ce rezultate nil ajura ?
— încurajatoare. Astfel am putea 

caracteriza -primele rezultate; Condi
țiile In care facem extrudarea slnt 
însă; dl ferite In uzina' noastră fală 
de cea din Sliirila. Acolo procedeul 
«e a'oilcă pentru oteluri aliate. Noi

---- :....
pentru aliajele neferoase la, o. scrie 
<’
deosebiri, consider că problemele do 
fond, slnt aceleași

— Șl avantajele ?
— Avantajele ? Spectaculoase. Ex

trudarea garantează, cel mal mie 
consum de metal dintre toate proce
deele de prelucrare. Indicele de uti
lizare al metalului se îmbunătățește 
cu 30—60, la sută. Calitatea, produse
lor sporește simțitor, lh paralel cu o 
economie de manoperă și o reducere

rll la rece. realizările obținute oînâ

■j

«iaduri de : tomate și ardei. De alunei 
nu trecut zere ani, ani Im earn așa

felul In care ec desfășoară activitatea 
în fernia legumicolă din Pir exista 
posibilități ca angajamentele asuma-

.mlcolă din Pi
------- „ angajamentele —-__ - 

cooperativei. loiUtoVargn, „a trebuit să te poate plan "nu numai să' fie reali- 
tnvfitam hinltni ’HI ■jnn.CAln rate rlnr rh'n» el T—
nătoril, șl,.bolile, sâ^formăm legumi-.,, ni ren acestor angajaijjente hu
'-cultbrl priceput!."oameni canabUi "'gă mine fără rezultate peKtru1 economia 

smulgă bămlntulut dt mai multa: , cooperativei șl veniturile" membrilor .. p.!mul rfnd M
tează pe yoniturl suplimentaro In va
loare de pesta 1 milion le! In condi
țiile In care cheltuielile materiala ee 
vor reduce, ș! ele.

Desigur, succesele cooperatorilor 
din Pir nu au apărut peste; noapte șt 
nici lhUmplător. Ele au Sa bază Jn 
primul rind măsurile luate pe linia 
perfecționării organizării producției și 
a muncii, dar mal ales hărnicia șl 
priceperea acestor oameni. [Experien
ța cooperatorilor din comuna Pir,de
monstrează că Intr-un sector cum 
este cel legumicol, chiar In condiții 
naturaie destul de vitrege, atunci 
clnd se dă dovadă de Inițiativă, de 
«spirit gospodăresc se pot obține nu 
numai producții de virf In legumicul
tura noastră."' dar și realizarea lor In 
condiții do rentabilitate pe flecare 
cultură In parte. J

loslf POP

După’cum se știe, lacomele slrit 
' mari consumatoare de apăJ Or," toc- 
mal asigurarea apei a constituit pro
blema cea mai grea pentru coopera- 
tlvă. Prin, hotarul comunei Pir hu 

■scurge nici un riu. Există ln-schlmb 
cita va , flntîni arteziene cu un debil 
destul do mare. La Început, apa ara 
transportata In butoaie, sug pe deal. 
Jar udatul se efectua manual, cu stro
pitoarea. A fost o muncă pa dt de 
grea, pe util da neeepnoniicoasă. S-a 
născut atunci Idceea construirii unul 
canal care să ■ colecteze apa' de la 
cele clnd finitei. ,In felul acesta au 
foșț. croate trei tacuri feuțtlflclaJta. Dar} 
do "aici apă trebuia condusă sus pe 
deal. , ta -o" diferență de nivel de 
M—M m șl pe o pantă Intre 4 șl 12 
grade. Mecanicul. Tlberiu Poli, Împre
ună cu.aitl cooperatori, a' conceput 
un sistam de conducere a apel pnn 
cbnducta sublefane prin - care este.

,. î

i
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todft tehnologică are PMlbllltăU si
gure de extindere.

Zî1

r f din^ea rezultS 

șpan. Prin cxfrudarc Ia rece osie necesară o bucată de 
metal de numai 62 gr," din care se obține o piesfl de 58 
gr, deci șpan... 8 gr (loto 3).

t
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că noul procedeu prezintă o supe
rioritate netă față de procedeul cla
sic de așchlere. in sensul că asigură 

________________ ___  ___  __ . _ ©^folosire mal rațională a metalului, 
în evidență, la uzinele care folosesc a forței de muncă, o creștere sub-

- - — - - • ■ stanțlală a productivității muncii.,o.
«sire mal judicioasă a spațiului

isa , încă In HMDi-1970. In uzina braso- 
\ veahă ®-a';lntocțnit-un stiidlu privind 

, ; posibilitățile do aPlicaro a noului nro- 
’ cedau de extrudare la rece. Studiul 
-a evidențiat'faptul că în întreprinde
rea noastră el poate fi aplicat la exe-

totalii oludliil om trecut Io, aplicarea

■fr

Î;

f I(Urmare din pag. I)

teriate la termenul prevăzut pentru 
. executarea anumitor reparații. -

Dacă. In ce privește malul in care 
fiu' fac reparațiile lucrurile stau așa 
cum stau, ce! puțin despre Întreți
nerea șl exploatarea Instalațiilor, și 
utilajelor se poate vorbi de bine ? 
Nicidecum..Awrcum a constatat ro-’ 1 ---------- - .

? țî!?1Ea^ă de specialiști din • schimburilor om efectuat pollcallfica- 
cadrul Ministerului Industriei Chirul- rea unor strungari pe care 11 utilizăm 
ce, la unele Instalații de apă șl abur la o mașină sau la alta după nece- 
etanșoufițlle și izolațiile slut necotres- 
punzăloare; din cauza «curgerilor sini 
deteriorate clădirile , și constnicțUlp 
metalice. Cauza : lipsa de preocupare 
pentru aceste probleme din partea 
conducerii uzinei. Soluția : atragerea 
In.'nud mare măsură a ■ personalului 
do exploatare la activitatea de între
ținere. Simplă, dar; nu eq aplică. De 
altfel, nici exploatarea fondurilor fixe 
productive nu se face In conformitate 
cu 'prescripțiile ’ tehnologice.’ Ln obți
nerea sodel, uneori se utilizează cal
car șl cocs de altă calitate dedt cea 
tehnologic necesarii încărcarea unor 
cuptoare cu 10—3) In sută peste capa
citate reduce comidcrabil durata lor 
do funcționare și mărește costul re
parațiilor cu circa 20D (MO lei. ȘI 
oxemple de acest gen pot fi conti
nuate.

■ Cert este că nesocotirea sistematică 
a planului de reparații, întreținerea 
șl exploatarea defectuoasă a Instaia- 
tillor șl utilajele? la uzina din Ocna 
Mureș nu măi pot fi admise. A sa 
continua ca plitătacum să,fi© lucreze 
,,la risc", eu utilaje șl Instalații cara 
au costat zeci șl sute de milioana de 
lei. să se pericliteze siguranța lor in 
funcționare, înseamnă nu numai un 
act anllecondmic, dar și o încălcare 
flagrantă a legislației In vigoare. Iată 
de ce socotim oportună efectuarea 
unei'analize la uzina respectivă de 
către organele Inspectoratului Gene
ral de Stat pentru Controlul Gospo
dăririi Fondurilor Fixe;

Pentru că ne-om referit la funcțio
narea fondurilor fixe In această uzi
nă, să ne oprim șl la modul In care 
este organizată activitatea In sectorul 
mecunlc-șef. în atelierul, central, In 
schimbul I, Intrăm Intr-o hală ln- 
câreală cu mașlnl-unelte de cele mal 
diverse tipuri; dar o parte din aoss-

tea nu lucrează. Cerem 
maistrului Aurel Șolea.

— In acest schimb ti
explicații

— în acest schimb trebuie să lu- 
ereze circa 60 de muncitori, In schim
bul H 2U, iar in III„. 6 strungari. 
Avem comenzi de executat șl, dacă 
nm mai Încadra cițiva muncitori ca
lificați. am putea folosi și mal bina 
mașinile pe care le avem. Din lipsa 
forței de muncă pentru completarea 

rea unor strungar! pe care îl utilizăm 

sitățlle cele mal stringente.'
Dar deși structura schimburilor exte 

așa . cum tte-a prezentat-o maistrul 
A. Șolea, .din calculele statlsllce re
iese un coeficient da încărcare a ma- 
șlnllor-unello de... 68 la sută. Dar 
chiar lulnd drept bună această cifră, 
ea este cu mult sub posibilități 
Aflăm Insă că deși s-ar putea utiliza 
mal bine capacitățile sectorului de în
treținere, atit In efectuarea unor 
autoutllări, dt șl prin executarea uno- 
pieso prin colaborare pentru alte În
treprinderi, din cauza unor Imperfec
țiuni nle metodologie! do calcul a 
productivității muncii, conducerea 
uzinei nu este Interesată' să comple
teze schimburile cu cadrele necesare- 
Ni s-a Hpus că la Ministerul Indus
trie! Chimice 8© cunoaște această .si
tuație șl s-au primit asigurări că me- . 
todologln cu pricina va fi schimbată 
din._ 1073. lie cd atunci șl nu‘de 
acum, din semestru! II 1 Este de con
ceput ca mașlni-unelte să nu fie uti
lizate In continuam din cauză că o 
eroare birocratică nu poale fi elimi
nată mal operativ 1

Concluzia care se desprinde i 
vesllgațille noastre este că la ------
de produse sodice din Ocna Mureș ■ 
acțiunea de . fundamentare a, angaja
mentului de a realiza,'In acest an. o 
producție globală suplimentară de 12 
milioane lei șl de a Îndeplini preve
derile cincinalului cu o Jumătate d« 
nn mal devreme nu trebuie conside
rată încheiată. Cu hotărlre și perse
verență' este necesar să se analizez® 
situația reală a utilizării capacităților 
de.producție nle uzinei, stabtllndu-se 
măsuri cu adevărat eficiente, care aă 
ducă In înlăturarea tuturor neajun
surilor In gospodărirea fondurilor 
fixe.

jssfcssfșaSsiffiSfe

Avantajele extinderi! la rece da 
care aminteam, dintre care urlnclpa^ 
Iul ar fl Tcducerea substanțială n con
sumului do metal, ies nanii mal bina

annul zed do'mil de tone de metal. slant!
Iată; co rte-n declarat. In acest «sens. , folosii ...... —™.
Inginerul ION MATEESCU, tehnolog-'-; productiv Șl d utilajelor, 
șef ta Uzina de 'autocamioane dlh'^ , T"'J1 ’orm^-rerm i. ni
Brașov :

—‘ Pentru mina sl colegii mei. ex-
' trudarea la race au constituie o nou

tate. dat fiind fuDiul că șF pe no! 
ne preocupă, de cițiva ani. Introdu- ------- ..
cerea șl extinderea el. As dori să cutarea a ISO de reperez O daU In- 
subliniez si eu, de la bun început.--«--•«a* - -as* .st: JM. .
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ființă, autor a numeroa- prețuire ce 1-at 
?i tratate. In domeniul iinlhxl cft șl de

l. $

5

Este un lucru îndeobște 
cunoscut că toate progra
mele șl măsurile care pri
vesc prezentul șl jriltprul b- 
cestei țări — elaborate , pe 
plan național sau local . — 
nu numai că sini • puse în 
dezbaterea oamenilor' mun
cii, dar ele se transformă 
din proiecte in decizii fer
me, prin- Incorporarea opl-= 
nlilor maselor, așa cum se 
transformă In realități șl 
certitudini prin _ acțiunea 
practică, conștientă și! pa
sionată a celor ce muncesc.

Asemenea constatări pozi
tive pot fl notate rl In le
gătură cu rolul opiniei pu- 

‘bllce in activitatea?cullpral- 
educatlvA Cu toate acestea, 
in oracilca curentă, ca ®l In 
modul de ’a glndl .al unora 
dintre activiștii noștri cul- 

’turalt‘s-au vădit’ nedume
riri, erori șl temeri referi
toare Ia contribuția opiniei 
maselor in orientarea, struc
turarea și organizarea ' ma- 
nifeștărilor cultural-educa
tive. Asupra unora ■, dintre 
acestea Intenționăm să no 
oprim in rindurile de față- 

Nu de mulț am avut pri
lejul să particip, împreună 
cu directorii do câmlrfe cul
turale oftați la'cursurile do 
perfecționare de la Școala 
interjudețeană de partid din 
Iași, ta o aplicație practică 
cu caracter de investigație 
științifică (efectuarea „ unul 
eonctaj prin intermediul unul 
chestionar) in' comuna Po- 
prlcanl din județul Iași. La 
sfirțdtul acțiunii a avut" loc 
o discuție care ne-a relevat 
tocmai neclaritățile ta caro 
ne-am refarlt, ■

Una dintre părerile expri
mate aprecia că tas tarea o- 
plnlel publice nu reprezintă 
o cerință presantă In. condi
țiile in care nctivlștil culiu- • 
rail, trăind Intr-o «rfectlvl- 
tate anume. In mod implicit 
sint și buni cunoscători, al 
realităților locale. Să nu 
nun fie oare necesară, in a- 
ceaslă situație, sondarea a- 
tentă, nuanțată a preferin
țelor celor cărora 11 se a- 
dresc.iză acțiunile cultura
lo ? Fără îndoială că nu. 
Cel mal adesea practica n 
demonstrat că această cu
noaștere a realității este 
destul de superficială, frag
mentară, distorsionată șl

că „trăirea" Inir-o colecti
vitate — deși este o condi
ție ...tin-.! qua hon* a cu-7 
noașleril r- nu duce- In mo-d 
necesar la aflarea „adevă
rurilor vieții*. Mal mult, nu 
de puține ori se face o! con
fuzie intre cunoaștere .ți 
cunoașterea științifică, a- 
eeosta din. urmă Jmplidnd 
metode științifice de aflare- 
a adevărurilor. De altfel, 
este relevant că !ntr-o sea
mă- do- Intllnlri cu activiștii

F '

pllcat chestionare elabora
te .".-eștllnțific. po c anttoane 
hereprezcntaUve. de către 
operatori de teren insufi
cient pregătiți. Toate aces
tea Insă nu Infirmă valoa
rea principială a cheștlona-

- 1 ruluj ca Instrument- eficient 1 
da testare a opiniei publice, 
lor rezultatele pozitive obți
nute In această direcție In. 
unele județe (Bacău. Bra
șov, Timiș, Bihor ș.a.) pro
bează afirmația’noastră.-

..61U f ■/.

de chestionare au fost apli
cate In numeroase județe 
ale țării. Nu subapreciem1)’ 

. tastarea unor asemenea pă
reri ; dar ele: nu acoperă do
rit o parte a cunoașterii. 
Ce-I frămlntă pe oameni, ce 
glndesc el* despre: o proble
mă sau alta de ordin politic, 
economic sau social, ce fe
nomene de factură ctleă. e- 
ducallvă se petrec Intr-o 
colectivitate sau alta ? Răs
punsurile la aceste Întrebări

’ ■ ■■-, ■ i

SCiNTEIA

A

tea .«octală — șl ded cea e- 
ducațlonata — este atic da 
cdâipleXă’Ji do muliitatâra- 
•lăț chestionarul de!;-ppinte 
trebuie șă Șa'bpcnplațat^ccj2 
reiat; «șroborn!, veripcat «șl 
prin:oițe'mMbd.e'ale anche
tai ■ «sodoloaioer L observația. 
directă, anchete prin cori-' 
vorbiri, rtudli experimenta^ , 
le șta. Semnificativ .mj L,săș. 
pare In acest sena exemplul: 
cercetării soclo-culturale de 
fa -Ținea (jud-rBLhor), tindă- 
e-;a .aplicat o multitudine <Ic • -; 
jnstț-umente ale anebetei de> . 
opinie. ; îndeosebi, tehnică , 
dezbaterilor ’ colective, (cu •• 
țăranii cooperatco-i!, cu mun
citorii de la I.A.S. și S.M.A..
cu tineretul, cu lntaledualiJ:. \ 
cu pensionarii, cu casnicele 
ele.) s-a dovedit foarte Re-"> - 
neroasă. Au fost „scoase ta 
lumină* ;cu acest. prilej np-., 
numărata probleme de acu
tă, actualitate ale colectivi-;’ 
tățll, respective — tot atltea . 
semnale pentru .'acțiunea > 
cui tural-educntlv.l. într-a- • ,ș 
devăr. au foși exprimate șl. 
opinii contradictorii, dar «i

■ ~ aceasta' constituie,'/in, fond; ■' 
o modali ta te ferici lă, de a n- j 
fin,adevărurile reale și nu ț 
cele Imaginate sau‘cele re- 
zullațe dlntr-o s-.mpiă ' In- ' 
sumare a unor păreri.

Milităm ded pentru o ,ja- , 
, dlognifiero* mlnuțltasA ,a - 

realității, pentru jțiMiJlzaraa' 
pe baze științifice —'a' ii- \ 

nel-’ adevărate .-,introspecții- 
sociale*, care să ne pertnltă' 
fundamentarea, acțiunii de 
cultură șl educație nu lp 
mod Imaginar, ci pornind’, 
do la fapte de viață, de In’ 

.fenomenrie sodal-educațto-v • 
nale ‘ autentice, de. -ta; Ideile. 
atitudinile șl. sentimentalo 
oamenilor reali. în ■ acest, 
sens, ne, apare in toală’ple- 
nitudînca rdliil bțiîhlSI' pii- * 
blice, tastarea punctelor' de ' ■ 
vedere, a aprecierilor, .nap!- . 
rațiilor șl opțiunilor .mase-’ 
lor, reprpzenllnd o cerință 
de mare actualitate -pentru, j 
activitatea cullural-educa- ’ ■ -• ■ , ’• , ’ S \ . ti ■

V -flMÎ

opiniei publice

' -PROGRAMUL I
■ _ \ 8,03 Deschiderea emisiunii de dl-

‘ i " nitncață Telex.
) 9,83 Universitatea TV.

■ t 9,45 .Instrumente șl virtuozi, t Ion 
ț Văduva clntă la vioară, caval,
1 ’ : .nuter? •_ 1

Jțfl<■ te-
( „"10,59 Cura de limba,gcrnianfi. JLec-

- V' •• ția-i.‘ . • ■ - -j ■ ■ -
’ l 10.3® Desen animat.

• '!' U,48 Stasul acțiunii —. PcrfecUo- 
4 narea.-
"11.19 Retrospectivă Walt Untj. s 
l l.si,tol Fțltn serial pentru a copii: 
’ „Fiul mărir.iF -l-d Î F
J-, 12.30.Telejurnal. j , ■
b 13, W Țenls ele timp; - Finala probei 
r.'s ' do simplu .femei., din . ’cadrul 

Campionatelor Internaționale 
ale Angliei. Transmisiune dl- 
rcc'.â de la Wimbledon.

17,30 Deschiderea emisiunii 
după-amlazâ. Cure de 

t engleză. 1-cella a 22-a. 
Ts.Wfientru sănătatea dv.
19,13 Satul contemporan.
15,45 Țraserea Loto.- Publicitate. 
19,ÎO Recital de balet Eojta Dacian.
rs.ît Telejurnal

l | ■ JlalerSsSastfi 
f l ' ®;m Publicitate, ț" If .. ..... .....

X

do 
limba

culturali s-a observat că 
unii dintre el nu cunosc lh' 
profunrimejnlcl măcar pro-' 
blemele generale roctal-eco- 
nomlce șl cp 1 rituale ale lo
calității respective. Nu mal 
vorbim de faptul că In pre
zent sint puține nțezâmiiito 
de cultură care so pot lău
da că dețin o documentație 
serioasă asupra tuturor as
pectelor amintite.

în cadrul aceleiași discuții 
menționate mai sus, toți di
rectori de cămine culturale

în acest sistem de-referin- 
țe apare șl o‘ anumită, con- ‘ 
fuzle care are implicații ne
mijlocite asupra acțiunii 
culturalroducatiye. Ce anu
me dorește «ă cunoască un 
activist cultural prin Inter
mediul. chestionarului pe 
care.l-a difuzat, In mase? 
Aparent o chestiune de teh
nică elementara de investi
gare, această problemă este 
de o Importanță fundamen
tală pentru finalizarea op- 

_ ______ _________ timă a acțiunii.? Iată,1 avem
se Indoiau da valoarea cog- in față'un chestionar'.etabo- 
nltivă a unul chestionar de ’’at ral ,,n nn 1u-
opinle. Poala un asemenea

, chestionar — se întrebau el 
— să ne,dezvăluie toate as
pectele realității ri, mal 
mult decit alît, opiniile oa
menilor despre, acesta reali
tăți ? Evident, chestionarul 
In sine nu poate aspira la’ o 
asemenea performanță ; șl 
reușește cu atit mai puțin 
cu dl prea adeseori s-au a-

_ i_, _____
rat In urmă cu un an In ju
dețul Mureș, j Majoritatea 
întrebărilor (abstracție fă- 
cind de Informațiile cu pri
vire la vlrsla, texul, ocupa-. 
țin anu Inslrucțln celui In
vestigat), solicită aprecieri 
asupra instituției de cultură 
șl' a mnnlfestflrilor organi
zate, de cite ori cetățeanul 
frecventează casa de cultură 
țti de ce (motivație). Astfel

5^' la prima vedere — depă
șesc cadrul strict al tuncțlo-J 
nulității instituțiilor do cul- 
tură. In realitate, conținutul 
aclivltățil cultural-educative 
nu se poate dispensa de cu
noașterea temeinicii, respon
sabilă șl sinceră a tuturor 
acestor aspecte. Unul ' din 
terwurita majore .ale docu- 

‘ mentelqr de, partid privind 
imbtiriătățlroă i- activității 
ideologice >și cultural-edu
cative calc sublinierea fap
tului că nimic din preocu
pările oamenilor-(din viața 
lor economică, socială, fa
milială etc.) nu poate fi 
străin Influenței educative. 
O activitate care s-ar dis
pensa aă trateze In conținut 
șl In esență problemele 
reale ale unei colectivități, 

. In toată complexitatea lor. 
n-ar fi decit o uctivitato ex
terioară vieții șl ca atare 
Ineficientă.

Tocmai pentru că reallta-

Paul K1RMA1ER 
înslrudor la Direcjia 
cu I iu ra I-educe ‘ rvâ 
de masâ din -Consiliul 
Culîurii ?i ‘ Educației 
Socialiste

© Aproape 700 de titluri, într-un tiraj de circa 20 mill 
oane de exemplare @ 235 manuale pentru școlile..(!și &

liceele de specialitate ® Noutăți editoriale i© tCe :arqtâ£r 

graficul de apariții ?

Deși, calendaristic,' deschiderea 
noului an școlar este încă destul de 
departe, pregătirile pentru asigurarea 
condițiilor optime necesare desfășu
rării viitoare a cursurilor au început 
eu intensitate. Intre acestea, ta 
Ioc contrai pe agenda de lucru a to
rurilor care au sarcini In acest sens
— minister, editură, tipografii, difu
zare — ®e află realizarea’ la timp a 
tuturor manualelor. Incit din prima 
zl cto Școală ele &1 se afle la milnllc 
elevilor.

CI leva cifre semnificative vin să 
Ilustreze ampîoarca și diversitatea 
producției de car- '
te școlară pentru . 
anul de Învăță- ' 
mint 10T2—1073 : 
vor fl tipărite a- 
proape 700 dc ti
tluri. intr-un Ural 
de circa 20 mili
oana de exempla
re, editate in lim
bs română șl în 
limbile națJonall- 
tățltor conlocui
toare — maghiară, germană, e'rM, 
ucraineană, slovacă, cehă, bulgară, 
turcă. Pentru școlile șl llceeiede .'gre- 
ctaUtate, care capătă o pondere tot 
mal mare jn ansamblul Invățămlnlu- 
lul nostru, sint pregătite'235 manuale. 
Din numărul total do titluri, 200 re
prezintă manuale noi sau substanțial 
Îmbunătățite față de edițiile anteri
oare. între acestea se pot cita ma
nualele de fizică pentru unii n ș! IV 
de liceu, secția reală, chimie — anul 
II de liceu, geografie șl botanică — 
clasa a V-a, cinci manuale de ma
tematică modernă pentru licee ele.

înnoirile:preconizate pentru v;Ilto- 
ral an in procesul Instructlv-eduealiv
— prin planurile șl programele do.- 
Invâțămlnt — sint concretizate șl In- 
tr-o serie de manuale inedite, adevă
rate premiera editoriale. Astfel, pen
tru clasele speciale de Informatică m 
tipărește un interesant manual du 
informatică, primul de .acest fel edi
tat In țara noastră. Acestor clase le 
eint destinate manuale noi de limbi ' 
străine, matematică, fizică, biologie 
etc., la oare se adaugă o bogată lite
ratură științifică facultativă pentru 
discipline nou Introduse In liceu : to-

giefi, Informatică, mașini de calcul ■ 
etc.- Tot acum, sc editează pehlru 
prima oară manualele de științe 'so
ciale (In limbile română, moghlarff ș! 
germană), elaborate In lumina mă
surilor adoptate da Secretariatul 'Co
mitetului Central al partidului pri
vind . imbunălfițlraa predării șilințc- 
tor eoclnle in școală șl care prevăd 
o nouă eșalonare a parcurgerii:aces
tora de cfttre elevi. In pluș,'vor mal3 
apărea 10 broșuri de .educație poli
tică, M de ptanșe pentru cabinetele 
de ..științe sociale etc. ; "■ , ■ , /; 

Care esta.stadiul editării tuturor 
aceslor manuale ?1 
După cum am 
fost .tafomatr la . 
Editura didactică 

La ordinea zilei gn6
fost tipărite ’sl-ln 
mare parte expe
diate In tară 473 

■; titluri din ma- 
.nuntele destinate 
. noului an școlar.

■: 1 ”S-ă dat prioritate
manualelor cu tiraj mare, respectiv 
ciilor destinate școill generala, ca șl 
celor reeditate și care n-au presupus 
reylzulrl.1 Alte 2#0. de titluri slnț in 
cura; de tipărire. ’Se: află in cura do 

-definitivare 13-manuiilc. dintre care 
unele pentru discipline care nu 
se predau in trimestrul I al. anu
lui școlar. Vor fi gata la timplf 
Editura și Centrala ■ poligrafică. 
Intr-o conlucrare rodnică, uu luat 
măsuri ca procesul da editare! și 
tipărire să &e d&sfflșoare ritmic,, 
potrivit graficelor', angnjlndu-so 
fenn ca toate manualele școlare 
să ajungă' In școli pină la des
chiderea cursurilor. Eforturile fă- . 
cute pină acum pentru îmbogățirea 
șl modernizarea conținutului ■ Irurlruc- 
Uv-educăllv al manualelor, pentru 
Îmbunătățirea lor sub aspectul pre- 
zentăril grafice — prlntr-o mai bună 
colaborare a editurii cu autorii, cu 
specialiștii — se cer continuate pină 
la-capăt, pină la realizarea Integrală 
a producției de carte școlară

Horlca D1NULESCU
$

cinema
o Program de desene animale 
pentru copil — 19, Ora elefanților 
albaștri — 11,3®; 13,S5; 1S: 13, Su
netul muzicii — 10,43 : DOINA.

spectacol
"10; 1S.Î01 

9,w; 13;

laștri — 11,3:9; 13.S3; 
iul muzicii — 10,13 ;

o Mongolia, (ara mea 
de gală : ’ CAPITOL — ia 
a O afacere : PATRIA • 
i«; 18,»: II, CAPITOL 
14,13: 1S.S3.
s Trei <Jln Virginia : SALA PA
LATULUI — 17.15 (scria de bUete
— 41T7); 20,13 (scria do bilete —
517B), LUCEAFĂRUL — 0: 11,15:
13,TO; ÎS; IU0; îl. DUCUREȘTI — 
B,i5; 11; 13,10; 16; 1S.W; 31, GRA
DINA DOINA — M.K.
a Batalionul Invizibil — 5—13,33 In 
continuare ; Program de (Urne do
cumentare — S3,13 : TIMPURI NOI. 
a Jocul de-a moartea : SCALA — 
t, r.,::,
RIT — 8.15; 11J3; 13.43: 10:
TO.TO. VICTORIA — 9; 11,15: I3.TO; 
15; iaur-3; ».«. gradina select
— 30,15

© Mărturisirile unul comisar de 
poliție tăcute procurorului repiț- 
bUcll ! GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30: 
15,43; 13; 30.TO, AURORA — 9.30; 13; 
15^0; ÎS, la grădină — M.IJ, 
a PenLru că se iubesc : FLO
RE ARCA — 13,33; ÎS; 33,33.
a- Omul caro l-a ucis pe Liberty 
Walahcn — 8.M: 11,13: 14; 18,33,
Pai șl Pattachon — is,45. Lacrimi 
de pgancă — ZJ.J3 : CINEMATECA 

’ (sala Union).
a Marca speranță albă 
VIAR — 0; 11.13; 13,23; 15 
S3,», GLORIA - 6: 11,13; I3.Î5: 13 
18.13; M.30. VOLGA — f ’ 
13,3»; 18,13; S5.Î0.
a Anchetatorul : DACIA 
11,15: 13.33: îs: is.is: sajs.
a M KM de leghe sub mări : EX
CELSIOR — 8,3®: 12: 13J0: I«;
S0,TO. TOMIS — 0.TO; 12,13; 15; 17,43, 
la grădină — TO.K.
a Odiseea generalului Joși : 
MUNCA - 18; LB; H
a Procesul alb : MODERN — 8- 
a Casa- de sub arbori s BUCEGI
— 15,45: 18: 20.TO, la grădină — 
TO,î0. MELODIA — 8; 11,15; 13,35; 
1®: 18,13: S0.45. MODERN — 11,15; 
1315; 18,15; 23,33, la grSdlnă
— 21.
a Aslă-seară 
GIULESTI —

! FERO 
,45; 18,13;

dansăm In familie :
_______.... 15,33;. 1®; 30.33, LA-
ROMET. — 13,13; J'.TO; 15.33.

O recenta»analiză Întreprin
să de Consiliul Culturii șl Edu- 
.cațiet Socialisto asupra promo
vări', șl valorificării creației 
folclorice, a avui darul de a 
releva, printre altele, un. fapt 
curlbs : in" momentul de' ■ față, 
culegerile de folclor coregrafic.- 
.care văd lumina tiparului in- 
.tr-.un,.număr din ce In ce mal' 
mare.‘folosesc pentru transcrie-

s Tpa, dansurilor nu nuli puțin» do 
.dnd dstemc':de no'taOI diferita.-. 
jNu.me propunem alcl-săastabb' : 
lim Ierarhii valorice. Dâr apre-, 
clem că este absolut necesar 
ca specialiștii’ (Institutul de to- 
nograffe ,țl folclor. Centrul de 
Îndrumare a creației populare) 

■să’ înceapă in această privință- 
•o dezbatere temeinică, cu 'sco- 
,pul unei așteptate clarificări fi 
.unificări. : Să jiu ultim că bene
ficiarii culegerilor amintite 
r.inl Instructorii amatori, oa
meni pllril do pasiune sl bună
voință, do cel6 mal divers® me
serii. dar fără o specială pre
gătire' In- arest' domeniu.- Cum- 
se vor descurca; ei In teta unor 
culegeri care inteoduc . alto si 
alte lnbvnlllf de notare ?

J51 mal' curios este faptul că. 
uneori, lucrări editate chiar da 
acelari»l f6r' cultural”-,ee -dovedesc 
Inconsecventa In ce privește „al
fabetul coregrafic" utilizat. De 
pildă. in i 970. aceiaji autor. I. 
L!că Baltă, a publicat la același 
centrii de îndrumare (Dolj) două 
lucrări. („Ca’usrul oltenesc* -si 

..-.Jocuri -populare ■'din.. județul 
. Doljri :ltl două alfabete diferite.: 
flecare' .recomandai „elogios in 
pictata, Însoțitoare. ■

Alteori! jocurile, o dată nbta- 
fo' prin sistemul do senine' con
venționale'ales, alnt urmate de 

■ o descriere In cuvinte a partitu
rii dansului,. .Care este explicu- 
tta 1, Ori-, sistemul de no.tatle so 
dovedește Insuficient de expre
siv (șl atunci de ce mai este fo
tolii?). ori autorii: cedează ten
tației /eresterii .numărului do pa
gini. Susținem ultima afirmație 
cu urmatoarelo cifre comparati
ve in culegerea ..Folclor core
grafic. oltenesc*, volumul VI, o- 

. Bănit in j1071 sub semnătura lui 
Marin- Badea ta , Centrul jude
țean de Îndrumare Doll, in a- 

■ proape <>XI de pagini sint nre- 
. zentate 52 de toruri. Concomi
tent. In.‘..Folclor din Transflya- 

’nla'de‘sud*, editat de Institu
tul de etnografie al-folclor. In 
■IM de oaglnl.de culegere efecti
vă figurau peste IM de dansuri. 
Valorificarea fotetorulUI Imniine 
o neabătută grilă : dar. In nici 

■un-caz. nu-iustlfică cheltuielile 
Inutile si- risipa de hlrlie.

R. CONSIANTlNTSCti

a Facerea lumii : COTItOOL'.T — 
: 18,W; 18; B5,'1S ' ’
a Trenul s BUZEȘTI — ÎW; 18, 

' la grădină — M.M.

a Felix șl O UI la i COSMOS 
,33; ÎS.

fi" ’Mary Poppins i UNIREA 
grădină — ÎS,TO.
Doamna ți vagabondul a I.niA 
15.S3; 13, la grădină — £3.u. 
Serata : FEACARA —

15.
ÎS fele șl un marinar

13,33; 18;

t VIFTO-
,33,
' •, RUL — 18; 18; S3.
© Cinci pentru Infern :
— s; it.ia .

, • Adio, domnule Chips e
MUL SĂRII — 13.TO; ie.

,-a Trafic 1 PROGRESUL —
■;i»; 15.15. - •
a Robin flood i MOȘILOR .— 

'■.15,33? 18, laignâdlrta — I0.TO. FliA- 
;M'URA — B; 11,13; UJ0: 10; 18.18; 
-30,10.
a Ancheta de la hotel Excelsior s 

PRAHOVA — 15,33: 18: 30.15.
a Ultimul domiciliu cunoscut 
FERENTARI — 13.30: 17.45: E3.

. a Toamna Cheyennllor : PACEA
— 13,45: 19. ViTAX - 1S. la gră
dină — Î3J3.
a O floare șl doi grădinari : FES
TIVAL - 8; 13,15: 13.43: 18. la gră
dină - TO.13.
a Aeroportul t CIUNG ASI
15,3®: 10.

în lnUmplnarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român 91 a celei de-a 
XXV-a,' anlverșâri, n. rep-.i- 
bllfâl,, ,1.. Țara î 
întrecere." ’ ’■
Ancheta1 TV. Clnsb 
catedră.
FRm , artistic : 
Baskerville" ■ ---
lut Conan Doyle. Regla 
rehee Fischer. , 

îîjs „îl '.cle ore*. , '.
’ i: ,’,i '■ : . i t -.’I

PB0GIL1.MUL II

- Vf

■23,29

irEpJ Ll^ : H
-Inteeagă In V

f'4'' W ■ "7"'
___j fără *

l
: „Clinele din i
— după romanul ). . . . . w

I
I

S3,©3,0-viață pentru o Idee (■ Lu-
1 , miere..
39^3 Teatru scurt"-s J„Flul canto- 

■>; iiîeruluri- de -VI , Chlfiță. Dis
tribuția : ..Gr. C;'Bălânescu, 

" Cotai z Constantin, Violeta 
, Andrei, rjllhal. Mereuță, Eugc- 

nlâ.BosImceanu..Regia : Dom
nița Munteanu.

îl.M Agenda.
11.19 Cluburi sți

■ M,K Film docu 
lorii”.

21,45 Dans ți mural <Se preUton- l
dani : Ansamblul folclortc 1
koro llncln din, SKoplJe 
(H.S.F. Iugoslavie).

Aspoci din expozifia de carta din R. S. Cehoslovacă, deschisâ In sala Ate
neului1 Român- . ■ ? Foto : M. Cioc

D ' -'î' - • ■ 1 , ' -r f ? '
Adevărată mlcroîtagiu- , 

'ne — turneul’ Teatrului 
■ de «tal din Tiîrda a foot 
așteptat cu Interes "la 
București. Motivele sint 
numeroase. Teatrul tur- 
dean a cunoscut in. cezo- 

' nul teatral precedent -uri 
salutar reviriment artis
tic. . ’ rt -“

dane: slnt-rin' cea mal 
mare; mășură ^conflrmate.- 
Mal presus 'de ' așteptări 
identificăm In ■șpecla- 

; coleile i turjiene o atenție 
sporită tații de datele., su
gestiile Imediate sl.'am a- 
dăugâ. limitele reale ''ale 
pieselor. Remarcăm, de

Toate cele trei specta
cole prezentate au fost 
realizata, in - această; eta- 
aiune sub .îndrumărța.ta-’ 
eeluliisi " reșlzor. Aureiju 
Manea. în fidelă, 'cplâbp- 
rare cu scenograful Pătai', ■ 

- SalzberHertaAftțul de ‘turf-ij 
neu aselectaV trei, din 
numeroasele, troectacole,' 
ale acestei tataHliihL" QT. 
fra premierelor avind. In
direct. virtualilătlle el de 
domeniul, eficientei spiri
tuale — să menttonăfn cu 
această ocazie că un co
lectiv restrins. ca cel tur-, 
dean, a realizat. cu osr^- 
mărcabilă ritmicitate opt 
spectacole noi. Ele sint 
..Secunda 59’ de Dorel 

. Dorian.; ..Șeful. sectorului, 
, suflete* de AL Mlrodan.
„Roata Jn patru colUir;*’ 
de V. Kataev (premieră 
pe tară).' „O scrisoare ■’ * 
pierdută* de L L. Caftf-f 
glăle. ..Melodie varsovla-, 
nă* de .Leonid ■ Zorin. , 
„Nota zero ta purtare* de 
Vlrgll Stoenescu sl O. 

i Sdva. „Gaițele* de Al.
Kirltasni sl „Mașina de 
scris* de Jean Cocteau.

Simpla' enumerare 'a- 
testă orientarea reperto
rială către comedie —. 
dramaturgia originală ;-a- 
vhxl nreponderontn ; ..■ de 
asemenea, predllectta pen- 
tru piese de natură să 
eonsoneze cu Eensibillta-. 
tea tinerilor, ca sl a unor 
snectatori provenit! ,dln_ 
medhir itootar ®l din cel 
muncitoresc» .^emne* evî-_, 
dente" că programul, 
teatrului a fost conceput 
cu «Indul la 
specific,.'.'. ■ . j-

în ce măsură'ffuefetaco- 
lole. concepția, obiective
le urmărite prin ele «ori- 
jină această pozitlvăo- 
rlentare- renertortală T-Să > 
o spunem de la început : 
concluziile impuse de tur
neu cu privire ta valori
ficarea nleselor- selectate, 
cu privire, la ■ dezvoltarea 
artistică "a • colectivului ?’ 
turdenn șl a tanîmotorilor 
săi. cu privire la col alto- ’ 
rarea lor ®Int cel - mal< 
adesea pozitive si nu'to’, 
dată surprinzătoare. >, r.

Așteptările tuturor ce
lor care au urmărit cu;anl 
In urmă ., spectacole ..ca,' 
„Rosmerslsolm*. ,.J\no- 
timpurlle*. „Britanrilciis* . 
etc., semnate'de regizorul 
celor trei spectacole ttar-

A

9

. Biblicul

Conferinței Naționale a P. C. R
‘cu spedallșU din unitățile Industriale., s.. sa»,.. .. ;;a^_ modernizării

7!.. <■
★

Comitetul de partid din Comitetul 
de Stat al . Planificării, șl Institutul 
de studii șL cercetări .pentru plani
ficare au organizat, joi, o dezbatere 
pe tema „Folosirea normativelor eco- 
nomice in activitatea de planificare*.

Participantll au examinat o serie 
de aspecte privind perfecționarea in: 
continuare n metodologiei de plani
ficare și au-făcut-propuneri care vor 
servl’ln concretizarea ‘ programului 
do măsuri în curs-de pregătire pen
tru elaborarea, ■experimentarea șl 
utllizafea de nol narmatlve economi
ce in plani ficară.

(fii; Intlmplnarca Conferinței Națio
nale a partidului continuă să se des
fășoare manlfa&Ări culturalrstllnfl-- 
flec.

Astfel, la Institutul politehnic din 
București a avut.loc, miercuri sl joi, 
o sesiune specială, la care au partl- 
dpal cadre universitare, specialiști 
din Institute și centre de cercetare 
șl proiectare, precum sl din mari în
treprinderi din Capitală șl alte orașe 
ale țării. Cu acest prilej au fost 
dezbătuUr, In ședințe plenare, peste o 
.suiri de referate pe teme privind po
litica partidului de edificare a socie- 
tățil socialiste multilateral dezvolta
te. de perfecționare a orga nl zării si 
planificării economiei naționale.

In ședințele peisecțli au fost' abor
dase. pe baza comunicărilor prezen
tate de cadre didactico In colaborare

O
probleme actuale 
Industriei.'

III

(Agerpres)

Al 7-lea simpozion de prospecțiuni geofizice 
’și fizica scoarței terestre din România 
. Joi au început la București lucră

rile celui de-ăl VU-Jea simpozion de 
prospecțiuni geofizice Și fizica scoar- ’ 
țel terestro In Republica Socialistă 
România.

în deschiderea reuniunii u avut 
loc o festivitate consacrată impllni- 
rit a 70 ele ani do la nașterea uc.i- 
demiclanulul Sabba Ștefănescu, emi
nent om de știință, autor n numeroa
se lucrări,- și ■- ------ ■-î’
gcofizicH.

Despre activitatea științifică, didac
tică și in producție a celui sărbăto-

Despre activitatea 
llcă și In producție 
rit au vorbit acad. Șerban Tițeîca, 
vicepreședinte al Academici Republi
cii Soeinibi'.e România, prof. unlv.. 
Vlrgll Ianovici, membru corespondent 
al Academiei, prim-adjimcl al minis-

o Teatrul Mic (In sala Comedia a 
Teatrului National „L L. Carngla- 
le“) ■; Simfonie pentru destinul 
meu — 30.

>• Teatrul „C. L Noitara* (la Tea
trul do varâ „a August") : Zig
zag — M.

___   j „Rapsodia 
; Pe plaiurile Mioriței —

I a Ansamblul artistic 
' Româna" : Pe plaiurile

IN EDITURA
POLITICĂ

A APĂRUT

IruIuL minelor,'petrolului șl geologiei. 
Dorel Zugrăvescu, Ș®f de sector la 

” observatorulJ 'asfronomlc, dr. Ing. 
Dragomlr Itomanescu. directorul In
to! tufului de geofizică aplicată,» și 
prof. unlv. Llviu Constantinescu, 
membru corespondenți al Academiei

1 R&punzlnd, acad. Sabba Ștafăncs- 
cu a mulțumit pentru cuvintele de 
irețulre ce l-au fost adresate, gjțj- 

’ ,1 ( Zj acum'înainta' lș~-’xa
pune-Întreaga sa1 capacitate IrunRiJba 
progresului științei rornănești.

Au fost prezentate, apoi, comunică
rile înscrise po agenda priniel zile a 
simpozionului, prevăzut să dureze 
plnă pe .8 iulie

(Agerpres)

i
jI

AU APĂRUT

REVISTA
DE

FILOZOFIE

L GOLDMANN : Socio 
login literaturii, (colec
ția „Idei contcmpora- , 

< no). Cuvînt înainte do J 
j* Miron Constantinescu 
10

constructlt din exterio
rul, nu din Interiorul ac
țiunii. Țin. deci. de un 
teatru nl distanțării. fără 
ca această distanțare să 
fie tina extremă, fortatA 
Josul detașare critică — 
Identificare dă adesea 
nebănulte si valoroase e-

1

L->

ii

0

8

ii.

Scenă din spectacolul

însemnări pe marginea
turneului Teatrului

din? Turda

asemenea, p-bociiparea de 
a conferi spectacolelor uh 
mesaj social mal" pronun
țat Si. In sfirilt. (aspect 
dintre cele final/Intemna- 
te) preoctiparea / eoe-rialE : 
de-a realiza snectacoje e- 

.chlllbrate.'' închegate, uni- 
• tare.

Toate cele trei opecta- 
'cole 'prezentata La» Bucii- 
■reștl denotă, o "auropl'-TC 
critică a■ țestelor.' E'cr sini, 

■ r,i,1 ..... Pto-eȚ? t,

feefa emoționale 
„Gaițele* si ..Roata 
pateu colturi-).

în ..Itoata in patru 
(uri* nesizăm droDt preo
cupare Importantă 
turi de recrearea 
a unor nslholoall 
le. tulburate de 
mente fintime sl «odaie) 
— no cea a'reflectării re
lațiilor .comice sl. In ace- 
îai?. timpi- neliniștitoare

Gn 
in

eol-

— ală- 
comlcă 
îuvonl- 

evenl-

ale personaletor cu lu
mea.

In „Gaițele" ae cere,re
levată sublinierea comi
cului rezultat din contras
tul sîiuațle-stare emoțio
nală șl. prin aceasta, a 
Ironiei , autorului. , de 
descendență coraglaleană. 
Metoda aleasă e limpede: 
parodia — gravă — prin 
supralicitare — a ceea co e . 

, melodramatic «au grothse.
„Mașina de scris" (sub

țire melodramă bulevar
dieră) devine o interesan- , 
tă demoMtrațle a proce
sului de alienare la care 
contribuie o anume mito
logie artistică atunci dnd 
iși execută fascinația asu
pra unor ființe însingura
te. fără un aons in viață, 
fără to viață proprie, 'rea-' 
lă. Obiectivul acestui 
spectacol — montarea cea 
mal rotundă, nu Insă si cea 
mal originală eatc. In
tr-un, anume fel. unul de 
sociologie a oriei; rnlltoa- 
ceie. nrleevnte. Mnt mal 
căutat teatrale, plastice.

Abandonarea unora din 
mal vechile idei regizo
rale ale lui Aurellu Ma
nea a dus. desigur. la 
pierderea unor carate de 
originalitate șl, poate mal 
ales, u unor-elemente de 
șoc apectacul&r. Dar Iz- 
blnda asugra prețiozități
lor șl gSatuilătllor ; ra- 
cordarea_ Iul- Aurellu Ma
nea la o*, exercitare profe- 
sionlglă, aici sl acum, a 
funcției de regizor ne par. 
In ultimă instanță, mult 
mai Importante ; sl cu a- 
ill mal valoroasa fn per®- 
noctlvâ. i' .

La. rindul lor. străda
niile unor interpretl — ca 
Ernllta Holla Luca. Enna 
Cenarlu, ‘Ana Padexnu 
Florescu. ' Lucia Tama.?, 
Liana Simlouescu. Euge
nii Chloreanu-JIga, ■ Tra
ian Dragos. Mariana Ma
rinescu. Cornelia Cherteș, 
Stella n Stancu, Gh. Sta
lin. Vladimir Brinduș — 
atestă o contribuție sen
sibilă la viata emoționantă 
a opeetacolulul. la stilul. 
Ia nervul Iul specific.

Spectacolele, cel mal a- 
desea adlncL Întotdeauna 
plăcuțe sl — ta aproape 
toate nivelurile pe care le 
conțin — larg accesibile 
publicului, ne arată că 

la
publiculul. ne arată 
harnicul colectiv de 
Turda îșl îndeplinește cu 
maturitate artistică sl cu 
pasiune Îndatoririle care 
11 revin. E o concluzie 
care se Impune pentru a- 
ceaslă «tăciune. Aștep
tăm. cu îndreptățire, con
firmarea el sl In etasiu 
nea următoare.

Natalia STANCU

Sub titlul comun „ÎN ÎNTÎM- 
PINAREA CONFERINȚEI NA
ȚIONALE A PARTIDULUI*CO
MUNIST ROMAN*, numărul pa 
luna iunie al rwtatel ‘eo deschide 
cu rubrica „Studii sl articole*, 
cuprinzind „Cunoașterea și con
ducerea vieții sociale’ do COR
NEL POPA și „Cercetarea so- 
detățli socialiste și teoria gene
rală. a sistemelor* do PAVEL 
A POSTOL. . ,' ; - n '

■ In prealnin Congrefiiflul lnter- 
național do* cste'Uai, revista pu
blică articolele : „Poziția nriisio- 
lul în univers® de ADRIAN RA
DULESCU ; „Infra-, echl- șl 
metaeslellc’de ION PASCADIf; 
„Esteiieul in raporturile dintre 
real și Imaginar" de V. MO- 
GLESCU* ; „Informația estetică 
sau măsurarea «inefabilului»* 
do VICTOR ERNEST MAȘEK;: 
„Metode modeme șl întrebări 
vechi" de SILVIAN IOSIFES- 
CU ; „Mimesis, sentimenlal" de 
GRIGORE SMEU ; Recepțiile 
noțiunilor «geniu» șl «geniali
tate creatoare» în sistemul este
ticii dragomiresclene" do DUMI
TRU MATEI ; „Georg LuMra șl 
originile activității estetice" de 
N. TERTULIAN ; „P. Fraiicastel 
șl abordarea slraeturaJIst-soelo- 
loglcă a limbajului plastic" dc 
MI ANA BRUCÂR.

„Însemnările filozofice” din a- 
cest număr, „Conceptul platoni
cian ai frumuseții intelectuale șl 
valențele lui modertic" șl „.Sen
sul progresului în artă" «Jn* 
semnata de RADU SOMMERrșl, 
respectiv. MIHAI NADIN.' K'

Sumarul eo încheie cu „Cro
nica ideilor", unde M. NIȚîSCU 
semnează „Aspecte ale criticii 
literare, actuale* și rubrica da 
„Critică; și bibliografie" cuprin-^ 
Jtlitei .articolul. „Mix Raphael ș 
esletlea marxistă a artelor vl 
zuale" (CATALINA ANCA MA 
TEESCU).

ANALE
DE

ISTORIE"

Revista se deschide cu 
lui : IN PERSPECTIVA 
RINTEI NAȚIONALE A ___
DUDUI COMUNIST ROSIAN.

In continuare, ta cadrul rubricii 
ARTICOLE—COMUNICĂRI revista 
publică : „Considerații privind 

, dezvoltarea istoriografiei mișcării 
muncitorești șl a P.C.R. duoă a 
August ÎMI1' de . Ștefan Muțai ; 
^Aspecte șl trăsături alo activității 
P.CJL, pentru făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc (ÎMI— l&H)" de 
Gheorghe Matei ; ,JP.C.R. In lupta 
pentru realizarea unul front larg 
al forțelor democratice din Româ
nia ta alegerile parlamentare din 
decembrie 1537” de Gheorghe L lo- 
nlță ; '„Un eveniment cu adinei 
semnificații în viața științifică șl 

: culturală a țârii : deschiderea Mu
zeului de Istorie a Republicii So
cialiste România*.

Revista publică partea a n-a a 
Dezbaterii organizate de Institutul 
de studii Istorica șl soctal-poUtlce 
de pe. lingă C.C, al P.C.R. pe 
tema : , „Rolul conducător nl cla
sei muncitoare ta sodlelatea socia
lista". 1 ’

Rubrica ANIVERSARI Inserează 
materiale despre : loslp Rroz Tllo ; 
Kim Ir Son ; Jănw Kâdăr.

ta cadrul rubrlcSÎ EVOCĂRI re 
publică medalioanele : ștefan Fu
riș: Leon Llchtblnu; Mlșu lonescu.

Revista mal cuurlnde rubridle 
VIAȚA ȘniNȚinCA. RECENZn 
șl NOTE BIBLIOGRAFICE.

malerla- 
CONFE- 
PAUTI-

oaglnl.de
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Vizita secretarului de stat Cronica zilei

oraș
din. Capitală

SCINTEIA — vineri 7 iulie 1972
b li 7 - . ? : ‘ r. V

ÎNSEMNĂRI DIN UNIUNEA SOVIETICĂ'

încheierea convorbirilor oficiaie
7 2 -7 7 .7. *..7'<. . .. iiMii j
Joi, 6 Iude, la Ministerul Afacerilor 

Externe s-au Încheiat convorbirile’o- 
ficiaJe dLitre Comeliu Mănescu, mi- 
nljlrul afacerilor externe al Repu- ■ 
blidi Socialiste România, șl William 
Rogers, seCTctarul de stat al Statelor 
Unita ale AmerlclL

In cursul convorbMor s-a consta
tat cu saUstacțle că. In câtimi favo
rabil creat de schimbul de vizite In
tre președintele ConsSHidul de Stat al 
Republici! Soctallste România, Nlcolaă 
Jeaușescu, sl președintele- Statelor 
Unite alo Americil. Pdchard Nlxon, 
și Întemeiate pc deplină egalitate și 
respect reciproc. reințUie dintre cele 
două țări cunosc o evoluție pozitivă. 
In același timp, s-a exprimat hotărt- 
rea părților de a întreprinde noi-mă
suri In vederea dezvoltării ln conti
nuare a relațiilor romăno-amertcane, 
In^ special ln domeniul economic.

în cadru! convorbirilor a avut loc 
un schimb de vederi asupra problc-

Nlxon,

inelor Internaționale actuale ; un loc 
principal l-au ocupat discuțiile pri
vind pregătirea și organizarea confe
rinței pentru securitate și cooperare 
ln Europa.

Ministrul afacerilor externe al 
României șl secretarul de stat al 
S.U.A. au apreciat utilitatea contac
telor șl schimburilor de vederi directe 
și au stabilit ca această practică să 
fie continuată și ln viitor. Ei și-au 
exprimat satisfacția pentru atm^- 
fera de cordialitate ș! respect reci
proc in care au decurs convorbirile. '

*
Ministrul afacerilor externe «’ Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu. a invitat pe William Ro
gers, secretarul de stat al S.U.A., să 
facă o vizită in Românie. Inwreună 
cu soția. .

Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

Tovarășa Elena Ceăușescu 

a primit pe soția secretarului 
dfeAstat al S. U.A., Adele Rogers

Tovarășa Elena Ceaușescu a primit, 
joi La amiază, pg Adele Rogens, soția 
secretarului de stat al S.U.A.

La primire au participat tovarășele 
Elana Maurer șl Dana Mănescu, pre-

• *
Soția secretarului de slat al S.U.A., 

Adele Rogers, Însoțită de Dana Mă- 
nescu. soția ministrului afacerilor 
externe al României, șl de alte per
soane oficiale româno șl americane, 
a vizitat. Joi dimineața. Muzeul Sa
tului, unde a fost InUmpinală do Ta
mara Dobrin, vicepreședinte al Con- 
silluiul Culturii șl Educației Socia
liste, șl Ghcorghe Focșa, directorul 
muzeul uL

Vlzltlnd riteva locuințe reprezen
tative din diferite zone etnografica 
ale României, aflate In acest presli- 

muzeti In aer liber, doamna

cum șl soita umbasadoruluî S.U.A. ja 
București, Beverly Meeker.

în*.Unirea fi-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

j . *
Adele Rogers ț!-a exprimat admira
ția pentru arta meșterilor populari.

In Încheierea vizitei, soția secreta
rului de stai al S.U.A. a semnat In 
cartea de onoare a muzeului, feiid- 
Und pe organizatorii, Instituției pen
tru excelenta lor muncă șl mulțu- 
m|ndu-le pentru prilejul oferit de a 
cunoaște aceste minunate creații 
populare.

★
în aceeași zl, soția ministrului afa

cerilor externe al României a oferit 
un coal !n cinstea soției secretarului 
da stafal S.U.A.

PREMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Secretarul general al Dtroarfamen 
lulu! Politic Federal al Cohfedera
ție! Elvețiene, dr. Ernesto Thalniann, 
care, In perioada 4—7 iulie a!,c., s-a 
aflat in tara noastră la Invitația Mi
nisterului Afacerilor Externe, a fost 
primit do Comeliu M&ncscu, minis- ’ 
teul afacerilor exterao.

Oaspetele a avut, de asamencsn, 
în zilele dc 5 și 0 Iulie, convorbiri 
cu George Macovescu, primul ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, șl Vaslle GUga, adjunct al 
ministrului. ,

Cu acest prilej, s-a efectuat im 
schimb de păreri In legătură cu c- 
voluțta relațiilor bilaterale,’■ precum 
și asupra' unor aspecte ale situației 

: iniemațlocinle actuale, îndeosebi cu 
privire la conferința pentru secu- , 
ritate șl cooperare ln Europa.

La primire șl convorbiri au pairtl- 
dpnt ambasadorul Elveției ta Bucu
rești. Alfred Rappard, membrii 
delegației, elvețiene, precum și func
ționari superiori din M.A.E.

La invitația Ministerului Minelor, 
Petrolului șl Geologiei, Joi a sosit 
In Capitulă o delegație, condusă de 
Hollis M. Dole, asistentul secretaru- ’ 
Iul pentru interior ol S.U.A., șef al 
Departamentului resurse minerale.

în aceeași zl, oaspeții americani 
au fost primiți de Bujor Almățan, 
ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei. Cu acest prilej, nu 'fost 
purtate convorbiri ln probleme de 
interes reciproc.

De asemeneo, membrii delegației 
au avut convorbiri cu adjunctul rni- 

; nistrului industriei chimico. Ion Ni- 
colae, șl cu secretatul general ai Mi
nisterului Comerțului ■ Exterior, Aurel 
loncică.

c, utilizată de specia- zăreau deja apele albastre 
; institutului, este foto- ale Golfului Bering ciad, pe 

neașteptate, vinlul ■ și-a: 
schimbat direcția, inipln- 
glnd vasul in Oceanul în- 
ghelat de Nord. Ca 13 fe
bruarie 1031 ghețurile, aa 
efărimal nava ca pe o Ju
cărie. O parte din membrii 
echipajului care supravie- 
țul&eră naufragiului șl-‘au 
găsi adăpost pe o banchiză 
șl au fost salvați de aviația 
sovietică polară. Drama Iul 
„Celiuskin" a demonstrat 
că Oceanul Arctic nu poate 
fl învins’ declt prin’Studie
rea detaUaiă a grosimii și 
mișcării ghețurilor, a di
recției vlnrurilor, a geo
grafiei țărmurilor șl adlncl- 
mLlor apelor de pe traseu, 
prin organizarea unei re
țele de stații meteorologice 
șl a unei supravegheri ae
riene. Șl, Intr-adevăr, după 
ce toate acestea s-au reali
zat. calea maritimă de nord 
a Început să funcționeze. 
Spunlnd aceasta, nu trebuia 
să sc înțeleagă că In pre
zent călătoria pe ajjele ț 
Oceanului Arctic este ’ lip
sită de orice riscuri : , navi
gația pe această rută cere 
căpitanilor șl echipajelor , o 
măiestrie deosebită. '

Sezonul ‘ de navigației 
erotică Începe ln a doua. 
Jumătate a lunii iunie șl 
durează aproximativ 150 de 
zile, traseul maritim a.vlnd 
o lungime de 4 657 de km 
— de la strîmtoarea Karsk . 
la filrîmioarea Bering. Dru
mul printre ghețuri este 
croit <fe puternice epărgâ- 
toare de gheață, acționate 
do motoare Diescl-electrl- 
ce. Acolo unde blindajul <te 
gheață atinge grosimi deo
sebite. Intervine spărgăto
rul de gheață atomic 
„Lenln“. Prin canalul 
gust, tăiat a sitei in na;.....
ză, înaintează cu precauțța 
caravanele de nave. Depla
sarea lor este urmărită șl 
dirijată de la centrul do 
navigație de po Insula 
Dlkson. Clnd banchiza d^- 
vlne Inexpugnabilă. Inter
vine aviația polară care, 
oc.-cctind cu atenție, desco
peră locurile tU.'Kle stratul 
de gheață :esle mal subțire 
mu unde există o fisură, 

în actualul cincinal, flota 
comercială ce navighează 
ln apele Arcticii se va 
completa cu no! navq, prin
tre’ care țl două ispargă- 
toare da gheață’atomlcu de 
tipul ,, Ark'.lka". ’ ta realiza
rea cărora specialiștii' au 

■?

colo cu 809 de lOrtlfl și ÎS '

graflcrea, din aer a supra
feței mărilor, bancurile do 
pești opărind in fotografi! 
ca niște pete de cerneală 
pe ludul apel.

Vestltul navigator rus, 
amiralul Stepan Makarov, 
a numit dndva zona arc
tică a țării sale „Fațada 
spre Oceanul înghețat do 
Nord“. Spre această fațadă, 
pini nu de mult extrem de 
greu accesibilă, ne îndrep
tăm acum, lnjtatatl In con
fortabilul accelerat .Arc1.!- • 
ca“. Am lăsat de mult In 
urmă Leningradul. Acum, 
prin fața noastră s@ perin
dă vestitele păduri alo Ka- 
rellel, semănate cu incuri 
moreno. Orele sn scurg, 
una după alta. Ln un 
moment dat, Insoțltoarea 
vagonului ne spune că om 
trecut, de cercul polar. 
Dar plnă la ținta finală 
— Murmansk — rhal avem 
o bună 
Pădurea devine din ce 
ce mai scundă, .catargele 
pinilor și mestecenilor 
slnt tot mai subțiri, lor cea 
mal mare parte a crengi
lor lor dinspre nord slnt 
rupte ; n-au rezistat în 
încleștarea cu v'r.'urlle 
nfipraznlce...

încăperi pentru diferitele 
cercuri de amatori. O n- 
devărată bijuterie arhi
tectonică este noua’ sală 
a teatralul de păpuși, afla
tă In clădirea bibliotecii r&- 

- gionale. Primele cărți ale 
acestei. biblioteci iau f<fct 
achiziționate In anul 192i ;

,p-eȘ ”’ '
peste ....
toca pune'la dispoziția citi 
tocilor 750 OM de volume.

î

Joi după-amlnză a părăsit Bucu- 
reștlul secretarul de stat n!’S.U.A., 
V.illîam Rogera, împreună cu soția, 
care; invitația ministrului afaceri
lor externe. Corneliu Mănescu, a 
făcut o. vizită oficială ln România.

Oaspetele a fost Însoțit do Richard 
F. Pedersen, consilier La Departa
mentul da Stat, Theodore L. ESIot, 
secretar executiv la Departamentul 
de Stat. George S. Springsteen, asis
tent -n..!. al secretarului do stat pen
tru problemele europene. Robert 
J. McCloskey, adjunctul asistentu
lui eecrotarulul de stat pentru re
lații do presă, asistent special al 
secretarului de' stat, de alțl funcțio
nari superiori din Departamentul de 
Stat al S.U.A.

■ La aeroportul Ofopenl. danpețll nu 
fost conduși de Corneliu ăJănescu. 
ministrul afacerilor externe, Împreu
nă cu soția, Ion Cosma, ministrul tu
rismului, Teodor Vasillu, ministrul 
justiției. Nlcotao- M. Nlcolae» minis
tru secretar de stat ia Ministerul Co
merțului Exterior, George Macwes- 
cu, orim-adluncl nl mlnirirvkil sin
cerilor externe, Vnsile Votosonluc,_ 
președintele Consiliului de admlnls- 

-ni Bănci! Române de Comerț . 
Exterior. Comoliu îBogdan, ambau- 
doraî Republicii Socialista România 
la Washington, do alte porsoano ofi
ciale.

Au fost do fată omh.-«ndortil S.U.A. 
la București. Leonard Meeker, cu oo- 
țta, șl membri al ambasadei S.t’.A

★

Rugat de ziariști jă comenteze re
zultatele <'iz!lel. secretarul do stal 
ai S.U.A, William Rogers, n decla
rai la plecare următoarele :

Vizita mea a fost fructuoasă. Este 
important nu numai pentru cele 
două națiuni, cl șl pentru securita
tea mondtală să ne Îmbunătățim re
lațiile dintre noi. Trebuie să le fim 
recunoscători președinților Ceaușescu 
șl Nlxon' pentru că au 
asemenea bune relații Intre 
noastre. ■

Vrem să continuăm astfeî do con-, 
tacte cu RomSnlo — a subliniat W. 
Rogars. relevlnd utilitatea XOHVQEbW 
rfior pe care le-a avut cu prilejul 
vizite! ta tarii noastră. în context, 
amintind că fir cursul' întrevederii cu 
președintele Nlcolae Ceeușescu a fost 
abordată o largă gamă de probleme, 
secretarul dc.’stat..al S,’U.A;n spus :■ 
„Am avut o îursgă convorbire In. di
mineața aceasta cii președintele dv. 
despre securitatea europeană șl am 
'ost de.acord ță luăm parte ld nceas- 
'tâ conferință ln 4973. Noi considerăm 
că pregătirile pot avea loc la Hel
sinki ’ anul' acesta. Slntcui favorabili' 
acestțL Idei șl credem că ■trebuio '-săr

determinat
țările

i

'S3

W - * .«■ Blindajele
te hăroț. Acum biblio- oceanului au fost 

străpunse

Virtuțile 
„profesorului 

Baranov"

Murmamkul nu este nu
mai un Important port 
pescăresc, ci șl un maro 
port comercial, o adevărată 
poartă' a Arcticii eovlctiee, 
prin care pleacă spre nu
meroase țări ale lumii o 
parte din produsele Pe
ninsulei, Kola. Aid se încar
că,’ bunăoară, patru mili
oana da torte ’de concentrat 
de apalltă anual, exportată 
de Uniunea Sovietică In 
.numeroase țări europene șl 
un milion de tone de con
centrat de fler cu destina
ția Anglia șl R. D. Ger
mană-

Portul Murmansk este 
totodată si punctul de por
nire al vestitei căi mariti
me do nord, Inaugurală Jn 
anul 1932. Prin crearea a- 
centui „drum fără ■ pulbere1* 
— moment însemnat in is
teria navigației maritime —’ 
s-a scurtat considerabil 
drumul navelor Intre Atlan
tic șl Pacific. Ctdea mari
tima de nord a legat re
giunile apuseno cu cele ră
săritene ale Extremului

. ‘I> ,

o navă «1 pești. Orașuf este 
iun puternic centru al !n- 
duv.rtel piscicole. Ftotn iul 
a iSx» anul trecut'din mă
rile nordice șl din Atlantic 
ppște zece milioane dp 
chintale de pește. Vara 
frigorifica speciale, do 
'transport, preiau ln lar
gul mării peștefe prins 
:de iradiere și 11 aduc 
In port pentru prelucrare. 
Am vizitat baza plutitoare 
„Profesorul cu
un deplasament de 19 636 

’de tone. SUnd de vorbă ‘cu 
căpitanul el, am aflat, mul
te lucruri Intere-Mirite. Ana 
potabilă pentru echipajul 
navel-bază șl, al celor' cinei 
traulere care o ' însoțesc 
este1-obținută din mare 
cu ajutorul unei ' Insia- ______  __ ... _____
talii de desalinizare, ce 'Nord sovietic șl a Mlgurat 

nrtmiTffuncționează la bordul traficul de mărfuri Intra 
5^1° ’ aiavel. Fabrica iiavel-b-iză porturile din egrete ma-

.poate .prim! și prelucra zH- rilor fluvii siberiene, fădnd 
nic 2M da tone do pește, astfel posibilă transportarea
dețcurile rezultate fiind ieftină a lemnului taigale’, '
transformate’ Ih făină ș! un- - ----- -
tură de pește. Un frlgori- 
fer puternic menține In ca- 
merele-depozlt o tempera
tură de mlnufl 23 de grade. 

O bună ■parte din peștele 
prins de căi din Murmansk 
este transformat ln conser
ve șl preparate la combi
natul piscicol dln ’Imedlata 
apropiere a portului. Maria 
MaSrseeva, directoarea a- 
ceslel uriașe „bucătării**, ne 
Informează că aleii sa pro
duc 4K de preparata dlfe-. 
rite. Colectivul numără 
4 300 do muncitori, In ma
joritate femei. Imoortan-

■ te cantități do nasiă de 
tomata, folosită la i 
pararea unor sorturi de

bucată de drum. 
In Nu InUmplător emblema 

Murmanskulul Înfățișează

Mestecenii 
de la paralela 69
Am văzut la muzeul re

gional din Murmansk o 
fotografie - document În
gălbenită do vreme : un 

' moșneag cu părul și barba 
albe, sil nd In fața Izbei 
sale, prima căsuță durată 
din trunchiuri do broti pe 
malul Golfului Keta. In 
urmă cu 50 de ani. Este 
Semlon Korjnev, do rne- 

țean al Murmanskului. O- 
rașul are azi 320 000 de lor- 
cuitori șl csie cel mol maro 
din zona polară a Uniunii 
Sovietice. E adevărat, P0 
unele din străzile Iul mal 
pot fi văzute șl azi case 
de lemn, dar ele rămln 
tot mal puține, locul lor 
fiind luat sistematic de 
blocuri cu mal multe c- 
tnje. Am făcut cunoștință 
cu orașul polar, fllhd În
soțit de arhitectul său 
șef. Igor Nerus. în piața 
centrală ee construiește un 
hotel cu 19 einje caro va fl 
susținut pe piloni lnflpțl ln 
pămlnt plnă la o adlndme 
de 23 de metri Zîmblnd, 
arhitectul no arată scuarul 
din apropiere plantat cu... 
pini șl mesteceni. E drept 
că arborii Elnt cam . pitici, 
dar sȘrnu uităm că ne aflăm 
la Darilfttaa Gp,js-Vh' “ 7
ridon jjwnt. afini,J i_
da ‘noisfl& ipjzțșhjjul j 0,
culese. In blocuri . ,
ridicata In anii din urmă, o 
sută dc mii de oameni. 
Anual se construiesc In 
oraș locuințe cu. o supra
față locatlvă totală de cir
ca 29>a OOT metri ■ pătrațL 
Notle edificii filat finisate 
cu plăci de piatră naturală, 
lntrucit tenculellle _nu re-

7,7,7 „ 
au ln general culori dwchl-

contracara dt de dl lunga 
noapte polară și puținăta
tea ispațlflor verzi» în plata 
pSportlvnala* se află un 
bazin de înot acoperit, un 
stadion de hochei gl o sală 
de sport. Printre cete mal 
noi șl mal frumoase clădiri 
publice din oraș re numără 
câta de cultură a slndica- ce ie. mal pfictente.ele ucs- ___
taior, cu o șală.de specia- coperife a bancurilor de trenga calc, In fața sa ®e

♦
O delegație de activiști al Consi

liului General AR.L.U.S., condusă de 
Flran Florea. președintele Comitetu
lui de culiură șl educație fioclellstă 
din județul Doi], a făcut, Intre 29 Iu
nie șl 8 Iulie, o vizită în U.R.S.S„ 1a 
Invitația Asociației de prietenie so
viete— română.

Joi dimineața, delegația ș-a Înapo
iat ln Capitală. (

, . ★
O defegațle a Consiliului Republl- . 

can al Sl nd'.ratelor din AS. S. Li
tuaniană. condusă, da tovarășul Mas- 
ehtavlciufl Kuzls Iuzovir, președintele!' 
acestei organizații, sa află în prozani 
Intr-o vizită de studiu in.țara noas
tră, la Invitația Co:rs:!!u!u! .Central al 
U.G.S.R.

La Invitația Societății de Cruce 
Roșie., din .Republica,Socialista Ro
mânia, ,a sosit ln Capitală dr. Edu
ardo Dob Santos, conducător al Cru
cii Roșii Angoleze, caro tace o vi
zită In țara noastră.

în cursul zilei de Joi. oaspetele; a 
fost primit de președintele Consi
liului Na’kmal al Societății de 
Cruce Roșie, general colonel MXhnl 
Burcă. Cu acest prilej, a. avut loc o 
convorbire cu privire la dezvoltarea 
legăturilor • intre cele , două - organi
zații naționale dc Cruce Roșie șl la 
alto probleme, de interes comun.

,.^r^

Iri- 
inchl-a metalelor neferoase ale 

Norilskulul și aproviziona
rea cu cele necesare a lo
calităților Extremului Nord.

„.Mtilți navigatori au vi
sat o cale de navigație că
tre Extremul Orient, mai 
scurtă deriț cea prin mă
rile sudice ; dar vreme în
delungată acest vis a ră
mas neîmplinit Una dual 
alta, expedițiile care se a- 
venturau «pro gtiețurlle 
Arcticii se inapolnu fără 
să-și fi alina scopul sau nu 
se mal Inapotau niciodată. 

‘Ghețurile veșnice, gerurile 
năoraznlce, furtunile’ vlo- 

, lenie constituiau obstacole
.. - i navă ‘

care a străbătut calea ma-

1

li

naure perioade de navi
gație. N-au Izbutit această 
performanță’ nici faimosul

Hotel

ful Bering 
«Mflusă *dilivrează; țării -noas-

ztală'climei, aspre. Fațadele Institutului studiază bloio-. șl „Valgaci". Cu decenii in 
Ă-. — .Îlk«r ' rrln fniSnnS erl'!1 ... U.pHa4 ^p.al,®atolFUI 'd©’ gDCfl-

elaborează prognoze ța sovietic „Siblrinkov**, 
szervelor piscicole din după ce a rămas fără elice,

ta Murmansk, a necesitat 
crearea unui Institut po- ----------------
Iar de cercetări piscicole Amundsen șl nici, mal-Ur
și oceanografie?. Specialiștii' zju. navele rusești „Talmir*

(Ageipres)

25 000 de repere
cu marca „ROLAST

viața internațională
i'

jo..

A aparul
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!LIE NĂSTASE ÎN FINALĂ

vremea

Ieri In țară s Vremea s-a lncSl- 
zi: In toate regiunile. Cerul a fost 
variabil, mal mult senin In aud- 
vest, Apoi n-a înnorat treptat In 
cursul dupfl-tarți'eril, 
■locuri. In Mol-'— " 
subcarpatică, a 
brogea, au căzut aversă șl ’*-« 

-famnatat dra'ăărcirl:’6rw;irlâ‘.’ V!iH 
tul a suflat slab plnă la potrivit 
La ora 17, temperatura serului os
cila Intre, ÎS grade la CItnpulung 
Moldovenesc șl 25 de grade la Ca
lafat șl MlIețlL. în București t 
Vremea s-a încălzit Cerul a fast

vartabu. Vuntul a suflat In gene
rai slab. Temperatura maximă a 
fost de S7 dc grade.

Timpul probabU i>eniru zilele do 
B, S șl 1® lude a.c. In psrtl s Cerni

■ va fl variabil, cu Innorarl rnal pro
nunțate ln Crișarta, Transilvania, 
Maramureș țl nordul Moldovei, 
undo ln prima parte a Intervalului 
vor cSdea n:ol locale, mal alea 
sub forma de averse însoțite de 
descărcări ele cir! ce. In rest, aver
sele vor fi Izolate, vtnr.sl va sufla 
slab pînS la potrivit. Temperatura 
aerului va crește ușor Un prirrtoîe 
z^e. Minimele vor fl cuprinse In
tra 9 st-1», «trade, lar-maxlmeta.jn-» ■ 
fata "SI'Sș! S3 d.e gH«W*tfr*-eWfP' «J 
re ști s Vremea ne va încălzi ușor 
!n prima parte a Intervalului. Ce-> 
ral va n variabil, favorabil ploii 
de scurtă durata. Vtnt slab pirul 
la potrivit. Temperatura ușor va- » 
riabllă. ț ’ .’*t ÎB’ » .

turistic

PITEȘTI (corespondentul
..Srintdl“. Gh, Ctrslea). Com
binatul do articole ° tehnice 
din cauciuc Pitești, a cărui con- 
elrucțle a Început In 10S7. func
ționează la ora actuală cu mal 
bine de.GO la sută din capacita
te. Planificat să fio dat total In 
funcțiune In 1873. datorită efor
turilor comune ale beneficiaru
lui si constructorului, combi
natul piteștean va lucra cu în
treaga capacitate încă In acest 
an, prin realizarea Investiției cu 

luni mal devreme. în- cele 3 
j,.\br!c| ale combinatului fio vor 

pHoduce 23 090 repere cu mar
ca „Rolasl**. Printre acestea, se 
numără : benzi transportoare de 
înaltă rezistență cu cord de oțel, 
benzi transportoare de uz gene
ral, plăci, covoare do cauciuc, 
plnze pentru combina, curclo de 
transmisie sl altele, de la greu
tăți de numai clteva mlligrame 
plnâ ln piese do zeci de tone 
greutate. Fnbricn nr. 4 va exe
cuta nproape In întregime; repe
rele de cnueluc pentru autotu
rismele „Dada-13W. „ARO“ șl 
camionul de tonaj 
„ROMAN*, precum sl ____
pentru alte unități Industriale. 
Aproane că nu va exista sector 
al Industriei noastre. In care 
produsele combinatului să nu 
fie prezenta. t

MAGAZIN ISTORIC

rezultat. Geeai -ce cred că putem 
este, după .‘discuțiile noastre' ta Mos
cova, aid,!th'alte țărf’europene,’ «ă ' 
mergem la conferință șl să obținem 
rezuitate caro să albă drept efect 
reducerea tensiuni! In Europa.

Este o greșeală să crezi că pacea 
ln lume provine din înțelegeri intre 
marile puteri.’înțelegerile dintre ma
rile puteri sini Importante șl vitale, 
dar fiecare stațiune are un rol dc 
Jucat ln menținerea păcii șl cred că - 
aceasta se verifică mal ales ln cazul- 
României. Este foarte respectată -șl 
arc o conducere care este apreciată 
In lume șl cred că locul el I! dă po
sibilitatea de a fi-iie* folos ln men
ținerea păcU".

(Agerprcs)

CU STAN SMITH

greu 
nleae

Realizări 5 
ale meșteșugarilor 

hunedoreni.
DEVA — (corespondentul 

,,Sc:ntc'!a, Sabin Ionescu): Unl- 
■ tățile Uniunii județene a coope

rativelor mețteijugăreșU Hune
doara ■contribuie In măsură tot 
mai mare la buna aprovizio
nare a populației. Obțlnlnd rea
lizări superioare prevederilor 
la majoritatea indicatorilor de 
plan, colectivele de muncă din 
rețeaua cooperației meșteșugă
rești din județ au reușit ca In 
primele cinci luni din acest an 
să livreze suplimentar, către 
fondul pieței., mărfuri — Intr-o 
gama variată ca sortimente șl 
utilități — In valoare-de 3 649OW 
Iei. în aceiași timp, sarcinile dp 
producție. pentru export au fost 
Îndeplinite ta nivelul exigente
lor contractuale si depășite cu 
peste 12 la mită. O producție 
eporită la export a livrat In n- 
eeastă perioadă cooperativa 
meșteșugărească „Drum nou" 
din Hunedoara.

Milioane de amatori al sportului de 
la noi din țară nu avut plăcerea să 
urmărească direct semiflnalcie celui 
mal renumit dintre turneele Interna
ționale de tenis — Wimbledon — d ... 
au (Simțit totodată o mare safisfacțle ' cătorl al prezenl 
de pe'urma victoriei Dopularulul le- donului ! Prin'un 
ntemnn român Iile Nâstase In fața 
spaniolul Manolo Orantes. Iile Năs- 
tase ne-a risipit repede orice temeri 
Intredndu-1 cu n ușurință surnrinză-’ 
toare pe redutabilul Manolo Orantes ■ 
In numai trei -saturi : 0—3, 0—4. 0—4. 
Probabil că Ieri, nimeni In lume nu 
l-ar fi putut învinge pe Iile Năsta'se... 
Iată,' in sfirșlt, ",acest Unăr’ bucu- 
reștean, atit de înzestrat pentru spor
tul alb, se află aram, mal nproape 
dorit orlcind, dc culmea consacrării 
— tlilul de campion a! Wlmbledonu- 
luL Iile Năstase trebuie să mal facă, 
pentru aceasta, un singur pas șl acest 
pas este cel mal greu de făcut fiindcă 
in finală va lntîinl pa asuî tenisului 
american — Stan Smith. Li finala de 
simbătă, de ia* ora 15, pe care Iarăși 
o vom urmări ln direct, adversarii 
slnt diferiți, cn stil șl temperament, 
fiecare dintre cd doi au calitățile șl

Succese ale tinerilor

•H;
La Vaslui s-a dat în folosință, 

un nou liotei turistic, amplasat 
ln zona-centrală a orașului. E3 
are o capacitate de 154 locuri. 
Camerele, confortabile, slnt do
tata cu mobilier modern. Noul 
edificiu turistic mal dispune de 
un "restaurant cu terasă șl un 
altul cu autoservire, un bar de 
zl, o cofetărie.

de petrecut. Prima
----- - ------ ......---- ...-- ..

am DmQ m „

; „rtnte fh.WJ, 1'''^ S” râ" CSw“
«Mirarea pnndpalul «MreU« ural- „tomM ra pcrmlo ere-

. probleme pe rare le ridică rit șl anume — străbaterea iuna[re„ :>ertoadel de nav:‘-
o industrie piscicolă, atltde Iniragli rute in cursul unei Ha.je cu Ineî o lună șl ju-
dezvoltață cum este cea de singure perioade de uavl- ajunglndu-se ’«Hol

______ gla faune! șt-flore! marltl- 
Juminoase, pentru n me,' elaborează prognoze

■ ■ ---- alo rezervelor: piscicole din
mârile nordice. Indică flote! a trebuit că recurgă la 
cele mai favorabile zone de plnze Improvizate d!n pre- 
pefcuit în laboratoarele', late: dor plnă la_ urmă^ el 

■ ’iul si’ In tarttul ' mfcj-’...............................................
lor- lucrează 8®0 de cer
cetători. printre care 35 
cfoctorl și “ ta.
științe. Una din metodele ....
,ceie mal pficlento. do dos- k'n”, a parcurs cu blho In-

ATLETISM PE STADIONUL „REPUBLICII*1
- • - —...........— .

■ tss r'-'ij. i--,, s !} =
defectele lor tehnice, totuși o apre
ciere de ansamblu na spune că Năs- 
tase șl Smith slnt două forțe ale te
nisului sensibil egale. ȘI că slnt, n- 
proape indiscutabil, cei mal bupl Ju- 
..... _, —nțel ediții o Wlmble-

........iirnwire, vom vedea o 
mere finală, probabU cu b desfășu
rare de clasă a tenisului cum n fo«t 
șl precedente Intlinlre decisivă Nfts- 
taso r- Smith, de ta P,aris.’*”.Urăm 
compatriotului! nostru, care aduce 
allUa lauri sportului românesc, toa
tă șansa ln finala de sîmbătă. .

Ieri. Stan Smith ,1-a învins’-Intr-o 
par’ddă cu nărțl magnifice ne ccho- 
r.lovBCul Kodes. Scor : 3—0 
0-1 ; 7-3.

Campionatele internaționale 
și naționale ale României
Sfmbătă șl duminică, de la orele 

15,39, pe stadionul .■Republicii*' din 
Capitală se vor disputa, concomitent 
campionatele .. Internaționala ale 
României (ediția' a XXI-a) si cam- 

‘Plonatele naționale (ediția a II-a).
Piuă ln Drezent și-au anunțai pur*!- . 
tipărea ntlețl ‘din 10 - tari. Titlurile 
naționale w vor acorda sportivilor 
român! cel mai bine clasat! In pro
bele respective. Pentru mulll dintre 
aUeUi români competiția nu este nu- 
'raal lupta pentru titlurile Internatio
nale sl naționale, ci și posibilitatea 

J, do. a Îndeplini sau de a confirma 
. normele ■ stabilite de F.R.A. pentru 

participarea la J.O. do la MOnchen.
Sl la acest concura foarte Intere

sant proba discobolelor va deține

capul de afiș. Ea va avea loc dm- 
băiă de ta ora 16,36 și va aduce față 
ln față patru atlete românce (A Me
nte, L. 'Manollu. O. Cataramă șl C, 
Ionescu). toata patru cu normele o- 
limp'ce dețjășlte, Insă dintre care nu
mai trei vor putea fi Înscrise la J.O. 
Slmbătă. cjc asemenea, la ora 10.36. 
va începe si altă probă deosebit de 
atractivă — săritura In lungime, fe
minin — ta care două atlete elnt 
foarte aproape de îndeplinirea nor- 

. mol F.R-A. fă,45, m) șl anume "Elena
Vînillă (0,44- m) șl Viorica Vlscopo- 
leanu (3.37 m). In timp ce 'tinerei- 
Alina Popescu 1 se oferă, de fapt, 
o ultimă posibllltata de a ataca un 
loc In lotul olimpic.

luptători români
Aseară la Hvar, au luat efirvlt cam

pionatele europene de lupte greco- 
romane pentru tinereL Un remarcabil 

Ivii. români 
(2 de aur.

• ATLETISM. Cu prilejul unul 
concurs internațional de atletism 
desfășurat joi ia Stockholm campio
nul sovietic Janis Lusts a stabilit un 
nou record al lumii la aruncarea su
liței, cu un" rezultat de 93,00 m. Ve
chiul racord era de 92,70 și aparțl- 
rea finlandezului Jorrha Kinnu- 
nen. în cadrul meciuiul . 
letlsm care se dispută ta 
între echlp„'n Franței șl R. D. Ger
mane. formația feminină de ștafetă 
4x100 m » IL I). Germane a stabilit ' 
un nou record mondial cu timpul 
de 3’23”8/10. • După cum s-a anun-

EInze Improvizate din 
ite : dar rpînâ :1a urmi 
a ajuns totuși In Golful Be

ring. Misiunea «părgătorti- 
___ „ lu! de gheață ■ „CeUiiskin*' 

■ candidat! tn! era de a consolida izbind®
Iul „Siblrinkov*. ..Cellus-

mălaie, ăjunglndurec 
la șase lud pe an șl va nj- 
Blgura totodată o viteză-de 
trecere printre, ghețuri, dp 
două ori mal mare dedt ih 

’ prezent." ' > ' j
MurmanskuV — oraș' în}- 

florltor. in zona ghețurilor 
veșnice — reprezintă un 
simbol al puterii creatoare 
a bmulul/al victoriilor Sale 
Jn.lupta cu vitregiile natuț 

’ rli, o mărturie a marilor 
. resuree de energie,. , voința 

șl talent ple coaslructorilcr 
, bobuntamului. " . ;. .-.,,1 ’

S. POD1NA

succes au repurtat sportl 
care au cucerit 0 medalii .
2 de argint și 2 de bronz). Titlurile 
de campioni europeni’ au fost obți
nute de'N. Gluga (semlmuseă) șl 
M.- Boillă (cocoș). Medaliile de ar
gint au fost cișUgate de L. SUlnk > 
(semigrea) șl R. Codreanu (grea), tar 
cele dc bronz de A Pantelimon (pa-

record national ln proba de arun
care a greutății, cu o performanță de 
21 m. Vechiul record aparținea ace
luiași atlet, cu 26.93 m. e NATAT1E. 
Cu prilejul unu]'concurs Internațio
nal de natațjei desfășurat ln Syra- 
cusa. înotătoarea Italiană Novella 
Calllgarls a stabilit un nou record al 
Europei In proba de 406 m liber, cu 
timpul de 4’20”ino e BOX. Disputat 
la Șan Remo, medul pentru titlul 
european de box la categoria super 
welter Intre , deținătorul ' centuri! 
spaniolul Jose Luts'Hernandez, șl 

dc ,T23 ”8/10. • După cum a-a’anun- Carlo Duran (Italia) s-a încheiat cu
țat. In cadrul unui concurs Interna- victoria ta puncte a puglllslulul ltn-
ilonol atletic,> desfășurat la Stoc- ltah. e CICLISM. Etapa' a 5-a a
Mu’ ' ---------- - .....

de et- 
Parls

(Iugoslavia). 
Italici de fotbal a

nă) fi V. Prențu (semlmljlocie). In 
clasamentul pe' echipe România a o- 
cupat locul trei, după selecționatele 
U.R.S.S. si Bulgariei.

ționol atletic,’; desfășurat la Stoc
kholm. suedezul Ricky Bruch a .sta
bilit un nou reord al Europei In 
proba do aruncare a discului cu o -- ------
performanță de 69.33 m, tei o nouă sifi inreglstrind. pe distanța do 164 
verificare-a distanței 6-a-constatat ...... ..
insă că rezultatul exact este de 
08.40 m. perf.rmanfă ce egalează șl 
recordul mondial deținut de atlclui 
american Jay Silvester. o Cu oca- ■ curențl. printre cnr<j și rutierii ro- 
zia unui concurs de atlellam dedă- mâni Nlcolae David, Vaslle Selejan
șurat la Bydgoszc. atletul, polonez și Constantin Ciocan. J.lder al cla-
Wladyslaw Komar a stabilit un

Turulul ciclist al Iugoslaviei, Zenl- 
ca-BanJa Lukn; s-a disputat în ir-o 
irenă extrem de rapidă, primii-so-

km; o medie-orară de flJMO km. La 
sprint iii final a ciștlgnt Jacques Es- 
classan In 3h Bria”. în același timp 

‘cu Învingătorul ou sosit alțl 9 con-

saxneniulul general se menținu Ta-

nasle Kuvalta 
FOTDAL. Cupa 
revenit anul acesta formației A. C. 
Milan, care a învins ln finală cu 
2—C (0—0) echipa A. C. NapoJl, Go
lurile au fost înscrise de Rosato șl 
Pazanato (autogol). Modul s-a 
disputat la Roma și a fost ifrmărlt , 
dt 73 0100 de spectatori • îmdngînd 
cu scorul de 1—0 (0—0) echipa S<co-.' 
țtei. reprezentativa de fotbal a 
Braziliei s-a calificat pentru finala 
„Cupa “IndependenSel* e între 21 
iunie fi 2 iulie, e-a disputai la Te- 
ramo (Italia) un lumeu pentru e- 
chlpcle de tinere', la caro a fost. In
vitată șl o formație a clubului Di
namo. Printre participante nu fost 
echipe ale cluburilor Boloana, Flo
rentina și AC. fJapolL în- finala 
turneului, Toramo a învins po Di
namo. după prelungiri, cu 2—0. 
Cuj5a pentru eel mal tehnic jucător 
al turneului a revenit lu! Al. Mol- 
duvan. o TRANSFERĂRI’ pentru e- 
chlpcle divizionare A, Înregistrate 
Ieri ta F.R.F. I la Sportul studențesc 
— Sticlu Vaslle (Jiul) șl ' Dumitru 
Ștefan (F.C. Argeș) ■; la Steaua — 
Iordache VasLlo (Politehnica Iași).

TOKIO 8 — Corespondentul Ager- 
pres. FI. Tulu, transmite : Ziarul „A- 
kahata° informează că la Yoyoal s-au 
deschis lucrările celei de-a 7-a ule- 
nare a CC. al P.C. din Japonia.

Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.. Kenji Miyamoto, a rostit cu- 
vinlul de deschidere a lucrărilor. Tei- 
suzo Fuwa. șef al Secretariatului C.C. 
șl membru al Prezidiului Perma- 
ment. a prezentat ano! un ranort a- 
sunra fiitunțlel sl activității oartidu- 
lul in perioada care a trecut de la 
cea de-a 8-a plenară din decembrie 
1071.

în continuare. parUdoantll au as
cultat raportul Iul Masayoshi Oka.

membru al Prezidiului Permanent; J 
despre „Campania ’ conșlructiel da 
partid si sarcinile construcției de 
Dart'd**.

A luat apoi cuvlntul din nou l’et-; , 
sazo Fuwa. care a prezentat exuu- 
ne-ea „M de Ml dc experiență a 
P.C. din Japonia", elaborată de Pre
zidiul C.C. al P.C.J. '

Lucrările plenarei vor continua trei i 
zile, timp |n care vor fl dezbătute 
sarcinile progresului ranld in con- 
sinscțiti. da uarțld si probleme le-, 
Șute da, aniversarea a 50 dc ani de . 
la Infiînțarca Partidului ■ Comunist din 
Japonia.

J
a

Conducerea phrlldulu’ a aprobat ho- 
tflri-fa privind convocarea Cpngre-; 
sulul P.S.U. In zilele de 20—22 oc
tombrie a.c.

Ordlnea. de. zi a. congresului ; cu
prinde raportul' „Noua riiuație' șl 
©oile sarcini In lupta pentru’ pace,

BERLINUL OCCIDENTAL. 6 (A- 
gerpres). — în Berlinul Occidental 
a avut loc plenara conducerii Par
tidului Socialist Un!î al Berlinului 
occidental. Raportul Drivlnd nreaă- 
tlrea șl organizarea Congresului al 
IH-lea al P.S.U.. al Berlinului octa- — .................,•-___>- —
dental a fost prezentat de b'rdședlp-, democrație șl oroare.» eoctal“. precum
tel® partidului,. Gerbard Danei!us. șl alegerea orcanelor conducătoare.
i 1 î' ’ ’771' e

' ___

MOSCOVA 0 (Agerprea).
Bratsk au luat cdr.jit lucrările ședin
ței Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborarea- In domeniul activității do 
planificare, .La lucrări au partlduat 
conducătorii organelor de planificare 
din Bulgaria. Cehoslovacia. R. D. 
Germană. Polonia. România. Mongo
lia. Ungnrtn ji Uniunea Sovietică. Lu
crările au fost prezidate de NBtojhl 
Baibakov. i___ __
(.!,- Stat al Planificării al U.R.S.S.

Comitetul a dezbătut. La Drindual.

probleme referitoare ta coordonarea 
planurilor pe o perioadă îndelunga
tă la cele, mal Importanțe ramuri ale. 
economiei naționale.sl tipuri de pro
ducție șl, .de. asemenea, o seric■ de 
alto probleme. A fost analizat șl a- 
probat proiectul acordului general cu 
privire la crearea, prin eforturi co- 

™. wv mune. a uzinei de celuloză de la Ust-
presedintelo Comitetului Him-!:. Prima linie a acestei uzine, 

se prevede eA intre in funcțiune In 
1977.
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ORIENTUL APROPIAT

ECK3IW

cut o amplii trecere in

1
>

conîmeatul european.

conferinței general europene, P. II

■au 
linele 

probleme ale vieții Internaționala, tn

noului prim-mlnlslru. Kakucl Tanaka, 
ales miercuri In funcția de președinte 
al Partidului

_____ -______ Î!<‘‘ cfatar deTstat* american In Ungaria.

(Agcrpres). — Tn 
tn

VIETNAMUL DE SUD

it inlr-b at- 
e șl 

nu pro- 
privlnd

riHlr1
de I 
pentru ștllni

dintelui S.U.A. penlru pro--------
șUlnțci, — Informează agenția

volumului. Cu prilejul 
nu numai manifestări, in

V

w ■■

PARIS O (Agerprea). — Primul mi
jibaru francez, Pierre Messmer, a 
continuat .-io: consultările IneeDUlo 
miercuri după-amiază in vederea for
mării unui nou guvern, după demi
sia cabinetului prczjd.it d@ Jacques 
Ctaban-Delmas.

Printre personalitățile politice pri
mite de Pierro Messmer s-au aflat o 
serie de foști miniștri ai guvernului 
demlstonar, intre care Val&y GLs- 
card D’Estoing. Read Pidvcnt Fran- 
(.■ois Xavier Ortoli.. OUvier Gulchard 
și Andrd. Bettencourt.

Importante acorduri

Noul prim-minislru al Franței, Pierre 
Messmer, indroptlndu-so spre Palatul 
Elysfie pentru aiscufii cu președintele 

Pompidou

1' ti >
" ■ 11i"I'' ’iî? 'lEșsjv'î

-■ t i.. ; til
Lw

SiS

în IcgUură cu desemnarea 
noului premier francez ți Im- 
plicliile acestui act pentru po
litica externă a Franței Agenția 
„France Prcssc" a transmis un 
comentariu în care se spune 
printre altele : „Din sursă si
gură s-a aflat că desemnarea o- 
fictală b lui Pierre Messmer ca 
prim-minislru al Franței și re
manierea guvernamentală care 
urmează demisiei Iul Jacques 
(.'hab.in Delmas nu vor afecta 
politica externă franeezi Potri
vit cercurilor Informate, obiec
tivul acestei schimbări constă In 
8Xi“„âi^'a,ilu£âL,ite’"î 

cărei ■ dală esie in principiu 
menținută în primăvara 1S73. A- 
ceastă consultare trebuie să re
înnoiască in întregime Adunarea 
Națională pentru prima oară de 
Ia ■ moartea i generalului de 
Ganlle. Ea se prezintă ea o „ac
țiune dificilă" pentru majoritate 
In fața coaliției formate do co
muniști șl socialiști prin semna
rea, în urmă cu eîteva zile a 
acordului privind un program 
comnn de guvernare".

• Agenția T.A.S.S. t „Un pas 
considerabil în dezvoltarea 

relațiilor economice 
dintre cele două țări’’

BONN 8 (Agerpres). — La Di'ivs?!- 
dorf au fost semnate Joi acordurile 
dintre reprezentanții .organizațiilor 
sovietice de comerț exterior sl al flr- 
moîoc ..Mannesnann", șl
..Deutsclie Bank"_ cu 
zarea de dilre U 
mantei de gaze naturale. conform În
țelegerii' intervenite in aprilie 1071,șl 
eu prjylre la livrarea de către RJ?.G. 
de țev: pentru Industria sovietică.

Totodată, a fost semnat acordul po
trivit căruia un consorțiu de bănci 
din' R. F. a -Germaniei in 'frunte cu 
, Deutsche Bank" va acorda Băncii 
sovietice de ■ comerț exterior credit 
pentru plata utilajelor și țevilor n- 
cfclzițtonaU*. credit ce urmează sfi fie 
amortizat prin livrarea de gaza natu
rale din U.R.S.S. In H.F.G.

Jja eemnarc au asistat mlnurtrul 
BoVlette al comerțului exterior. Ni- 
kotal Patolîcov. și ministrul econo
miei șl finanțelor al R. F. a Germa
niei. Karl Schiller. ,

Prin încheierea acestor acorduri, 
scrie agenția, T.A.S.S.,. s-a făcut un 
pas considerabil 'în dezvoltarea rela
țiilor economice dintre cele două țări.

W. Rogers a sosit 
la Budapesta

BUDAPESTA 0 (Așerprts). — Jo! 
eeara a sosit la Budapesta secretâ
nd de stat al S.U.A., William Ro
gens. Pe aeroport, el a fost Jnllmpl- 
not de ministrul afacerilor externe al 
R.P, Ungare, Jânos Peter, șl alte per
soane 'oficiale. . ,Agenția M.T.L m<'n!,tonează că a- 
ceasta este prima vizita a unui «se
cretar de stat american In Ungaria. 
Rogers, adaugă agenția, a avut repe
tate întllnlri cu Jănos Peter la Na
țiunile Unite, la Now York, ultima 
in octombrie 1971. Sc menționează, de 
osemonea. că luna. trecută ministrul 
ungar rd transporturilor și telecomu
nicațiilor. GyOrgy Csanadl. a vizitat 
Statele Unite, unde a «emnat un n- 
coid de transporturi aeriene, tar fa<- 
tul ministru american al poștesor, 
Wlnfon Btounl, a fost in Ungaria, In 
cursul anului trecut.

Rfispunzlnd, Andrei Gromlko o re
liefat la rindul său, relațiile tradițio
nale dintre popoarele celor două țări 
Si s-a referit la evoluția pozitivă a co
laborării bilaterale.

Subliniind că Europa trebuie ®ă dea 
un exemplu de soluționare pașnică a 
problemelor sale vitale, oriclt de com
plexe ar fl ele. să-sl aducă aportul 

,1a asigurarea.păcii generale. ministrul 
de externe sovietic’ a arătat că. In a- 
ceat «eis. sarcina primordială constă 
In organizarea in viitorul cel mal a- 
proplat a conferinței general euro
pene în problemele securității șl co
laborării. Destinderea în Europa, aa- 
dăuaal el. este un domeniu în care 
țările noastre pot colabora. inalnltad 
pas cu pas, extinzind înțelegerea re
ciprocă.

CONFERINȚEI CENERMM» 
PENTRU SECURITATE

BAGA 6 (Agerpres). — Luind cu- 
vintul la un dineu oferit Sa cinstea 
ministrului de externe al U.R.S.S.. 
Andrei Gromiko. șeful'diplomației o- 
landeze. Norbert .Schmelzer, a subli
niat buhele relații existente Intre 
cele două țări, precum șl Der».ecH- 
vele lor favorabile. Referindu-®o ta 
contextul european, el a arătat că 
Olanda Intenționează să depună țoa
le eforturile pentru a continua des
tinderea pe continentul nostru. 
Schmelzer a arătat că Olanda dorește 
să participe la convorbirile de pre
gătire a conferinței în problemele 
securității și colaborării europene, 
in speranța că ele vor permilc convo
carea conferinței, care va aduce lu
mii In ansamblu și Europei în special 
o mai mare securitate, destindere șl 
colaborare reală.

O „Așteptăm cu încredere începerea convorbirilor mul-
’ ■ '

Ș ’ », • | •• • > 5- I .

'• ' •' 1 z '; p’,.'' J° . r

.......................... rhtat efl,'în ultimii dțlva ani, s-nu 
Agerpres, I. Dumllrașcu, transmite : schimbat multe pe arena europeană
ziarul „Sztarxlar Mlodych" publică ș! aceasta in bine, spre destindere,
două interviuri luate lui Paul Henri „Acum, ne atlăm în ajunul eonvor-
Spaak, fast ministru de externe, șl blriior mnliliateraie de Ia Helsinki
lui PJorre Ilarmei, actualul mlrilșlru pentru prcyătlrca conferinței euro-
tte externe al Belgiei, în legătură eu" pene de securitate. în ceea ee.se pri-
problemele pârii și colaborării pe vește, așteptăm cu încredere Ineepe-
coniiDeștul european _ rea acestor convorbiri, ®ub auspiciile

e.S,« JSffSMUT®SpMk „ npreek.!, prtmre alîelo. c.l “ partlclpora. mUlunîk.7 diplomat-
eforturile depuse în această direcție c<- acreditate in Finlanda. Ele au ea-
refieclă dorința popoarelor europene rectorul unor pregătiri finale pentru
de a trăi în pace șl de a colabora. conferința europeană in problema

La rindul său, Plerrc Harmel a a- securiiățil șl colaborării".
_____________

tilateraie do la Helsinki"
fe®®» ■

i: ■ , ' • 1 ’

Tratativele dintre Austria și C. £ £
’I"într-o fază nouă

Noua rundă do negotferi între 
C.E.E. și Austria s-a consumat 
ntfesneuri la Bruxelles, după aproape 
patru ore de discuții. Succintele co
municate de presă provenite de la 
acdlul Pieței comune, menționează 
că ..s-a avansat pe silea spre o In- 
țeleHere asupra eventualului acord. 
Decizia finală va fi adoptată săptă- 
mtaa viitoare", l^a tratativeie aminti
te slot antrenate, de fapt, statele din 
A&odațLa Eurțrâeanâ a .UberuM 
Schimb (A.E.L..S.) cere nu doresc să 
devină membre ale Pieței cornu.no 
(este vorbi, in afară de Austria, de 
Elveția, Suedia, Finlanda, Portugalia 
șl Islanda), dar care Iși văd ame
nințate interesele șl tulburate rela- 
țlllo cu. cnlelnl’e țări ale A.E.L.S. caro __ .__ _____
Bclc-ră la C.E.E. Prin Includerea An- acorduM cu, C£E, guvernul are 
gliei Tn Contunllatea economică' eu- 
repeană, de pflflî, .........................-
o piață Importani 
re.'l J.ip'.e’;;’. protL^^ 
ratraca do vită, Tn favoarea produse
lor. similare francezo.

se arată, cte asemenea, refractară In
troducerii In aceste acorduri a „pa
chetului agrar", problemă care ge
nerează adtad divergențe tn Piața

■ comună însăși.
Alertat de persj^cava unei crta 

de timp, tn comparație cu calendarul 
stabilit inițial, guvernul austriac .a 
trimis In misiune specială ta Bruxel
les, Înaintea amintitei runde, pe mi
niștrii sâl de externe șl de comerț, 
unda au'avut o serie de Întrevederi 
In urma cărora ataMfâfera nare n fi 
mat încurajatoare, cel nulin sub as
pectul declaratlitor de bunăvoință.

în schimb, par tâ se Ivească anu
mite jeompMcațll iri rotațiile guver
nului .lu/iirtac cu partidul populist 
din opoziție. Dată fiind Importanța i 'nuswrvwtrfil», îi w? ‘E5 L* . .1 ■

nmltatea economică ’eu- nevoie de o aprobare largă din partea 
pildă. AliataiWriJtenfâ partHnwhuJlid. adică de!*b IfiMjorlinte
ortantă pentru desface- de două treimi, ceea ce tociudo o 

produsfeter-^lâaate'^i lffilfd1WW- din voturiW? dWtaW 
tă, Tn favoarea produse- popullștl. Dar o dată cu apropierea 

««■. Miusure francezo. momenluJui deciziei! finale,' popuMșlli
Formula convenită, . tn principiu, se Inlrec acum, din motive de ordin 

este Instituirea unei zone a liberului teoretic, .in a exprima obiecții, 
schimb pentru produsele Industriale j în această perspecîlvă. guver- 
intro Piața comună lărgită țti restul nul încearcă să evite riscul unor
statelor A.1LL.S.. fiecare din aceste compromisuri prea mari In Bru-
state urmind să încheie separat a- xelles. Fină săptămlna viitoare,
corclurl bilaterale cu C.E.E. Deși au -’■■-i <---- - — —
înregistrat unele progrese, Iratatt- 
ve’e de pînă acum In acest sens nu ...M. _ ___ _______ —
eu dus la soluționarea gaitafăcăloaro la 10 iulie pentru a dezbate proble-
a acelor aspecte care' prezintă • un ■ ’ *—* •- -—-—■- • ■
inter<33 deosebit pentru ..neeartdl- 
dațla. în centrul dezbaterilor de la 
Bruxelles au stat așa-risete „pro
duse oensibHc" (oțeluri speciale, 
hirt’e. celularii, aluminiu) , pe care 
„cel șase" doresc să le excludă din 
acordurile bUnterale. Comisia C.E.E.

cind lucrurile sc vor clarifica 
(miniștrii de externe nl Pieței 
comune urmează să se întrunească

mele încă In suspensie in tratati
vele cu Austria șl | celelalte state — 
nocandldate — ale A.E.LS.) se pre
vede o intensificare a atmosferei de 
.«suspans" in cercurile politice aus-

- .trioce. ' uș
P. STANCESCU 

Viena, 6

B 8 H .WMhÎBI'H B

la Plymouth
Neobservat de opinia publică 

șl chiar de stațiile de scmnaM- 
zaro ale marinei britanice, sir 
Francis Gnlchester a intrat In 
ambarcațiunea sa, „Gipsy Moth 

I V". in portul Plymouth (in foto
grafie). El a acostat pe acela®! 
loc undo, acum dnd ani, o 
mulțtaw formată din mii șl , 
mii de oameni entalartl au sa
lutat pe temerarul navigator, I 
după încheierea cu succes a 
cursei sale solitare In junii 1 
globuM, Da ■ data -aceasta, Chi
chester a fost însoțit doar de 
fiul său. Giles, țjl de teel mari- i 
nari, care s-au urcat la bordul 
ambarcațiunii după ce fusese 
nevoit să abandoneze, din mo- , 
tlve de boală, traversarea A- 
UantlculuL Navigatorul care, pa 
marea deschisă i 
ajutor mccHcal, a .
ultimele zile noțiunea timpului, 
aven halucinații, confunda Soa- 

Luna. El „ 'fl.— flfl- 
Lalul marinei din Ply-

“retușase orice 
a pierdut. _ In

confunda Soa- 
a fost Internat

fost prezentat volumul

NICOLAE CEAUȘESCU 
,Scrieri alese-1971“

ROMA 6. — Cores- puternic în (oale sec- rile preconizate, per-
pondentul Ăgerpres, N. toarele delcrmir.antc tonal de președintele
Pulcea, transmilc : La ale progresului și a- Ceatișescu, prin mobi-
- ■ -  - vansărli României pe Itaarea ae---* -

calea conitruirii socle- forturilor

Ambasadorul Bomâniei Ia
Paris, Constantin F.iiîa-i, împreună 
cu membrii «îcțlel comerciale a am
basadei, a avu! o IntUniro cu dele
gația Consiliului național al patrona
tului francez, condusă de Georges

Irlanda de nord. Ca urmare a recenielor incidente de la Belfast, produse 
în pofida „încelorii focului', ’ Irupele britanice au apdrut din nou pe sirâ- 

zile orașului

i 

L 
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SUCCESE ALE FORȚELOR PATRIOTICE
VIETNAMUL DE SUD 6 (Ager- 

pres). — Forțele armate populare de 
eliberare din Vietnamul de sud nu 
Interceptat in zilele de 3 si 't Iulie, 
in provincia Quang Tri. un număr 
de unități ealeoneze. p-ovodndu-le 
pierderi considerabile, relatează n- 
Kenlla de presă „Eliberaren”. In aces
te zllt!. forțele patriotice au ccos. to
tal sau parțial, din ltiplă 8 compa
nii «algoneze. au dobori!T aparate de 
zbor și au distrus 10 tancuri șl 3 nle-
" fl.

» , ■ > ■ ' . . .. ; 1 
se de artilerie grea apartlnînd ina
micului.

Aceeași agenție Informează că. In 
cursul lunii iunie, forțele F.N.E. dîn 
provincia My Tho (Delta Mekong! au 
eliberat alte patru comune sri 23 de 
sate cu o populație de aproape 
lOOtffl de locuitori, cărora II s-au ală
turat circii 1 C®9 do familii, care au 
reușit ®ă evadeze din lagărele de con-’ 
centrare «alfioneze șl că ise întoarcă 
In localitățile natale.

■ ’ *

VIETNAMUL DE SUD 0 (Ager- 
pres). — Alianța forțelor naționale 
democratice șl pașnice din orașul 
sud-vleînamez Efue a publicat re
cent un comunicat în care condamnă 
cu vehemență asasinarea. în închi
soare, din ordinul Iul Nguyen Van

Ift'l - ’• ?■?''' ■■SA ■ - ■' * | •
*

Thleu, a vicepreședintelui șl secre
tarului general al Asociației studen
ților dlri acest oraș. Comunicatul 
cere cu fermitate eliberarea miilor 
do luptători pentru pace in Vietnam, 
încarcerați fără judecată.

!“’■

Comunicat sovieto-cubanez
MOSCOVA 0 (Agorprejs). — La în

cheierea vizitei offclato do prietenie 
întreprinse In Uniunea Sovietică de 
Fidel Castro, prtm-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar, a fost dat 
pubiicilățli un comunicat comun, in 
care se arată că discuțiile pe rare a- 
cesta le-a purtat cu Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Nlkoiăl Podgornli. președintele Prezl- 
ffiulul1 Sovietului Suprc.-ri; •șîr’A.tosft’i 
Kosîghin,-președintele Consiliului--de 
Mlulțiil, s-au desfășurat A -■ 
mosferă tovărășească de 
Înțelegere reciprocă, 
cedat ta un schimb di . ,.........I
dezvoltarea în continuare a relații
lor dintre P.C.U.S. șl P.C. din Cuba, 
dintre U.R.S.S. șl Cuba, precum-șt in 
unele probleme principale ale mișcă
rii comuniste șl muncitorești interna
ționale, ale mișcărilor de eliberare 
nat tonală.

Apreciind că actuala situație din 
lume se caracterizează prin schimba
rea 1 „ ..u, ™ — v* ... «.‘ • wn •
socialismului, conducătorii de partid

raportului de forțe in favoarea 
____tllsmulul, conducătorii cte partid 
ti do stat ai celor două țări șl-au 
exprimat poziția lor față de unele 
probleme ale vieții Internaționale, tn 
acest context, cele două părți consjat’i 
tendința spre destindere șî pace pa 
continentul european, asigurarea pe 
acest continent a unor baze ro'.kfe 
securității ?! bunei vecinătăți, relc- 
vind că aceste procese rinf legate în 
mod hotăritor de politica activă a 
statelor socialiste, rare va. contribui 
Indtecutabil la destinderea Încordării 
ș: in celelalte regiuni nte lumii. Con
vocarea conferinței general l-europene 
în problemele securității și colaboră
rii va reprezenta un nou pas Impor
tant pe calea consolidării schimbări
lor pozitive in Europa, se arată In 
comunicat.

Leonid Brejnev, Nikolai Podgor.il! 
șl Alesei Koslghln au acceptat invi
tația adresată de Fidel Castro do a 
face o' vizită oficială de 'prietenia in 
Cuba.

+
Agenția T.A.S.S. anunță că primul 

secretar al C.G. al P.C. din Cuba șl

prim-minislru al Guvernului Revolu
ționar, Fidel Coslro ș!-a încheiat 
vizita oficială de prietenie In Uniu
nea Sovietică. La plecare, pe aero
portul din Minsk, el a fost condus 
de Konstantin Katușev, secretar al 
C.C. nl P.C.U.S.,, de alte persoane 
oficiale sovietice.

închelndu-și turneul efectuat In
tr-o serie do țări africane si euro
pene. Fidel Cfwtro a-a Inooolflt. 1ol. 
W’lGWhfi. în'driim apre patrie. «Fl*. 
deb Castro a-făcut o escală la’ Ra- 
bat fiind tnttapinnt la aeroportul, 
din capitala marocană de Primul mi
nistru, Mohamed Karim Lamrani. si 
alte persoane oficiale. Cu acest pri
lej. el a avut o Inlilnlro cu prințul 
Moulay Abdallah, reprezentantul 
personal al regelui Hassan al II-lea.

Uzarea generală a e- 
' poporului

român, harnic șl ta- 
vmtiv, ele vor putea 
fi recMiata cu succes 
deplin”.

Au participat nu
meroase personalităU 
politice (l culturale, 
parlamentari, oameni 
de șfiîntâ, xiariîH.

In aceeași Is
sediul Casei centra
le de cultură dîn Mila
no, coturnul „Nlcolae 
Ceaușescu: Scrieri ale- 

deci să se — 1071“ a fost pre-
uea u imuyimi usu&v&*- zentat presei de că-

....»  - prinzdtoare a afortu- tre cunoscutul publl-
rli. „Am fost încu- rilor pe care le face cirt Italian Giuseppe
rafațl rd publicăm un în prezent România Boffa. Evoclnd pu(err
nou volum de ieri- pentru dezvoltarea sa nlca personalitate

multilaterală, a glndi- președintelui Nlcolae 
rii creatoare ce o cd- Ceaușescu, caro i-a a- 
lăusește'. Prof. Carlo cordat dteva inter- 
Salinari a expus. In clurt, vorbitorul a fă- 
coniinuare, criteriile c_' _ _ 
care au stat la baza reciitd a_ noii lucrări, 
alcătuirii 
Iniportanfa nu numai 
națională a tezelor cu
prinse In numeroasa 
capitole ale lucrării. 
„Obiectivele ce ți le 
propune România, a brdrie ’.internaîfonald 
încheiat vorbitorul, pot „Bizzoli” ~ o vitrină 
apdrea ca fiind ambi
țioase. Nu există Inrd 
îndoieli cd, prin mdsu-

S iulie, la sediul Am
basadei Republicii So
cialiste România din 
Roma a avut lac pre
zentarea volumului 
„Nlcolae Ceausescu : 
Scrieri alese — 1071", 
apărut recent în li
brăriile italiene. Cu a- 
cest prilej au luat eu- 
vlnlul ambasadorul 

- român, prof. dr. lacob 
lonașcu, precum și 
prof. Carlo Salinari, da 
la Universitatea din
Milano, autorul prefă- în evenimente si rea
lei volumului, care a lisări, puțind deci să 
ilustrai pe largi dife- dea o imaffine atotcu- 
rite capitole ale lucră- i ’

lății socialiste multila
teral decapitate, in 
promovarea unei po
litici externe bazate 
pe cunoscutele princi
pii ale coexljlentel 
pașnice,'avind ca scop 
primordial pacea fi 
securitatea tuturor na
țiunilor. Volumul 
„Scrieri alese — 1S71" 
înfățișează o perioadă 
dintre cele mal densa

nou volum de scri
eri ji cuvintori ale 
președintelui Nicolas 
Ceaușescu, a spus C. 
Salinari, pentru că 
atit tezele sale in ce 
privește construcția 
socialistă din Româ
nia,. cit șl poziția in 
problemele vieții in
ternaționale au trezit 
un tdu Intere» in Eu
ropa ți In lume. Șl 
personalitatea strălu
cită a secretarului ge
neral al Partidului Co
munist Român. Nlcolaa 
Ccaufczcu, te reflectă

Cu prilejul acestei 
fl ’ > holul 

Cărei centrale de 
cultură din Milano au 
fost organizate «lan
duri, iar cunoscuta li
brărie ' international 

.1 _ ■ ■ i
cu lucrările tn limba 
Italiană ale președinte
lui Nicotae Ceausescu.

KURT WALDHEIM

VARȘOVIA 6 
cea dc-a doua zl a vizitei sate 
Polonia, In invitația guvernului po
lonez, secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, a fost primit de 
președintele Consiliului de Stat, 
Henryk Jablonski. tn cumul convor
birii purtate cu acest prilej au fost 
examinate probleme privind colabo
rarea Poloniei cu O.N.U., precum ți 
alteTprobtem& importante, care cons, 

SPTOP.W 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

La Ministerul Afacerilor Externe 
au avut loc, apoi, convorbiri între 
mlnisjrul de externe polonez. Ștefan 
Olszowskl, șl secretarul general al 
Q.N.U.

Convorbirile iugoslave - indiene
BELGRAD fl (Agerpres). — Li 

Sediu! Consiliului Exjcjtiv Federal, 
au avut loc jo! convorbiri oficiale 
Intre președintele loslp Broz Tlto 
și președintele Indiei, Varahagirl 
Venkata Giri, aflat Intr-o vizită in 
Iugoslavia. Cel doi președinți șl oo- 
tabonatorii lor — informează ngen- 
țla Torslug — au examlEiot relațiile 
lugoslavo-iridiene In diferite sfere 
ale colaborării reciproce și perspec
tivele di’zvoiîării io-. Da asemenea, 
el au procețlat ta un schimb de pă
reri in problemele actuale alo 
situației internaționale.

Izilnd cuvlntul la «recepția ofe
rită In onoarea președintelui J::*- 
dlel, Varahaglri Venkata Gfrl, pre-

- ', Joslp Broz
t ca încurajator

faptul că, în ullima vreme, se
, _._.f la contacte
iri înîTc factorii de râs-

șșdintele Iugoslaviei, 
Tlto, a subîlnlnt c:

ajunge toț mal mult 
fl șl convorbiri intre !c<

pondere ai statelor lumii. Aceasta. 
a spus el. «sta fără îndoială calea 
pentru afirmarea principiilor coexis
tenței pașnice active ji instaurarea 
colaborării internaționale pe baza

participa Nikolai Pod.gornli. preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem, Alexel Kofilghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, Andrei Kiri
lenko, membru al Biroului Politic, 
srerotor al C.C. al P.C.U.S., Iar din 
partea alrianfi Hafez Assad, secretar 
general al Partidului Socialist Arab

?

agailtâțil In drepturi. în context, 
președintele Tlto a arătat că pentru 
ca aceste procese să se facă șl mal 
simțite, mal ales In direcția aflării 
soluțiilor Juste-șl pașnico pentru o 
serie dq probleme dintre cele mal 
acute, trebuie depuse eforturi șl 
mai intense pentru ea evolu'lile po
zitive din relațiile internaționale aă 
fie continuate șl extinse continuu, 
In Interesul tuturor și cu participa
rea egală In drepturi a tuturor.

în cuvlntul de răspuns, Varahaglri 
Venkata Girl s-a referit la recenta 
înlllnlre dintre premierul Indiei șl 
președintele Pakistanului. ,J?ot să 
spun cu satisfacție că el au semnat 
un acord care pune punct greută
ților noastre din trecut ți deschide 
calea spre un viitor în care diver
gențele noastre vor fi rerolvale pe 
o basd bilaterală și pașnică. Începu
tul a fost făcut, dar ne așteaptă efor
turi pentru a instaura relațiile re
ciproce pe care le considerăm a fl 
in interesul popoarelor Indiei ți Pa
kistanului'. ’

PEKIN 0 (Age-preș). — La Pekin 
a fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita In R. P. Chi
neza a primului ministru ol Repu
blicii Siiri Lanfcn. Sirtmavo Banda- 
rarjfl’ic. - ji ‘convorbirile purtate cu 
PEcrnlerui,CoMllluIțîl.do Stat, Ciu 
En-laL Esrprimtndu-și eatistacțla 
pentru relațiile existente Intre cele 
două țări, cei doi premieri au 
constatat dezvoltarea colaborării In 
domeniile politic, economic șl cul- 
turaL Guvernul chinez a hotăril să 
acorde guvernului Shrl Lanka un 
împrumut pe termen lung fără do- 
blndă. Comunicatul mențJoncnză că 
in cursul convorbirilor au fost a- 
bordate. de asemenea, probleme In
terna’tonale actuale. Cele două părți 
au exprimat sprijinul lor ferm pen
tru popoarele din Indochina In lupta 
lor pentru eliberarea națională.

® Libanul șl Siria au cerut 
convocarea Consiliului 

dă Securitate
Națiunile Unite 8 (Agerprea). — 

Libanul ți Sirio au cerut Consiliu
lui de Securitate să se reunească 
pentru a lua In considerare „refu
zul Israelului de a elibera persona
te! militar libanez șl sirian arestat 
la 21 iunie pe teritoriul libanez" — 
transmite agenția Franco Press*. In 
scrisoarea adresată președintelui In
exercițiu al Consiliului, însărcinatul 
cu afaceri ol Libanului la Națiunjla^ 
Unite, Yahya Mahmassanl, rearwj, 
tcțlo că, in rezoluția sa din 28 IB- ' 
nte, Consiliul de Securitate a holfirlt 
să se reunească din nou. dacă Isra
elul va refuza să-l elibereze pe cei 
șase militari.

Sesiunea extraordtnără a
Dietei japoneze. în
tapâratulul Hirohito, la Tokio s-auta pâra L... ___ ,
deschis joi lucrările sesiunii extraor
dinare a Dietei japoneze. în Camera 

general ăl Partidului Socialist Arab 
Baas din Siria, președintele Repu- 
blîcil Arabe Siriene. ‘Slht examinate 
probleme ale

, ale; situației’’ int
subliniata Importanța contactelor și -----.... ..... ,S

VleUlers, președinte de onoare al a- 
ceslul consiliu, care a vizitat recent 
România. în codrul Intiînlrli a fost 

convorbirilor pe câre“le-â avut dele
gația franceza cu ocazia virilei in 
România, evldcnțitadu-so contribuția 
acestor convorbiri la dezvoltarea re- 
lațiltor economice dintre cele două 
țări.

Prima sesiune o celei 
de-a 6-a legislaturi a Sei
mului R. F. Polone ^_a încheiat 
joi lucr&rito la .Vafșwta. Deputății 
au dezbătut proiectul de holărire cu 
privire la programul de perspectivă 
în domeniul construcțiilor de locuin
țe, au aprobat Informarea guvernului 
despre îndeplinirea planului și bu
getului pe 1S71.

La Kremlin . au început 
convorbirile oficiăie sovle- 
to-siriene. Din„ î>ar'ea sovle!ka

bilateralo șl 
...„ ,to mare

atenție ncordludu-se evoluției sltjia- 
țlei dl a Orientul Apropia

Reședințele (juvemuliii 
cehoslovac, strougul, a
primit delegația parlamentarilor In
dieni, condusă de G. S. Dhillbii. pre
ședintele Camerei Populare a Parla
mentului, care efectuează o vizită 
oficială la Praga — anunță agenția 
C.T.K.

Dem.îsifi Iui Sad Schiller. 
După cum anunță Biroul de presă 
federal; cancelarul Willy Brandl a 
primit Joi, demisia Iul Karl Schiller 
din funcția de, ministru nl economiei 
și finnnlclor.nl R.F.G. .Potrivit ace
leiași surse, Brandt va propune pre
ședintelui Gustav Heinemann 
elibereze pe Karl Schiller din 
ț‘a ea, cu Începere de vineri 7 
— anunță agenția D.P.A.

să-1 
func-

Reprezentanților (Inferioară), a fost 
irobată demisia guvernului Elsaku 

_Jto, după_carc.B-a trecut la alegerea

i funcția de președinte 
___  Democrat-Liberal, ii 

fost investit de parioment cu funcția 
de prîm-mlnlstru, obțlnlnd 292 de vo
turi din totalul de -ÎG9 exprimate.

>•' f ’ ‘ ! ’’ 1 i -'r . : ,-r vț * 'it ' ■
La Moscova 0 nvut Iw;. ° 

noiift Întrevedere Intro Vladimir KJ- 
Tn, vicepreședinte al Consiliului 

Miniștri, președintele Comitetului 
itru știință și tehnică al U.R.S.S.. 

șl Edward David, comlllerul preșe- 
. peufru problemele 

științei, — toforrnează agenția 
T.A.ă.S. Au continuat convorbirile in 
probleme legale de realizarea acor
dului dfiiire guvernele U.R.S.S. și 
S.U.A. privind colaborarea in dome
niul științei șl tehniciL.

Mitingul de Ia Dcorhan. L'J 
Darhan, oraș in’ nordul Mongolia!, a 
avut loc joi un miting prilejuit de vi
zita iul JenS Fork, membru nl Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 

dintele guvernului ungar. Au 
cuvlntul S. Luvsan, membru al

Biroului Politic al CC. al P.P.R.M, 
p-im-vlcepreședlnte al Prezidiului 
Marelui II ural Popular al I t. I1. Mon
gole, șl Jeno Foek.

Partidul popular somtdisț 
din Mexîe:| dnî publicității o do- 
clarafie In care cere naționalizarea 
companiilor de radio și televiziune. 
Declarația relevă că „radioul ,și tele
viziunea din Mexic exprimă Interesa 
străine poporului mexican, tradițiilor, 
culturii și artei Iul. fapt care face 
necesarii naționalizarea acestor mij
loace de informare".

0 sesiune specială a 
Adunării Naționale paMsta- 
neZO, la carc “rtnează să fie rati
ficat acordul Încheiat la Simla cu 
premierul Indian, Indira Gandhi, a 
fost convocată pentru 10 Iulie.

Pe de altă parte, ee anunță că într-o 
declarație făcută prese! ministru] do 
externe al Nepalului. Gyanendra Ba
hadur Karkl, a salutat acordul indo- 
pakistamez de la Simla, dcclarind că 
acesta reprezintă „un pas pozitiv pe 
calea asigurării unei păci trainice in 
zonă".

„Cosmos-499". Jo1’ te 
U.R.S.S. a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămlntului „Cosmos-lWI", deș-

tinat continuării cercetărilor in me
diul cosmic. Aparatele Instalate la 
bordul satelitului funcționează nor
mal, menționează agenția T.A.S.S.

Plenara C.C. al Pariiduliiî 
Socialtei din Chile șl-a des
chis lucrările ta Santiago de Chite. 
La lucrări participă președintele ță
rii, Salvador Allende. Primul loc
țiitor al secretarului geneml al C.C. 
al Partidului Socialist, Adonis Se- 
pullveda, a prezentat raportul cu 
privire la situația economică .ș! poli
tică din CMe.

Legislația de adorare 
a angliei la Piața co
mună este practic aproba
tă. Miercuri noaptea, după furtu
noase dezbateri, care au totalizat 313 
ore. Camera Comunelor a Încheiat 
procedura de aprobare a legislației 
privind aderarea Mari! Britanii la 
Piața comuni Deși din punct de ve
dere strict procedural legislația mai 
ore de parcurs două etape, respectiv, 
o a treta lectură in Camera Comu
nelor .și apoi prezentarea spre apro
bare Camerei Lorzilor, ea este prac
tic aprobată, urmind ®ă intre In vi
goare ta 1 Ianuarie 1073.

Mfrdsfirul de externe d 
Franței, Maurice Schumann, 
a sosit țoi la Pekin,lntJ>0 vl- 
zltă oficială de cinci zile. Oaspetele 
a fost intlmplnat de Ct PIn-fei. mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, șl alte pensoane oficiale.

1? 6® SO. Abona'menteMi «ra fac ta oflcllte poștale sl dHuzortl din întreorlnderl 51 msiituțll,
1 nr. SB-ea. P.O.a — Dox SME Tiparul l Combinatul Pollarafio CA 3A SCÎNTEU

■ ' ’ . ; . 1 .. , , ./ a . j .

Pentru itrălnăiete. abonamento prin „ROMPHE3FILATELIA", tlucurcșU ~ 
«9850

F V-' uX /g” rt , '■' • a"/*'-/ - -' C !■» r j/ J
' ■ -.f- ■. ■;<! ■ fl ’ ; << ; ■ • ■ ■ ■■ ?■ ■' ■h'îfl''.,h:’\'’ta’’flflta 'flfl'ta-fl - Xflfl S; ■' < fl;

prczjd.it
cornu.no
Podgor.il
finnnlclor.nl

