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50 do ani do la eroarea Partidului Comunist din Japonia

Trei reportaje despre COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

COMUNISTUL

mandatul de delegat

Independenței și deplinei egalități in drepți . . . .... .ulu. .. . . ... .

IIMLJWO^

apartheid și discriminară

românești In orientarea ci ferma 
către partid spre legarea lot 1 
Mrinsft a procesului de invfițâmint 
cerințele dezvoltării socialiste a 
rii, probează In imagini 
inestimabila valoare

respectiv de activitate, 
pentru educarea copiilor, a elevi
lor și studenților, pentru creșterea 
tinerei generații în spiritul dragos
tei față de partid, față de muncă 
și față de patrie, de socialism, du

Pagina a

Nlcolne Matei, secretar al
București al

reștl șl progresiste In lupta pentru o Japonii 
pendentâ șl prospera,' pentru progresul șl fer 

Detașament puternic al mișcării " "

miletului sectorului 2 București al 
F.C.R., Marin Enache, membru su
pleant al C.C. bl P.C.R. 
tar al " - ......
-~-.il al P.C.B-,' Gheorghe Ionescu, 

i-secrelar al Comitetului secto- 
il,l al P.C.R., Cornel 

rotar al Comllelu-
: 2 . P.C.TL,

. ’■ Hă a Con- 
Jețean Ilfov, Adri- 

•etară. a Comltetu-

.. . n-

illaternle dintre cele două 
politice și state; co- 

fundamen-

tă fericire și sănătate, 
prelungite).

în semn de prețuire a perso
nalului didactic pentru activi
tatea meritorie In domeniul în
șiruirii șl educării elevilor și 
studenților șl a contribuției a- 
duse la dezvoltarea invățămln- 
tulul, științei și culturii- din 
țara noastră, tovarășul Nicolae 
C^eaușcsctt, secretarul general al 
Jlarlidulul Comunist Ilomân, 
președintele Consiliului de Stat, 
a luminat vineri, în cadrul unei 
solemnități, înalte tlUurl și or
dine ale Republicii Socialiste 
România, unor oameni dc ști
ință, profesori, învățători șl e- 
ducatoare, distinși cu prilejul 
„Zilei învățătorului®.

La solemnitate cu luat parie 
tovarășii. Emil Bodnoroș, Ma
nca Mănescu, Paul Niculescu- 
Mlzll, Leonte Răiitu, Cornel 
Burtică, precum .șl Constantin 
Stătcscu, secretarul Consiliului 
de Stat, Miron Nlcolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, Mircea Ma- 
lița, ministrul educației ț! invfl- 
țămlntulul, Ioan Avram,'minis
trul Industriei construcțiilor de 
mașini, Mihail Florescu,-. minis
trul industriei chimice, loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință șl Teh
nologie, alte persoane oflclhie.

în aplauzele celor prczcnțl, 
Inmlnînd Înaltele titluri de „Om 
de’știință emerit", „Profesor 
Universitar emerit®, „Profeșor 

/emerit®,': „învățător emerit” șl 
„Educațoarc emerită®, precum

Pavilionul C al Complexului ex- 
pozjțional din,- Piața Sdnleli, pavi
lion care a găzduit In ntltea rindurl 
produse reprezentative ale economiei 
noastre naționale sau ale altor țări, 
reunește acum, iri isălile sale, 
ponate de un gen deosebit 
Înmănuncheate • aici • cele mal

Conferinței Naționale a Partidului Comu
nist Român..

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
ascultat informarea cu privire la activi
tatea desfășurata de delegația Republicii 

Au participat, ca Invitați, miniștri șl Socialiste România, condusa de tovarășul 
alțl conducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a analizat rezulta
tele îndeplinirii planului de stat de dezvol
tare economico-socială a Republicii Socia
liste România în semestrul I 1972 și a 
hotărît ca acestea să fie date publicității.

Au fost examinate, de asemenea, pro
iectul Legii remunerării după cantitatea 
și calitatea muncii în unitățile socialiste 
de stat și proiectul Codului muncii, care 
urmează

După convorbiri, tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu, secretar general al Parii-» 
dulul Comunist Român, a oferit uri 
cocteil in cinstea delegației Mișcării 
Evoluliel Socialo a Afridi Negre 
(M.E.S.A.N.) din Republica Africa 
Centrală. ]

Au participat tovarășii Manea M5- 
nescu, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Cioară, Florian Dfinălache, Dumitru 
Popescu, Iosif Banc, Cornel Burtică; 
Miu Dobrcscu, Mllial Gere. Vaslle 
Pâtllineț, Ion Pățnn, Ion Stănescu, 
Ștefan Andrei, Ion DIncfl. |

Au luat parie. de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ni Consiliului 
de Miniștri, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., adjunct! de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., membri al conduce
rii unor organizații de masă, secre
tari al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. mîm-secrctarl șl se
cretari al comitetelor de partid ale 
sectoarelor din municipiu.

A participat Alberto Sato, amba
sadorul Republicii Africa Centrală Ia 
București.

Cocteilul s-a desfășurat Jntr-o 
nlmosUră cordială, de caldă prie
tenie.

Stimate tovarășe,
SUmațl tovarăși,
Voi Începe prin a vă adresa tu

turor, In numele Comitetului Cen
tral, Consiliului de Stat, Consiliu
lui do Miniștri și al meu, cele mal 
calde felicitări cu prilejul înmlnă- 
ril acestor înalte distincții ale.Re
publicii Socialiste România. (VII 
aplauze).

Aș. dori, de asemenea,, să vă 
adresez dumneavoastră șl, totoda
tă, tuturor profesorilor universitari, ' 
profesorilor1 de liceu, învățătorilor 
șl educntoarelpr, cole mal calele 
felicitări, atltcu prilejul „Zilei 
învățătorului®, pe care ați sărbă- 
iorlt-o cu cîlva timp în urmă, cit 
șl cu ocazia terminării anului de 
învățămlht care —-se poate spune 
— se încheie cu rezultate bune. 
(Vil aplauze).

Noi dăm o înaltă apreciere mun
cii pe care o desfășyrațl fiecare In 
domeniul

pace șl colaborare între popoare țe în toate domeniile de activitate.
(Aplauze puternice). mergînd, desigur, la o anumită
*, pcofjjnre ; să.muncl^.șl să,riu„a^_ 

mliem profilarea îngustă a elevilor 
și ștudențllqf,;,pentru că prin Aceas
ta vo-rn dăuna atît pregătirii lor, ' 
cit șl intereselor dezvoltării socie
tății noastre. Nu doresc Insă să 
dezvolt această problemă acum.

încă o dată doreșc‘să-ml exprim 
convingerea că toate cadrele di
dactice vor depune in continuare 
eforturi susținute pentru a ridica 
Invăîflmînlul din fiecare sector la 
nivelul cerințelor crcscinde ale 
dezvoltării .științei și culturii, al 
exigențelor tot mal mari ale socie
tății noastre; socialiste. Sini con- 
vlns că flecare dintre dumneavoas
tră, toate cadrele noastre didactice 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru n-șl îndeplini marile răs
punderi pe care le au. în fața po
porului, a partidului, nentru for
marea tinerel generații.

Cu aceste glnduri. vă urez cele 
mal muri succese șl satisfacții In 
activitatea dumneavoastră. (Aplau
ze nutcrnicc).

Personal, vă adresez tuturor mul- 
ferlcire șl sănătate. (Aplauze

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-n aniversări a creării Partidului Comunist din 

Japonia, adresăm tuturor comuniștilor, clasei muncitoare, oamenilor muncii 
Japonezi cele mnl calde felicitări și un salut frățesc din partea comuniștilor, 
n clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii din Republica SocinlLstă 
Românie.

Membrii partidului nostru, poporul român urmăresc cu sentimente de 
profundă simpatie și solidaritate Internațlonnliîtâ activitatea partidului 
dumneavoastră — forță Importantă n vieții politice naționale — care in de
cursul existenței sale semicentenare s-a aflat in primele rindurl are luptei 
pentru' Interesele fundamentale ale clasei muncitoare, ale poporului Japo
nez, pentru apărarea democrației, libertății și independenței țârii, împotriva 
rentțfunil șl Imperialismului, pentru triumful cauzei păcii șl socialismului. 
Comuniștii români dau o Înaltă apreciere eforturilor stăruitoare depuse da 
partidul dv. pentru Închegarea unul front unit al tuturor forțelor muncito- 

* - Ie pașnică, democratică, inde-
... . . . . fericirea poporului japonez.

■tașament puternic al mișcării revoluționare contemporane, Partidul Co
munist,din Japonia aduce o contribuție activă Ia lupta Împotriva imperia
lismului, pentru libertatea șl independența popoarelor, pentru pace, înțe
legere și colaborare internațională, acțtonenzfl pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, a Întregului front antllmpc- 
rlalist, militează pentru așezarea raporturilor dintre partidele frățești pe te
melia principiilor marxlsm-leninismului și internaționalismului proletar, ale 
Independenței și deplinei egalități in drepturi, ale neamestecului in treburile 
Interne, ale dreptului fiecărui partid de a-ș! elabora dc sine stătător po
litica Internă șl externă.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima incâ o dală satisfacția pro
fundă peniru relațiile bune, de slrlrwă prietenie, coluburarc și solidaritate, 
pătrunse de spirit principial, statornicite Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia. Vizita in țara noastră, in cursul anului trecut, 
n delegației P.C.J., In frunte cu tovarășul Kenji Miyamoto, InUInlrilc șl con
vorbirile cu delegația P.C.R., In frunte cu tovarășul Nlcolne Ceaușescu, uu 
constituit o expresie a acestor .raporturi, nu contribuit la aprofundarea lor 
eontir.uă.

Sinicm convinși că extinderea șl diversificarea pe mnl departe n acestor 
legături, multiplicarea contactelor, Intensificarea schimbului de experiență 
șl de vederi vor sluji intereselor ambelor partide, dezvoltării raporturilor do 
colaborare dintre România și Japonia, cauzei prieteniei dintre poporul ro
mân șl poporul japonezi intereselor generale ttle unității mișcării comunisto 
șl muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antllmperlallstc.

Vâ dorim, dragi tovarăși, cel mnl deplin succes In activitatea ce o des- 
ffișurnțl pentru viitorul luminos șl prosperitatea poporului japonez, pentru 
cauza democrației șl socialismului, a Independenței naționale, progresului 
șl păcii.

independență națională șl progres; 
Împotriva imperialismului, colonia
lismului șl neocolonlalLsmulul.

în cadrul convorbirii, părțile nu 
relevat cu satisfacție evoluția pozi
tivă, ascendentă a legăturilor de prie
tenie' șl colaborare dintre P.C.R. șl 
M.E.S.A.N., dintre Republica Socia
listă România șl Republica Africa 
Centrală.

Cu acest prilej, au fost evidențiate 
rolul șl Însemnătatea, precum șl re
zultatele fructuoase ale vizitelor re
ciproce efectuate da președinții celor 
două state, vizite care nu deschis o 
largă perspectivă unei cooperări bi
laterale active, In diverse domenii, 
șl care s-n materializat inlr-o serie: 
de acorduri întemeiata pe avantajul 
reciproc.

în acest 'spirit, s-a reafirmat, de 
comun acord, dorința ambelor părți 
de a amplifica și diversifica 
porturile bl" ' ‘ ‘ ■' ”
organizații _.... ... _
respunzfilor Intereselor 
tale ale celor două popoare, ale 
cauzei păcii, colaborării șl securită
ții Internaționale.

Au fost reafirmate solidaritatea 
șl sprijinul activ al celor două 
partide față de lupta popoarelor n- 
frlcane pen Im npflrarea șl consoli
darea Independenței naționale, n cu
ceririlor progresista, pentru lichl-

Vinerl dupâ-amlnză, la sediul 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nlcolne 
Ceaușescu, secretar general nl P.C.R., 
a primit delegația Mișcării Evoluției 
Sociale a Africii Negre (M.E.S.A.N.) 
din i Republica Africa .Centrală, care 
a făcut o vizită de prietenie lri țara 
noastră la Invitația C.C. al P.C.R.

Delegația M.E.S.A.N. este formată 
din Elisabeth Domllleri, vicepreședin
tă a M.E.ȘJLN., Jean-LouLs Pslmhis, 
membru al Biroului Politic, ministru 
de Interne, Dominique Sombo-Dlbele, 
membru ol Biroului Politic, ambasa
dor itinerant, Jean Willy-Biro-Sako, 
membru al Biroului Politic, Valentin 
Kobadobo-Ogrnnw, director adjunct 
al protocolului, Pauline Ynssio. Fodc 
DIawara,. Cfecllo - Zemako, ’ Barnabd 
N*Zilavo, Ludenne Bangui, respon
sabili ai comitetelor MJÎ.S-A.N. din 
sectoare ale orașului Bangui — ca
pitala Republicii Africa Centrală — 

/precum ,și Berthe Ndnkalu-Maidou,, 
Aoudou Paco, Louise Kulrilklah; An- 
dră Ngoukâ, Ămadou Mahoimăt,. res
ponsabili ni unor comitete prefecta- 
rnle ale M.E.S.A.N.

Din partea Partidului Comunist 
Român nu participat tovarășii : 
Gheorghe Pană, membru nl Comite
tului Executiv, nl Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, membru nl Comi
tetului Executiv nl C.C. nl P.C.R., 
prlm-secretar nl Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, Cornel Burtică, 
membru supleant nl Comitetului E- 
xccutlv,.secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, membru suoleant al Co
mitetului Executiv! al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte nl Consiliului de Mi
niștri, Ion Stănescu. membru su
pleant ol Ccmllelulul. Executiv nl 
C.C. ni P.C R.,, minlslm de Interne, 
Stefnn Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aldea Mllltaru șl Ghizela 
Vara, membri nl C.C. al P.C.R., șefi 
de secție .la C.C. nl " P.C.R., Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. șef de secție In C.C. al P.C.R., 
Suzana Gâdea, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor, Constan
tin. Vaalliu șl VosIIc Gheorghe, ad- 
juricțl de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.
Comitetului municipal 
P.C.R., Una Ciobnnu, membru nl 
C.C. nl P.C.R., prlm-sccrctâr al Co-

ex- 
Slnt 

___ ., JHlK va
loroase lucrări ule elevilor șl stu
denților din Întreaga țară, ale dască
lilor lor, realizate In ore, zile șl 
luni de activitate rodnică în atelic-, 
re-școală și cercuri de specialitate, 
in Întreprinderi sau laboratoare uni
versitare. Aceste creații alcătuiesc 
laolaltă o expoziție de mori ..dimen
siuni,' intitulată sugestiv „Expo ”2. 
Practica șl. creativitatea In invățâ- 
mlnt®, organizată de! Ministerul Edu
cație! șl învățflml.nlulul șl C.C. al 
U.T.C. In cinstea Conferinței Națlo^ 
nale a partidului.

Ca o elocventă expresie a grijii 
conducerii partidului șl statului nos
tru față de tinăra generație, față dq 
condițiile dezyollflril el, a preocu
pării statornice .privind pregătirea 
acesteia: pentru muncă șl viață, inau
gurarea expoziției a avut loc, vi
neri la amiază, In prezența tovară
șului Nlcolne Ceaușescu.

Au participat,, de asemenea, tov.'i- 
.rfișU Manea Mân eseu, .Paul Nlcules- 
cu-MizIl, Leonte Răutu, Cornel 
Burtică. ■' 7 V J , 5 ! ’

în Inilmplnarea conducătorilor de 
partid și de stat au venit 1 Mircea 
Malița, ministrul educației șl lrivă- 
țâmlntulul, Dnn Marțian; prlm-se- 
cretar nl C.C. nl U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, loan 
Avrarii, mlnlsinil industriei con
strucțiilor de mașini, Mlhall Flo- 
rescu, ministrul industriei chimice, 
loan Ursu, președintele; Consiliului 
Național pentru Știință ®l Tehnologie, 
reprezentanți - al organizațiilor coo- 
pvrutlste.-meșteșugâreșU, ai . D.T.Qț 
U.A.S.R. și, ol sindicatelor, cadre 
didactice..Numeroși elevi șl studențl 
făc oaspeților o primire caldă, entu
ziastă. Un- grup de tineri îe oferă 
flori. ■ !

în aplauzele asistenței, tovarășul 
'Nlcolne Ceauștscu taie panglica inau
gurală a expoziției,’care oferă o ima
gine concludentă a realizărilor școlii

do 
mnl 
fde 
tael oeverite 

educativă' a 
muncii In formarea multilaterală a 
tinerelului. Cele cltevn sute de mii 
de exponate, selecționate dintre cele 
mai reprezentative, sintetizează re
zultatele obținute in. acest dome
niu. A fost , introdusă pregătirea 
tehnlco-producUvfi cn disciplină do 
Invățămlnt,. s-au organizat cu aju
torul întreprinderilor și unităților e- 
conomice 13OT0 de ateliere In școli 
și instituții de tnvățâmlnt superior, 
nu lucit ființă noi laboratoare șl ca
binete,, acordlndu-se atenția cuvenită 
științei, șl tehnicii înaintate, compo
nente esențiale In cultura generalii a 
omului contemporan. ■ Mal practică, 
mal aplicativă, școala românească 
valorifică In sfera tehnicii potenția
lul creator' al generației tinere,! pro
dusele ei — cifrata la suta de mili
oane de lei — intră In circuital eco
nomic, contribuind la creșterea' avu
ției naționale. Elevii șl studenții, per
sonalul didactic realizează bunuri ne
cesare .autodotărU aiellerelor-școală, 
producției. Întreprinderilor, nevoilor 
pieței și. chiar articole înscrise ih lis
tele mărfurilor destinate exportului. 

La Început, secretarul general ial 
partidului, ceilalți oaspeți, se opresc 
In fața unei hărți lri relief a Româ
niei, care, prin mijlocirea unul sLs- 
tam electric,. prezintă Întinsa rețea 
a lnvățfljmlntulul din țâra" noastră : 
14 025 școli generale, 802 licee, 657 
școli , profesionale șl tehnice, - 40 
instituții de Invățflmlnt superior? 

Se vizițează, In continuare, standu
rile școlilor de cultură generală, or
ganizate- sub lozinca ..învățăm să’ 
făurim obiecte iiliJo“. '.Expontitel(; — 
individuale șau cb'lefcțlye — dftnon- 
strează că mldl-Ior/făurari,-aflațl ‘Ig 
vlrsta învățăturii, țin pasul cu tehnică 
avansată. Stat reproduse cu minu
țiozitate, la scara jocului, ambarca
țiuni, rachete, roboți, hldrogllsoațe, 
elicoptere, neromodele de viteză șl 
cu telecomandă, un „aero-captlv®,

în ziua de 14 Iulie 1972 a avut loc șe® 
dinfa Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului ? Comunist 
Român.

darea dominației colonialiste, i 
practicilor neocolonlnllste, n politi
cii de

. rasială, .. ,8,.»™.^.^^,...

S-a apreciat că înfăptuirea acestor 
deziderate vitale ale epocii noastre 
este sWm legată ’de construirea unor 
noi raporturi intre state pe baza 
deplinei egalități in drepturi, a res-J 
pectărli Independenței ți tmvcrnnitâ- 
ții naționale, a neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc, a asigurării dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber colea clez- 
voltărll, conform aspirațiilor’ șl In
tereselor oale legitime.

S-a apreciat că vizita delegației 
M.E.S.A.N. a constituit o expresie 
vie a bunelor relații existente Intre 

■ P.C.R. și M.E.S.A.N., Intre Repu
blica Socialistă România șl Republl-j 
ca Africa Centrală, precum șl a re
lațiilor personale ' prietenești dintre 

, președintele Nicolae Ceaușescu, șl 
președintele J. B. Bokossa și va con
tribui la adlncirea cunoașterii re
ciproce, la întărirea prieteniei șl co
laborării dintre poporul român șl 
poporul centrafrlcan.

Ion Gheorghe Maurer, președintele Const* 
liulul de Miniștri, la lucrările celei de-a 
XXVI-a sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, care a avut loc la 
Moscova, între 10 șM2 iulie a.c. Comitetul 
Executiv a aprobat în unanimitate activi* 
tatea delegației.

în încheiere. Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a soluționat unele probleme ale 

să fie supuse spre dezbatere activității curente.

COMITETUL CENTRAL .
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Aș-putea spune că șlntem mul
țumiți de rezultatele 'tot mal bune 
pe care le obținem an de an. deși 
nu se poate spune că riu mal avem 
încă de făcut în fiecare domeniu 
eîte ceva 'pentru cir lucrurile să 
meargă cît.mal bine. Dumneavoas
tră știți foarte bina că. șt în do
meniul înyățfijrnințulul, la toate'ni
velurile, mal trebuie să aducem 
încă îmbunătățiri șl perfecționări, 
atlt: organizatorice, cît șl In ce prl-. 
vește programele șl în Însăși'munca 
dumneavoastră cu elevii șl stu
denții. !

Trebuie șfi ne străduim să asi
gurăm tineretului nostru atit cu
noștințele, cît șl educația corespun
zătoare, pentru a-1 pregăti rit mal 
bine pentru viață, pentru muncă. 
Să avem permanent în vedere că 
tlnărul, constructorul de -mîlne al 
societății socialisto șl comuniste, 
trebuie să fie un om multilateral 
dezvoltat, «cui im profil moral șl 
politic, dar șl profesional, foarte 
Inrg. Do aceea, trebuie să ne stră
duim ș! mai mult spre a inanna 
tineretul nostru cu largi cunoștln-

prlm-secre- 
Comitelulul sectorului 3 Bucu
ri P.C.R..reșll 

, prim 
rului 1 Bucuri 
Ni coda, prlm-hCT.lv wu ui v. 
lui sectorului 4 București ol 
Rndn Mocanii, viccpreședlnf ” 
slllului popular Județean II 
ana Moraru, seen ’ 
Iul sectorului 3 București al P.C.R.

A fost de față Alberto Salo, amba
sadorul Republicii Africa Centrală la 
București.

Desfășurată inlr-o atmosferă de 
caldă prietenie șl Înțelegere reci
procă, convorbirea a oferit prilejul 
unui schimb de Informații șl de ve
deri In probleme de interes comun 
privind activitatea actuală a celor 
două organizații», politice, in unele 
probteme^ala,Situației.., driternațlbha-;.
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Citim zilnic ta presă re
portaje sl interviuri cu 
acel oameni al miinriL 
majoritatea dintre el dele
gați la marele foru.-.i "al 

«partidului. Conferința Nn- 
'țlonală,;' care : sînt, "prin . 
vocația,’,'Mrctal, ori , 
profesio, angajat! elec
tiv ; In;. ’ procesul de 
producție... Ceea ce se 
desprinde.-. drept 'trăsă- - 
tură definitorie si osen- 
țlală. din răspunsurile lor 
este, de flecare dată, o 
vie încercare de surprin
dere a condițiilor particu- 

a datelor concrete

f

lore, _ ____ ... ..j___ ______ _
nle 7 realității Ginilirea 
lor este 6 glndire . preo-‘ 
cunată de Ioc. de timp, de 
mijloace g! de forte vă
zute dinamic, raportin-î 
du-se unele la altele In 
concretul vieții si al nro- 
ditcikd. Cuoetaros lor 
este o cugetare nracUcă. 
In eăutarea energiilor, ca
pabile' că realizeze wooul 
propui
' Credem că nu greșim 

dacă afirmăm 'ctf o ase-'1 
menea calitate n omului 
poeedat nu de himere ab
stracte. ci de fapte sl de 
precizia lor., ea Impune 
tot mai inult ca o însuși
ră fundamentală ah unul 
nou tip uman, modelat de 
realitatea socialista a tării 
noastre. Un om vizionar, 
dar activ. Un: Intelect care 
realizează in activitatea 
ea unitatea conceptului cu 
realuț." O minte pentru ' 
care bogăția, concretului 
șl activitatea practică 
constituie hrana zilnică. 
Un astfel de om care !sl 
îmminq, pecetea sa proprie 
asupra realității, supunîn- 
d-o. este" creație a unul 
spirit do muncă superior, 
încetățenit In relieful mo
ral al țării noastre de : 
practica:, " devenită tradl-

■ lie. a partidului de a com
para ■: continuu ceea ce 
este cu ceea ce ar trebui
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«3 fia. da a coiifruita 
ideile cu realitățile, de a 
găsi căile concrete de âc- 
tlune. Văd;>în necMtă tră
sătură esențială uentru 
înțelegerea exactă a nou
lui tip uman conturat tn 

. anii din urmă o atitudine 
fundamentală fată de via
tă,1 Ea s-a cristalizat el 
a-a format sub ochii 
noștri sl constituie una

pa : -
zi
a

al

0r

•3

format oub ochii 
șl constituie una

' ' - '* 
context, la exemplul 
care nl-I oferă zi de 
activitatea creatoare 
secretarului general 
partidului nostru.

Apelul lă concret este o 
coordonată esențială a 
acestui' exemplu de gindl- 
re1 activă..realistă:sl știta- 

. tiflei
î.n Limba, latini eohere- 

tus însemna dens, indic-
1î

!

z;.

SCINTEIA - s'imbută 15 iulie 1972
O

1 ,

MAȚIONALĂ A mRTIBULW ©QWKWST WWlAN
1 ■ '

Mi

i*

ș

'i
ii

oi ■«

T 4
■' i
*

!

/ 1

ț

'A L
/ fe>a

preajma Conferinței'Nn-. 
ționăie a partidului, viața 
noastră socială, întrece- 

, rea Însuflețită rare șa 
desfășoară Jn fabrici și 
pe șantiere, In vederea

; Înfăptuirii Înainte de ter
men a planului cincinal, 
se pot caracteriza tocmai 
prin această trăsătură re- 

■ marcabllă șl anume abor
darea concreta; a tuturor

fiAZZ &

un, cuiMil 
nseaauă ACȚIUNI
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J ''' 
din achizițiile cele mal 
de prel ale tlrppulul în

. caro trăim. . ' ... .
Acest dar al analizei 

desfășurărilor concrete, al 
glhdlrll bazate pe fapte, ol 
posibilității de fertilizare 
și dezvoltare a unel con- 

r,cepUl vll despre realitate, 
caracteristic, dună cum 
re poate vedea., Dcntru o 
întreagă categorie, de oa
meni (ziarele ne aduc 
continuu știri edificatoare 

- de la locurile unde ae fău
resc valorile, materiale ale 
tarii) este. In primul rind. 
oaUndtrea directă a unul 
Înflăcărat exemplu de ur
mărire lucidă sl pasionata 
a desfășurării concrete a 
fiecărui fenomen, din ori-; 
ce domeniu al vieții ®o- 

. dale. . " .
Mă gtndcsc, In

iît

. îife

' r
i

fi.
acest
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gat. spbrlt. Etimologia cu- 
vlnliuul vorbește;, despre, 

i creșteri', denslficaro, spo
rire temeinică a ștruirfu-jj 
riîor unei realități., Acest

" sens de bază este 'inve.de- * 
ral șl oglindit de realități 

. moderne. Socialismul în
seamnă. 1 In concepția, co
muniștilor, mijloc de spo
rire a vieții, de Închegare 
și edificare n unei struc
turi sociale fundamental 
Superioare. Concretul vi
ziunii noastre despre ,Iu- • 
me presupune Incorpora- 

■rea realului In substan
ța noastră Interioară, 
comparare și confruntare 
a faptelor cu experiența, 
cu memoria, cu năzuin
țele prin care ne proiec
tăm In viitor.

Impulsul deosebit pe 
care II cunoaște azi, ,ln 
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,ce lăți i “ alum Inel din
Cei

Ui ’ ------- ----- —
Tulcea slnt angajați intr-o, - 
strinsă competiție cu
timpul Colo .30 zile, cu caro 
au notărit să devanseze ter
menul de Intrare in produc
ție a acestui obiectiv, li o- ' 
bllgă ta concentrarea ma
ximă n forțelor, folosirea 
integrală ă capacității de 
producție a șantierului. Fle
care punct de lucru a de?- 
venit un comandament ad- 
hoc, unde se tau cu rapidi
tate decizii de tea mal mare , 
importanță pentru Intehil-' 
flcarea'ritmulurdeșexecuțle 
ți atingerea cu punctualita
te dcsavlrrită n stadiilor fi
zice propuse. La cuploarele > 
de calcihare,' șeful de lot, 
Ghcorghe Marcu’. Împreu
nă cu maistrul Constantin 
Romei» șl muncitorii Nlco
lae Averian, Teodor Cos- ’ 
tache; . Vâslie Dumltrnche, 
Andrei" Mălulescu. revăd 
incă o dată fioluțilîo tehno
logice stabilite; Înainte do 
aplicarea Iot (fotografia 
de sus — Blingă).- .

Toate lucrările din grafi
cul de eșalonare poarta 
mențiunea" „prima ur
gență*. Predarea, încă din 
cursul, acestui trimestru, ; 
a majorității fronturilor de 
montaj, începerea probelor 
la unele secții'impun acea- - ■ 
lerarea ritmului de lucru
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aspectelor realuluL., Per- 
ij slstenta urmărire a Idea

lului In concretul fiecărei 
clips dezvăluie unitatea 
și precizia scopului pro
pus. Delegații la confe
rință, factori activi ai a- 
efstcl întreceri, ecl eu 
care facem zilnic cunoș
tință prin Intermediul 
Interviurilor și reportaje
lor presei ți radlo-televl- 
ziunll sint dintre acel oa
meni de o factură speria
ta. pătrunși de-reaL-stră
bătuți de o conștiință 
clară locmal pentru că 

(je concretul
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deslntlcgați 
faptelor. EI fac parte din
tre acela care se află la 
Izvorul bunurilor pe eare 
societatea Ie produce. Â- 
țuneî eind j vorbesc, cuvin
tele lor înfățișează adevă
rul obiectiv, nemlsllflcat-, 
pentru că tn meseria grea.

dar nobilă. a "producerii 
bunurilor, adevărul este 
vital. Mintea lor se hră
nește cu fapte șl .cuvinte-- 
le lor înseamnă,' acțiune. 

Pasiunea concretului, 
pasiune cultivată, conști
ent șl constituind însuși 
spiritul laborioasei, între
ceri cu care țara Intimpj- 
nă conferința, Izvorăște 
din intima convingere dc 
a fi nbl Înșine autorii 
lumii. noastre,- creatorii 
vieții noastre. Ea poten
țează șl d6 ■ formă însuși’, ’ 
sentimentului 'libertății,

- forței șl voinței noastre 
, creatoare, al naturii noas
tre .•spirituali;. La școala 
faptelor . învățăm utilîta- « ’ 
tea fiecărei forme, de- 
prinzindu-ne ■ permanent
cu mișcarea; devenind 
«mștlențl de necesitatea 
găsirii unor soluții noi în 
momentul imediat urmă- : 
lor- ' ' . . ' 

Acest Înalt spirit- den- 
naliză luddă a desfășură
rilor concrete, de intuire 
vie a-realităților, 'de pă
trunzătoare înțelegere e 
lucrurilor, a fost strălucit

<f Nlcolae
. Conferința extraordinară 

a organizației do partid 
a" municipiului București : 
■„Este necesar sâ se Ințe- 
leasă, faptul că o eeono’-. 
mie modernă du se con
struiește cu lozinci sau tu 
discursuri despre superio
ritatea economiei' socla-

• Urie-sau cu prtaclpil ge
nerale de economie poli
tică*. Sînt cuvinte ce'ex
primă o atitudine esen- 
țtalmente; rațională " șl 
perspicace, o atitudine 
care pune accent funda
mental pa fapte șl nu pe 
vorbe, pe rezultatul con
cret al muncii ș! nu pe 
scheme de anticipare ab
stractă a problemelor.

- «' "
. Cezar BAITAG

./j

"fa 
w

';î

? '0

■3Ț.
r-------------------

LA TÎRGOVIȘTE
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TlRGOViȘTE (corespondentul 
• .^rinteli-, Comhnlih Soci), tn a- 
ceste zile premergătoare Conferin
ței Naționale a {partidului,* :1a Tir- 
govlșle, pe platforma Industrială 
a orașului, a intrat parțial în 
funcțiune și a Început,să producă 
primul mare obiectiv industrial :

. uzina de strunguri. Intrată în pro- . 
ducție. la termenul planificat, cu
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exprimat de tovarășul 
Nlcolae , Ceaușcscu ' La
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PE ȘANTIERUL UZINEI DE ALUMINĂ DIN TULCEA
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capacitatea da 2 500 strunguri con
venționale, uzina din c Tirgovlșln 
va fabrica strunguri paralele, re
volver, Mmlnutpmnte șl automa
te, mono și muIUax, otlt pentru 
echiparea Industriei naționale, rit 
șl pentru* export, Ui Bflrș.ltul aces
tui an este prevăzută si intre In 
funetluno o a doua canacilnte. tot

în 1674, uzina vn,lucra cu o capa
citate anuală de 0 5®0 strunguri 
convenționale. Este de relevat fap
tul că sculă rin uzinei șl sec torul 
mecanlc-șef au intrat tn funcțiune 
cu aproape 6 luni mal devreme. 
Cadrele de muncțlorl, ingineri șl 
tehnicieni au fost recrutate, call-

funețluno o a doua capacitate, tot ? ficato și specializate' o dată cu în
de 2 MO gtrunguri convenționale.. . ceperea construcției.
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H „SĂ PRODUCEM TOATĂ FONTA reanu, din secția 0 croit, a chemat la întrecere pa toți 
tovarăși! .«ăi de muncă pentru cucerirea titlului do 
„CEL MAI BUN ȘABLONIST”. Așerind cu pricepere 
tiparele, întrebulnțind flecara centimetru de țesă
tură, In mal puțin dc o lună, dt a trecut do la lan
sarea chemării. Inițiatorul el a realizat economii In 
valoare dc aproape 40 CM lei. De asemenea, croitorii 
din secțiile 5 și 0, care a-nu alăturat primii aces
tei acțiuni, au înregistrat economii de materiale In va
loare dc peste (HM 030 Ici.

O „FIECARE MUNCITOR SĂ REALI
ZEZE 0 PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ DE 
1 730 LEI ÎN FIECARE LUNĂ” est0 ,J1,UaUva 
colectivului dc In Uzina de fabricație, reparații ,și mon
taj In agricultură de ta Balș. Rezultatele sini demne 
de relevat. în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, colectivul de aici, n realizat o producțlc- 
marfă suplimentară In valoare dc 3,6 milioane lei, a-nu 
dot peste plan 630 tone, rezervoare ; metalice, s-au 
redus cheltuielile materiale cu 410 C*0 lei șl a-a înregis
trat. un beneficiu de 412 ODD leL Totodată, s-au asi
milat în plus 3 utilaje șl 2 subansamble și au fost rea-
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DATĂ PESTE PLAN CU COCS ECONOMI- 
glȚT. este Iriițlăllva furnallșUlor de la urina „Vlcto- 
ria" clin Călare Dlndu-i viață el au obținut, 
do la Începutul anului șl pinii In prezent, o 
economie . de cocs metalurgic care ponte servi 
ia elaborarea a peste 1 300 tone dc fontă. De oltfol. 
Bldcrurgiștil din Căina șl-au onorat angajamentul !n 
cinstea Conferinței Naționale a partidului, dlnd dmîo 
Kardnlle de plan 1 MO tone fontă. Ampla întrecere ce 
se desfășoară în toate secțiile uzinei, pentru realizarea 
unei producții sporite, cu consumuri apcclfîce reduse, n 
dus In obținerea unor Însemnate economii do metal, 
cărbune, combustibil, energie electrica, evaluate la 
peste 2 COD OdO leL

@ „FIECARE DINTRE NOI SĂ FIE UN 
BUN PROPRIETAR; GOSPODAR Șl PRODU
CĂTOR'’, sub acest Îndemn se Înscrie acțiunea de
clanșată. lă ucrnă cu o lună, la Uzina de eteunguri din 
Arad ; ea a început să-șl arate roadele. Prin folosirea ------——------------------ - —
cu Indiei superiori a capacităților șl truprafețelor de Uzate 10 Instalații de uscare a cerealelor.*■ «™- «MM>, 0 0 l(JHĂ pE A[| VOM LUCRA cu

S.D.V.-URI ECONOMISITE".h»“l‘ ’■ ■- 
l copului lunii [frecate coi-iijnișiil șecțlfri prdluflrări me- 
i® j ranice l de tavU.rina de.oii^iwte.mi??^i^rilJ.-:Inlțla--I 

;.,;tiva are un scop lesue ,dg. Jnțelco tiecdhpmlslrea pș 
toate liniile de fabricație a unor hnporîahte'cantități 
dc scule, cum slnt cuțitele de strunguri, brașele șl fre
zele melc,-pir * ’’•
gospodari al n 
cu nimic calitatea producției, cu S.D.V.-urile economi
site numai in luna Iunie colectivul secției poate lucra 
O zile.

0 TOATĂ PRODUCȚIA PESTE PLAN 
DESTINATĂ EXPORTULUI SĂ FIE REALI
ZATĂ NUMAI PE SEAMA ECONOMIEI DE

'pe întreaga platformă a 
viitoarei uzine. Ca de obicei 
ficrar-belonlșill Anton VI- 
col, Mihal Romhneaeu. Nl- 
colao Năstore — evțden- 
țlnțl de nenumărate o-l 
printre cel trial destoinici 
muncitori din brigadă — 
pregătesc armăturile unul 
nou slllp de susținere, 
(fotografia do sus — 
dreapta).

Deși uzina. e.'Ui’ O con
strucție complexă, la reali
zarea căreia participă Iu- . 
crălort de cele mal diferite 
specialități, ‘ totuși monto- 
rll constituie ..piesa de re- 
zlslență* a șșntlcruluL Gra
dul da profabrienre ri lu
crărilor este foarte avansat 
— 80. la Biilă din totalul lor. 
Nota dominantă a muticii" 
depuse pe șantier, transfor
mat lnlr-o uriașă platfor
mă de asamblare șl montaj 
a ‘ elementelor preturriato, 
este’precizia șl indenting- .
■rea,■'■ '

Valorificarea inteligenței 
tehnice n,fiecărui membru, 
'din aceasta măre familie1", 
eu 2 500 do oameni; repre
zintă' o preocupare stnțor- 
r.lcă. Câștigul de timp și e- 
conotrita de muncă rezulta
te rai urinare a aplicări! u- 
nul număr, apreciabil’ do 
inovații sînt remarcabile. 
Preocupat permanent de. a-
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Ungerea unor asemenea o- 
biectlve, ca și de îmbunătă
țirea condițiilor do rnuncă, 
șeful de brigada Ion Cloran 
a aplicat metoda de lucru

z

B cu schelă suspendată. In lo
cul metodei obișnuite ta a- 
cest gen de oiieraUL Efi
ciența : • timpul de muncă 
a© reduce ta jumătate, for

Concomitent se obțin mari 
economii bănești foionra- 
fia de Jos).

Foto-texl : S. CniSTIAN

unei amplo acțiuni ;do autoutilaro ș.a., colectivul uzinei 
a reușit nu numai să. depășească angajamentul luat In 
cinstea Conferinței Naționale o partidului, ci @4 realj- 
zdzb’'!htegtal sâ.'imgajamanteî’.ahuni; AatfgW?" lB "—4 
MiHFzîMl: âj'fostirilată" peste "pfo'n crfcjoduâji^ 
vtfloate'da’-tfc'mllloana jel. dterȘau'ețîe-marfă 1 „
Încasată in valoare de 20 milioane lei, concretizate, in
tre altele," in 21 strunguri realizate In piua. Acestor re
zultate. 11 ee mal adaugă o producție suplimentară li
vrată la export in valoare do 2, milioane lei valută.

■ SĂ SE LUCREZE 0 ZI PE LUNĂ CU 
METAL ECONOMISIT a £ost °WecUvul urmSrit
In acest an la Uzina mecanică Poiana Clm- 
plna, mare consumatoare de metal > Acum, 
s-a hotărit ca 4 Z.II.E ÎN TRIMESTRU SA SE PRODUCĂ 
CU METAL ECONOMISIT. La serviciile do concepție alo 
uzinei a Început reprolectarea a Încă 700 'da repere. .„j
ceea ce va asigura o economie importanta ds metal. METAL, ic a z!n™1 nMtru dlu 1 lunle> ’nfățlșlnd 
™_« _ .... „. ............ cltitoriloî o valoroasă Inițiativă a colectivului Uzinei

^tbcus"®6 tapetau atunci că an-'" • 
gnjamqntul colectivului dc aici este ca, numai 
in acest’ an, să reducă consumul de metal cu 

J2S - ...... -„..r. _________ ______ 1 GOO de tone. Aceasta valoroasă Inițiativă lșl ompll-
MÎlMrX SB DC KI»lliPATIC“ Inițiativa, dmhrtti- fică .roadele. Do-la Începutul anului si pină In. pre-
t;-iltL58dȘ, PU KyUW4|lE . zci’it. alderurgislll din" Roman au livrat suplimentar

■șnta de: toate brigăzile din sectorul de confecții, de la IteheBctarUor externi 1 010 tone țevi din oțel, de dl-
Fabrica de confecții șl tricotaje din București dă bune verse dlmenalunL Mal mult de jumătate din această
rezultate. Un prim bilanț situează In fruntea Întrecerii producție suplimentară este rezultatul eforturilor de-
brigăzllc 0 șl 10, cure și-au depășit sarcinile de pro- puae. in ultimele 0 «ăptămlilL clnd acțiunea de eeono-
ducțle.'„la zi“ cu peste 5 la suta.. .. ști -*----

în fabrică au ripfirut și alte inițiative 
contribuie la Îndeplinirea sarctnilor ______ _____ „

, Înainte de termen. Aatfcl. muncitorul Nlcolae Săcă- destinate exportului. V- : - ' * '__________________________

lWf '
iletrela do rectificat ș.a> Spiritul de buni

.. . metalului și-a spus cuvIntuL Fără a afecta ■
cu nimic calitatea producției, cu S.D.V.-urile economi-

Pină la «Ursitul anului, colectivul uzinei din Poiana ciUtorilor o valoroasă Inii
Clmpinn va înregistra economii de peste 220 de tone - de lcv| d!n ROmnn 
■metal.';-■ .... . ’-îi. . ... “

H „CEA MAI BUNĂ BRIGADĂ DE
7, r 7 I

’o menite să 
cincinalului

mlslre a metalului a cunoscut o amploare deosebita. 
Astfel In această perioadă, consumul de metal a fost 
redus cu 637 tone, din caro a rezultat 330 tone țevi
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Sînt tot măi dese știrile sosite din toate colțurile 

țării care relevă succesele deosebite obținute de joa- 
menii muncii in întrecerea entuziastă pentru realiza
rea planului șl a angajamentelor, succese care atestă 
abnegația șl hotărirea cu care clasa muncitoare,'între
gul popor, In frunte cii comuniștii, îșl consacră ener- 
Sla creatoare Infăptidril cincinalului înainte de termen,

repu-
esigurind, in cinstea Conferinței Naționale a pari 
și a celei de-a XXV-a aniversări a proclamării 
bllcil, parcurgerea unei noi etape în dezvoltarea eco
nomică șl serială a“ țării. Cum se materializează aceste 
angajamente ? Ce măsuri se Întreprind pentru valori
ficarea operativă a rezervelor producției ?; Iată conclu
ziile investigațiilor ariile; in acest sens, In două mari 
Întreprinderi Industriale.

GRUPUL INDUSTRIAL DE PETROCHIMIE
1-

DIN BORZEȘTI
4P':

r 31H

' if
! * , , - , ■ ’ ..... a'~' "

Cu aceleași capacități, fără
■ - , L ;;

iiwestitii, sporuri de producție '
'— Succesele înregistra

te de la. Începutul anuiui 
șl pină acum constitute, 
după părerea mea. prima 
garanție m 12."' ' ■
chiar depășiri- 
meatului — ne-a spus to
varășul Zamfir Stancu. ■ 
directorul coordonator al 
Grupului Industrial de 
petrochimie BorzeriJ.La 
ora actuală, mal mult* do 
jumătate din angajamen
tul anual —■ care este de 
40 milioane Iei la produc- 
țla-marfă — a fost înde
plinit. tar la unele p-odu- 
®c. Cun ar O cauciuc sin
tetic. motorină, pollcloru- 
ră de vinii, acesta n fost 
realizat in întregime. To
tul s-a înfăptuit numai 
prin valorificarea rezer
velor de care dispunem, în 
aceleași spații de produc-

mea. prima 
îndeplinirii și 

angâjar.

Stanca

|
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I

J
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tulollle dc producție ț pini 
la gflrșltxtl clndrmlulul se 
vn da suplimentar o pro- 

.ductfe-niarfft de,'172 milioa
ne de lob . .

Chiar dacă, la Început, 
unora 11 s-a părut a fi d«p- 
sebit de" mobilizatoare iir 
ceste cifre, acum, după treA' 

, cerea linei jumătăți 'de an, 
se constată nu numai . că" 
angajamentul va fi Înde-, 
plinii integral," dar că'va fi; 
șl substanțial depășit ■ Pe 
scurt, bilanțul , primului 
semestru atestă că old. s-a 

' realizat peste 00 la sută din 
angajamentele anuale," in 

’coiidițillb asigurării unei" 
înalte valorificări a - poten
țialului tehnic șl- uman. 
Coea ce merită-remarcat In 

' toată această muncă rodni
că, entuzlafftă a colectivului 

. este, permanenta .preocu- 
pare ’ pentru perspectivă. ■' 
preocupare :InscriM. în co
ordonatele unei înalte efl- 
clențe, ce se asigură prin 
acțiuni multiple șl convcrr 
gente. Șl una din direcțiile 
de ihtervențlo a lucrători
lor de la C.E.Î.L. Bistrița 
o formează extinderea me
canizării șl automatizării 
producției, acțiune meni
tă să asigure rapida creș
tere a productivității mun
cii țl sa confere o bază tij- 
meinieă valorificării supe
rioare a masei lemnoase.

— Ținta căutărilor noas
tre, ne spune inginerul Io
nel Bufu, director tehnic ” 
ol combinatului, este de n 
face ca, la sflrșltul, actua
lului cincinal, productivi-, 
taica muncii să crească cu 
39 ta sută față do anul 1071, 
pe această cale reni tai n-
du-se aproape in întregime 
sporul producției globale 
Industriale.

— Concret, curo sînt prin-

. cipalelo Jaloane alo acțiu
nilor Întreprinse la C.E.I.L. 
Bistrița In direcția extin
derii mecanizării produc
ției ? .
~ O situație Întocmită In 

sfirșltul primului semes
tru al acestui an arată că 
acum exploatarea complet 
mecanizată a lemnului se 
efectuează pe numai 20 
la sută din totalul parche
telor forestiere aporțlnind 
Întreprinderii noastre. Fafă 
da acest nivel, ne-am. — 
pus ca, pină la sflrăii 
nulul 1973, să extindem pe ' , __ _______ _ ...
30 Ia sută din suprafața lo- au sosit șl- sînt 
tală a' parchetelor execu- ‘ ‘

, tarea complet mecanizată a 
operațiunilor do ’ exploa
tare a lotrinuluL Un reper 
Important al acestei ac
țiuni îl constituie conslțul- 
rea, pină In luna octombrie 
n.c.. a 134 km do drumuri 

- forestiera . pentru tractoa- 
ro. Acesta ne vn permite 
să introducem, In perspec
tiva apropiata, Încă 50 de 
tractoare agricole și 10

' pe an. Aceasta. înseamnă j 
ca -se pot realiza in plus 
circa 2 000 tone do fehoL 
Rezultate bune pe această 
linie s-au obținut 81 la Lnr 
statațllle de rectificare a 
izoptopll-benzanulul,, per- 
clorvlnilulul de electroliză. 
Ca urinare, la multe" din 
acestea, capacitățile , de 
producție proiectate, au 
fosț depășite cu 10—13 in 
suta". ■ Inrcglstrindu-sc ă- 
devănate recorduri ' do 

; .producție. . . .
■. Toate, acestea .vor par- 
nitle . obținerea, In 'ncesl 
ah. a unei producții supli
mentare tn valoare de cir- 
ea,. t® ■ milioane de ,i lei.

"■După - aprecierile • ingine
rului Petro Bunea, dlrec-, 
torul general al grupului, 
ca urmare a acțiunilor în
treprinse Pbiă acum; au- 
fost, descoperite -rezerve a 
căror punere In valoare vă'

, permite ca, în ' condițiile 
actualelor Instalații,, să. se 
obțină In anii cincinalului 
un spor de producție 
valoare de peste o 
late do mlltMd

■'

BISTRIȚA

Glndlrea"- colectivă 'șl fn- 
: tellgența ‘ oamenilor de 
aici sînt concentrate spre 
același scop. Po baza unor 
propuneri făcute dc Irig. 
Gheorghe Mincaș și Mir- ■ 
cea Roțu, la Instalația de 
stfran s-au ■ efectuat unele 
modificări' ,!n fluxul teh
nologic, ceea ce a dus ta 
"un spor da producție anual 
de 4 COO de tone. Tot aici 
ue experimentează. . In ;a- 

. caste zile, -obținerea , po- 
llslironulul In- autoclave 
de mare capacitate.; Numai 
prin punerea In,funcțiune 
a unei singure autoctavc 
de 21 mc, producția anuală 
db "pollstiren va creste-cu 
1 000 de tona.- ' >i? ■ "

însemnate’ !;>;
producție ®e i 
prin reduierea 
ri’or sperafice titț .' materie 
primă. De ta ingiherul-șef 
al uzinei do cauciuc.' T'.i- 
dor Marhtescu., am afini 
că.- printr-b teamă de Îm
bunătățiri ■ aduse tehnolo
giei de fabricație, a Izo- 
propll-benzHWUuL ■ consu
mul do benzen va fi re- 

clrca 3 OM de tone

J

sporuri de 
realizează șl 

consumu-.

Analiza extinderii 
canizării la operațiile 
exploatare a lemnului 
demonstrat, ,în mod 
vmgător, că In acest__
tor calo asigurată baza teh-. 
r.lc.î necesară îndeplinirii 
exemplare a angajamentu
lui de a realiza garcinlta, 
cincinalului înainte de ter
men, Dar, In celelalte sec
toare, Ia noua fabrică do ■ 
moiiiia, bunăoară, care ur
mează să, fie pusă In func-

me
de 

ne-a 
con- 
see-

i

țle. prin modernizarea unor 
Instalații; fără nici un leii 
Investit in piua.

Aprecierea directorului . 
este confirmată de fapte. 
La secția trlcloracctllenă, 
de pilda, inginerii Valen
tin Anaslaslu șl loalf Bobl- 
țan, împreună cu maiștrii 
loan Mureșan șl Nlcolae 
Brăteanu, au reușit ca prin 
montarea în spatiile de 
producție existente n unei 
coloane de rectificare șl a 
unul aparat do sapohlfl- 
care sâ sporească produc
ția cu 3 0®), tone pe , an. în 
prezent, același . colectiv 
execută lucrările de îm
bunată; ire a fazei de clo
rurare a acetllenel. de la 
aceeași inriala’ie. ceea ce 
va duce la obținerea unul 
spor de circa 2 OOO tone de 
tricloretUen pe an.

d us cu

a Suportul realizărilor

în 
jumâ-

mecanizarea muncii, valorificarea
superioară a lemnului

Sintetic, angajamentul co
lectivului Combinatului de 
exploatarea șl Industriali
zarea lemnului din Bistri
ța ar putea fi redat In d- 
tmrarți

putea fi redat în d-
___ cifre ! , in 1072 se vor 
realiza peste pion 1 (®3 mc ■ 
J ■ ’._____ ' fZ, ■’ ' •''?•’ -

cherestea de tag, SOT mc 
cherestea rășlnoase, E®0 mc 
bușteni, 2©0 tone mangal și 
mobilă la export în valoare 
da peste un milion lei va
lută ; concomitent, vor fi 
substanțial reduse chel-

func- , 
nivel, ne-am , pro- țlune 1a 30 septembrie a.c., 
lină ta sfirțltul a- care este situația ? Aflăm
, .« i— — că majoritatea utilajelor

—:”_‘j mon- ■ 
late In proporție de pes- , 
te 60 ta sută.. Există.,, 
însă âlcl o» problemă spl-,t,, 
noasă. Este vorba de pre
sa hidraulică monoelaja- 
tă, utilaj dc bază pentru* 
•f urnirii Ir ea panourilor do 
mobilă, care, din" păcate, 
urmează să fio livrata - de 
urina ..23 August" din 
București abia 1a sftrșliul 
trîmesimlul III al acestui ™ „ ,, an_ <a tla!a puner|j

l AF-uri In cele 7 sectoare jn funcțiune a fabriclL ■ Un
de exploatare, utlllrindu-le caicul efectuat Ia C.E.r.L, 
Ia scosul șl apropiatul trim- Bistrița arată că, dacă 
„K1.—H—urinei ^23
la scosul șl apn . 
chlurllpr de lemn, la trans- lucrătorii

rt<r> năhiil August* din București
ar reuși să livreze
cu o lună sau o lună șl
jumătate mai repede pre-

monoatața
ță. la noua fabrică dp mo
bilă din BLstrita s-ar rea
liza, în acest an. o produc
ție suplimentară tn va
loare do aproape o jumă
tate milion do lei. Va fi 
recepționat la București 
acest apel tovărășesc din 
Bistrița 7

Gh. BALTA 
Ion AJsGHEL 
corespondenții „Scinieii"

J

portul aeestora din pădu
re spre rampele do încăr
care.

SI, cum arată faptele, ex- 
tinderea mecanizării in hidraulică
toate sectoarele de activi
tate. departe do a fi un 
scop In sine, constituie u;i 
mijloc deosebit de eficace 
pentru creșterea producti
vității muncii In sectoarele 
de exploatare cu lOd la sută 
?i pentru reducerea prețu- 

□1 de cost. Așa, dc pUdă, 
pentru flecare tonă de ma
terial lemnos transporta
tă eu tractoarele, pe o dis
tanța de 1 kilometru, pre
țul de cost va scădea dc la 
33 Iei Ia 13 leL

.: ■ ''

: 'f ... ■ ; . ■ ; . 1.' ■ X;.' '■■
h 4 ’ , Q, . 4( ■ ■ ■ ? ■
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“spirit 
Intens

i-oducțle șl la introducerea pe 
larga a noului,iceca ce implică

. cu
- 4 milioane 

. . In perioada 1M6—
11 medalii de aur șl trei do 

obflnute, numai ln ultimii

dispozitivul 
molarului 

politehnic- —

a marilor ce 
viață. Ateliere-

SClNTEIA — simbătâ 15 iulih 1972

Relevlnd , realizările studenților 
șl ale cadrelor, didactice, nlit in do
meniul cercetării științifice, cit șl 
Ln activitatea productivi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu remarcă faptul 
că ele nu sint • încă pe măsura con-

mlntatură, o Instalație de extrac- 
respectiv, o instalație de con

tat și transportat și o moară ume

de la Liceul pedagogic din—----  „ ,_r dl,.
generală nr. 4 din 

Neamț, Paraschlva 
—a — de la Liceul 

din 
de la

dlțiilor create șl 
rlnțe impuse de 
le șl laboratoarele Institutelor po
litehnice și nle facultăților" din 
învățămintul tehnic superior nu sint 
puse ln adevărata lor valoare, - pen
tru ca produsele, mașinile și utila-

Jadj/dih graflt„_n , ____
neferoasă ((Institutul politehnic”— 
Timișoara), tabletele pentru anllblo- 
gramc (Institutul de medicină 
farmacie — București)', 
pentru reglarea turației 
asincron (Institutul ț____
Cluj) — toate brevetate ca Invenții 
— prototipul transformatorului Up 
T.T. (Universitatea Craiova), spec- 
t-omelru Mossbaucr automatizat și 
tranzistorizat. (Universitatea Bucu
rești), soluri șl!linii noi mai produc- 
Uve, obținute In cadrul Institutelor 
agronomice,' macheta Centrului ci
vic din Hunedoara (Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu* din Bucu
rești).

nc-r com
primat și instalația de 'rină la 
locomotiva Dlescl-electrlcă, reali
zate de școlile din transporturi șl 
tclecormmlcnțti, strungul paralel uni
versal și aparatul de determinat va
loarea rezistenței din circuitele elec
trice, nparținlnd școlilor speciale din 
industria construcțiilor de mușini. La 
standurile școlilor din Industria ușoa
ră șl ale cooperației meșteșugărești 
sini remarcate o serie de modele ori
ginale, lucrate cu mult simț artistic. 

Apreciind realizările obținute ln 
școlile profesionale șl in liceele de 
cultură generală cu un început al 
procesului complex de legare strlnsă 
a lnvățămlntului de viață, de sfera 
producției materiale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază, ln ca
drul discuțiilor cu conducerea Mi
nisterului Educației șl Invățămintu- 
iul, cu cadrele didactice și specialiștii 
prezențl, necesitatea' unei orientări 
ferme spre activitatea direct produc
tivă menită să conducă la o pregă
tire temeinică, de specialitate a tine
retului. Indicațiile secretarului gene
ral vizează Însăși structura actuală a 
lnvățămlntului de toate gradele, ja- 
lonlnd direcții precise șl, clare care 
să schimbe raportul existent astăzi. 
Intre școala profesională, cea de cul
tură generală șl liceele de speciali
tate. Ponderea pregătirii elevilor 
școlilor profesionale trebuie să 
o albă lucrul nemijlocit ln atelierele 
fabricilor șl uzinelor, sub îndrumarea 
celor mal buni muncitori șl maiștri, 
pentru a se califica ln meseria a- 
leasă, urmind ca studiul teoretic ș! 
de cultură generală să-I facă la sfir- 
șltul orelor de producție, după-amla 
za sau seara.

Datorită generalizării Invățămintu 
lui do 10 ani, absolvenții acestuia să 
fie Încadrați In procesul muncii fie 
la industrie, fio In agricultură, ln așa

Andrei A. 
la generală 

ludcțul Mureș,
- do ln .Școala 

din. Tulcea,
- de ln Liceul

fost conferit : Titlul de „Om do 
știință emerit® al Republicii Socia- 

? liste România, tovarășilor : Ion V. 
Brudrner — profesor ln Institutul do 

’ medicină ți farmacie din București, 
Ion I. Creangă — profesor la Uni
versitatea „Alexandru Ioan Cura® 
din Inși, Mihai P. Dan — profesor 
la Universitatea „Babaș Bolynl® din 
Cluj, Dumitru T. Dumitrescu — pro
fesor la Institutul politehnic din 
București.

Titlul de „Profesor universitar e- 
merlt" al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășilor : Iullu I. Căpușnn
— de la Institutul de medicină șl 
farmacie din Cluj, George G. Ciucu
— rectorul Universității din Bucu
rești, Ncculal N< Costlnescu — de-la 
Institutul dn medicină șl farmacie 
din Iași, Jon D. Curlevlci — de la 
Institutul politehnic .din Iași. Nlco- 
Ine-Pnvel Dragomlr — de la Institu
tul do medicină din Timișoara, Ion I. 
Ivănescu — de la Academia de 
studii economice . din. București, Ce
zar A. Lăzăroscu — rectorul Institu
tului de-arhitectură ,,Ion Mlncu“ din 
București, Ion D., UzArescu — do ln 
Institutul politehnic din Cluj, Con
stantin I. Manoiache — do la Insti
tui ui agronomic „Nicolae Bllcescu® 
din București, Mircea D. Mezlncescu
— de-la' Institutul de medicină și. 

farmacie din București, Fronclsc Gh.

Oi wkiw 

Bolyai® din Cluj, Iile I. Popa — de 
la Universitatea .Alexandru loan 
Cuza® din Iași, Gheorghc D. Silaș — 
de la Institutul politehnic din Timi
șoara, Iosif A. Spielmnnn — de la 
institutul de medicină șl farmacie 
din Tirgu-.Mureș, loan St. Stănescu, 
— de la Universitatea din Brașov, 
Radu P. Volnea — de la Institutul 
politehnic, din București.

Titlul de „Profesor emerit® al 
Republicii Socialiste România, tova
rășilor : Boris A. Alexeanu — direc
tor la Liceul pedagogic din Piatra 
Neamț, Iordacne Gh. A ta nas iu — 
director la Școala de specializare 
poslliceală de arhitectură șl siste
matizare din București, Ioan' I. Be
take- — director adjunct la Liceul 
din Ma.rghitn, Județul Bihor, Ale
xandrina C. BIclea — de la Liceul 
pedagogic din Blrlad, Mihai. M. Bo
ro? — vicepreședinte la Comitetul 
Județean de cultură șl educație &o- 

■Mare, Ladislau D. 
la Liceul nr. 1 din 

Județul Harghita, 
inspector ln Inspec- 
judcțulul Carnș-Se-

Roman, țjj.,.
T< Mlrcescii’ ________  ____
„Gheorghe Munteanu Murgocl1 
Brăila, Eugenia I. Mureșan — 
Liceul din I>«la, Județul Mureș. 
Gheorghe I. Nlca — președintele Co
mitetului județean de cultură- și e- 
ducație socialistă Mehedinți, Ion. D. 
Nljloveațni — de la Liceul „Radu 
Greceanu® din Slatina, Valentin G. 
Oltean — ds la Liceul .din Urziceni, 
județul Ilfov, Dumitru.-S. Petre — 
director lâ Școala generală nr. 11 din 
Buzău, Constantin C-- PLscati — de la 
Liceul „Nicolae Bălcescu® din Cra
iova. Vaslle L Popescu — director la 
«generală din Stăjcral-Gjlnlc, 

ii Gorj, Petre M. Radu — in
spector general la Inspectoratul șco
lar județean Timiș, Gheorghe N.

în cuvlritul său, profesorul Kele- 
men Dezldcrla n subliniat că acor
darea Înaltei distincții de profesor 
emerit reprezintă pentru cel onorați 
cu acest înalt litiu un moment me
morabil. Acum, clnd Încercăm sen
timente de bucurie șl profundă re
cunoștință, vă asigurăm, scumpa 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că n- 
ceastă Înaltă prețuire a muncii noas
tre de către parLId șl personal de 
către dumneavoastră constituie un 
puternic imbold pentru activitatea

dactice să fie date cit moi rapid In 
producție. Am rămas la nivelul cercu
rilor științifice' studențești, aprecia 
secretarul general al partidului, 1n- 
vățăminlul tehnic superior nerfispun- 
zînd integral cerințelor majore ale 
economiei naționale. în acest con
text, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia, că; In facultăți avem cadre 
cu o pregătire superioară, buni spe
cialiști, care trebuie să-șl aducă con
tribuția ln modernizarea procesului 
de p-od 
scară]la 
crearea.

punerea

toare de 
metalurgie 
încărcarea
Colegii lor, 
petrol șl geologie, precum și cei 
din industria chimică au reprodus, 
Sn i

............. ...casat șl transportat șl o moară ume
dă cu bile. Unitățile școlare alo eco
nomiei forestiere sint prezente ■ cu 
frumoase garnituri de mobilă. Prin
tre exponatele elevilor școlilor a- 
grlcole se remarcă prototipul ma
șinii do plantat , cartofi, mașina 
pentru Împrăștiat Îngrășăminte. Alte 
exponate cu o bună carte de 
vizită : Instalația de

fel Incit lucrind cot la cot cu mun
citorii din fabrici, cu cei de pe o- 
goare șl Invățlnd, totodată, la cursu
rile serale, să dobindească In 2—3 
ani o pregătire corespunzătoare celor 
de la școlile profesionale.

în timpul vizitării standurilor cu 
exponate vădind preocupările șl rea
lizările i elevilor șl cadrelor didnciice 
din: liceele ide specialitate, . -secreta
rul general abordează șl nici un În
treg complex de probleme privind 
profilul și structura actuală a acestor 
unități școlare, apreciind că in pre
zent există o adevărată fârimlțare 
n’ profilului lor. Este necesar ca uni
cul coordonator să fie Ministerul 
Educației șl lnvățămlntului, celelalte 
ministere și organe centrale urmind 
să așigurp condițiile necesare proce
sului de producție propriu-zls pentru 
temeinica pregătire’ de specialitate' a- 
•elevilor. Aceste llcpe trebuie’W drp 
vlfifl ’adevărate fabrici, cu jplnnufî de'1 
producție,"elevii Tucrlnd' Împreună 
cu profesorii Ia realizarea unor pro
duse necesare allt economiei na
ționale, cit șl exportului, directorul 
școlii putina fi socotit un adevărat 
director de.fabrică. Sigur; aceasta im
plică mutarea centrului de preocupări 
spre activitatea direct productivă, 
elevii. urmind să doblndească noțiu
nile do specialitate muncind pe 
schimburi, nu in sălile de clasă, ci 
ln halele uzinelor, pe ogoare, 
in laboratoarele chimiei sau .In 
alto locuri, potrivit specialității 
spre ’ care tind. Cursurile teo
retice să ce facă de prefe
rință după-amlozn sau seara. In ce 
privește programul de invfițămlnt. el 
trebuie" să ofere noțiuni temeinice 
de matematică, do fizică, de tehno
logia materialelor, In așa -fel Incit 
elevii să albă un profil mal complex 
șl mai larg declt cel de Ia liceele:do 
cultură generali, astfel incit la ab
solvire, clnd I.?l îndreaptă pașii fio 
spre lnvățămintul superior tehnic, 
fie spre producție, să fie oameni cu 
vaste cunoștințe, allt profesionale, cit 
și teoretice.

Da fapt, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să orientăm icșl- 
fel invățănilntul Incit șl ln școlile do 
culturii generală, în ultimii doi nm 
de studii, elevii să fie pregătiți la 
unele specialități care In prezent sint 
specifice doar liceelor tehnice. Aceas-

A vorbit apoi Învățătoarea Ana 
Avădancl, care a spus : Este urm 
din valoroasele tradiții ale drlnduirli 
noastre ca ln, fiecare an, satisfac
țiile do la catedră, ale învățătorilor 
și profesorilor să fie încununate cu 
Înalta .prețuire a partidului și gu
vernului, .simbolizată do înalte dis
tincții acordate cadrelor didactice.

Subliniind că în 'societatea noastră 
socialistă, angajată- total' In opera' de 
înfăptuire a viitorului do aur al 
României, învățătorul orc un rol dis
tinct in formarea omului, In educa
rea conștiinței socialiste a acestuia, 
rol Încărcat de demnitate și respon
sabilitate, munca zecilor de mii do 
învățători dobindind In nnii luminoși 
al socialismului o semnificație adln- 
că, vorbitoarea a relevat : Ur
mind indicațiile șl îndemnurile pre- 
țloașe 
Învățătorii se 
ln inimile copiilor, de ln cca mai fra
gedă virată, dragoslen șl interesul 
pentru muncă, să Ie formeze price
peri șl indemlnărl practico, să io să
dească In suflete dragostea de patrie, 
de partid, sentimentul stimei șl pre
țuirii față de ' făuritorii bunurilor 
materiale șl spirituale.

Mulțumim partidului, dumneavoas
tră personal, mult iubite tovarășe 
președinte Ceaușescu, pentru înalta 
prețuire acordată școlii ț șl corpului 
didactic, pentru prestigiul șl, demni
tatea do care se bucură educatorul 
In patria noastră, -■ pentru Înaltele 
distincții ce ne-au fost acordate as
tăzi, ca semn do apreciere a efortu
rilor noastre, pe tărim școlar șl 
social-cultiiraL Considerăm această 
cinstire ca fiind adresată tuturor ce
lor care-șl. consacră priceperea' șl 
energia creșterii șl formării viitori
lor cetățeni ai patriei socialiste. Ex
primăm angajamentul nostru sincer 
șl ferm de a munci cu abnegație șl 
devotament pentru înfăptuirea exem
plară a directivelor partidului cu 
privire la dezvoltarea șl perfecționa
rea școlii românești, a spus In înche
iere vorbitoarea.

clalistă Satu- 
Borsodl — "de 
Miercurea Clue, 
Ion I. Bucur — __
toratul școlar al județului Carnș-Sc- 
verln, Ion C. Ceaușescu — director 
la Liceul „Nlcoine Bălcescu® din 
Rlmnicu-Vlicea, Aurel A. Chertes. — 
.'nsjjector ln Inspectoratul școlar al 
județului Mureș, Dumltrache P. 
Cloarec — director In Liceul nr. 2 
din Galați, Constantin C. Cioplea — 
director ln Școala generală din Nus-- 
fnlăii, Județul Sălaj, Paula-M. Clo- 
vllcă — do la Liceul din Brănești, 
județul -Ilfov, Elena Gh. Clurea — 
directoare la Școala generală nr. 69 
din București, Aurel I. Clnmba — de 
ln Liceul nr. 5 din Ciul. Mihai S. 
Constandache — de la Liceul nr. 3 
din Inși, Alese M. Coraiciuc — de 
b Școala generală nr. 0 din Brașov, 
Gheorghe G. Coama — dinelor la 
Liceul „Mlfitil Emlncscu® din Sâtu- 
Mare, Dumitru G CoștScu — de la 
Liceul „Cuza Vodă® din Huși, jude
țul Vaslui, Aurel P. Dorcu - dc la 
Liceul ./August Trebonlu Laurinn® 
din Botoșani, Rerrfuș L. Dfînllă — di
rector adjunct la Școala generală din 
Orăștie, județul Harghita, Ștefan S. 
Drăgoi — director adjunct la Liceul 
nr. 1 din . Roșiorii do Vede, Județul 
Teleorman, Emilia G. Druc — direc
toare la Liceul nr. 2 din Călărași, 
Județul Ialomița, George M. Flră- 
nescu — de la Liceul nr. 3 din Cra
iova, Alexandru A. Galch — inspec
tor general la Inspectoratul școlar al 
Județului Sibiu; Petru P. Gllgor — de 
ln Liceul nr. 2 din Beluș. județul Bi
hor, lulinna I. Gorun ■ — directoare la 
Liceul.' nr. 0 clin Timișoara, Gheor- 
gho I. Isai— director ln-Liceul nr. 
2 din Dej, Județul Cluj, Fldrica 1. 
lonescu — de la Liceul „Milinl Vi
teazul® din București, Dezldcriu D. 
Kelemen — de la Liceul „Ion Sla
vici® din Arad, Dora L Manolaclce 
— de la Liceul „Vlalcu Vodă1? din 
Curtea do Argeș, județul Argeș, Cor
nelia I. Micu — do Ia Liceul nr. 2 
clin Ploiești. Alexandrina A. Mihă- 
oscu — c 12:_ 1
Buzău, Eugenia V. Mlhăescw 
rectoare la. Școala 
Roman, Județul 
T. Mlrcescu-Paulescu

distins cu medalia dc argint la un 
concurs orgnniznl. In 1971, la Frank
furt pe Main. Sint, de asemenea, 
prezentata mal'multe obiecte de arti
zanat : sculpturi ln iemn, ștergare, 
goblenuri, costume naționale — multe 
dintre ele sollcltato ln export — in 
carp rate redată, cu sensibilitate șl 
gingășie, bogăția folclorului nostru. 
Rețin ntențla, ln același timp, dlcvn 
veritabile creații tehnlco-ștllnțlficci 
— nrlJcole electrice șl aparate'de mă
sură, echipamente fonice, elemente 
de automatizare, alte mașini șl Instn- 
Inții dintre cele mal variate șl mai 
Ingenioase. Declanșatorul nutomat, 
realizat de grupul școlar do In Ca
ransebeș, constituie, de exemplu, o 
Invenție brevetată.

Cu Interes sini examinate trei ti
puri de laboratoare — de biologie, 
fizică șl chimie — dotate cu npara- 

..tura necesară executată în întregime 

. de elevi.
Este cunoscut că alegerea profesiu

nii constituie un moment decisiv In 
viață. Această opțiune poate fi făcută 
insă in condiții perfect șliințlflce. 
Confirmă aceasta laboratoarele ț! ca
binetele de orientare nic unor licee 
din Capitală șl din țnră aflate ln ex
poziție. Cu mijloace moderne se fac 
testări psihologice șl se verifică cu
noștințele, sint stabilite npiltudinile, 
înclinările aplicative, toate'datele 
prețioase în îndrumarea tinerilor că
tre zonele de pregătire profesională 
care Ic sint cele mal propice.

Dar nu numai laboratoarele și ate
lierele sint beneficiarele mesajului 
de creație tehnică pe care 11 poartă 
cu sine cea mol tlnără generație. 
Uzinele ’înseși, după Investițiile 
făcute pentru dotarea tehnică a șco
lilor patronale, primesc o colă- 
parle din rodul acestor investiții, 
sub forma de piese șl aparate, lu
crate de elevi și' introduse nemij
locit In fluxul tehnologic. La stan
dul cu aparntaj electrotehnic vizi
tatorii se opresc pe rlnd in fața sta
toarelor realizate de elevii' Liceului 
^3 August® din București pentru 
uzinele „23 August", In fața mon
tajelor șl asamblărilor electrice pe 
care elevii liceului „M. Viteazul® le 
expediază pe adresa uzinelor „Au- 
tobuzul®, apreciază diferitele piese 
de prelura-ărl mecanice pe care ele
vii Școlii generale nr. 5 din Timi
șoara le livrează Întreprinderii dc 
profil din același oraș.

în secțiile aparțlntnd școlilor pro
fesionale șl liceelor; do;'specialitate; ■; 
ludrărlle expuse'îmbrățișează '«-mul- 
titudine dc dbmenit 'Este o 'veri'ta-' 
bilă mlcro-expozJțle n economiei 
naționale. Executate de adevărata 
i,ml Ini do nur" ale meșterilor de 
mline, exponatele dovedesc talent, 
inteligență șl iscusință, pricepere, 
șl dragoste do meserie, cunoștințe 
temeinice. Sint înfățișate diferite 
mașlnl-unelte, aparatele de control 
de Înaltă precizie, proiecte și ma
chete ale unor construcții indus
triale șl nle unor blocuri de locu
ințe, produse ale agriculturii șl eco
nomiei forestiere, o gamă largă de 
bunuri de consum. Elevii școlilor 
din Rectorul construcțiilor industria
le prezintă, intre altele, panouri de 
comandă pentru instalații do auto
matizări, mecanisme de transfor
mare a mișcării, instalații complexe 
do ventilație. Cei din școlile ener
giei electrice participă cir volt- 
melre electronico șl transforma- 

Budură, iar cel din 
cu dispozitive ’pentru 
furnalului de 1 7®0 mc. 

din școlile de mine,

Cantcmir® din București, Mircea V. 
Slmlon — dc la Liceul din Roznov, 
județul Neamț, Gheorghe D. Stănes- 
cu — director adjunct la'Liceul de 
muzică „George Enescu® dkr Bucu
rești, Istvan M. Szabo — do la Școa
la generală nr. 1 din Tirgu-Scculesc, 
județul Covasna, Gheorghe Gh. Tar- 
ța — do la Liceul nr. 2 din Satu- 
Mare, Adrian M. Truțcscu — de la 
Liceul „MIhall Sadoveanu® din Bucu
rești, Aurel I. Vancea — director, ad
junct la Liceul, silvic din Timișoara, 
Sonia M. Vlnd — de la Liceul „Vu- 
Bile Alecsandrl® din Bacău, Gheor
ghe I. Zaharoscu —- director la Școa
la generală nr. 3 din Pitești, Ioan I. 
Xnnlus — do la Liceul nr. 11 din 
Cluj.
■ Titlul de „învățător emerit® al Re
publicii Socialiste România, tovară
șilor : r Ana V. Avădanol — de la 
Școala generală de aplicații din Iași, 
Sofița I. Baltă — do la Școala gene
rală nr. 2 din Ovldlu, județul Con
stanța, Vespasian C. Bohatereț — do 
la Școala generală din Șerbăuți- 
CalaflndeșU, județul Suceava. Costi- 
că D. Clrjan — de la Liceul peda
gogic din Turnu-Măgurclo, Județul 
Teleorman, Dumitru Gh. Grigorlu — 
dlrfrctor la Școala generală nr. 2 din 
Fălticeni, Județul Suceava. Ioan Er
vin I. Hermannslădter — Inspector la 
Inspectoratul școlar al,județului Bra
șov, Eva M. Inlnek — de la Școala 
generală nr. 16 din Sibiu, Ludovic L. 
lllycs — Învățător pensionar d!n 
Huedin, județul Cluj, - - - 
Inczefi; — director la Școali 
din Rotenl Acățari, județ 
Constantin I. îonlță — 
generală ■ de muzică 
Alexandru N. &îarcu - ___
din Osica, județul Olt, Emil E. Mer-’ 
ceanu — director adjunct la Școala' 
generală nr. 4 din Turda, județul 
Cluj, Gheorghe C. MUiăilescu — de 

. la Școala genaraiă nr. 4 din Focșani, 
Marin 1. Morcanu — de Ia Școala 
generală nr. 2 din Dălleștl, județul 
Dolj, Olga E. Munteanu — de Ia 
Școala generală nr. 09 din București, 
Virgil Gh. NIcolaeseu — director la 
Școala generală din Tățărani-Prlbolu, 
județul Dîmbovița. Precub P. Roman
— de ln Liceul din TIrgu-Lăpuș. ju
dețul Maramureș, Sofia D. Slupa — 
de la Școala generală nr. 2 dini Lu
goj, județul Timl?, Gheorghe D. 
Talca ~ director adjunct la Liceul 
din Baia de Arieș, județul Alba, 
Gheorghe I. Vulpe — do la Școala 
generală nr. 6 din Constanța.

Titlul de „Educatoare emerită® a 
Republicii Socialisto România, tova
rășelor’: Marla F. Atodlresel — in
spectoare ln Inspectoratul școlar ol 
Județului Bacău, Sofia A. Ciul — di
rectoare la grădinița do copil din 
Incu, județul Arad, 'Aneta N. Geor
gescu — de lâ grădinița do copil 
nr. 7 din Brașov, Irina I. Pop Petra?
— de la grădinița de copil nr. 39 
din Cluj.

..Orillntii Muncii® clasa a'H-a a 
fost conferit tovarășilor : Constantin 
ÎL Budeanu — profesor 1a Unlvcral- 
tritea ■.Alexandru îoah:Cuza= din 
Iași, Gheorgho D. Dolgu — conferen
țiar. rectorul Academiei darstadll 
economice din București. G-heqrghe; 
C. Dragoș — profesor, inspector la 
Inspectoratul școlar ui județului Ar
geș, Constantin C. lamandl — profe
sor la Institutul de construcții Bucu
rești, secretar general la Ministerul 
Educației și învățâmlnlulul, Ga
briela P. Măritori — profesoară, di
rectoare la Liceul nr. 33 din Bucu
rești, Dumitru. Gh. Radu — șef de 
lucrări la Institutul politehnic ’din 
Timișoara. •
,Prin Decret ai Consiliului dc.Stat 

nu mal fost conferite 2t0 ordine șl 
•{>39 medalii unor cadre didactico din 
Invățămlnlul dc , tonte gradele, care 
au desfășurat o aetivllato meritorie ij 
in domeniul instruirii șl educării ' 
elevilor șl sludenților.

Ne-am convins cu toții că singura 
calc sigură pentru dezvoltarea șco
lii este cea care o leagă de practică, 
aptă să ridice neîncetat Ih fața o- 
muiul do știință problemele cclo 
mal actuale ale vieții noastre.

Corpul didactic universitar, ca șl 
studențimea noastră, nutrește gln- 
duri de profundă recunoștință față 
do Partidul Comunist Român, fațâ 
de dumneavoastră, .tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru sentimentul dc 
certitudine cu care ne-ațl Investit in 
munca noastră de căutări perma
nente, pentru succesele pe care 
mulțl dintre noi le-au înregistrat, 
ca urmare n orientării clare, a spri
jinului moral șt material de care 
ne-am bucurat in permanență.

Observăm cu multă Hatlsfacțlo 
creșterea spiritului do responsabili
tate a sludențlmil noastre, caro 
devine-din-ce ln ce mal conștientă 
de posibilitățile el, do Îndatoririle 
cc-1 revin față de partidul nostru, 
față de popor.

închei cu convingerea că înaltele 
distincții acordate vor reprezenta un 
Îndemn pentru toți slujitorii școlii 
superioare, in munca lor dusă cu 
devotament șl abnegație pentru pro
gresul culturii, științei șl tehnicii 
românești, pentru cauza partidului 
nostru.

Ion MĂHG1NEAMJ 
Nicolae VAMVU 
Mihai 1OHDANESCU
Foto : Anghcl PASÂT, Pe

tre DUMITRESCU

noastră viitoare, îndreptată spre 
continua perfecționare șl moderni
zare a lnvățămlntului In spiritul 
prețioaselor dumneavoastră Îndru
mări, In lumina politicii ințcleipte ■ 
partidului.

Luptind permanent împotriva ru
tinei, volorifidnd selectiv expe
riența școlii noastre șl a învăjămin- 
tuiui pe plan mondial, no1 străduim 
să promovăm In școală un 
novator, să folosim tot mal 
metodele active t de lnvățămint șl 
educație, să realizăm o legătură cit 
mal: organică intre ; lnvățămint șl 
munca productivă, să facem din la
boratoarele, cabinetele. șl atelierele 
din școli mijloace solide de pregă
tire științifică șl practică n elevi
lor, de stimulare a capacităților lor 
creatoare.

Călăuziți In activitatea npaitră de 
indicațiile conducerii de partid vom 
urmări ca întreaga noastră activitate 
să contribuie la formarea In rlndu- 
rlle elevilor a obișnuinței de a gîndl 
și dc a acționa, ln toate împrejură
rile! în spiritul' politicii șl Ideologici 
partidului nostru, să contribuie , la 
plămădirea unei înalte conștiințe .ce
tățenești. Vom- pregăti tineretul șco
lar do. astăzi, care va deveni schim
bul nostru de mline; astfel Incit să 
facă față’exigențelor viitoare nle so
cietății noaslre soc'.aliate multilate
ral dezvoltate. >

In încheiere,1 vorbitorul n spus : 
Exemplul luminos al oamenilor 
muncii români, maghiari; germani șl 
de alte naționalități, angajați in 

, gigantica operă de înfăptuire a cin
cinalului In patru ani șl jumătate, 
ne "însuflețește și pe noi, cel care 
activăm pe lărlmul construcției spi
rituale a societății noastre, să mun
cim cu mnl multă pasiune și com
petență pentru edificarea omului 
nou, armonios șl multilateral dez
voltat, profund devotat cauzei par
tidului, să sporim eforturile pentru 
educarea tineretului școlar, fără,de
osebire de naționalitate, In spiritul 
unității și frăției, al dragostei fier-;: 
bințl față do patria noastră comună,’ 
Republica Socialistă România.

Primit cu entuziasta aplauze, «J 
luat cuvinlul tovarășul fjjco|Qg 
Ceaușescu. (CucIn*fl,'<?o p“- 
bllcă ln pag. 7).

Președintele Consiliului de Stat, 
ceilalți conducători de partid șl do 
stat care nu participat ln solemni
tate a-au întreținut npol, Intr-o at
mosferă caldă, tovărășească, cu cel 
distinși. (Agcrprcs)

de ridicată productivitate, nlit de ne
cesare sporirii producției agricole. In 
același timp, conducătorul partidului 
șl statului a arătat că se Impune ca ln 
programul de’ lnvățămint ol studen
ților să fie consacrat mal-mult timp 
activității productive In uzine, fa
brici, laboratoare. In agricultură, ost? 
fel Incit la absolvire-el să se poată 
integra Imediat în producție, ca spe
cialiști cu o temeinică, pregătire.

La stlrșilul vizitei, elevi, .studențl, 
cadre didactice nu exprimat, din. 

'•inimă mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizita făcută la ex- 

‘poziția lor, pentru condițiile, ce le 
■sint asigurate ln vederea upel in
struiri complexe, pentru • indfcațlile 

' prețioase’date șl cu acest prilej. în-, 
tr-o atmosferă'.entuziastă, "ei, și-au'1 
reafirmat ;' voința ■ de h munci fără, 
pregef,' de u se pregăti* temeinic pen-, 
tru ziua clnd ișl vor ocupa locurile 
l:i producția'de bunuri materiale 'și 

'spirituale a țării, de a sluji cu de- 
■votament șl dăruire" partidul, po-‘ 
porul, patrie socialistă, contribuind 
tot mal activ 1a făurirea societății so
cialista multilateral dezvoltate.

șl' „Ordinul Muncii" clasa a n-a, to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a fe
licitat călduros po cel distinși. • .

ÎDin rîndul celor decorați a luat 
cuvinlul prpf. nrh. Cezar IAzărescu, 
care, adresindu-se conducătorului 
partidului șl stalului, n spus :

Vă rog ră-nil permiteți ca. in nu
mele cadrelor ..didactice din jnvâ-. 
țămintul superior, să exprim senti
mentele dc adlncă mulțumire pen
tru innlia apreciere dală muncii 
noastre șl, prin aceasta, școlii supe
rioare romanești.

Slntem conșlienți că succesele În
registrate, îndeosebi ln ncest an u- 
nlversltar, reflectă însușirea de că
tre Întregul corp didactic șl studen- 
țlme n luminoaselor indicații date 
de partid, de dumneavoâsiră perso
nal. acestui Important domentu de' 
activitate.

Orizonturile pe 'care "le-ați' des
chis ln fața lnvățămlntului au des
cătușat ncbănulle energii creatoare, 
nu deschis mal lorg colea manifes
tării spiritului de inițiativă, nu îm
prospătat gtndîren științifică . prin 
contactul . nemijlocit cu viața, cu 
producția, cu realitățile societății 
noastre socialiste in plină dezvol
tare. ’

Ne-am convins cu toții că singura

ale conducerii partidului, 
străduiesc să cultive

ta va contribui ta formarea lor 
pentru muncă, pentru viață.

Sala con.'îacralA lnvățămlntului 
superior se legitimează prin semni
ficativ^ grafice șl panouri care oglin
desc dezvoltarea cercetării științifice 
universitare. Cllcva cifre sint edi
ficatoare'ln acert "sons': "1300 de 
cercuri științifice studențești, in 
anul 1071—1972 ; 4®fi teme de cerce
tare din planul de stat în 1970, 537. 
— ln 1971 șl 786 — In 1972 ; valoa
rea contractelor încheiate cu uni
tăți economice — 4 milioane Iei; 
576 de Invenții, 
1972;" ■’
argint „ ..111
ani, la tirguri .șl saloane interna
ționale.

Dincolo de âccște date, participa
rea, «mer’ctă, importantă a ;studen-, 
ților /șl .cadrelor didactico "unlvcnsîj-ș 
.taro,, ;lg .hctlvl tâfca“>- f productlvâj [im 
rezolvarea unor probleme oie’ eco-' 
noimei naționale are sensuri mult 
mal largi. Standurile, parcurse rind 
pa rlnd, relevă contribuția la pro-, 
greșul industriei șl agriculturii, al 
tehnicii, medicinii, arhitecturii,, bio
logiei, chimia,j fizicii, matematicii, 
Informaticii, ( ciberneticii economice, 
electronidi, științelor sociale.

Cităm cltevn dintre ele : creuze- 
—-’"i pentru metalurgia

■-JT'.V
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ce sîntem in stare

BEKE GyiJrgy

nu numnl cu- 
profeslonală

tei Naționalei a partidU' 
lul 7."

Nu
"turnatorie. 
iu m-aTm- 

i dlmen-

Omul *11peisajul

, pe’ ' drept' 
o zi Istorică. Ve- 

> materie de con- 
11 navelor, n avea 

‘nu înseamnă doar 
vechime, cl a £1 

să realizezi o rau- 
lehnbioglcă funda-'

cedenlel Conferințe 
țtonale - “' (««.■ ■

ȘJlJt SW‘e. dar 
roafila' ntj „înșeamnă nici-

bsinujiiinlntftiideotertndn ?

Miercurea Guc s Perspeclivâ spre noua fonfi'industrials d orașului

nș 
ta
Udul pasionat 
teran* 13.'.", __
noua Imagine a peisaju
lui : acolo unde, lnyllKKW 
se aflau doar patruzeci dc 
case, sa ridică azi un ade
vărat oraș. Aș putea apoi 
gă-ml Îndrept pașii spre 
platoul Fabricii de sub- 
ansamblo șl piese do 
schimb din Miercurea

rit comunist. Lucrătorii fi
laturii de bumbac au dat 
In cinstea Conferinței Na
ționale a partidului o pro
ducție suplimentară In 
valoare do 17 milioane de 
lei. Creșterea producției 
este Insolită In același 
Ump de Îmbunătățirea ca- 
lllățll producției.

Calitatea produselor 
dezvăluie șl calitățile 
oamenilor. Virtuți umane 
dovedite In nenumărate 
prilejuri In procesul mun

iției șl ho șeful de echipă 
Neasu Briscan. cel caro 
a turnat rotorul gigant de 
,280 tone ti! unei turbine* 
de apă pentru Dunăre. 
Originar si el din Rwil.'i. 
acum* este sl .secretarul 
de partid al turnătoriei.

11 Întreb : ce și-a propus 
să realizeze secția tiimă- 
torle Jn cinstea. ConfeHn-

cor.tortnbllo, adudnd din 
comunele fnvednale băr
bat! șl S femei la uzinele 
Intrate In funcțiune sau 
la noile șantiere de con-; 
slrocțle.

Pentru n mă convinge; 
cit de mult s-au schimbat 
In acești ani viața șl gln- 
dlrea oamenilor de aici, 

iuten vizita minele de 
talan. Semnele efor- 

t din sub- 
slnt vizibile In

soado do neuitat ale’ unul 
sfert , de veac, despre 
munca șl truda care au 
tăcut din această fabrică 
— prin produsele reali
zate — o unitate cunoș- 
culâ șl apreciată nu nu
mai In tară, dar șl peste 
hotare/..Celelalte două fa
brici de paste drum de 
noi — Iml spune — fa
brica de tricotaje șl fila
tura de bumbac, s-au con
struit lntr-un timp In
comparabil mal rapid de
ci t fabrica noastră. Iar 
o dată cu noile ritmuri, 
șl Integrarea șl evolu
ția spirituală a oameni
lor 8-au petrecut mal re
pede. Căci nu atlt Însu
șirea meșcflel e cu ade
vărat lucrul cel mai greu

tot ceea ce nu dat mărilor 
lumii • constructorii do 
nave români in ultimii 20 
de ani. ..Registrul de . co-: 
menri al Șantierului na
val J din Galați arată că,’ 

" din 1912 plită In 1944, s-au 
construit aici 1M de nave"., 
Ef bine, de la această ul
timă .dată plnă o?j, regis
trul a ajuns la comanda

• G28. • Peste 500 de vase au 
fost deci construite după 
eliberare numai nici. Dar 
cea mal Impetuoasă dez
voltare a șantierelor noas
tre . este de dală ■ recentă 
șl ea poate fi stabilItfl in 
ziua clnd’ conducerea do 
partid și de stat a adop
tat, la inițiativa personală 
a ~ tovarășului Nlcolne 
Ceaușescu, programul' 
prioritar privind’ dezvol- 

. threa țș industriei navale

patru ani, ,1a 
după ‘ prece

denta Conferință Naționa
lă a partidului, vorbeați 
funul reporter Joi „Șcln- 
"tell" pe tema’ „Nave de 
uzi, nave do mllno“ șl, din 

•relatarea confratelui, a- 
; păreați ca un incorigibil 
visător. Cum visa"1 acum 
.navele viitorului 7

— Navele acelui „tizi".

■ ; • -j . 
rol. Iar utilajele tehnico 
moderne impun o atitu
dine de muncă Înainta
tă, presupun conștiință 
socialistă. Numai astfel 
peisajul Industrial, mași
na șl omul care lucrează 
la ea, vor fl in deplină 
armonie. El bine, colec
tivul filaturii do bum
bac, cu o experiență de 
numai jumătate de an, a 
dovedit do pe acum că 
eate un colectiv care gin-, 
clește șl muncește In spi-

;acea£ta:.mj „înseamnă nici
decum că e tdmnlu. Vom 
realiza’ râpUmentar un 
turboagregat -do 330 me
gawați; Cum vom lzbuil 
această performantă? Scu
tind la Iveală noi si noi 
resurse Încă nevalorifica- 
te. Jritro care ne primul 
plan se situează* slrsulnta 
și conștiinciozitatea colec
tivului.. minnlrea mal In
teligentă' a Instalailllor 
moderne, folosirea meto
delor de conducere știin
țifică pini la ultima ve
rigii a întreprinderii.-

După ce am năritell In
cinta urinei, cuvintele co
munistului Neagu Briscan 
mi-eu sunat multă vreme 
In ureche câ. un outsort te
meinic‘al imnrealllOr pe 
care ml le-a, lăsat vizita : 

— O astfel de Intrebrln- 
dere-gigant. ta rindul el 
creatoare, de.ntaanU. re
prezintă simbolul cel mat 
grăitor rL ' potențialului 
•nostru economie și ti 1 for
te! hotwire creatoare.’ E, 
ta drept vorbind, un ade
vărat simbol al energiilor 
descătușate de socialism.

agregatul; de căli re de, tip 
Heuley am stat do .vorbă 
cu doi. tineri Ingineri, 
l-arh întrebat» dacă cu
noștințele teoretice pe 
care ri le-au Insuslt-In 
timpul, studenției lă: poli
tehnică, coincid ’cu .„•cerin
țele practicii tml-au dat 
un răspuns afirmativ. ..Si. 
totuși, simțim .nevoia, la

Nlcotae Ceaușcscu, a vizi- 1 
tai de mal multe ori ja-. 
dețul Harghita, a-a inte
resat îndeaproape do 
modul cum se iraduc in , 
■apt indicațiile privind pș 
dezvoltarea industriei pa 
aceste meleaguri. Șl acum, I 
pts șoseaua caro — după 
expresia oamenilor din ■ 
Cluc — „a adus industria"1 
circulă autobuze rapide ți 1

• _

Trecem pa o șosea \ as* 
fallată, prin clmpurl au
rite "do vară ; casele șl ti- 
rinele orașului nu sa ză
resc Inc.1. . 
o trădată insă 
fera din marin

fără, mindrie * îrril 
povestește despre pregă
tirea procesului de turna
re a unei piese de otel de 
299 tone, caro reprezintă, 
o coroană de rulare pen
tru o linie deț' ciment a- 
vlnd o capacitate de 3 000 
t.24 ore. tn turnătorie se 
mal aflau terminate sl 
alte Piese pentru marini 
grele, destinate, unele, hi
drocentralei de ta. Lotrii, 
altele firmelor ..’Citroen'" 
din ‘ Franța. 1 ÂEG-Tele- ’ 
funKen ‘ si „Demaa sl 
Sack" din R. F. n Ger
maniei, iar o . bună „parte

romăne In deceniul ,1970— 
US$0. Pentru toți construc
torii de nave din ■'țara 
noastră, ziua aceasta este 
considerată, 
cuvlnit/ 
deți, -în> 
strucțlo 
tradiție 
o avea 
capabil 

‘țațiaf/
mentală, In același, timp 
cu țările avansate ale lu-
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tul. Mureșul șl, cele două 
Tlrnavo - n Început să 
pulseze dinamic ritmul 
'industrializării. ■ Ultimii 
patru ani si jumătate au 
însemnat cit cincisprezece 
ani premergători. Iată, 
concret, accelerația tim
pului pe meleagurile Hm- 
ghlteL S-au construit șl 
au Intrat in funcțiune 
nouăsprezece fabrici și 

"secții de producție noi, 
î a devenit realitate 
din obiectivele pre- ...... --t Na_ 
a — dezvoltarea ar

monioasă a industriei In 
toate .județele■ țării, trăsă
tură firească a' construc
ției societății socialista 
multllnternl1 ■ dezvoltate. 
Secretarul general al par
tidului nostru, tovarășul

Cluc, unde se ridică deja 
spre cer primii piloni de 
beton ai viitoarelor linie. 
Optez totuși pentru car
tierul uzinelor textile, a- 
colo de undo a început, In 
fapt, dezvoltarea indus
trială a orașuluL

Kovdcs Andris, directo
rul fabricii de confec
ții. no vorbește despre 
bătăliile cotidiene, opt-

Omul șl < peisajul ,w. 
transformă reciproc, dar 
aici armonia para cumva 
contrazică. Mnl exact 
spus : peisajul s-h schim
bat, s-a transformat' mal 
repede sub -imperiul vo
inței oamenilor. Ot, chi
purile fiilor șl fiicelor 
tăietorilor do lemne țin 
mai greu pasul cu această 
schimbare.

De curindi ta conferința 
extraordinară a organiza
ției de-partid a județului 
Harghita s-n conturat 
imaginea , unul județ in

La întrebarea mea — 
..cri și-ar mal dori cel doi 
vechr reritenl. ca gpeda-, 
Ujti cu ’esocrientă.-in 
noua întreprindere 7Î

:' amlndol s!-au exnrimal n- 
i ceeasl dorință, o dorință 

semnificativă tocmai nrln 
‘ caraCiend. ei deloc Perso
nal : mal *tault zel șl mai 
multă dlsdDlină de mun
că din partea muncitori
lor mal tineri k! a celor 
nou angalail. r. « .
. Jn \oțelăria electrică. In 
atelierul de forjă! in sec- 
'tonii'de motoare am cu
noscut și alțl muncitori, 
tehnicieni, Ingineri' cu ca
re uzina se mlndreșlo. La

tinere, peste care timpul a 
Început să aștearnă un 
pospai de brumă, și. mă 
gin dese că poporul care n 
stăplnit ciintoldeauna gu
rile Dunării, cel mal maro 
fluviu al Europei centra
le," n trebuit să fie din ve
chime un bun cunoscător 
nl legilor navigației șl un 
deținător al artei de a 
construi ambarcațiuni. 
Dar privirile no slnt În
dreptate mal ales Înain
te, la ceea co ne-am pro
pus și vrem să facem.

— In cile țări exportăm 
nave ?

muncii din această uzină. ■ 
nu poll ctă nu-U amintești 
că. ta urmă cu vreo ont, 
nnl. ne aceste locuri năș
teau vita șl &a cultiva po
rumb.

Inginerul Gheorghe 
nnhal, vechi metalur
gist, nvlnd o experien-;, 
tă de neslc 20 dc arii do : 
muncă, ml-a făcut cunos- ■ 
tlntă; cu uzina sl cu oa
menii el. Prima mea În
trebare nu se referea nldj 
ta Instalațiile . moderne..

nici ta profilul acestei u- 
zlne. d fiunr> astfel :

■- — Unde ați format ®pa-
ctalLșlil care au pus 
In' funcțlune eceit gigant 
modern ?

Metalurgistul ml-a răs
puns zlmblrid J .

— Calea a fost cea mal 
firească cu putință : intll 
și talii ne-am dus ta Itp- 
jlta. Aceat bicentenar sl 
voinic tlnăr nucleu de 
trudițll muncitorești al 
țării" noastre a fost o 
mamă bună șl pentru noi.

ca pentru mullo alte uni
tăți Industriale. trlmlUn- 
du-șl și do această dată 
unii dintre cei mal buni 

■specialiști acolo . unda sa‘ 
nășteau no! cuptoare.

Este adevărat ne expli
că in ■ contlntiaro ingine
rul. că nu au venit, prea . 
multi reslțdnl.’ Insă col ca 
nu, cbrvtalbuit ta dnchega- t 

i'f&f cbietțlvulul noii uzine ’ 
>;,Wlictireșt&ia,.„ na , 'murnării*.*, 
/IjrintaeS' cei rițalr' 'biiidi'! 
'Chlâr-Șl directorul gene-" 
rai/e/dln Reșița.' -unde. 

; tltnp’ de aproaiw două "dd- 
coaif." a condus eectta tur
nătorie a uzlhsdor de ma- 

' sini. Dar nu numai Reșița 
-.&£ mipdrestehu titlul do 
■.'.do'riatbâfe” îte - vitalitate, 
•cătyu noul* și , vigurosul • 
viator al metalurgiei ro- 
mănesd : nu venit , cadra * 
blrto „pregăllle* șt de Jh ’ 
„tȘectroputerc" Craio
va; •jl de >ta uzinele .,23 
AugiLțt" dln; Capitală șl ’ 
din alte ’centre industria
le; Este marele iransfer de 
creativitate caro Insuflă' 
elanuri Impetuoase între
gii 'economii naționale.

Faimoasa*
Inima, uzinei, nu "a 
preslohnt atlt prin 
slunllo sale, cit mnl degra
bă prin spiritul da ordino 
o® care l-am Intllnlt alei. 
Lingourile grele de mc- 

. tal pentru ilumat mode
lele. nisipul pentru for
mare. toate lei aveau lo
cul lor. Acest lucru nl l-a 

- confirmat si Petre , Soco- 
lescu, gef de ateltar la 
turnătorie, trecut si el fn 
nnll de formare Prin școa
la Roșițel. L-am „cunoscut.

cil de textlltate cunoscu
te, niel, precum Kancz Gi- 
zella, aiihoo Paulina, Fe- 
her Plroska, Erfiss, Roza
lia șl multe altele. între
gul colectiv s-a angajat 
In unanimitate „șă.so in-, 
treacă po s!ne“. lor Între
cerea de «ine -este; Inima 
acelui proces rare dina
mizează viața societății 
noastre — perfecționarea.

Daslnur. 
ri.ozitatca 
ml-a .Îndreptat pnMl soro 
Uzina , do mașini grele — 
București,' tocmai* acum, 
cu cJtevn zde. Înainte do 
Conferința Națlonalft a 
partidului. Votam să re- 
inHlnesc oameni deosebiți, 
să mă împărtășesc lor* 31 
Iar din robustețea gtndlrli 
șl faptei muncitorești, a- 
ceeașl hlcl ra șl ta Brașov, 
la Reșița, la Iași, ta Hune
doara ®au oriunde pe 
meleagurile patriei.

La prima v<.«d<>rc, privite 
din perspectiva noului 
cartier de locuințe din 
Berceni, cu blocurile sal» 
modeme, contururile u- 
zlnet nu pur prea Im
pozante. Clnd pătrunzi 
insă In linie,S cihd te. 
Împresoară zumzetul ma
șinilor moderne șl clnd 
cunoști oamenii caro le 
mlnulesct io cuprinde ad
mirația fată de acest co
los Industrial unic. Con-* 
tompllnd caleidoscopul de 
Imagini, dinamice < ale

Apropierea-lor 
Insă de atrnos- 
nslnil. Cu fie- 

___ Jhlrtl; lăsat în 
urmă contenesc discuțiile 
despre casă șl treburile 
din comună. In schimb, 
din f rin turtle de dialog, 
din zumzetul general ita 
disting lot mal rhiilt. 
minunlolu d< 
problemele uzinelor,

JUnșurl șl, dificultăți, de
oarece Întreprinderea se 
afli Încă tn plină dezvo’- 
‘tare. Acum.so vor produ
ce lurboagreHnte de Dinii 
la 330 megawați. In ur
mătorii' ani «j va ajunge 
ta 0®9 megawați.

— Extalfi oare toate 
premisele create ca lutre- 
pririderea 6ă Indeollneas- 
■ca, sarcinile*"- cincinalului

un
realizare.
că pentru 
de nave 

erto timpul

lesprc viața și 
uzinelor, ș In-, 

țelegi astfel că acești na
vetiști — muncitori și 
munciioare —; *bc pregă
tesc pentru o nouă zi do 
muncă. Fețele lor 1 Bă
tute do vlnt, trăsături ax- 
pre. Fețe de oameni din 
Cluc, a căror mină gravă 
o luminează Insă glumele 
ce nu mai contenesc.

Se spune că peisajul își 
pune amprenta pe oameni, 
11 fnco asemănători aleși. 
Aid, in arcul Carpațllor, 
la o altitudine de cind- 
șașo sute de .metri, tinde 
so Înregistrează gerurtlo > 
râie măi- mari, tar vlntbl 
Însoțește mereu gerurile, 
peisajul -e Intr-adevăr 
gravat pa. fețele oafnchl-

— Executăm comenzi 
pentru Grecia, Norvegia, 
India, U.R.S.S., R. P. Chi
neză, ILS.F. Iugoslavia, 
dar slntem solicitați, do 
armatori din- numeroase 
alto țări. Navele produsa 
de noi Sini cotate ta 
înalt nivel dc

— Spuneați 
•constructorii 
timpul acesta „ . „
performanțelor. Care slnt 
condițiile pentru ea aceste 
performanțe să fie ntlnse 7

— Dacă de la un cinci
nal ta oltul am crescut In 

’materie dc construcție do 
nave de ta simplu ta du
blu, creșterea capacități
lor va fl in acest dome
niu. in* perioadele *70—73 
și 73—Off, de la simplu 
ta triplu. ; Aproape lot 
ceea ce producem se rea
lizează acunt după o do
cumentație proprie, ea 

, însăși constituind o de
monstrație a calității ma
teriei cenușii romănești.

— Ce implică accn co
relare de calitate cu pro
dusele furnizorilor dum
neavoastră de echipamen
te complementare ? .

— Din fericire, furnizo
rii noștri autohtoni au În
țeles că ceea 00 economi
sim cu o mină prin con
strucție dc nave nu pu
tem risipi cu cealaltă, ră- 
mlnlnd tributari Impprtu-

pllnă induBtrtallzaro. în 
forumul reprezentanților 
n. treizeci de mii do co- 
muniș!l, pe primul plen 
aii figurat de data osia nu 
temele „clasico' : exploa
tarea forestieră sau agri
cultură, cL propășirea i'.'.- 
dustrlnlă. Do In Conferin
ță Națională a P.C.R. dîn 
decembrie 1K7, pe melea
gurile uhdo izvorăsc Ol-

niîine

proba do foc a- producției., 
să verificăm sl Btt'Imbd- 
gătlm zi de zj cunoștin
țele dobtadlte. E lohea de 
fier, a nutoperfectjonfirita.

Cum riil-am dat seama, 
asa Klndcste aid Întregul 
colectiv. Mal mult ca ori
unde.. In acest avanpost al 
Industriei noastre con
structoare de mașini am 
InUlnit preocuparea con
stantă de> a răsoundc bine 
sl ta timp exigentelor 
majore ale dezvoltării sl 
Dcrfect Io nării.

Directorul general, in
ginerul Tlberiu Green, nu 
trece cu vederea . fantul 
că mal exista nen-

Anton '
BRHTEVIIOFER

din* ele. exportului Jn Sue- 
d{0. Bulgaria etc. Tot mal 
mult ml te dezvăluie pro- 
fîhil de „maternitate a 
glgantllor", nrbfll goectfic 
'J.M.G.B.. a cărei produc
ție ' este* .dominată de 
blocuri ' energetico pentru 
lurlxtagregato dc Iu !'.fl In 
33'9 me ga wați șl de alte 

3Instalații do * calibru ■ ctreu.

mllnilor lor, cl șl prin 
mintea șl Inima lor.

Prin grija țării, mo
dernizarea industrială a- 
duce șl nici mașini șl u- 
tllaje lot mal perfecțio
nate. Tocmai zilele acej- 
tea n fost dată In func
țiune, la filatura de bum
bac, secția de preparare 
chimică, una din cele mal 
modeme vopsitorii din 
tară, după cum. pe bună 
dreptate, afirma șeful sec
ției, Inginerul IaszIo Ca-

* , '■ J
• Ump al performanțelor In 
care trăim.

— Acum 
puțin • timp

Cargoul de 15000 de lone,'înaintea premierei. în fața navei, 
șeful de atelier Nicu Macovel, impreunâ, cu constructorii Ion 
Boureanu, Iile Câprij și Petre Ion, caro și-au adus contribujia la 

realizarea oi Foto : S. Cristian

cit componentele unuia șl 
aceluiași cuvin' care ca
racterizează epoca noas
tră : EXIGENT A.

— Vorbiți dă o școală 
românească In* acest do
meniu. Pe ce tradiții s-ar 
puica bizui ca ?

— Pe cel o sulă de nnl 
ni Șantierului naval din 
Drobeta , Turnu-Severln. 
Po cele' opt decenii, caro 
se vor împlini tn 1973, ale 
șantierului gălățean. ,P‘a

de alunei, au acum stagii 
'. de ' serviciu îndelungate, 
tar ziua aceea de mllne. 
ta care visam, a devenit 
de mult „Ieri”. Atunci, 
cargoul universal da 
13 0®9 tone nl se părea un 
proiect Îndepărtat, iar n- 
cum vedeți vasul gata do 
lansare. ,,.Mllnoa al nostru 
nu mal are nimic* Iluzo
riu, pregătim pentru jan-

1 tlerele din Constanța pro
iectele navelor-glgnht șl 
ziua clnd ele vor căpăta 
consistență din oțelul ro- 

"mlnesc produs ta Galați 
șl vor fl dotate cu an-3 
wmblurl do completare 
produse de diverse ramuri 
de industriei noastre nu 
ne apare deloc Îndepăr
tata, ** . / , ; /• ■

îl ascult pe Inginerul 
-Kahu, jșrlvlndu-l tlmpleio

■ Cu zcco’ ahl In urmă, 
traversind . Atlanticul iii 
bordul unul pachebot 
care plutea In mările, ni
mănui dintre America și * 
Europa, intr-un loc unde 
nici undele ’ radiofonice 
nu mai ajungeau, ne-nm 
încrucișat cu o - fantasmă 
albă pe care, oproplln- 
du-ne-o cu ocheanul, jtuhil 
văzut-o navlgliul sub pa
vilion romanesc.. Era o • 
navă, do dimensiuni me
dii caro, pusese cap pu 
un punct din America 
Latină.și numele ei, par-* 
că* toplndu-se- ca o fata 
morgana In .tremurai ae
rului și al depărtării, era ’ 
„Gatațl“. Atunci" î-ăm 
Iubit, deopotrivă șl'pc ha-* 
vlgatori, șl. pe cel ce ' Te, 
construiau navele. Șl to
tuși, mnl tlrzllj, cutrele- 
rindș porturile țării .- sau 
șăntlefelț el navale șl vă- 
zlnd cum se nasc.vapoa-, 
rele'șl râm pornesc către . 
mările lumii, nu am‘putut 
bA nu mă-lntreb i ce simt’ 
constructorii do nave a-3' 
tunete clnd .opcra' ldg, este 
Încredințată .altor, mltnl, 
ale: ina țrozil op * al/ naviga
torilor, Intru ' Impllhlrga 
destinului flrrâcjal oHcfi- 
rcl ambarcațiuni create ’ 
pe usrat de cătro oameni 
al uscatului, șl.•date -mă
rilor, rin 'grija oamenilor 
mării 7 O astfel de Intre- 3 
bațe'.am rcpetat-o aftpl.l- , 
mina trecută ta Galați, 
punlnd-o - cltdrva.' ■ con- , 
«iruclori do nave.1

— Nava este o părtici
că din trupul țării nu 
numai in serts simbolic ~ 
Iml spunea. deunăzi, Ța. 
Galați, .Inginerul 7 
Kaftu.-^..ci In Înțelesul 
propriu al cuvlnțuîui,' ea 
trebuie să exprime, dez
voltarea economică, a ț'J- 
ril noastre' ai toate co
rectivele. dq calitate ol© 
epocii, in i cure • trăim.

Pe ferestrele largi ale 
biroului ./directorial* al

Uzina do mașini grele din Bucuroșii : în hala lurboagregatolor

Iul de compartimente 
complementare, sl acum 
toiul so face, pentru ca o 
navă ■ romănțască să fie 
prin însăși esența el ro
mânească, de 1a „trt 1a 
„z“.. Lamlnoarele. gălățe- 
ne ne dau oțeluri de cali
tate, Uzina de mecanică 
navală din Galați cuprin
de un nomenclator foarte 
larg de”produse specifice, 
Reșița ne. furnizează mo
toare de mare putere șl 
putem spune că. In toate 
ramurile industriilor cu 
caro colaborăm, comenzi
le șantierului Influențea
ză creșterea calității pro
duselor ta nivelul exigen
țelor ce ni To impunem. 
Subliniez, de asemenea, 
aportul șl rolul concepției 
românești In programul 
construcțiilor' de, nave. în 
ncttsl domeniu nu putem 
să așteptam minuni do la 
calculatoarele, electronico. 
Umanul precede, turține 
fl urmează ciberneticului. 
Există In spiritul poporu
lui nostru o înțelepciune 
înnăscută, o mare spon
taneitate în găsirea so
luțiilor optime, o forță de 
adaptare prin ingenio
zitate ta orice noutate 
tehnică — tată calități 
esențlnlc, care nu așteap
tă declt să-și găsească un 
suport creativ. Iar acest 
suport este pentru noi 
programul î prioritar do 
dezvoltare a Industriei 
navale. j

— Șl navele ‘de mllne ?
— Ele nul mal alnt dc 

„mllne", la optativ,- cl de 
azi; la imperativ, Iată o 
demonstrație a acestui 
.,mtlne“ pa 'care l-am In- 
ccplit de ieri — și Gelu 
Kanu Iml arată In depăr- 
taro cargoul universal de 
13 (KM de tone, gata de 
Irink'ire ta apă.

Intr-adevăr, lansările de 
mllne deja au început.

mlL Asta înseamnă să co
relezi dezvoltarea pe an
samblu a economiei ' țării ' 
cu necesitățile de trans-- 
port prin mijloace proprii» 
a majorității importului și 
exportului el. .La toate a- 
râstea , trebuie adăugată, 
ca un element sine qua 
non, calitatea navelor' 
produse. , țn. ■ acest Bens, ( 
cincinalul aduni este ge
neratorul dezvoltării flotei, 
romăne. șl a Induștriol.’ 
constructoare dc nave, 
p&mlnd de Ia nccejsltățilo 
pe caro le resimțim, de la 
posibilitățile de curo dis
punem, totul corelat cu 
dorința conșteuctorllor db 
nave de a rezolva această 
problemă prin tot talen
tul șl Inteligența lor, pen
tru a realiza ceea ce li șo 
cere ta nivelul acestui-

pentru fotele șl femello co 
vin do 1a țară, cit deprin
derea disciplinei, a co
dului etic scris șl neicrib 
al oricărei colectivități 
Industriale". *

Vin de ani de zllo nici 
pentru a urmări acest pa
sionant proces nl unor de
veniri materialo șl uma
ne fundamentala. La În
ceput mă Impresiona c- 
norm simpla bucurie că 
lată, fetele șl femeile ca
re odinioară,' plnă ce pei
sajul nu șl-â doblndlt șl 
aici culorile industriale, 
cutreierau oraselo mari, 
In căutare do lucru, șl-ati 
aflat vocația? Azi nu nu
mai ele au o /garată o o- 
xistență demnă pe me-, 
leagurilo natale, ci șl al
ții. vcnițl din alte părți. 
In primii ani am lnS.ll- 
nll fete de la țară care, 
în amețeala marilor 
schimbări, și-au uitat re
pede obirșta țărănească. 
Altele vedeau In fabri
ci doar un trai mai bun. 
Conștiința lor trebuia a- 
dusă to acord cu ritmul 
ncceleral al timpului nos
tru, Înfăptuind astfel in 
chip socialist, pe baza e- 
xljțcnțelor și perspective
lor socialiste, armonia 
dintre; peisaj șl om.

— Indicatorii produc
ției oglindesc șl conștiin
ța oamenilor -- susține, 
pe drept, Kovăcs An- 
drăs. în zadar toate cu
vintele frumoaso dacă nu 
dăm cava și din ființa 
noastră muncii, progre
sului uzlneL Țesătoaro- 
lo de odinioară, de ta ța
ră, care po vremuri se 
aplecau asupra unor răz
boaie de țesut primitive,*' 
au devenit muncitoare nu 
numai prin ■ Ihdcmlnaron

ICEPRONAV-ulul se ve-J 
den spinarea niba-itrA a 
Dunării străbătută dej va
poare, lnr undeva. In 
BLInga, se Înălțau schele
le șantierului naval gfdă- 
țean in ajunul apropierii 
de unda apel a celei mat 
mari novo construite plnă 
ncilm aici, cargoul uni
versal de 13 OffO de tone. 
Șl nu îmi puteam alunga 
din. memorie Imaginea 

.surprinsă pe o gravură 
yeeho păstrată In muzeul ■ 
consacrat istoriol. Galați
lor? sub care erau scrisa 
cuvinte do demult : „în 
ultimii 'doi' ani s-au. du
rat In schela Galaților 71 
vase, și. bnndiera : Moldo
vei a început a se împăr-: 
tășl: de. plutirea comer
cială po mările3Europai‘'. 
Grtțvura data do. ta răs
crucea veacului trecut.

-T Tovarășe Knhu," ce 
conține cuvlntul ICEPRO- 
,NAV? ,*- *

Rtarințelca,;' cunoșteam 
(«ăhnlflcațla . acestor Jiil-., 
țlale. InstlliiLidj de cer
cetare/ și proiectări penr

• ;tru;*. construcții navale, 
I G.atațl există de râse ânl *

șl buna lul reputație teste 
' îndeobște, siluit' Dar vo-
* lam să aud,tălmăcirea In
terioară a necslel tituln- 

■turi din gură omului care
VCTnduce'TnslItatul — băr-.. 

bat. de 42 de ani, volnic,' 
cu un cap leonlan, cu o- 
statură de*sportiv, fiu al. 
Galaților, comunist ’

Mal' toții, cuvlntul n-" 
ccsta' conține un „Ce“ e- ■ 
;8ențlal : ;,Cercetru-e". Des-r 
cifrați înapoia acestei, Bl- ■ 
talie' patru’ Sufe’de cercei ' 
tăȘofl.șl proiectonjl do 
nave, Jn ițjarea jor majo
ritate bărbați tineri, emuli' 
al ‘școlii1 românești • de" 
«instructori do nave, pen-' 
traîchre deviza mărcii ps 
cnrâ o servesc . înseamnă 
durabilitate, plus slgti* 
ranță, plus competltlvlțâ- 
,te economică. Nu ■ slnt" de- ■ •

* ■ . : *

i

Gelti
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decît sîntem

NICOLAE CEAUSESCU

Maria Astanei

Constantin Sh

lon'Ditesa

centru do docuinen-

acestui'continuarea

SC1NTEIA - simbăta

a membrilor săi, a conducerii sale"

iunie 1968 : 
sir. mai 

Gorjului — 
olodrică .Ri 
numit șeful___
de J la tumul de râcire

A mirat h obișnuință să vorbim despre partid ea despre

noastre 
centă notare 
primit calificativul 
lata cum Înțeleg să-și 
membrii do partid rolul dinamiza- 
tor In colectivitatea noastră.

— Nțimlțl-ne dtcvd

legafi la apropiata Conferinjâ Najionalâ a partidului 
i-au ales' sapîar®®’”" *■-

I. c& ar putea 
$1 uite așa, 

njuns 6a

mare «
Centrala 

gojelu O 1971 : e 
igăzii complexe

— E 'grea, munca de. pescar In 
Deltă, -tovarășe "Condrat ? ”

— E mal grea rnunca cu' oame
nii. Cu schimbarea lor. ,

— Caro slnt raporturile dumnea
voastră cu obștea satului?

— Dacă vreți,' pentru mine ob
ștea c proprla-ml familie, -' In care 
flecare dintre not Învață si dă exa
men prin muncă. Eu nu m-am 
născut președinte, el’ oamenii m-au 
ales. Dimineața mă seni o dată eu 
oamenii satului, Ie .știu, la orice 
oră din zi si noapte, gtadurile. as
pirațiile. Un președinte de coope-

spus. și u- 
ncuratețca re- 

muncă dlntr-un 
apărarea ideii de

jp.wă de;bt fabrică, pe urmă l-am 
convins că dacă tot vin aici e pă
cat să-și. piardă timpul și sărau-și 
radă de treabă. pourmâ. cMd'au 
început să muncească bine, irăta 
convins. - tot d tecu 11 nd.
să facă mal mult... 1 
d!n*.r-u:ui‘Intr-nlln.-nu
fie oameni do . nădejde. Bn chiar 
l-am primit șl- în partid... Ce tă 
vă spun mal mult ?

ratlvă agricolă nu este numai un 
conducător .economie. El este," in 
primul rlnd, un om, un comunist, 
un părinte pentru cal tineri ti un 
„înțelept0' pentru; cei vtratnld. Am 
amintii do .tineri, Pentru mine el 
Înseamnă nu numai obșten-de azi, 
d mai ales cea de mline. Un exem
plu doar : pe 70 dintre ei l-am 
îndrumat spre meseria do mecani
zator. pa' alțl 33 l-am sfătuit să-și 
aleagă o meserie de care are ne
voie satul — conducători auto,’ zJ-

Âșteptăm 
Hind.

clarviziunea sa este clarviziunea colectivă,
■ 1 . ■ i 1

' *i«"I

«■

■ • . ' ' / . "ti
• La 16 ani era ucenic 

constructor la „Otelul Roșu" 
•> 17 iunie 1968 ; e transferat 

anlier ;ăl 
ferma-

— Ați- avut. vreodată- curajul de 
a risca o greșeală ? - -

— Pentru o greșeală mi se cere 
curaj, cL’itaconșțlențL i De. curaj „e? 
icăă j'nevoie, In ’viață. In viața de 
toate1- zilele, Iii muncă. Aș țmtoa 
opune dilar -că’ nici' nu io poate 
trăi fără curaj. CuraJ.^Indrăzneală... 
Iată,. Ieri ph iar m-am f ‘Întors lu, 
.rombJnat..-după - amfază,. deți lucra-.;: j 
■sfemîwl^fecă.ț^Aih'-'dbioMm'iSiie'-tni.j' 
ilbâ&&u i’def;»lk.. 'nql.; că - pleacă ocăsâ ’ 
mai devreme! cu. cinci minute de; 
dl ora; terminării achlmbulut N-âm 
avut atunci timp să discul, ’cu‘ el ; 
nici roi I-aș; măI fi ajuns-din urmă.

.ZȚlrlltal unul telefon de acasă
> intferupe, pentru dleva momente, 

discuția Începută, .-Nu știm ce-1 se 
i raportează generalului, Remârcăm 

insă o scânteie Tn ochii mid,'că- 
Dr”:', ■/ ’

temei: partidul sîntem noi, membru săi, reprezentanții poporului. El nu este nici

J .
rt—t Bine, fata tatii. Te felicit.

Bucuria no 'este comunicată sim
plu șl npțiăj: ' .
- — Fata- mea a ’terminat 'exame
nele. -Media generală — pesta 0.

Bucurii simple penfatr un tin

Iile TANĂSACra
’-‘U' IMIhai CARANFIL , ...

Au colaborat : Adrian M1ERJLUȘCA, Stellan SAVIN, 
Lucian C1UBOTARU, Mîlial DUMITRESCU, Lorand 
DEAKI, Nlcolae ZAMFIRESCU

iBtaasiI

. — ...fiecăruia să-și facă 'datoria. 
Da a combate 'moloșoafa' Indiferen
ța. UltatJ-vă la turnurile acestea de 
răcire. Slut Unice în țară. Parcă 
nu-U vine să crezi că slnt făcute do 
mină de om. Șl ‘ toțiișl, omul socie
tății noastre nre grozav de multe 
'rezerve, Poate oh tacă si mai mult, 
șt, mal bine, ți mai frumos.

— Cile „înălțimi" ați urcat cu’ 
oamenii dv. aici, tovarășe DlțcscU?
- Păi, 

venit aici 
excavatoare.

care-do mal bine do două, decenii 
a îmbrățișat ..cariera armelor ®1 
slujește cu ’devotament, /din postul 
Încredințat de partid, Republica 
Socialistă România. Adunăm lao- 
lallâ secvențe din existența atesta! 
comunist militar. O existență tră
ită pasionat șl-modest, cu aspira
ția neclintită de a duce la capăt 
responsabilitățile Încredințate :

o La o adunare a comuniștilor 
dlnlrjtm rreglment: consideră demn 
de reținut propunerile și sugestiile 
valoroase privind ‘ perfecționarea 
procesului de. Înșiruire „șl ordonă 
aplicnreador. Iii pracllcă. il -

■ • împreună cai secretarul cons!-
IIuluP politic, 'Miallzeâză cazul ma
lacului: Petro.P.; JJiajută.să-șl re
facă viața de fomille.

o . După desfășurarea unul exer
cițiu tactic, trece din tranșau In 
trnnșeu, printre soldați, cvldehțl- 
indu-1 pe cei merituoși...

Alăturăm toate acestea lingă 
spusa generalului : ''

— O bună porte din cadrele 
sîni comuniști, f La o ie

și ci, un comunist n-a 
țmedloeni".,- 

nflrrne

— Numlțf-ne dtova ' satisfacții 
ale dv., tovarășe general. .> z ■ 

Răspunsul mi-l la fel de-prompt 
ca ceLelalle. •

— Desigur, slnt’destule satisfacții. 
Cea mnl rrinre ? Faptul ’ că, 
împreună cu oamenii -cu core 
lucrez, facem tot ce ne stă în 
putință' pentru, a-asigura o.-pre
gătire de luptă șl politică-superi
oară. Șl mai fe apoi satisfacția sim
plă de om care știe pentru, ce-șl 
cheltuiește energllld, slujește cu 
devotament ostășesc și coțnunlst 
Ideile comunistei In. rest, co aș mal 
putea adăuga ?

Chiar, co s-ar mal putea adăuga ?
... ■ I - ■■

Publicdrri în aceastâ pagină cîfeva convorbiri 'pe care redactori ai ziarului nostru le-au
Șjht garrienj pe pare^organizaliileljudefene 

reprezinte în marele forum al comuniștilor, pentru însușirile lor 
comuniști. Muncitori, țărani ' ' ' • " - i
celeași opinii ferme, cu

...La Ograda; totul este -rindult 
cu exactitate. Aceasta " fado ■ parte 

,,din:.«stilul do -Iuâru“.. Imprimat dâ 
inginerul Glb; întregii . activități" Cu' 
nccoașl ’ rigurozitate. <ișto urmărită 
realizarea planului; *Al(gv planuri 
vizează noi ireple de >npr<>plețe a 
agrfaillurilr ah pjoduc^la ItiduS- 
țriuV1, , \ . " . noi;;"cei mal, in vlrșlă, dacă- jiu
' La.’ Ograda'. ' altădată' “unitate- vrem să rămlncm de căruță. Iar
sperietoare' pentru agroiioml , un cinci ești .........L =

’ illteaSt-- - nu ' Silești'de-două- ori 
" ‘ llfățl;" ;■ ■ ■ -

zile mă luat să 
de prohibiție pe 

refacerea fondului

în'.re 18 aprilie șl 15 Iulie,

purtat cu de- 
de partid 

. ............ iporate/penHurCalităfile lar-db
intelectuali se întîlnescîn această pagină, ca în marea sală a conferinfei, cu a- 

același spirit profund angajat, cu aceeași notărîre de a edifica;societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

j e .Gtova interferențe bio
grafice alo acestui militar - do 
cariera : “ 194? — absblvfi . o 
țcoalâd militară 0 I sa încre
dințează comanda unei baterii 
de r artilerie o E primit. în 
partid 0 Evoluție firească. în 
Ierarhia militară 0< La ,46 de 

zăni, gonaral-maior

— Am vorbit, tovarășe BIrllga, 
pini acum, da obște. Ce Înseamnă, 
de fapt, obștea ?

■— Obștea este de fapt salul, oa
menii, lui- Dar uu privit ca o sim
plă adunare. Obștea înseamnă 
mal ales’ oamenii înainla'î ai sa
lului, eare giniiese înțelept; care 
muncesc J înțelept, care isi spun 
părerile deschis șl care pun umă
rul peniru. ridicarea salului.

ahul trecut 3 750 kg griu la hec
tar, 5 890, kg porauio. eTos.ul țc scum 
II lucrez]. ' - • ■ ■ -

t-r.Cwn au trecut anii , aceștia 
ală-î i 1

— Â fost o luptă erincenăi - cu 
deprinderi j InrMăcinațo de multă 
vreme. La -, Ograda, fiecare glndoa 
șl acțloija după bunul’■: plac.;1 Am 
luat iotul da la început. Mulți zi
ceau carii așa: produc că trebuie. 
Cum-?. GR.coală ? Califalea ? Aces
te -ialreb&il s erau pe ultimul plan. 
Treptat. Jcu ajutorul •org.metbr r de 
partid, tun depășit acest - mohieht 
și oamenii 'au început aâ ee 
„cearnă"1; - , ' , ' -■

— Cum ați ieșit la Uumlnă” ?’-',
— Cu producțllte realizate. Chm 

altfel ? ’ '; ’- - - , ■ ■
— Citeva cuvinte despre viitorul 

Jnireprinderii.
—.Ialomița. ,după părerea ,mea, 

încă nu 'șl-a spus cuVîntuL* Avem 
resurse formidabile do: a na .ridica 
la; producții deosebite - și 'Ifri secto
rul vegetal. ' și - In ■■ zootehnie.; ., în 
momehtul do față na preocupăm 
de Introducerea g’atemuiul Informa
țional do evidență In- întreprinde
rea noastră, cu perspectiva de a 
fi oxtlns treptat In. toate unitățile 
agricole din județ.
. —' Deci < tnlroprlndorpa' a devenit 
î'ttacs fel j;<fa

...................... r
— •Putem, spune șl așa. Jumătate- 

din ‘ președinții da cooperative "din 
județ a-j ‘ trecut pe Sa ' no!. ’ Le-ja-m 
arătat .formele, clmpurile do b"ex
periență,, culturile, l-am ajutat cu 
ibt re avem, 1

ktînnA ment votau să ejwrlc po cineva,
ti vorbeau de Ograda. ,$1 omul se

’ U ® cumințea... _ 1 1 •' '
— își merita humele de ,;sptf- 

rietoara0'? i? il' '■ '

■ @ Muncește din 1954 fără 
întreruperela «adia carbid a 

‘Combinatului chimic din Urnă-' 
veni 0 înlre timp a devenit 

'maiilru, apoi maistru principal 
o In 196S a primit „Ordinul 
Muncii" claia a lll-a © Cel mai 
râicolifor moment din viața 
lui: momentul inundațiilor,
cînd a rămas în preajma 
cuptoarelor de carbid ;i a 
luptat zile. în șir. pentru salva
rea lor î apoi munca de recon
strucție, cînd a condus efecliv 
operațiile, izbutind să repună 
in producție cuptoarele- -cu 
două luni mai devreme ■ decît 
termonul cel mai-scurt, prezis 
de specialiști.

0 S-a născut in comuna 
Roma-ăotoșani o> Lucrează în 
cooperativa agricolă din anul 
1951 o Absolvent al liceului a- 
gricol o In 1955 este ales preșe
dinte al cooperativei, funcție 
ce o deține și în prezent e In 
1962 cooperativa pe caro o 
conduce a primit- „Ordinul 
Muncii" cl. I. In același an, 
MIhai Bîrliga a fost decorat cu 
medalia de aur „Secera și Cio
canul" și I s-a conferit înaltul 
titlu de Erou al Muncii Socia
liste.

o E de 16 ani muncitoare Id fa
brica do articole de marochi- 
nârie „13 Decembrie" din Sibiu 
o Acum «sie controlor de cali
tate interfazic c Din 1968 înde
plinește,, și funcția de secretar 
al j u ne i adi nt re o rg a niz ați il eides 
bază do partid din fabrica 
a Realizare'deosebită : „In cB-, 
leclivul meu' treburile merg 
foarte bine, ăm realizat înțele
gerea.-dintre oameni și înțele
gerea răspunderilor noastre".

— De au! ile
mărim p-tr!oi:<la
Razelm’. ■pentru ț____
pi.’icicol. Anul acesta, In1 sflrrjl 
izbutit 'X-,-. -.-Xt-',
marele Jac a fost In odihnă -totală.

• — Aminteați că schimbarea otnu-

o Cazangiu do peste 30 de 
ani,, la șantierele navale din 
Brăila 01947 : e primit în partid 
O" După 2 ani so , căsătorește 
cu o muncitoare de la fabrica 
de , confecții din localitate 
e> Are 3 copii o Cel mare, 

.Dumitru, lucrează în echipa sa 
O 1969: e distins cu ordinul 
„23 "August" o Delegat la Con- 

. greșul al X-lea al P.C.R.
— Cum: e cnzangcria, tovarășe 

Sandu î
— Acum: nu ,ștîu de care Între

bați,!' Că cu am apucat două ca- 
rangeriL- Odată — la patroni. 
Cărarh’tablele cu spinarea. Eram 
clhd-șMe oameni la ciocan. Prese 
de găurit ? Da, o „ștanță“ mane
vrată . cu...’, frlnghla. Nu,.nu era 
ușor - atunci. Acum ? Cu tehnica

H : i.ȘȘuiiT •©leiis.yțtBpî'.ljrj
scris. Nimic. Mă duc la depozit 
jPIerui nostru stătea acolo cu Ionele.

— Șl?
— Da ce n-âțl venit să-I lunțl ? 

;mâ repede magazionerul. > 
H L-am luat sus să vadă cum 
‘e In vlrful - celor 3W1 do ’ trepte 
pa caro le urc șl cobor de 
xîtevn ori pe zL Au făcut șl 
alții In fel. șl-I bine acunu 
Nu' mai alergăm după materiale, 
nu mal pierdem timp din produc- 
ție. - t

— E vorba aici de curajul do a 
cere..., •■■ ;

Conslra t A tanase

idealizîndu-l. Cîteodată uităm însă că, de fapt, partidul sînt oamenii, istoria sa este
d -
istoria oamenilor, conștiința Iui este conștiința oamenilor. Pntem spune «n daplin

Dar hm dat &ă se-facă tf caricatură 
la gazeta’ de perete satirică. Ce 
Kcanc&l o să rim cu el 1 Cum o să 
mai protesteze, re o M ‘sa mal -®u,- 
ptre ! îl cunosc. Ml-a trebuit puțin 
„curaj" 'ca să-11 înfrunt. Adevărul 
Insă trebuie spus ; nu se poate alt
fel. Unde ăm ajunge- dacă na-am 
tot cruța șl-nth ocoli lucrurile care 
Incomodează ? V-am dat primul 
exempru, care mi-a venit in minte. 
Slnt' mult- mal' multe, binelnțel^. 
E nevoie de curaj orielnd : cînd 
îmbrățișezi ,și ni încredere Intr^Un 
lucru pou, clnd un tovarăș da 
muncă îți pierde busola", clnd al 
de susținut un ad_evă.rta"5',.

— Ați fost pus rin situația, de a 
apăra dreptatea - unui om ? Sau 
chiar a dumneavoastră Înșivă ?

—■ Cazuri simple : un muncitor 
a fost sancționat pe nedrept, un 

’ țtft de echipă care era socotit prea 
aspru, dar. o tăcea pe bună drep
tate... Cum să spun,, cazuri simple™. 
Dar, cu dt mal simple, cu ufit mal 

. multe. Și, In , toate aceste cazuri, 
adevărul trebuie 
părat pentru 
taliilor de 
colectiv, 'pentru .. .......
adevăr șl dreptate In absolut orice 
împrejurare. Tot .ce, am spus piuă 
acum ține direct de demnitate : să 
aperi adevărul, să ni curaj™.! ține 
de demnltatea omuiul...

— Vă vino greu ®ă recunoașteți 
clnd Brejițl ? *« '-i! ■ '

— Iată un caz. Acumy: dtva timp 
nu Ieșeau loturi '“corespunzătoare. 
Am căutat cauzele și am găsit că 
un grup de muncitori scare-pregă
teau probele nu-șl făceau cum tre
buie datoria™. Dlntr-unn lntr-nlta 
eu am crezut aturid că problema 
se va rezolva dacă vom da un spor 
de salariu celor de acolo. ,Au fost 
multa discuții pe tema asta, eu 
Ir.ră am susținut sus șl tare Ideca 
mea Împotriva părerii altor mun- 
dlori rare spuneau că nu așa va 
rezolva pentru că aici, spuneați' el, 
este o problemă de conștiinciozi
tate ta muncă si tacldecum de re
munerație. Am învins. LI »-au 
creat celor de Ia probe stimulente 
materiale' mal substanțiale. Dar, 

ppre surprinderea men, ăsta n-a 
adus rilel to modificare în felul tor 
de a munci. ’ Ba, aș- putea apune, 
chiar că dimpotrivăl.. Șl-a trebuii 
0ă recunosc că am greși L Am tras 
do old concluzia că, ta orice îm
prejurare, trebuie să ai tăria să 
asculți părerile șl să recunoști 
clnd al greșit

Să socotim. Vâsăzicfi, om 
dhd sbln > erau dteva 

.. . AcUm, turboagreffaiul 
de 20ă MW produce. Se-nțelege că 
n-am stat eu milnlie în sin. Mai 
departe : primul turn de rărire 

havea timp de execuție MS de zile. 
L-am „scos“ la 150. Am trecut la 
tumul nr. 2. De la 2-‘O zile sperăm 
să ajungem Ia 123.

— Cum siliți aceste z!!o 
„curgă" mal pline 7 ■ ’

— Fădndu-no datorlo. Șf ca Să 
ne-o . lacom, si mal,cu folos, căutăm 
soluții, no zbatem flecare. Alit.

Urcăm MO de ‘ trepte plnă ta rir- 
ful tumulul de rărire nr. -2.. Aici 
lucrează Ion Dițescu cu oamenii 
«51. Sub noi — &i de metri de abis. 
Oamenii de aici ? Bronzați de toate 
vlntariîe -anpHmpurilor.

— NT s-a spus că sin tați un om 
curojcB. E adto‘ărat ?

— Clncț v-a.spus nu s-a referit In 
nlri un caz la Înălțimea unde mun
cim.. r .

— Atunci ?
, —-pa să mă înțelegeți mal bine, 

vă povestesc un fapt îmi crăpa 
măseaua după fier-bilon de o anu
mită dimensiune. Cer — 'verbal șl

' — Njj-I nimic da mirare aici.
După carte, lucrurile s-ar fi cu
venit să se petreacă- â$a oamenii 
au vsuferit mult In trecut,; deci, a 
ușor, să-I faci sfi-șl schimbe traiul 
.?! sinelui." Nimic de zia. o posibil 
asta. ,Dar în practică lucrurile slnt 
un pic mal complicate.

— Adică?;
■ — Adică, să mă refer ta pescarU 
din complexul Razeim-Slnoe. Ce 
erau oameni! aceștia înainte ? 
Trăiau la marginea țării, jetulțl 

- de-toți.''Singurul ătaffla — băutura. 
NTc n-a fost ușor-si ușor. să-I 
schimbi. Comuniștii Insă n-au stat 
niciodată" să aleagă lucrurile Ușoa
re-, Și-au pus ta glnd să schimbe 

■fiimeă. Și Ta âchlmbaraa lumi! n- 
cesieta, din Deltă, ni-am Înhămat 
șleu.-'..^ . ;

Deschidem sici o scurtă . paran- 
tezft.''Pchlru cine nu știe, unitatea 
piscicolă* Jurilovca numără vreo 
030 de ratartațl, o Intreasă flotilă 
de cuiere, cherhanale. -771100 hecta
re do ludu de apă, piua vreo 3'J--60 
lmt.de litoral,, pentru "pescuitul ima- 
rillm,' plus eescătoria' de la Trafic: 
cu’ crap de cur.iiră. plus lacul; JBa- 
badag, amenajat ’ drept crescătorie 

, de crop;Jln.;regim jlbor.^' Realizări?
Plănui primului semestru depășit 
cu 1323 tone de peste, prins nu
mai la mare.’ Ia Razetaî nu s-ă ln- 

" trat De ce ?

dări, i electricieni, timptarl, moto- 
pomplșil Șotc. Astăzi, după ce s-rau 
calificat, multi dlnlro el. lucrează 

■ta cooperativă. Șl mă;bizui pe .el 
Nlctodată ;r.i m-am considerat 

un soț pentru ceilalți, el unul din
tre: el ..învestit cu răspunderea do a 
conduce, fetar nu singur, ci tot al 
obștea împreună.

— Cum II tratați dumneavoastră 
Si ..obșteâ ik? cei care Încearcă pe 

, N-attlasoibasonttaioaiiil^^ căi. să
amestecați prea mult tn viata tor,? ' ' -

— Șl da. țl hu. Da, multi spun 
Gă. nu, e bine să-.te-amețtecL «.că; 
nu o moral... Dar e moral .oare 
sâ-1 lași pe un om Efl meargă Im- 
poțțlva propriei Iul Vieți,? Eu, 
cred ,că pentru r.oi. comuniștii.: 
osie .moral să »■ tatervenlm > atunci' 
clnd un om «e rsf'ă pe punclui de 
a-țL .rata viata. .-Depinde tnșă aim 
o fac'.. Nu băs!::d ca pumnul ta 
masă, ci cu prudență și tnțelop- 
dune. Pe mlno. ca secretar de par
tid. viața mă obligă să intervin. 
Șl poate tocmai de aceea oamenii 
nu încredere In secretarul do par
tid șl vin-sl cer sfaturi; E. nu 
exagerez, cea mal mare bucurie a 
secretarului, a oricărui comunist.;

tereiele lor ’pe.re6Mlo*”ds£lf ''‘fate
resale '«șalului ?
, O rosamcnea, situație nu-i ca- 

.ractertstlcă. pentru .comună „noaș-J 
tră. Pe. . ic!,, pe colo.- Insă ■ no..' 
rrtăl. „găsesc, unii, "care, ar vrea' 
să alM ; ; cît ' .mal mult fără’ 
șă muncească, in . datina , obște!. 
Noi avem In cooperativă' un regls^- 
tru In care din 1&33 încoace ' stat 
irecuți toți ace! ce au încălcat rcj 
gul!ie de muncă $1 comportare, 
faptele șl sanctiimtie primite. -Ar 
ceasta au In ideca că unul sanc
ționat trebuie ținut minte, el pen
tru a arăta că nu lucrăm cu du- 
hul: blfadoțlt că nu slntem dispus! 
— atlt" eu. cit și obștea — să to? 
lerăm egoismul, furtul. Indiscipli
na. delăsarea. , Ml-amfatesc - că-n 
toamna’ trecută clț'.va ' cooperatori 
nu furat sfeclii do pe rimp. l-am 
fotografiat șl 1-ăm așezat la gaze
ta de fftradă. I-am discutat In a- 
dunărl, l-am popularizat ta foaia 
volantă a satului Oamenii s-au 
dovedit Intransigenți* atlt cu el, 
rit mal ales cu brigadierul MIhai 
Aprotosoate. care a încercat să 
ie la apărarea. Obștea a cerut 
destituirea Iul din funcție si l-am 
destituit. ?Nu poți niciodată să te 
ascunzi de obște.

— Ați âlmțlt vreodată- pentru 
vreo faptă oprobriul obște! ?

— Clnd; te consulți mereu cu oa
meni! în-al cum si nici pentru ce 
simți: oprobriul tor. Că oamenii 
a-nu fost întotdeauna do aceeași 
părere cu mine, asta da, e altceva. 
Im! amințesc că eu propusesem să 
construim grajdurile, la început 
din chirpici, glndlndu-mă că .-Ini 
mal Ieftine. Oamenii' n-au fost de 
acord eu mine șl nu propus ca elo 
să fie! «âwtrulte din cărămidă. £ă 
fie trainice. angajlndu-®e ca aernt 
material ! de construcție — cără
mida — să fie. fabricat do plan 
local, din resursele satului. N’u 
■m-dm supărat șl rnl-am zis că ase
menea „supărări" să le am întot
deauna. ■ .

•- Născut la Păuțețli-Vîlcaa.
După terminarea liceului, este 

un an de zile învățător o 1958: 
absolvă Instilului de agrono
mie cu media 9,20 o Inginer la 
C.A.P. Chimogeni, apoi la 
S.M.A. Ciulnitâ, Ia I.A.5. Roșia 
e Din 1965 —■ director la 
IA.S. Ograda, județul Ialomi
ța. ®? Decorat cu : „Medalia 
Muncii", „Ordinul Mundi", d. 
a lll-a ji a ll-a © Membru co
respondent al Academiei de 
Științe Agricole © „Autor a nu
meroase cercetări ți studii, pu
blicate. '

.Ur’îî'S'ă rti

— Slntețl aici, cel. puțin la nl-i 
velul fabricii, prin :n;::ira șl felul, 
de a vă Îndeplini obligațiile, o ce
lebritate. Vă place celebritatea"?

— De ce să mint? îmL place. 
Dar, să ne înțelegem : este vorbii 
despre faptul că îmi plac® să se 
spună despre mine « adevărul! și>: 
numai in măsura In care acest a- 
devăr poate să fio bine :aprec!nț 
de către oamcnti-mă simț rij eiț 
măgulită, de fapt, mulțumită, pen- 
tru’.ceea. ce fac $1 aîn».,, , î '•

— Dar uneori, ața,®! lnWmplA, 
oamenii' mar. exagerează, ba tacă 
unii exagerează mal'ales ctad.vor-j 
b^e despi-e’elă.’ - !•■ i" s ’

— A, nu, lăfidăroțtf nu-mi plac. 
Am tras destule: ponoase- de pe 
urma mlr.clr.ojilo- șl lfludăroșl- 
lor. Am luptat cit am putut Im-; 
potrivă lor șl, vă rog ;«âi mă 
credeți, nu-1 ușor, peniru, că' 
multora caro aâcultă le e mai <.o- 
rood să accepte „ o mlndună ..fru
moasă" decît un- adevăr., carcile-aț 
cere să-?l. mobilizeze eforturile; 
Minciuna șl lauda nemerltată sini 
pentru-leneși și pentru nepricepuțU 
M-ațl Întrebat dacă Îmi place.cele
britatea. Dacăimă glndesc la relele 
pe care le poate provoca uneorij 
nu-mi place. Mă gtadesc la o fe
meie care,s. pentru că,- " mal de
mult. .1., sp făcuse cinstea să 
fie aleasă deputat, au-șl mai ln,- 
efipea in plete si ăo considera dea- ' 
supra tuturor.' Se purta' arogant- 
vorbi-a Urli 'cu oamenii; credea că- 
1 se cuvin cerul șl pămîntul™. Am 
încercat să "discut cu că dar a fost 
In zadar; Și-atuncl am văzul cu cit 
e,de rău ca oamenii să-ți piardă, 
cum Se spune, capul. în definitiv, 
o Încredere pe care ți-au acordat-o 
oamenii trebuie nu să te „rupă, cL 
dimpotrivă, să te apropie de ei, să 
to facă mal bun,- mal harnic și 
poate chior mal deștept, pentru că 
Încrederea’ aceasta se cerc acope
rită cu faptele tale, cu eforturi.

— în această’ ordina de Idei,
care stat raporturile dumireavom- 
tră cu oamenii ? ,

— Ca.sbcrotară a-:organizație! do 
partid, Îmi place foarte j mult să 
discut cu oamenii, mei, că numai 
așa ajungi, să-1 <mho$tl șl ®6-I 
ajuți. Am avut aici Ih secție clțlva 
tineri care erau considerat! do 
toată lumea foarte răi,și se credea 
că.nimic nu mal e de făcut cu el: 
Am reușit să-I „fatalinzlm".1 Mal 
lntll 1-am;convins să nu mal Up-

do azi. dacă ști! desenul, totul e in 
regulă. , La-urma urmei alei nu 
s-ar putea fără desen. ,
; — Deci,- fără desen nu se poate ?

Nu. O dată ce ai trecut de 
, fa reparații și mahurte la «tenuri 
potroflere, remorchere," cargouri — 
curtată îl începem pți cel’de 7009 
tdw — cum poți s-o scoți la 
capăt altfel ? Că le zic la cel mal 
tineri dta echipă: cazangiul, înain
te', trebuia să aibă mușchi. Acum ? 
Titanica* nouă iți; cere filai ■ tatii 
minte. ’ Ce vreți —. meseriile so 
;schimbă șl ele, nu stau*pa loc. l>e 
pildă, nouă ni se zice azi că sistem 
cotisiruciori-’navali, nu, cazangii. 
Deci, construim. Adică iei o treabă 
de ta un cap șl: s-o dud .fa un 
sfirșll bun. Tai tabla, o asamblezi, 
o KiidazL -Gtaffaștî vap-Qrul Înainte, 
ptaA ln vopsea. Și'atei neJ silim șl

tot , ---.................... cfadi/eșli -comunist.. trebuie să te
tom;' un comunist reabilitează - nu - silești?.derdouă ori -rtipșdată ca .me~ 

’ numai numele unei localități; dă- seriaț, apoi ca membru de partid.,, _ Am aiizi, (.,( c>J <lni 
i^VllloruJu.. 7 y;. - . in,„jurtiălate șl•''astfel s-a născut'

o nouă brigadă. Curfa a fost ?J,‘ 
.1« Mă ,rog, tau .prea vreau"■;®ă.: 
-'.vorbdcc de asta... ;E greu să‘te 
desparți J.'do oamenii.' cu far o al 
lucrat,*, Ni s-a zis. însă : o parte 
din-brigadă să meargă la cargouri, 
alta la remorchere.» Da, ne-am 
despărțit’ Oarndnil Mtesclfa! zboară' 
E multă nevoie do oameni pre- 

( gătiți»? Vapoarele nu se fac.nunțnl 
cu utllăje,: ci..țl cu Inimă.

—i E greu să- lucreze , cineva fa 
' brigada duini&Ie î ■ - -7 •

—- Dacă-șl- vede de muncă, ,nu. 
Citcodătă, hamal "ce nuzi rt „Cine 

I lucrează la navele alea ?■ Păi 
„Vlra-poșla“. Adică eu. Zicerea 
asta, ca să spun așa, 8-a născut ta 
munca din port și ea înseamnă Jn- 
:hămare fa,treabă? hărnicie, • ritm 
bărbătesc și muncă dusă la bun 

șsfirșlL' De alei mi ee trage porecla. 
H - Prelfadeți și Imposibilul cite- 
odată ? -

“ Ați venit nici. Sa Î.A.S. Ogra
da, acum 7 ani.. Care, a fost prima 
’dumneavoastră impresie ?
., —Eram desciimpănlL Nu sttam 

"CB că fac mal InilL La cultura de 
timp, unitatea abia dădea jumă-, 
late din producția ce ■ o realizăm 
acum.
-st?
— îmi repugnă ln,; cel mal înalt 

grad dezordinea. Toată lumea știa

lmt.de
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Prînz fatal

Don Juazral

ROMÂNIA FILM prezintă

mamuților

N. STANCU

folclorice.

Valentin 
MUNTEANU

emisiunii 
Emisiune

Horea 
CEAUSESCU

recoltai
1 700 
mal

am
CRIN-

divertisment 
bani jumate-

care 
pădure 
s4, facă, 
te, ceea, 
ca, dlnd 
chipuri

„In noaptea
I :-3 K.î

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'

ochii unei femei aș
tepți ti izbucnească 
lacrimUe. Pintea Vi-, 
tcazul judecă un boier.

SC1NTEIA - simbătă 15 iulie 1972

PÎNĂ IERI, 14 IULIE, GRIUL A FOST RECOLTAT DE PE 1 479 100 HECTARE, CEEA CE REPREZINTĂ 
73 LA SUTĂ DIN SUPRAFEȚELE CULTIVATE ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT SI 57 LA SUTĂ 
ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE. TREBUIE DEPUSE, ÎN CONTINUARE, EFORTURI PENTRU A SE ÎNCHEIA 
CÎT MAI REPEDE SECERIȘUL, PENTRU TRANSPORTUL Șl DEPOZITAREA ÎN CELE MAI BUNE CONDIȚII 
A NOII RECOLTE.

Producție a studiourilor din 
Nguyen Khac Lol, Nguyen Klm 

Toi, Sy Plinii, I.iin Xuan Tiu

Depozitarea griului în cooperative din Ilfov

Rubrics redactate de i 
Dumitru T1BCOB 
Gheorqlie DAVID 
fi corespondenții „Scînleîi'

— Fiindcă e prezent 
fț-n dată. Pintea. Ho- 

Doja, Avram lah- 
Tudor Vlcdimires- 
Ștefan 'cei Mare 

fost sau s-au «im- 
fdreni. Dar dsta

|.șî anunfd pdrinfli cd 
pleacă in., pădure, 
după lemne. Era in 
1933. Poate cA nimeni 
n-ar fi refinul acest 
fapt obișnui! (de cite 
ori nu mal plecase 
Gesa după lemne ■') 
dacă n-ar fi lipsit 
cinci ani. Si dacă nu 
s-ar fi întors om for
mat, comunist; parti
cipant la războiul' ci
vil din Spania. Inter
nat ■ intr-un lagăr din 
Franfa, dorul de (ard 
l-a îndemnat ca din 
lemnul de foc (după 

plecase intr-o 
românească) 

acolo' depăr
ez uțitul Iun a- 
naștere unor 
omansj'i Si 

omenești ! Ro- 
rla, CJoșca si CrLjan.

nou spectacol 
do

up'u. .wiwitAțiu 
lultlcoioră 'a unor lu

de alta lnien&l- 
putemlc 
dlstlnc- 

ce rostește cu no- 
versurlle, țișne-ș- 
undeva din au
de taină al ple-

Pretext 
de Ocla- 
Mlhăescu 

Aurel 
îandache. 

Mdulescu, Stela Pti- 
ștefan Bănică. Jan 

Dem. Savu, Emil 
Corina Chlriac; 

Ana Petri*, 
i.. Gaorse 
Conslantl-

In timp cc ie afla cu oile pe 
lunca Bistriței, Gheorghe Afloa- 
rel, cioban la C.A.P. Podoleni 
(Neamț), a hotărlt împreună cu 
ajutorul său,’ Ioan Macovel, să 
pregătească pentru prins o to
cană din ciuperci. In ciuda fap
tului că nici unul dintre el nu 
Slid sil deosebească ciupercile 
comestibile de cele otrăvitoare I 
Urmarea : cei doi ciobani s-au 
intoxicat grav țl, cu toate efor
turile depuse de medici, Gh. A. 
nu a mai putut fi salvat.

BUN PENTRU CEREALE"

— Țăranul e prezent 
aproape mereu in 
sculptura dumneavoas
tră.

asigurat de 7 camioane șl 0 remorcL 
Operativ &e trece la balotatui țl 
adunatul palelor șl apoi la arat. For
țe as-emănătoare șl utilaje se află 
In lanurile cooperativelor agricole 
Lu neant, Cimpia Turzll și altele. Este 
da reținut Inițiativa mecanizatorilor 
de lă Clmpln Turzll, care au dotat 
aparatele de tăiere de la combinele 
C-l șl C-3-cu înălțătoare, care re
țin toate spicele.' In plus, au asigu
rat o etanșeitate perfectă a organelor 
de batere.

Ritmul In care so'lucrează — In 
schimburi prelungite —- în lan, cit 
șl In alte ateliere mecanice, vor per
mite ca angajamentul mecanizato
rilor de n termina recoltatul in cel 
mult-12 zile să He scurtat.

In cinstea semicen
tenarului partidului, 
Vida Geza a reali
zat o lucrare intitulată 
Sfatul bătrânilor (în
clin una tâ și - cu un 
premiu național). Cinci 
oameni, cinci bărbați 
din acel Maramureș 
atit de- drag artistului, 
stau, cu gravitate, so
lemn chiar, de vorbă. 
Cinci decenii de lupld. 
de înțelepciune, de 
pictorii cuprinse in 
lemnul aspru al pădu- 

<fost

tur! improvizate șl 
chiar in platforme sub 
cerul liber, In condiții 
nu prea prielnice.

Cooperativa agricolă 
SI ovili ța 
plnă acum circa 
tone de griu șl 
are de sirins griul de 
pe 300 ha. Cooperato
rii nu introdus In baza 
de recepție, la care co
operativa livrează pro
dusele contractate cil 
statul, doar EOT to
ne, iar restul, de 6W 
torte a fost depozitat in 
magazii,-grajduri ți pe 
platforme In fața ma
gaziilor. Desigur, exis
tă preocupare din 
partea cooperatorilor 
pentru ca griul să nu 
se strice. Acesta este 
lopătat de mal multe 
ori pe zl. Dar nici 
atunci drid este a- 
dua la procentajul 
de umiditate nece
sar nu este preluat 
de către baza de re
cepție respectivă dedt 
în cantități foarte mici 
și foarte greoL Ingine
rul șef ol cooperativei 
agricole amintite/ Ni- 
colae lorgn, este foar
te îngrijorat, țl pc 
bună dreptate, că după 
ce griul a fost strina 
cu mare greutate din 
cîmp, este In pericol 
de a se strica, din cau
ză că spațiile de de
pozitare stat arhlaglo- 
mernte șl nu mal au 
unde depozita restul 
producției de pe cele 
300 hectare dt mal au 
de recoltat. Zeci de 
cooperatori lucrează la 
lopătat, sc fnc trans

it),K) Telejurnal. ■
K.OT Raportăm Conferinței- Națio- 

. oale a partidului. Oameni șl 
fapte din ■ marea Întrecere.

3'0,15 Toleenclclopedln.
ii.co Film serial î „Scbulmdster* 

— vi : „Cdninlralla Mallet.* 
(ultimul episod). ‘ ;» J 

■21,53 Telediverttame.nl. Marea noas
tră vedetă : Marca. ’
umorisdc-muzlcal 
vtan Sava șl Dai;
Cu Ștefan Tapalagâ, 
Gluramia, Bed te a

■ Dem;
pescu. 
Constantin, 
Bîriădeanu, 
Ollmota Pandu.
Aurelian Andreracu, 
Enache șl Mihai l 
r.e-.r-.i.

37.53 Telejurnal.
23,63 ..Intr-o scară do- v 

romanțe.
PROGRAMUL n

10.3:2 Agenda.
15,W Ansambluri 

aambiuli „Lioarn* din Oradea.

momente ele stagiunii D. 
estivale bucurcșteno.

^Emoționant,;, inspi
rat... frumos.» de o 
tulburătoare solemni
tate. CI leva dintre 
aprecierile ce s-au fă
cut auzite cu pri
lejul spectacolelor la 
ieșirea din rotondă. 
Pentru că „Ce-țl do
resc eu țle, dulce Ro
mânie* este urmărit 
do mulțimea de spec
tatori — in care cu 
greu poți stabili domi
nanța unei virate — 
intr-o Ulcere respec
tuoasă, pioasă.

Contribuie la aceas
ta gravul sentiment 
de comuniune po care 
il nație audierea in 
colectiv a unor texte 
Învățate pe de rost in 
școală, texte ce ex
primă și sintetizează 
In chip unic ființa șl 
aspirațiile noastre na
ționale. Contribuie la 
aceasta, de asemenea, 
emoția reintllnirii cu 
vocile marilor dispă
ruți, modelind glo
durile șl cuvintele de 
preț ale clasicilor. 
Căci alături de cunos
cut! actori români — 
printre care Leqpql- 
dina Bălănuță, Dina 
Cocea, Irlnn RAchițea- 
nu-Șlrlnnu, Radu Be- 
ligan, Constantin Co
ri r ram, Dan Nosta, G. 
Ionescu-Glon, Dinu 
Ianculescu și, alături 

, de el,’ Ion Caramitru,

a Explozia albă t VICTORIA — S;
I. 1,13; 13,ÎS; 15; ill,SB; W,45.
• Vedere de pe pod i SALA PA
LATULUI - 17,13 (sorta de btlaio 
— USD; 20,15 (scria de bilete — 
-4113), SCALA — B; 11,45; 13; 11;
II, FESTIVAL — 8,45: 11,13; I3J0:
1*; la grădină — 20, GRA
DINA SELECT — 10,15.
o Program de desene animate 
pentru copil t 10: HataUonul Invi
zibil - 11,S3; 13,33; 13,45, Inima e 
un vinilor singuratic — 1®; M.W ; 
DOINA.
a O afacere ! PATRIA — 10: 13.13: 
16; -10,93; 51, CAPITOL — 0,»; 12;

rilor care le-a 
martor.

Vida Geta îs 
leșie viața (și 
vlafd — de nedeipȘr- 
țit ,— opera) 'pini la 
confundare cu claia 
țării. N-a existat mo
ment, eveniment, zi 
chiar pe care lemnul 
sau piatra id nu Ie fi 
comemorat cu clniflre. 
De la prima sculplurd 
— Moria,- Cloșca șl 
Crișan. cioplită unde
va departe ‘de țară, șl 
ptnd 1 la Jafalul bătri- 
nllor“ artistul a rămas 
conieceent cu sine. 
Țăranii Iul ’ Vida 
Geza ’așteaptd, acum 
In ■ al zecelea an al 
ulefofiei lor. un. cu
plat din partea Iul. Și 
cuulnlele — o știm ca 
lojii Vida Geza le 
scrie cu lemnul, cu 
piatra.

17,10 Reportaj bucureșlean.
17,33 Pagini muzicale de mare 

popularitate Interpretate de 
planLsta Sanda Bobescu.

17^.3 Film artiștii 
spre 13”.

Sub cupola plină de 
stele a cerului bucu- 
reștean, un puternic 
spot de reflector de
cupează din Întuneric 
„marmura caldă", a- 
bla băi milă a unei 
statul. Feste cltevn 
cllpe? vibrația bllndă, 
mt.1. ’
mini 
tale creează 
Iluzia că vocea 
lă, 
bleț) 
te de 
fleiul 
treL

Un 
„tunet șl; lumină'. 
poezie patriotică, poa
te Ii urmărit in flecare 
seară, in celebra ro
tondă a scriitorilor din 
parcul Cișmiglu ; acolo 
unde piatra, păstrează 
nemorla marilor scrii
tori al neamului : Bog
dan Petricelcu Hasdeu, 
Nicolue Bălcescui Va- 
slle Alecsandri, Mlhal 
Eminescu, AL Odobes- 
cu, Titu Malorcscu, I. 
L. Caragiale, George 
Coșbuc, St O. Iasif, 
Ion Creangă, AL Via- 
huță, Dulliu Zamflres- 
cu. Intitulată „Ce-țl 
doresc; ou pe, dulce 
Românie* și Închinată 
Conferinței Naționale 
a partidului, manifes
tarea artistică de care 
vorbim reprezintă cea 
de-a doua ediție a Lni- 
țtativei luate acum un 
un și, totodată, unu din 
cele mai Interesante

„LUPTA CONTINUA"

Radu APOSTOL ,- 
corespondentul „Scînteii

J

Ln cooperativa agricolă Icoa
na, Județul Olt, Intr-o tarla 
unde se recolta griul, a Izbucnit 
un Incendiu. Cauza 7 Coopera
torul Florea Verdeață a arun
cat restul' unei țigări aprinse ta 
miriște. Da aici, flăcările nu 
pornit spre lanul' do griu. Doar 
prlntr-o taUmplare, mal mult 
dedt norocoasă, holdele nurii 
n-au fost prefăcute ln scrum. 
Intervenind prompt, cooperato
rii aflațl In acel moment p« 
cîmp au reușit să lichideze in
cendiul Înainte do a lua pro
porții. Ce-1 drept, pagubele slnț 
minime (au ars doar cițlva ba
teți de paie), dar nu e mal pu
țin adevărat că, ta alto condiții, 
țigara respectivă II.usca la pun
gă pe cel ce-o aruncase Ia fn- 
llmplare.

Pa Vida Geza nu 
mi-l pot imagina alt
fel de cum l-am cu
noscut ,ln atelierul lui 
de pe strada Fierăs
trău din Dala Măre, 
îmbrăcat întj-o scurtă 
țărănească, cioplind-de 
zor, cu întreg trupul 
vinjos, concentrat asu
pra lucrului și cu plo
dul înpfnînd clntece 
vechi de-ale lemnului 
pe carc-l cioplea.

Ei drept, l-dm - mal 
fniflnlt și-n alte locuri, 
și-n București, dar 
prima InlllnJre ml-l 
fixase prea adine In 
memorie cu gesturile 
de atuncL Vida Geza 
e acolo, pe strada Fie
răstrău. printre arbori 
care seamănă a oa
meni, printre oameni 
care seamănă a ar
bori.

Așa am simțit ani 
de zile. Pină.clnd ln- 
flmplarea (acest prie
ten neprețuit al re
porterului) m-a - scos 
în calea lui Vida 
Geza Intr-a comuni 
din Maramureș căruia 
U e deputat In. Marea 
Adunare Nationaid.

— $i care-i balul ?
Omul din atelier fă

cuse ISO de kilometri 
ca să asculte bucuriile, 
dar ți necazurile oa
menilor. Le asculta de 
parcă le-ar spune el 
însuși. Punea cite o 
întrebare, sd se Idmu- 
rească mal bine, apoi 
întreba alegătorii sl 
— ciudat — nu 
puteam desprinde 
senzațta unul lung si 
frumos monolog ma
ramureșean.

Din poartă,

Control inopinat, efectuat na 
cu mult timp in urmd, în mal 
multe instituții bucureștene. 
Tama : ta ce condiții se trans
portă documentele cu caracter 
secret ? Ministerul Industriei
Chimice. Georgeta Silvestru,
inspector principal la Centrala 
de îngrășăminte chimice, s-a 
prezentat aici sd ridice cores- 
jtondența secretă. Cum o va 
transporta ? Ca de obicei : in
tr-o... sacoșă de piață I Ministe
rul Industriei Ujoare. Un teanc 
de documente secrete, pregătita 
cu grijă, urmează să ajungă la 
Centrala de plelărie-incălțamin- 
te. A venit si le ridice curiera 
Bianca Gheorghe. Tot cu..L o sa
coșă I In aceeaji ri, al|i 5 dele- 
Î-ati de la alte centrale ale ace- 
uiașl minister transportau sau 

aceau de gînd să transporte do
cumente secrete ih condiții si
milare. Secrete In sacoșe ? Iată 
„un secret', pe cit de „original', 
pe atlt de riscant. De aceea, cei 
ce-l practică și cei ce-l admit 
au toate șansele să sufere con
secințele prevăzute de lege 1

Dispăruți de milenii, mamuții > 
reintră ln actualitate, tn urma 
unor cercetări paleontologice e- 
fectuate ln comuna Codreni (Il
fov) a fost descoperit cel mtUi>;| 
complet schelet de Mammuthus | 
trogqatheril. Cuprlnzind aproxi
mativ 40 Ia sută din totalitatea 
oaselor, valoroasa descoperire, 
expusă deocamdată „ln sltu“ la . 
muzeul de istorie naturală „Grl- 
gore Anllpa“, urmează să fie re- ] 
constituită de către specialiști. 
ȘI o altă descoperire, de osiă- 
dată, la Cemlca. Dacă primul 
caz are in vedere un mamut gi
gant, mandibula găsită la Cer- 
nlca aparține (descojjerlre unică 
ln țară) unul mamut», pitic, i 
Aflată ln studiu, șl această pie
să va îmbogăți colecția muzeu- | 
Iul bucure^ tea n.

începlnd de marți, in numeroasa 
cooperative agricole din Județul Cluj, 
printre care Luna, Luncanl, Cimpia 
Turzll, Călărași ele., mecanizatorii au 
Intrat ln lanurile do griu. Tradiționala 
„cunună** cu care re întorc mecani
zatorii șl cooperatorii atunci cind 
termină recoltatul are ln acest an 
semnificații mai InrgL In cinstea Con
ferinței Naționale a partidului, me
canizatorii și cooperatorii s-ou anga
jat ca, pcinlr-6 organizare mai bună 
a muncii, să recolteze griul la timp, 
să elibereze terenul pentru a se 
putea semăna culturi succesive. Pen
tru îndeplinirea acestor angajamente, 
S.M.A. Cimpia Turzll șl consiliul in- 
torcooperatlsl au mobilizat ln unllă- 
țUo unde recoltatul Începe mal de
vreme un mare număr de mijloace 
mecanice. De pildă, la' Luna, cele 440 
da hectare cu griu șl orz erau „asal
tate* do 10 combine.. Transportul este

)' :: ■ ! ? -|. ? vi -
In județul Ilfov, se

cerișul griului se apro
pie de sllrșlL Coope
rativele agrl.colc Gru- 
iu, Gorneni, Cueurezu, 
Gurbăneștl, Mosllștea 
au ți terminat această 
importantă lucrare. De 
asemenea, au terminat 
recoltatul griului cele 
7 cooperative agricole 
din consiliul intereo- 
oj>erallst Ghimpați pe 
Întreaga suprafață de 
4 230 ha. Din dalele 
statistice rezultă că 
majoritatea unităților 
agricole au depășit 
producția planificată la 
cultura griului. Acest 
lucru dovedește că 
măsurile stabilite ln 
ultimii ani cu privire 
Ia alegerea terenului, 
a solurilor, aplicarea 
de Îngrășăminte, di 
șl a celorlalte măsuri 
agrotehnice au dat re
zultate bune. O pro
blemă care se ridică ta 
momentul de față cu 
multă neuitate este de
pozitarea producției de 
griu. Or, toana! In a- 
censtă privință există 
unele motive de În
grijorare. Depășirea 
producției, față de 
plan, „a prins pe pi
cior greșit* unele co
lective din unitățile 
agricole, ln ce privește 
spațiul de depozitare. 
Precipitațiile abunden
te din ultima vreme 
au făcut ca o cantitate 
Însemnată de jgrlu să 
nu pontă fi predată ln 
bazele do recepție, 
din cauza umidității 
prea mari șl deci n- 
ceasta n fost depozita
tă ta magazii, adăpos-

în ultima săptămlnă, pe la 
cabanele de pe masivul Bucegt 
putea fi intllnit un tlnăr echipat 
'dțmfii'ultlfnuiyjirrnaî de modă. 
'Ltv fiecard':r/ popasi'* ‘ duronealul 
prefera companii selecte, sensi
bile la băuturi, tari, cu etichete 
extraflne. Era ,,ln concediu* șl, 
avlnd bani, avea._ succes 1 PInă 
lnlr-o zl cind, ,ta timp ce făcea 
pe Don Juanul, un lucrător de 
miliție i-a cerut buletinul de 
Identitate. Din dipn respectivă, 
aventura luase sflrșit. Pentru 
că vilegiaturistul cu gusturi atlt 
de alese nu era altul dedt Stan 
Marin, din comuna Șirna (Pra
hova), autorul unei lovituri date 
la magazinul mixt din localita
tea Vnmlța șl posesorul unor 
antecedente ce-l vor asigura 
acum un binemeritat „concediu* 
penaL

ar fi vorba de sule, clacă nu de mii de 
kilograme. Purtăm o discuție cu Va- 
»lle Roșu, șeful bazei de recepție din 
Ciociriia. „Am tem ares t risipa, ne 
confirmă el, Am .sesizat plnă și mi
liția da aeesta grave neglijențe, dar 
nu s-a Întreprins' nimic.' No!, aid la 
baza da recepție, dntărim totul plnă 
la gram*. Este adevărat’ că ln bază 
recolta se măsoară cu gramul. Dar 
ceea ce se Irosește cu ce se măsoară 
șl ■ mai ales cine 7 Ar trebui să mă
soare intre alții directorii întreprin
derilor agricole de stat din Peștera șl 
Petreni. Recolta pentru caro s-a 
muncit un an Întreg nu trebuie eă 
se risipească lntr-o oră.

Ritm susținut în compania de recoltare la LA.S.-Buciumeni, județul
Ilfov

ria, 
cti, 
cu. 
au
1&, „ .......... ..........
încd n-ar fi an rds- 
puns complet. Râapun- 
ru! e în înșiși ființa 
mea.

Privesc In far. Oa
menii din lemn tare, 
îndelung mipăliți de 
secure și dalid. parcă 
no ascultă. Sau “pared 

mă vorbesc el înșiși. O 
de opincă este ridicată 

deasupra podelei ■ în- 
tr-un dana. Aștepți ca 
înfrigurare ca ea să 

tlndrul spargă podeaua. Din

PROGRAMUL I
Deschiderea emisiunii de dl- 
mineaii Telex.

3,M Biblioteca iieiuru toll AL 
MacedonslrL Participă : Șer- 
ban Cioculescu șl Valeriu 
Râpcanu.

»,M De vorbă cu gospodinele. 
1«,43 Teleenclclopcdia.
10,M Ancheta TV ; Cit costă țl dl 

valorează cercetarea.
11,23 Revista literară TV.
11,53 Emisiune de " '

„Luna șl trei
12,15 Telejurnal.
18,50 Deschiderea 

după-amtază. 
limba germană.

10,13 Klim, tinerețe, dans.
lo.eo Tară <le Imn. Emisiune

porturi Inutile din 
cimp Ia magazie șl de 
la magazie la baza de 
recepție. In afară că o 
parte din recolta de 
griu ■ nre umiditate 
peste cea admteă. cau
za princiftală e că re
morcile șl camioanele 
coojjcrativei așteaptă 
la baza 'de recepție res
pectivă cile 4—0 ore; ln 
medic, ți in loc de 8—8 
transporturi pe zl dt 
trebuie să facă un ca
mion (intre cooperati
vă ți bază fiind o dis
tanță de numai 4 km) 
face doar 2—3 trans
porturi pc zi. Aeeeașl 
îngrijorare o au ți co
operatorii din Slneștl, 
din cauză că griul este 
depozitat ta straturi 
groase, ln magazii nu 
prea corespunzătoare.

La cooperatorii din 
Alexenl a și fost de
preciată o Însemnată 
cantitate din recoltă 
din cauză că aici nu a 
existat o preocupare 
pentru aerisirea griu
lui prin lopStărl re
petate, fiind, depozitat 
In strat gros, ln con- 
ditzie, considerăm că 
nu mai e cazul să 
amintim ca să se facă 
controale permnnenîe 
tn magazii și să se In
tervină operativ pen
tru a so prelntlmplna 
la vreme orice depre
ciere n producției de 
griu. Iar bazele do re
cepție să fie pe .recep
ție cu recepția.

14,13; 16^3; 1«,45; 11, Ia gradină’— 
ÎOJS.
a Ora elefanților albaștri — 
»—1®,2-3 In ' continuare : Program 
do , rilrne documentare — za, 15 : 
TIMPURI NOI. '
• Trei din Virginia i LUCEAFĂ
RUL - s; 11,13; ÎW; 15; 18,M; 
21, BUCUREȘTI — l/M; 11; 13JD; 
18; 1S,®3; SI, FAVORIT — 0,13: 
11,53; L3.43; 18; ■ 15.15; M.M, GRA
DINA DOINA — 25(15.

Aventuri la Starea Neagră : 
DUCEGI — 10,», la grădină —
13.13. ARTA — 18, la grădină —
53.13.
a Jocul de-a moartea : FERO
VIAR — 9,15; H.M; 13(45: ÎS: 18.13; 
53JD, MELODIA — 0: 11,15; 13,33; 
19; 18,33; 53,43. MODERN — 9;
11.15; 13.23: 15; 18,15; 20,45, la gră
dină — 53,10.
n Floarea-soarelul : LUMINA — 
>: 11,13: (UJă; 18,10; UU9: 59,45.-
• Vera Crux —• 10; 12: 14: 18. Pat 
șl Pattaehon — 18,13, Rebeca — 
33.50 : CINEMATECA rssla Union) 
„ Marea aperan|ă albă j EXCEL
SIOR — S; 11,13; 13,»: 10: 18,15: 
«,», AUROrLă — 9; 11,15; 13.3-B;

a -Teatrul Național „I. -L. Cara- 
glAlc* (sala Comedia) : Despre 
unele lipsuri, neajunsuri țl defi
ciențe ln domeniul dragostei — 
premieră — M.
a Teatrul de comedie (ln Teatrul 
de vară „Herăstrău'1') : Nicole — 
MJC.
n Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
tandra- (la Teatrul de vară ,’,D 
August*) : Domnișoara de Delle- 
Isle — 53,53.
o Teatrul „C. I. Noltara* (la Are
nele Romane) : Zig-zag — M.
a Teatral satlrtc-muzleal „C. Tă- 
nasc” (ln Hrătllna Boema) : Trăs- 
nitul meu drag — ».
a Ansamblul artistic „Rnnaodla 
română* : Pe plaiurile Mioriței — 
IL».
a Spectacol de sunet șl‘lumină 
(la rotonda scriitorilor din parcul 
Clșmlglu) — S3J0; 51,15.

a Desculț In parc 1 MIORIȚA 
S; 11,15; 13,53: 15.43: B; “ 
o Puterea șl Adevărul î 
GAȘ1 — 13^3: 19.
a Ultimul domiciliu cunoscut i 
CENTRAL — 9.15; 11,52; 13,45; ,10: 
U,I5; SJJ3. .
a Anclieia de Uphold „Excelsior* i 
DRUMUL SĂRII — 13.333; 17.45; 50 
a Go ya : COTROCENI — 10 J3: 19. 
a Adio, domnule Chips ! : VIITO
RUL — 15.45: 19.
a Anchetatorul a FWREMCA — 
1049: 18: S3 J0,
a Nu le Întoarce : VITAN — B,»: 
H: 23.10. la grădină — 50,13.
a Toamna cheyennjlor : POPU
LAR — 15,33; 19, COSMOS'— 13,K;
19.
o Femei tn ofsaid : - MUNCA — 
16: 18: M.
a Beata : lAROJdET — 15,»; 17,33; 
19.1'3.
Q Legenda 1 MOȘILOR — 13J0; B. 
A Această femele s GRĂDINA 
MOST' OR - M.B.
a 19 fete șl un marinar : PRO
GRESUL — 15.73:’ li; 53,15.'
,« Silvia I RAHOVA — 15,93; 10; 
59,13.

Revenim asupra unul semnal cri
tic. în Județul Constanța, acum, la 
recoltarea griului, datorită neasigu- 
rărll unor mijloace de transport, co- 
respunzăloarc, se irosește o parte din 
producție. Urmărim pe drum coloa
na de autocamioane de la autoba
zele din Iași și Suceava, repartizata 
să lucreze mici la Constanța.! Pe flc- 
rarc din ele serie clar : „Bun pentru 
cereale 1872*. Cit de "bune slnt," ne 
convingem pa drum. Recolta, gata 
treierată, se scurge printre obloanele 
neetanșclzate ale caroseriilor. Decât 
să se irosească de pomană, copiii de 
prin satele Ciocirlla, Cobadin, VII- 
șctara, Petreni string pentru păsări 
boabele de griu de pc asfaltul șose
lei. Greu de evoluat plerderlla la 
Irnnșp-ort, dar, Judecind după sacii 
strlnșl de pe șosea, se npre-dază că

„Ce-țl doresc eu fie, dulce Românie / Țara, mea 
do, glorii, fura mea de dor? / Brațele nervoase, 
arme de tărie, / La trccutu-fl mare, mare viitor 1

Furdul,' Napoleon 
Crețu, Cornellui Co-, 
man, Sandu Stlctaru 
— ln rotondă ikr fi 
auziți Ml hali Sado- 
veanu .„spunind* din 
Emlnescu, Tudor Vla- 
nu rllmlnd versuri din 
George Coșbuc, Geor
ge Vraca trnnstor- 
mlnd intr-un adevărat 
spectacol „Scrisoarea 
a

Să menționăm 
recunoștință numele 
realiailorllor acestui 
spectacol închinat 
conferinței, care n pus 
ln evidență, Încă o 
dală, prețuirea po 
care partidul a acor- 
dal-o Întotdeauna 
marilor noastre valori 
ar italice, angajării lor 

■celățcneșll,' mesajului 
lor’ de vibrant, patrio
tism, mereu actual, 
neatins ‘.de trecerea 
vremii : Alecu Po- 
povld — autorul sce
nariului, Olimpia Ar- 
ghir — semnatara re
giei,- Romeo Vanlra și 
Dan Popovlci — au
torii sunetului, țl Till 
Constantinescu, cel ce 
a conceput culoarea. 
Intensitatea șl jocul 
luminilor, fădndu-le 
să dea o adincă vi
brație pietrei, să re
leve simbolurile poe
tice ori să consoneze 
miraculos cu drama
tismul versurilor.

1S; 1®,13, la grădină — 33,13.
a Artă-teară dansăm ln familie s 
UNIREA - 10; 18,10, la grădină - 
£3,33. PACEA — 13,45; U; S3. ’
a 59 C®0, leghe sub mirt t GRIVI- 
TĂ — 0; 11,13; 13,»: 13.45; 10.13; 
Î),Î3, FLAMURA — 0; 12; 13; 10;

I îi n
o Odiseea generalului Josâ ■ URA
— 15 J2; 18.
'•‘Genuveva de Brabant s GRADI
NA, LI HA — 50.5S.-
o Casa do sub arbori : GLORIA
— 8; 11.13: UJ9; 18L■-18.18; !M,39. 
TOMIS — 0; 11.10; 1540; 18; 18,13. 
la grădină — 51,93.
a Osceola - BUZEȘTI — 13,72; 18. 
la Srădlnă — 50.».
a Robin Hood i DACIA — 9; 11,15: 
13,30: IC. 18.18;-59^9.
a Procesul alb ; CIULEȘTI — 
13.3.1: 33: 50,33
a Felix șl Olllla ; FLACĂRA — 
1040:1®.’ - ■
a Mărturisirile unul comisar de 
poliție făcule procurorului repu- 
bUelI I VOLGA — 9; 11.13; 13.23- 
T8;'.18JI9: 50.43.- -
a ■ Pentru ca se Iubesc : FEREN
TARI-— 15,35; 17,43; 50.

r»! ■JÎ- /?« ,

it;
’M'L’ ” ■”

Telediverttame.nl
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Vineri s-nu încheiat. In Capitali 
lucrările reuniunii privind dezvolta
rea Industriilor Ho . Îngrășăminte și

Plecarea deputatului

fer Valea JIuluL

pozițiile luptei împotriva 
mulul, Partidul Comunist 
nla șl-a manifestat ferm 
tea cu poporul vietnamez, 
te popoare dih Indochina,

Dclegoția agricolă din Iran

SCINTEIA - sîmbăta 15 iulie 1972

CELUI DE-AL III-LEA CONGRES 
AE PARTIDULUI COMUNIST DIN REUNION

SAINT-DENIS
Oragl tovarăși, ' . ’
în numele comuniștilor, nl oamenilor muncii din Republica Socialistă 

România, vă adresăm dumneavoastră, delegați la congres, tuturor comu
niștilor .și oamenilor muncii reunlonezl.un raid salut frățesc șl urări de suc
ces deplin in desfășurarea lucrărilor, congresului

Animați do profunde sentimente Intcrnnționnllsle; membrii partidului 
nostru, poporul român ufmăresc cu interes șl caldă simpatie activitatea 
Partidului Comunist dbi R6unlori pentru Înfăptuirea asplrațiLlor de libertate, 
progres și prosperitate alo poporului reunionez, Împotriva politicii cercurilor 
imperialista șl neqcoloniallste, pentru triumful cauzei'păcii șl socialismu
lui. Vă dorim, dragi tovarăși, noi victorii in lupta șl activitatea dumnea
voastră . ,

Slntein convinși că relațiile tovărășești, do strlnsă prietenie, statornicite 
Intre Partidul Comunist Român șl •Partidul" Comunist din Reunion,- vor cu
noaște o dezvoltare continuă ln interesul Întăririi prieteniei dintre parti
dele șl popoarele noastre, ol cauzei unității mLșcărli comuniste șl muncito
rești Internaționale, a tuturor forțelor antiimpertallsle.

Cu salutări frățești,

îrtHmrii Ba C. C.
.C ■ ;. -«• * * . ■■

Vineri, tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitatului Executiv, al 

-Prezidiului permanent,' secretar 'âl 
C.C. ol P.C.R., s-a7 intllnlt cu tova
rășul Ello Quercfoll, membru ni. Di
recțiunii Partidului Coniunlstjtnllan, 
rare, ln Invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,

, V 9 6-ă MStt. *• ■ C*W£îS'-53rM ■ L- -Se t.-.” 535 :>.■ tjjj 5

- COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale .
Domnul GIULIO ANDREOTTI

Președintele Ccmailiulul da Miniștri al Republicii Italiene

" ■■ . ........ HOMA
Cu prEeJul în vestirii ‘dumneavoastră; în 'funcția de .președinte al Con

siliului de Miniștri al Republicii Italiene, .vă adresez, Excelență, calde 
felicitări șl irtrJ de succes în îndeplinirea atribuțiilor de înaltă răspun
dere car© vă revin.

îmi exprim iconvlngerea că bunele rolnțli do prietenie șl colaborare 
. .-•dintre România.șl Italia se vor dezvolta șl pe viitor, în folosul ambelor 

' noastre popoare, al păcii șl înțelegerii Internaționale. rz»'fau-

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

? al Republicii Socialiste România

șl-a petrecut concediul de odihnă In 
țara noastră?

Cu acest prilej s-n făcut un schimb 
de^părerl asupra evoluției situației 
internaționale actuale și au fost dis
cutate unele aspecte ale activității 
P.C.R.Ș1 P.C.I. ?

întUnirea s-a desfășurat Intr-o ht- 
mosferă caldă, tovărășească.

Ministrul, a facerilor externe al Ro
mâniei, Corhellu Mănescu, a transmis 
o telegramă de felicitară ministrului 
afacerilor externe al Italiei, Glusep-;

’"reflzl, zz zzzzl^ —...J.L La a-pe Medici, cu ocazia numirii în 
ceasta funcție.

*
Vfacri- după-amlnză £ 

plfaln, indrepilndu-se 
președintele Conslliuli 
al orașului' Helsinki, 
neh, cu soția, rare a făcut o vizită, 
în țara noastră.

La plecare;'pe aeroportul Otopeni, 
erau prezențl' Gheorghe Cioară, pri
marul general'al Capitalei,'Dumitru3 
Joițn, prlm-vîceprcședlnte ăl Comi
tetului executiv al Consiliului "popu
lar al municipiului București, alte7 
persoane oficiale, precum șl Fertil 
Kaukonen, Însărcinatul cu afaceri 
ad-interkn al" Finlandei la BucureștL

*
Pe lingă Camera de Comerț a Re

publicii Socialista România a foști 
constituit Comitetul economic româ- 
no-Japonez, prgnnLsm caro urmărește 3 
promovarea, pe toate căile, a schim
burilor comerciale, a colaborării și 
cooperării economice, .pe,. muUJpte 
planuri, dintre ’npfeĂpfcripSitonțfL 

ființă Comitetul- economic, jnpono- 
romăn.

a , părăsit Ca- 
spro patrie,' 

ui1’ municipal 
Jussl SnuHro-

1

■I

7

J

J
ii

-J

, 1 î - ’

, ,r’ s ’ ” ■ *
Vineri, tovarășul . Mihai Gere, 

membru supleant al Comitetului E- 
xecullv, secretar al C.C. al P.CJL, 
s-a Intllnlt cu tovarășul ■ Dinos 
ConstMitlnou, membru al Biroului 
PbllUc șl ■ al Secretariatului ;Centrnl 
al Partidului Progresist nl Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.IX), care 
ș!-n petrecut concediul de odihnă In 
țara noastră.

*

Tn cadrul Intilnlrll s-a procedat 
Ia o Informare reciprocii privind ac
tivitatea șl preocupările, celor două 
partide șl ș-a.realizat un schimb de 
păreri: ln unele - probleme de interes 
comun.

■ întllnlren s-a desfășurat. Intr-o at
mosferă caldă, tovărășenscă.

împlinesc 50 de nnl'de lă crea-» 
rea. Partidului Comunist din-Japo
nia.— încercata avangardă doduptA 
a clasei muncitoare, a forțelor demo
cratice șl progresiste Japoneze,’ forță 
Importantă a vieții politice naționale, 
detașament activ al mișcării revolu
ționare contemporane. Cu profunde 
sentimente de simpatie 
late internnțlanalistă, 
Întregul popor român

5

Recepție cu prilejul sărbătorii
naționale a Franței

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Franței, Fronds Marcel Marla Le
vasseur, ambasadorul acestei țări ln 
București, a oferit vineri o recepție.

Au luat parte Mnpea Măncscu, vi
cepreședinte nl Consiliului de Stat, 
acad. Bie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, pre
ședintele grupului parlamentar de 
prietenie România—Franța, Comellu 
Mănescu, ministrul afncerllbr exter
ne, Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Vasily Rfiuță, ; adjunct ,R nl 
ministrului comerțului exterior, ge
neral-colonel 1 Sterlan ’ '.Țlrcăjj'' adjunct 
ai, mlntelrului forțelor armate, Du
mitru Jolta, prlm-vlcepreședlntc al

5

Consiliului popular al municipiului 
București, conducători ai -unor Insti
tuții centrale șl obștești, academi
cieni șl alțl oameni de știință, artă 
șl cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au participat șefi ni misiunilor di
plomatice acreditați la București și 
alți membri al corpului diplomatic.

0 ■A’ - . • -
Cu ocazia sărbătorii- naționale a 

Franței, ambasadorul Frauds Marcel 
Marie Levasseur a rostit,. vineri, o 
cuvintare ln posturile, noastre de ra
dio șl Televiziune.

' i
(Agerprcs)

pesticide din țările ln curs de 
dezvoltare, organizată sub auspiciile 
Centrului comun .ONUDI-Românln, 
pentru cooperare Internațională ln 
domeniul Industriei chimica șl pe
trochimice.

La lucrări nu participat G5 de de
legați din 12 țări, precum și spccln- 
Ușt! al Comisiei "economice O.N.U. 
pentru Europa șl F.A.O.

în recomandările și concluziile 
reuniunii s-a propus cn Centrul co
mun ONUDIrRornânln ,po baza do
telor furnizate de diferite țări pro
ducătoare de îngrășăminte șl pesti
cide, să Întocmească studii care să 
fie difuzate țărilor ln curs de dez
voltare.

Cn.șl cu ocazia unei Intllnlri an
terioare, S-a aprecia', utilitatea ares
tul, centru comun și s-n solicitat ca 
prin lnterraeditil Iul să se organi
zeze In România cursuri de. perfec
ționare a cadrelor tehnice din țările 
!n,r curs. de dezvoltare . ln domeniul
îngrășămintelor șl 1 al pcsllcidelor.

Portlripanți- de peste hoiare nu 
vizitat cu acest prilej Combinatul 
chimic din Craiova.

Vineri s-n constituit secția Teorie, 
metodologie, ’ Ir.vfițflmdnt m EASS®ifiTh!j 

------- (AROMAR).
In programul

româno de marketlni
Acțiunea bc Înscrie „.
AROMAR, de promovare șl perfec
ționare a activității dc marketing ln 
țara noastră prin Înființarea de secții 
specializate.

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala dr. Agostlnho Neto, președin
tele Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolel, care a făcut o vi
zită de prietenie ln țara noastră la 
invitația C.C. aljP.CJL

La plecare, oaspetele n fost ■ sn- 
. 'Ș : ‘ L ... ■ r. : ' , ■' 1

lutăt de tovarășii Ștefan Andrei, se-; 
ere tar ol C.C. al P.C.R.. Ghlzcîâ 
Vass, membru a! C.C. al P.C.R., șl 
Constantin Vasiliu, adjunct do ' șef 
de secție la C.C. nl P.C.R.'

(Aserorca)

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Delegația Mișcării Evoluției Sociale a Africii Negre 

(M.E.S.A.N.) din Republica Africa Centrală
cunoștință de modul ln care .eâlo, asi
gurată asistența ' -sanitară ln' țara 

'f.oastrâ, au primit explicații ln legă
tură cu organizarea procesului de în
văță mint pentțu formarea, cadrelor! 
de specialiști din agriculturii.

Vineri dimineață, delegația ML?-' 
cărll Evoluției Seriale a Africii 
Negre (M-E-S.AN.) . din Republica 
Africa Centrală a vizitat Policlinica 
„Titan* șl InsLitulul Agronomic' din' 
București.

Cu acest prilej, oaspeții, au' luat

Președintele Comisiei pentru pollticâ externâ 
^-PnriamentuluMKustjlel

șl solldnri- 
comunlștll, 

, - Iau parte la
această mare sărbătoare a tovarășilor 
j a none ri. care oferă prilejul unei re
afirmări a legăturilorde prietenie, 
respect reciproc șl cniaborare fră
țească dintre cele două partide 
noastre.

Partidul 
constituit 
Iulie 1922, 
ilegalitate, 
aspirațiilor de libertate ș| o" viață 
mii bună ale maselor muncitoare, a 
căror" exploatare dovonlșa lot mal 
crincenă in condițiile dezvoltării ra
pide a capitalismului la sfirșltul se
colului al XiX-lea șl Începutul seco
lului al XX-lea. în perioada avintulul 
revoluționar, determinat de victoria 
Morii Revoluții Socialisto din Octom-- 
brie. In Japonia luptele muncitorilor 
Împotriva exploatării, nle țăranilor 
împotriva asupririi șl reureșlunllor din 
partea latifundiarilor semifeudali, nle 
unor largi categorii socinle-impoirlva 
regimului absolutist nu cunoscut o “ 
mare amploare. în aceste ImDrelurȘri. 
crearea Partidului Comunist dlnț Ja
ponia, cn partid do tip nou, călăuzii, 
de Învățătura rnarxist-leniribilă, 11 
marcat începutul unei noi etape 
in lupta revoluționară ’ șl democra
tică n poporului japonez. Slujirea 
plină , de abnegație aIntereselor7 
fundamentele ale clasei muncitoa
re,' a întregii națiuni," : situarea ln 
primele rindurl ale laplcl pentru 
democrație șl’ Independență - națlo- 

; nală, Împotriva rcaețldnil și lim- 
pertallsmulul,, pentru eanza gene
rală a socialismului si păcii au însu
fleții: P.CJ. dc-a lungul activității 
sale semicentenare.
'Partidul Comunist din Japonia s-n 

dezvoltat șl s-n călit.ln condiții ex
trem de anevoioase ; timp do peste 23 
de ani, plnă la capitularea Jnponlef ln 
cel de-al doilea război mondial, el 
sl-a duș lupta In adîncă, Ilegalitate, 
infruntlnd cu curaj și Înalt «filrtt de 
sacrificiu teroarea șl represiunile 
cHnccne alo reacțlunii șl regimului 
militaro-fascist. Dar nici temnițele, 
nici teroarea, nici 'Încercările- opor- 
timlste. de n-l; submina din Interior 
n-au putut să Încline stindardul de 
luptă al partidului. Destățurind o. 
Intensă activitate de clarificară ideo
logică, strlnglndu-șl rțnduflîe șl dez- 
voltlnd. legăturile cu masele. Parti
dul Comunist din Japonia șl-n spo
rit, considerabil prestigiul șl Influența ... ~

cl’ilva candidați ■ in cadrul 
Muncitorilor și' Țăranilor

ale

Comunlst din Japonia 
la- congresul’ Unul la 
la Tokio, In condiții 
Crearea sa a dat expresie

a-a
15 
de

«.-

ale națttinll Japoneze. Pozițiile, con- 
ffirucUve. patriotico ale ;P.C.J. au 
contribuit la dezvoltarea alianțelor 
sale'șl la sporirea, influentei «ale na 
arena politică Japoneză. La alegerile 
generale din 1M). tn Camera Rcpre^ 
zentantUor’ airftet ales! M de candl- ' 
dntl ai partidului, pentru care au 
votat 3 milioane de .oatpenl. , , .

Temlndu-so' ,de forța .tsa, crescSndă, 
reacțlunea, Încurajată de forțele de 
ocupație, a silit partidul să treacă ln” 
10S0 in fiemillcgalltate ; aceste con-, 
dlțJl vitrege au favorizat sciziunea 
provocată de o parte ra conducerii da 
atunci a partidului. Ulterior, parUdul, 
a izbutit să lichideze dificultățile lvlto, 
ln calea luptei sale, să-șl consolideze 
unitatea, 1 să obțină, restabilirea "statu-; 
tulul legal si să doblnderuscă un rob 
primordial in lupta .tot mal Intensă a 
poporului Japonez' pentru democra
ție, Independență șl pace.

Cel de-al VlȚI-lea Congres, ținut .in 
1I30Î, a adoptat Ui unanimitate Pro
gramul parâduluL care, pornind de la' 
considerentul că prlndolllc funda-, 
mentale nle 1 marxfcm-lenfniaroulul 
Imbrară în flecare tară. forme con
crete ln -funcție de particularitățile 
saedflce, a elaborat problemele alra- 
teglel și tacllcll revoluționare, In 
condițiile actuala din Japonia — țară

i
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Deputatul american Paul Findley, 
membru al'Comltetuiul afacerilor ex
terne șl al Comitetului pentru agri
cultură nle Congresului S.U.A., care 
a făcut o vizită In țara noastră, ln 
Invitația Comisiei pentru politică ex
ternă n Marii Adunări Naționale, a 
părăsit vineri dimineața Capitala.

*
înainte de plecare, deputatul ame

rican a avut o'convorbire cu redac
torul Agerprea Constantin Oprlcă, 
căruia l-a declarat, Intre altele : Vi
zita-mea In România m-a ajutat să 
cunosc mal bine această țară*, aspi
rațiile el spre libertate șl o viață 
mal bună. Faptul că țara dv. Între
ține relațll bune cu toate țările, in
diferent7 do orindulrea lor 'sdctal- 
polltlcă, poate constitui un exemplu 
demn dc urmat șl pentru alte țări, 
nștpulca spune chior șl-pentni S.U.A. 
întordndu-mă acasă, voi face cunos
cuta realitățile românești, nu numai 
colegilor mei din Congres,- ci și po
porului’ american.

Tn ce privește relațiile amerlcnno- 
române, cu slnt Inițiatorul proiectu
lui de lege In Camera Reprezentan
ților'a Congresului Statelor Unita cu 
privire ln acordarea clnuzel națiunii 
celei mal favorizate In relațiile co
merciale cu România. Această pro
punere a fost primită favorabil do 
guvern șl cred ,cfl vn Qven același 
succes In Congres șl, va deveni tn 
curind lege. Aceasta va pune capăt 
unei nedreptăți' caro a-a manifestat

față do .România: De altfel, relațiile 
romflnoramerlcano In diferita dome
nii slnt bune, șl In, nceastă. privință 
viitorul este foarte promițător.

Slnt foarte reatnoscâtor președin
telui Nicolae Ceausescu pentru cin-: 
stea ce ml-a1 făcuirt*. de-a-mi acorda 
o Întrevedere. Am avut, cu această 
ocazie, o discuție pfoarle Interesantă 
In cursul căreia au .fost abordata 
atlt relațiile bilaterale,’.cit șl unele 
probleme alo eltuațlel Internaționale.

Răspunzind la o. Întrebare referi
toare fo, rolul parlamentelor ln reali
zarea securității, deputatul american 
a spus : „Nutresc convingerea că 
viitoarea conferință ‘pentru securita
te europeană vn fi Încununată de 
succes. A sosit momentul ca proble
mele rămase litigioase, după cel 
de-al, doilea’război mondial să-șT'gă- 

: seasefl, reglementarea. Parlamentele 
au un rol important dc jucat ln 
această -privință. In ultimul timp, In 
Congresul S.U.A. a avut toc o pu
ternică mișcare In .favoarea reduce
rii trupelor' americane staționate tn 
Europa. Cred că această conferință 
va putea fi organizată la Începutul 
anului viitor*, tn continuare. Interlo
cutorul n subliniat că In discutarea 
complicatelor probleme care stau as
tăzi tn fața omenirii, deci șl fo n 
celor ce vor fl înscrisa pe agenda 
conferinței, toate 'țările, marT sau’ 

■ mlcj, trebuie să-șl alM partea lor de 
; contribuție;. Cred că S.U.A. "doresc 

acest lucru j—n Încheiat .deputatul 
american. '■

Cu prilejul vD.Hcl pe core o face 
în țara noastră, Karl CzerneLz, pre
ședintele Comisiei pentru politică ex
ternă a Parlamentului Austriei, se
cretar nl Partidului Socialist Aus
triac, Rudolf Bogner, însărcinatul 
cu afaceri a.1. al acestei țări la Bucu
rești, a oferit vineri seara un dineu.

Au, participat Mlhal Dalea, preșe
dintele "Comisiei 'pentru' politică ex
ternă a. M.A.N., Alexandru Senco- 
Vlcl, președlritclc grupului ‘ parla
mentar pentru relațiile dc prietenie 
Romănln-Ausiria, Voslle Gllgn, ad
junct ol ministrului afacerilor ex-

. Contlntilndu-șl ' călătoria In : țara 
noastră, delegația do parlamentari 
socialiști elvețieni,,'condusă de dr. 
Arthur' Sehnild/ președintele; Parti
dului Socialist Elvețian, TnsoUtă de 
tovarășul Mlhal Dalca, membru su
pleant nl Comitetului Executiv , al 
C.C. al P.C.R., președintele Comi
siei de politică externă a' M.A.N.,’ a 
vizitat Județele: Prahovo șl Brnșov.

La grupul petrochimic Brazi, de
legația a fost salutată de tovarășul 
Iile Clșu,, membru nl C.C. nl P.C.R.,Hie-CLșu,. __ .r,_,_____ ,
prfm-sccreinr al. Comitetului' juder' > 
țean Prahova al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, șl 
alțl reprezentanți ni organelor jude
țene; de partid‘șl de stat.1 ~

In Județul Brașov, delegația elve- 
țțanfi i- s-ja 'Intllnlt,, la sediul comlte-

Delcgația muncitorilor din R.P. 
Chineza, condusă ds . Sen Mao-kun, 
membru nl C.C. nl 'P.C. Chinez, mem
bru al Biroului Permanent al 
telului provincial Hănan nl P 
nez, președlnfeie CbnfeflnțȘl 
zentanților muncitorilor: din 
ăla Hfinanj.cnre vizitează țara noas
tră, a făcut <J jscurtă ■ călătorie prin 
stațiunile de pe Valea Oltului șl apbț 
s-a oprit In Județul: Hunedoara.

• La Constanța, București, Craiova șl Cluj — preparativele 
sint gata • Primii oaspeți — fotbaliștii francezi șl belgieni — 
sosesc astăzi • Echipa noastră (cuprlnzind cljlva lnternallo- 

; nall) vizează titlul 1 , .
Campionatele europene universita

re de fotbal — a efiror ediție din 
acest an va aven loc în țara noastră, 
sub egida F.I.S.IL și U.E.F.A. șl ln 
organizarea directă a U.A.S.R. șl 
F.11.F. — vor Începe săptăminn vii
toare la Craiova, Cluj, București Ași 
Constanța, eu meciurile preliminare 
(pe grupe). Ieri, ln comisia centrală 
de organizare,, reprezentanții presei 
au fost informați că tonte preparati
vele pentru primirea oaspeților 
pentru desfăiuraren propriu-zisă 
competiției slnt cn șl încheiate.

șl 
a

___ _________ _ _ __ fie” 
altfel, astăzi după-amlază slnt aș
teptate să' sosească, pe calea acru-. 
Iul, echipele studențești de fotbal ale 
Franței șl Belgiei, componente ale 
grupei n m-n (do la București) îm
preună cu selecționata Ungariei, ce 
va sosi mii ne seară. Din grupa I (ln 

' Craiova) fac pnrlo echipele Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei șl Luxem
burgului, Ln Cluj, In preliminarii, 
vor evollia selecționatele Spaniei, 
Angliei, Iugoslaviei șl Bulgariei, iar 
ln Constanța cchlnele Olandei. R.F. 
a Germaniei, ■ Maltei șl României.

Meciurile preliminare — care ur
mează să stabilească echipele calî- 
'ctile pentru jocurile finale — vor 
:ea loc miercuri, vineri și duml- 
Să, In cuplaj. Tn completarea gru- 

nr de In Craiova șl București. 
..nlzatorll au admis participarea 

selecționata studențești locala

— Universitatea Craiova șl Spor
tul studențesc București, ale căror 
meciuri Insă nu vor conta in stabi
lirea clasamentelor grupelor. Faza 
decisivă a competiției se va desfă- 

; șura intre 25 șl 30 iulie, la Con
stanța, reunind opt formații, primele 
două din flecare grupă preliminară.

în lupla pentru obținerea ’ titlului 
de campioană europeană universi
tară se Înscrie — cu șansa serioase, 
sporite și do faptul d Joacă ln fața, 
suporterilor proprii — reprezenta
tiva țării noastre (In lot- se uflă 20 
de fotbaliști, studenț! la diferite fa
cultăți șl instituie do lnvățămlnt su
perior). Din rliidul selecționaților 
tricolori fac parte fotbaliști dintre 
cel mal cunascuțl, In frunte’cu di- 
namovLslul Cornel Dinu, Ion Oble-' 
meneo și Toadcr Țarălungă (Uni
versitatea Craiova), Dan Anca (Uni
versitatea Cluj), VasIIe Slmlonaș 
(Politehnica Iași). Antrenorii C. Cer- 
nâlanu șl R. Colrmac definitivează 
In aceste zile formula de echipă. 
Antrenamentele ’ se desfășoară • pe 
stadionul central din Constanța, toți 
jucătorii mnnlfestlnd o vervă deo
sebită șl o maro „poftă , de goluri". 
La un recent med de antrenament 
(cu 'Electrica Constanța) au>- marcat 
In poarta adversă dt Intr-un meci.. 
de rugbl. golgeterul campionatului^ 
Oblemenco, nedezminț" 
de această dată.

Delegnțfa Republicii ’ Populare 
Congo, condusă. ;de Alfons Gangoue, 
ministrul agriculturii,, apelor șl. pă
durilor, care face o vizită ln țara 
noastră, a avut convorbiri cu minis
trul economiei forestiere șl materia
lelor de construcții, VasUe’ Patlllncț, 
eu alți membri ni, conducerii minis
terului, privind • posibilitățile de dez
voltare a cooperării Tn domeniul ex
ploatării șl vr.lori'icfi.-l! superioare a 
lemnului din RJP. Congo.

Membrii delegațleL nu vizitat In
stitutul de cercetări șl proiectări pen
tru industria lemnului, Combinatul

terne, Tudor Ionescu, membru al Co
misiei pentru. . politică externă a 
M.A.N., prot unlv. ctr? Jeon Llves- 
cu, membru al :Comltetulul de con-' 
ducere ol Grupului parlamentar pen
tru relațiile de,prietenie Romănla- 
Austrla, șl deputății, Anton Brclten-, 
ho fer șl Mircea Rcbrennu.

*
în cursul zilei de vineri, Rari Cz.cr- 

netz a făcut o călătoria la’ Brașov. 
Oaspetele a avut o Întrevedere -cui 
Eduard , Elscnburger, președlnlelei 
Consiliului oamenilor muncii de 
țlonolltato germană din România.

tulul județean do partid, cu tovară
șul Constantin Dr-ăgan, membru al - 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. prlm-secrotar ol comitetului 
județean de partid, președintele 
consiliului popular Județean, șl alți 
membri al’ biroului comitetului ju
dețean do partid.

Oaspeții elvețieni au vizitat apoi 
urina „Tractorul*, I.A.S. Prejmer șl 
obiective turistice din județ;

1 .. . . *
Membrii delegației P.S.E. s-au fn- 

tllnlt, de asemenea, ' cu tovarășul 
Dan Marțian, prlm-sacretar ol C.C. 
ol U.T.C., ministru pentru - proble
mele tinerelului, șl cu tovarășa La
risa Muhtcanu, secretar al Consiliu-’ 
lui Central al U.G.S.R., șl alțl mem
bri ai conducerii U.G.SR.

• 51 Tr’X’? - Ifî Lv' Tț ’■ Hii- 
în cursul zilei de vineri au ___

vizitate exploatarea minieră Lupcnl 
șl noile cartiere alo ornșuluL ;

Oaspeții au avut tf: convorbire In 
comitetul de partid al Exploatării ml-- 
nlcrc, cu muncitori șl activiști sin-; 
dicali, in cursul căreia , au fost În
fățișate principalele realizări, preo
cupările prezente șl de perspectivă 
ale colectivului din acest, important 
centru minier al’ bazinului carbonl-

rta. exploataro șl Industrializare a 
lemnului din Pitești, oile obiective 
din acest, sector.

Vineri, oaspeții congolezi nu avut 
convorbiri Cu Angelo Mlculescu, ml- 
nLstrul agriculturii, Industriei nil-' 
mentare și npelor. Cu acest-prilej au 
fost abordate problema privind coo
perarea economică șl tehnlco-ștlin- 
țiflcă In domeniul agriculturlL

în ,curau! .aceleiași zile au fost vi
zitate Institutul .de cercetări pentru 
cereale : șl plante’tehnice doj la Fun- 
dulea și Combinatul avicol Crevedla.

Delegația guvernamentala a Statului de sud-est 
al Republicii Federale Nigeria

' Delegația guvernamentală a Statu
lui do sud-est al Republicii Federa
le Nigeria, care : întreprinde o vizită 
ln țara noastră, a sosit vineri la Pi
tești. ■ - , '

La sediul comitetului județean da 
partid, oaspeții au fost inllmpinați 
de Gheorghe Năstnse, prlm-secrelar 
al Comitetului Județean Argeș al

P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean. In continuare, membrii 
delegBțlel au vizitat Combinatul de 
exploatare șl Industrializare' a Icni-, 
nulul, fabrica de .stofo, „Argcțca.na”,' 
Întreprinderea „Textila* din munici
piul Pitești, precum șl 'monumente 
ale arhitecturii medievale românești 
din orașul Curtea do Argeș; - . - 4l.jj' ,1» WyJ,. .

? : ' ■: "Ț>

Vineri dupfi-amlază a sosit ln Cn- 
pHalfi o delegație agricolă din Iran, 
condusă de Hossein Mlr-Heydar, ad
junct nl ministrului agriculturii șl 
resurselor naturale, pentru a parti
cipa Ia lucrările celei de-n doua se
siuni a subcomisiei mixte româno- 
Iranicne pentru agricultură.

Oaspeții iranieni au- fost Milutațl, 
Ia sosire pe aeroportul Otopenl, de 
Barbu Popescu, șeful Departamentu
lui agriculturii de .stat, precum șl 
reprezentanți al ambasadei Iranului 
la București

(Agcrpres)

politică. La ’alegerile din 4028 jpeni 
Camera' reprezentanților, P.C.J. 
desemnat 
Partidului _ ,
flegal), reușlntl,șă .obțină două toqfti;

35 în 'itofTîapohla a declanpit‘JrăS>0-^ 
Iul de agresiune In regiunea nord- ? 
estică n Chilii'!. Acțtonlnd ln:spiritul 
adevăratelor Interese patriotice șl al 
Intemațlonallsriîuhil, Partidul Comii- 
nhrt' din Japonia a fost singura forță 
politică din Japonia ce șl-a manifestat 
cu fermitate'opoziția față de • acest 
război bnpertalkt. a combătut atitu
dinile oportuniste față de politica 
cercurilor reacționare, a mobilizat 
mase largi de muncitori, țărani sl 
Intelectuali împotriva agresiunii. 
Această poziție a alros furia forțe
lor reacționare agresive, care au dez
lănțuit o erlneenă teroare anticomu
nistă, Un șir de remarcabili condu
cători al P.CJ. au fost asasinați, 
alții aruncați In Închisoare. Tova
rășul Sanzo Nosaka șl alții nu tre
buit ,să:$I desfășoare activitatea de 
porte hotare. Tor tovarășii Kenji 
Miyamoto, Satoml Hakamada — din 
închisoare.

După infrîngerea mUItarlfimului 
Japonez în cel de-al doUoa război 

. mondial, partidul comunist, 
din Ilegalitate;
prestigiu considerabil crescut, și-a 
ridicat activitatea pe o treaptă' supe
rioară, ln fruntea mișcării proletare 
șl democratice care a luni un mare 
hvint. Comuniștii .au fost organiza
torii/mișcării. sindicale renăscute, 
Inițiatorii și susținătorii bătăliilor 
muncitorești șl acțiunilor de masă 
pentru spllcorea integrală a prevede
rilor Declarației dc ln Pdtsdam îm
potriva refacerii monopolurilor, pen
tru democratizarea vlețU publice, 
pehtru' îmbunătățirea condițiilor da 
trai ale celor ce muncesc. -In con
dițiile menținerii Japoniei sub ocu
pația fortetor armate alb S.U.A 
sl. ulterior, eihd. prin ..trata
tul ■ separat . de nnce" ai. nrin așa- 
mimltul ..tratat’ de securitate japono— 
american" suveranitatea națională a 
țării a continuat șă fie știrbită, Parti
dul Comunist - din - Japonia a devenit 
șlegnrul luptei pentru Independență, 
ia depiis eforturi neobosite pentru a 
ralia pe această platformă forțele cele 
mal largi în vederea scutură
rii tutelei străine sl promovării In
tereselor de’ pace sl reală securitate

capltâiteă foarte dezvoltați -Potrivii ’ 
programului, P.C.J, cheamă forțale 
înaintate ale sbcietălii că. ’. liiptlnd 
împotriva capitalului monopolist Ja
ponez si a dominație! Imuerialfcmu- 
lul âmerîcan. -hă‘ 1 nf&ptuioKă ? o nou 5 
revoluției denfocrat-pbouJnrA.care să 
ducă In T&urjicâ. unei Jappnll hwte- 
pendente,; democratice^? ftașnlcc șl 
neutre șl care -să- fie- transforine. ul
terior. Intr-o .'reyoȘiitle «odioUșUL,

O ’ irtseshniltațe deosebită ■ ln - viața < 
P.CJ. a> avut Congresul al XMea. j 
ținut In iulie ’ 1070. In raportul ‘ nre- , 
tentat de 'tovarășul»Kenji" Miyamoto, i 
in alte doormente nle coneresultH. fee! 
stabilesc prlhelnalele -obiective de . 
luptă ale partidului’, neutru anii *70. 
menite/să. deschidă calea unei adinei 
reînnoiri DOllUcp. între nrestea ?e 
anumoră : dexfllntarea „tratatului de 
securitate*.'- lichidarea bazelor mili
tare sirâine. retrocedarea completă a 
Oltinawel cu lichidarea armamentu
lui nuclear do ne- Insulă : opoziția 
fală dusJoa'ftiipgnlfastărUe de reac- 
tîQH&fcm îxîllUe'șrfalâ do ori3I'.‘lSi”~ 
d'hțc' de reînviere a militarismului: 
apărarea drepturilor democratice șl 
a Intereselor vitale "ale poiiulaUci 
muncitoare-:'adoptarea de 
ferme de combatere a nenfcărll ma
relui capital fată de poluarea mediu
lui Înconjurător : democratizarea In- 
vățftmlntulul etc. Congresul a nu.", 
ca sarcină concretă crearea Fronlu- 
liii unit cu toate forțele democra
tice dornice de pace, neutralitate, de
mocrație* șl o viață mal bună șl a 
apreciat că este posibil să se ajungă 
pe această bază ta constituirea Încă 
In acest' deceniu a unul guvern de 
coaliție domocmtlc.t. . - .

Sltutndu-se în mod consecvent pe 
imperialls-. 
din Japo- 
solldarltă-.' 
cu celelal- 

_ ___________ ______ , chemat 
In permanență Ia sprijinirea; activă 
a lupte!; ^acestor popoare pentru 
respingerea asresluhll sl recunoaș
terea drepturilor' lor de a-s! hotărî 
singure destinele, ffiră nld im" ames
tec din afară. Partidul Comunlfil din 
Japonia ee ■ pronunță consecvent - pen
tru prietenie Intre popoarele Japonez 
și chinez, pentru restabilirea re_- 
lațUlor diplomatice - înlre Japonia 
și R. P. Chineză, pe baza prin
cipiilor . , coexistenței pașnice el 
mOlteâză- . pentru ? dezvoltarea unei 
mișcări, unificate,' pe scară națională. 
In vederea . atingeri! acestui obiectiv.

P.C.J. joacă un rol acilv !n viata 
mișcării comunisto - sl-- muncitorești 
Internationale, acționează perseve
rent pentru Intârirea unllfltil el. 
pentru coeziunea jintreguhil front- 
ontllmperlaHst. P.C.J. eo nronuntâ. 
ferm Pentru stricta anllcnrc n norme
lor fundamentale ale relațiilor din
tre partidele'comuniste. pentru res
pectarea autonomiei st csalltfitll. a 
nenfabstoculul în treburile . Interne, 
împotriva manifestărilor de sbrlflhlre 
din afară, a unor granărl fraettoqtete. 
antipartinice, apreciind că Imix
tiunile, sub orice formă. In treburile 
oltul partid constitute o violare Inad
misibilă a Intemailonaltamulul dto- 
letar. „Numai prin respectarea slrlc- 

■14 a principiilor Independentei, egali-7 
tfifll sl nelmlslfonll ln lupt» pentru.

?

■ ■ ■ ■■■. .' . ' '
euza comună, împotriva dușmanului 
comun, — \ a subliniat . tovarășul 
K.’Miyamoto ln raportul aău ln con
gres — poate fl creată o solidaritate 
reală șl fermă*. Apreciind consultă
rile șl discuțiile tovărășești' drept 
filnsurn' cale rațională’ pentru solu
ționarea divergentelor. P.C.J. consi
deră că. numai respectarea normelor 
fundamentale ale relațiilor dintre 
partide poate asigura refacerea sl În
tărirea’, unități 1 mișcării contuntete.

In răstimpul scurt care n trecut de 
fa Congreitul al Xl-len. P.C.J., con- 
ducerea sa. avlnd ca președinte al 
Comite tulul Central pe ■ tovară
șul Sanzo Noaalta. tar ca ' pre
ședinte al Prezidiului C.C. • pa 
tovarășul ■ Kenil ' Miyamoto. - au 
desfășurat o intensă, activitate, obțl- 
nind succese de scamă In dezi’oltnreu 
partidului. Linia spre făurirea Fron
tului unic al forțelor muncitorești ai 
progresiste o lnceoiit oă dea roade : 
ln timpul alegerilor locale, ln zone 
care cuprind -60 la nulă din'întrea
ga populație ■ s-a reușit «ă ee creeze 
fronturi comune la care- au Dartlclpat 
comuniști, socialiști sl ăke forte, po- 
lltice. Pe .această, bază, tn marile cen
tre Tokio. Ginită. Kyoto si..recent, ln 
prefecturile Okinawa al Saltama'. gu- 
vsnm.'wii »!■ primarii au ■ fost aleși 
cp sprijinul .Frontului unit nl forțe
lor demoda lice, din care face parte 
p.CJ. în prezent, circa 23 milioane 
japonezi trăiesc In zone aflate sub ad
ministrația focală a forțelor, progra- 
rlsle. în nlegerlfo parimnentnre, par
țiale, de anul trecut, numărul votu
rilor obținute de P.C.J. n-a ridicat ln 
3, milioane ; numărul deputațlforțrfăl 
In Dietă n ajuns la-24? -

Comuniștii. . poporul român ,. «o 
bucură, rincer de fiuccescic. obtlnui». 
de Partidul Comunist din Japonia, 
nutresc sentimente de adinei.prețui
re fată >deJact!vîtateă lîo'care acesta 
o desfășoară, ln 'avancnrdn clasei 
muncitoare, a’ domîuIii! teponez. rft 
șl Inrrihdurile mișcării, revoluționare 
Inlerpatlanale. î-t'J-.

Oameni! muncii din tara noaeir-X 
jșl :mamfostă deplina natlăfactle.fată 
do relațiile de slrinsă 'prietenie, co
la! ware sl mildnrlta'.c? pătrunse ds 
enîrit'principial, care s-nu statornicit 
'jptrel’iWzHduj' iComuhl’T, RomOn ' sl 
Partidul Comunist-dini Japonia —
parte-. Integrantă a relațiilor de cota- 
hprare principială,->tovărășească■•alo
P.C.R. cu toate narlldeJe comunlște și 
muncitorești.' întărirea ’ continuă n 

: Jngăturllor de prietenie, colaborare ei 
j solidaritate (tovărășească ,sL-.ă? găsit 

expresie’ în/ intensificarea schimburi
lor- de delegații, a Intllnlrilbr șl -con- 

; vorbirilor.’ oir.eau, prlieJii11 schi mburl
df‘păreri șl dc experiență,-în spiri
tul st’meî «1 respectului reciproc. 
Un moment 
vplta’fja: acestor 
constituit virila.

■'recut 1
legâtla 
varitanl

-«Minaist»___________ ■-*»’-BSB:. «SțMuaă :dt»__țp- 
vhrMăl’T^ieosae'^Ceaxișsscu. Comrf

•I

ln tara
P.G.J-
Kcnjl 

r tw

‘ respectului reciproc, 
remarcabil ■ lri dez- 

fiiino. relații 1-nu 
întreprinsă ar.n] 
noastră de de- 

cnndusă de lo- 
Mlynmoto, con- 

caro Ie-a avut cu 
conduiă

varMui.^tVîeoshe■■■ ceauseșcu. comu—e. 
nlMtuI comun, care Doarlă «omnătu- 
ra celor doi conducă to-1 de uar lhl. a 
refovnt că aceariă ■ vlzlifi a constituit 
un prilej de adînclre a ' eunoasferll 
reciproce.' de întărire b prieteniei mi
litante Intre cele doufi -partide sl tt 
exprimat velnta lor de b acllona pen
tru extinderea în continuare a bune
lor relătll dintre ele. pentru amnil-

• floarea leaăttrrilor de colaborare din
tre organizațiile obștesil. dintre cele 
două lări. Cele două partide e-nu nro- 
nuntat pentru dezvoltarea. In 'srilri- 
4ul coexistentei nașnlre.- a rauortu- 
ritor de coroborare, dintre Romfcita 
sl Japonia, Relavlnd’colncldenta nunc- 
tafor de vedere ln nrlncinalele uro- 
b'.enxs nle mișcări! comuniste Inter
nationale, P.C.R. șl P.C.J. 011 subliniat 
hotărlrea lor de a-ri aduce,șl In vii
lor contribuția la dezvoltarea ne bazs 
princfolala n relațiilor de solidaritate 
si colaborare dintre țările soctalls- 
te. dintre toate nartldole comuniste 
81, mtmcilorosl!. „Ele subliniază 
afirmă ln Comunicatul comun — că 
este mal necesar ca ortelnd să se în
treprindă, șl fa viilor eforturi wrre- 
vcrenle pentru depășirea, dlfleullăinnr 
evWienle. pentru ...
tarilor socialiste, a narfltlelor Comu
nista sl muncitorești., no hxz.a .prin- 
efolllor marxism-lenlnlsmulul sl In- 
.tejnnllonallsmnlnl proletar, ale Inde
pendentei. egalității, neamestecului In 
treburile Interne*. De ambele părți 
s-a anrectat că rezultatele acetici vi
zite, dezvoîtarca. In conlinuara a re- 
lă'Jfior reciproce răspund Iniercsolor 
cetor două narlide if boooâre. ser
vesc unită U! . ansamblului nartldefor 
comuhlște. cauzei generale n luplei 
autllmBeriailrtc. ■ ‘

Cu prilejul gloriosului jubileu, co
muniștii români, Întregul 'nostru po
por, odreslnd Partidului Comunist din 
Japonia,: tuturor oamenilor muncii 
din această țară, salutul foi? Ip-ț 
ternaționnllst șl cele mal Calde 
felicitări, le urează din toată ini
ma noi:șl mari succese In .lupta 
revoluționară pentru prosperita
tea șl, viitorul' luminos nl poporului 
Japonez, nentru triumful Idealurilor 
democrației, Independenței naționale, 
Dării el stxdallsmulul

0 cuvintare a tovarășului E. Glerek

VARȘOVIA 14 — Corespondentul 
Agerprea, L Dumllrașcu, transmite : 
Primul. secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward ■ Glerek, șl premierul Plotr 
Jarosiewicz au fost prezențl Ia da
rea ln exploatare a primelor ca pa
rități Ta uzina „Azoty* din Wlocla- 
wek, importantă Investiție a chimiei 
poloneze. Noul obiectiv va atinge o 
capacitate finală zilnică de aproxima
tiv 1 580 tone amoniac șl 1 E'OO tona 
arid azotic. Procesul do ' producție, 
bazat pe tehnologia $1 livrările din 
partea firmei franceze „E:ira“, este 
In întregime mecanizat și automati
zat. La festivitate au fost, dc ase-, 
menea, prazeriț.1 ,.A. Jordan, ambasa
dorul Franței io Varșovia; șl un grup 
numeros do speciali ști francezi. ■ 
■Xulnd cuvlntul ctf acest prilej,7 E 
Gierek a evocat tradițiile luptei re
voluționare și muncitorești ale ora
șului Wloclawck, precum șl dezvol
tarea susținută a Industriei- in anii 
puterii populare. H n aubllnlal Im
portanța deosebită a noului obiectiv

pentru agricultură și a accentuat 
necesitatea asigurării realizării' In 
termen a marilor Investiții In actua
lul rinclnaL

„Dăm o înaltă apreciere colaboră
rii potono-franreze șl dorim să o 
dezvoltăm In multe domenii, alo eco
nomiei noastre naționale” — a ară
tat primul secretar nl C.C. al 
P.M.U.P., subliniind, ln continuare, 
că această colaborare se Înscrie pe 
linia politicii externe a Poloniei de 
coexistență pașnică, de dezvoltare a 
unor relații economice, științifice șl 
tehnice bazate pe. egalitate. lipsite 
de discriminare, In avantajul. celor 
două părți. „în etapa actuală — a 
arătat Edward Glerek — țările noas
tre, cu toate’ că nu orlndulri sociale 
diferite, au o poziție apropiată In
tr-o ' scrie de problems importante 
ale securității șl păcii in Europa. 
Aceasta creează o bază convennbllă 
pentru dezvoltarea raultllalerMS a 
relațiilor polono-franceze

BUDAPESTA 11 (Agc-prcrj. — A- 
gențla M.TX Informează că, In. 13 . 
Iulie, a avut Ioc ședința Consiliului 
de Miniștri al Ungariei. care a anali
zat "Informarea președintelui Consi
liului dc Miniștri. -Jonfi Fock, prl- ■
vlnd ’vizita oficială dc prietenie p« 
caro a efeetuat-o In R P. Mongolă. 
Guvernul a subliniat că vizita și 
convorbirile au fost rodnlco și utile. 
■■Guvernul a analizat șl o aprobat ' 

activitatea, delegației ungare la cea 
de-a 2S-n‘ Sesiune a C.A.EZIL de Ta ■ 
Moscova. “ , ',

Ministrul dc externe, Janos Peter, 
a . prezentat apoi o dare dd seamă 
privind convorbirile salo cu ministrul 
dc externe cehoslovac. în conti
nuare, ministrul de externa a Infor- , 
hiat 'guvernul Jdesprc vizită Iul
’William Rogers tn ungaria- Condu
cătorii ungari hu analizat Împreună 
cu Rogers o seria do probleme .bila
terale' .și internaționale. Guvermil a 
dat o apreciere pozltjvă , vizitei șl a 
subliniat că Întrevederile nu contri
buit la evoluția pozitivă a relațiilor 
unșjaro-nmcr’cane, precum și a aitua- 

mcnțloncnză a-tlel Internaționale, 
senila M.T.L,

F.I.S.IL


CU PRILEJUL ZILEI DE 20 IULIE

, HANOI 14 (Agarpres). — Cu pri
lejul apropiatei zile do 20 iulie, clnd 
se împlinesc 18 ani do Ia semnarea 
Acordurilor de la-Geneva cu privire 
la Vietnam, președintele. R.D. Vlet-, 
nam;. Ton’Duc Thang, a adresat po
porului și forțelor armata un opal, 
transmite agenția V.N.A.

De aproape trei luni, se arată in 
npel, Imperialismul S.U.A. a mobili
zat cele mal mari forțe aeriene și na
vale de la Începutul războiului din 
Vietnam, bombardlnd, ziua și noap
tea, cele două părți ale Vietnamului j 
d a impus blocada asupra R.D. Viet
nam, o țară Independentă și suvera
nă, a lansat raiduri asupra zonelor 
dens populate, Inclusiv asupra ca
pitalei R.D. Vietnam, Hanoi, dlstru- 
gind diguri, lucrări de irigații și 
conservare a apelor, Întreprinderi 
industriale, școli, spitale șl uclglnd 
locuitori pașnici.

Poporul Vietnamului dorește pa
cea, dar o pace instaurată Irj condi
ții de deplină independență el li
bertate, arată apelul. Problemele 
Vietnamului trebuie soluționate de 
poporul vietnamez Însuși, fără n- 
mestec din afară. Respectarea cu 

i slrlclețe a Independenței, suverani
tății, unității șl.integrității terllo- 
rlqle a Vietnamului, respectarea 
dreptului la autodeterminare al popu
lației din Vietnamul de sud consti
tuie singura cale justă care ar face 
posibilă dezangajarea Statelor Uni
te din acest război nllt de coslisl-

I-’V ’ I'Tirr, -In
tor In vieți omenești șl In bunuri 
materiale — subliniază apelul pre
ședintelui R-'D. Vietnam.

Popula țin și forțele armate din nor-’ 
dul Vietnamului sint chemate să-șf 
Intensifice vigilența, să obțină noi 
succese, in toate domeniile edifică
rii socialismului, șl să Îndeplinească 
cu cinste colaborarea militantă cu 
populația din Vietnamul de sud și 
cu popoarele frățești din Laos șl 
Combodgla. ’

Președintele R.D. Vietnam a ex
primat, In apelul său, recunoștința 
sinceră șl profundă a poporului viet
namez față de țările soclnltste fră
țești, de guvernele, personalitățile 
vieții politice și sociale internațio
nale, organizațiile Iubitoare de pace 
șl dreptate, popoarele' din întreaga 
hune, inclusiv poporul Statelor Uni
te, pentru eforturile lor puse in 
slujba încetării războiului de agre
siune din Vietnam.

eroica
sporirea 

pentru apărarea țării
HANOI 11 — Corespondentul A- 

gerprcs, E. Georgescu, trimsmite : 
„Devotament profund, spirit de or
ganizare, tenacitate șl disciplină In 
muncă" — astfel poate fi sintetizat 
răspunsul populației R.D. Vietnam la 
chemările Partidului celor ce Mun
cesc do a-și Intensifica eforturile în 
sporirea producției materiale, pentru 
apărarea patriei.

Sub lozinca „Totul pentru front, 
totul pentru vlctorio“, oamenii mun
cii întrețin, prin muncă șl luptă, o , 
viguroasă mișcare do întrecere. Re
cent, de pilda, la propunerea Minis
terului Agriculturii șl Produselor 
Alimentare, premierul Fam Van 
Dong-a acordat 'pqpulnțleliprovinelei 
HavHung o dipIomă’fpcntnjirczu.ltaJ 
tele remarcabile obținute cu prilejul 
biringeril recoltei.
:Cu aceeași abnegație și dăruire 

muncesc lucrătorii din transporturi 
șl comunicații, nduclnd servicii ex
cepționale economiei șl apărării ță
rii, în vizitele pa care le-am făcui 
în diverse regiuni alo țării, om avut 
prilejul să văd poduri șl șosele dis
truse de bombardamentele america
ne șl refăcute — undo peste noapte 
— de către harnicii muncitori al a- 
ee-slul’ sector.

Tot atit de eroică este activitatea 
muncitorilor din Întreprinderile eva
cuate ; am avut ocazia să trec prin- 
tr-o zonă unde nm fost impresionat 
să văd strunguri sau alte mașlnl- 
unelte Instalate pur și simplu pe 
marginea șoselelor, conllnulnd Bă 
asigure strictul necesar peniru eco
nomia șl apărarea țării.

Toate nceatea sini mărturii ale 
efortului general depus In R.D. Viet
nam peniru slujirea intereselor su
preme olc poporului șl depășirea tu
turor greutăților cauzale de război, 
pentru apărarea independenței na
ționale.

Aflată intr-o vizită la Hanoi, 
cunoscuta actriță americană de 
film Jane Fonda, militantd ac
tivă pentru încetarea războiului 
din Indochina, a adresat, prin 

. intermediul radiodifuziunii . din 
It. D. Vietnam, un apel pllolllor 
americani'care iau parte la rai
durile de bombardare a terito
riului nord-vietnamez.

„La 12 iulie — a spus Jane 
Fonda — am vizitat districtul 
Nam Sach, unde am putut con
stata daunele provocate de 
bombe sistemului de diguri con
struit de^a lungul Fluviului 
Ro;u. Fără existenta acestor di
guri, 15 milioane dc oameni ar 
fl amenințați. de distrugere șl 
'foamete. Vă rog să cd glndifl 
bive la ceea ce laceli ! Am văzut 
cu ochii mei, in zona bombarda
tă pe care am vizilat-o — subli
niază Jane Fonda — că nu exis
tau acolo nici un fel de obiective 
militare, nici o șosea de impor
tanță strategică, nici o rețea de 
comunicații, nici un fel de obiec
tive industriale. In cazul tind, 
mal tirziu, copiii voștri vă vor 

. întreba pentru ce a(i luat parte 
la acest război, ce le veți putea 
răspunde î" — a spus Jane Fon
da tn încheierea declarației sale.

Răspunsul 
guvernului R.D.G. 
la propunerea Finlandei 
privind slabilircaderela[ii 

•înlre cele 
două țări

■ HELSINKI 14 (Agerpres). — După 
cum Informează agenția ADN. Lot
har Nestler,' conducătorul nd-Jnte- 
rlm al reprezentanțnl comerciale a 
R.D.G. in ‘Finlanda, o ihmlnat joi 
ministrului de' externe ad-lnterim al 
Finlandei, Jussi Linnnmo, răspunsul 
guvernului ILD.G. la propunerea 
guvernului. finlandez de ,n sa între
prinde măsuri in vederea stabilirii 
de relații diplomatice intre Finlanda 
șl R.D.G.

'Guvernul R.D.G. Iți reafirmă In 
nenst răspuns, convingerea că stabi
lirea relațiilor diplomatice intre 
cele două state corespunde interese
lor R.D.G. șl Finlandei de adlndre 
șl extindere a relațiilor prietenești 
șl influențează favorabil destinderea 
șl normalizarea situației ln: Europa. 
De aceea, el ta iu 13 sincer propune
rea guvernului finlandez și iși de
clară hotărirea dc n, purta tratative 
cu reprezentanți ni; guvernului Fin
landei asupra stabilirii relațiilor di
plomatice.

Î’J

cestul sector.

CAMBODGIA

85 la sută din teritoriul tării 
sub controlul patrioților
PEKIN 14 (Agerpres). — Ministe

rul .Informațiilor .țl Propagandei al 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgicl’ a dat publici
tății, la 11 iulie, un comunicat în 
care'se arată că zonele eliberate din' 
Cambodgia au fost extinse la S3 la 
sulă din totalul suprafeței țării, iar., 
populația care trăiește alei depă
șește 3 milioane de locuitori.

. • z l " ' ' . .. . E ■'

VENEZUELA

Monopolurile străine — <[ 
J contravenienți fiscali Ji 
, Recent, guvernul ver.ecuelcan S

a actional în judecată filiala 
locaM a unei bănci americane,

1 ca urmare a faptului câ aceasta 1. 
1 nu a plătit statului impozita în < 
i valoare de 250 OM .dolari.. Corn- . <* 
i ‘ piciul- de judecată care va exa-
i mina acest caz ara pe rol, în .» 
, present, un alt proces — corn- ') 

panta nord-amcricană „Superior ’> 
011“ aste acuzată de neaehita- C 

1 rea unor impozite dc circa 100 l.
• milioane de dolari. <’
» Sustragerea firmelor străine f 
i dc la plata obligațiilor către stat (> 
I a trezit o trie indignare in rin- .1 
. dul opiniei publice din Vene- ’>

ruda. Deputata Frontului Na- S 
(tonal Popular au introdus in

1 Congres un amendament pri- t.
• vina accelerarea procedurii dc <
» judecată in carul companiilor /
> care încearcă să se eschiveze de
j la plata importtelor. In același .» 
. timp, se înmulțesc cererile pri- > 
. ufnd instituirea unui control cit \ 
’ mal strict asupra întregii acti- C
• cifdți desfășurate de companiile C
► străine in Venezuela. C

U

Participanții la manifestările din cadrul „Sâptâmînli 
Marii Baltice" se pronunța pentru 

NEINTÎRZIATĂ A PREGĂTIRILORJIC|REft
IN VEDEREA CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE
■ BERLIN 14 (Agerpres). — Foru
mul tinerelului, conferința Interna
țională a femeilor șl ’al 14-len se
minar internațional al, pedagogilor 
— manifestări ■ desfășurate in ca
drul ,3ăptămlnU- Mării Baltice" do 
la Rostock (R.D. Germană), șl-au 
încheiat lucrările. ..

In- declarațiile adoptate, relevă a-'; ’.■■ 
gențlti ADN, partlclpanțli se pro
nunță peniru ineeperea nelnUrdală 
a pregătirilor multilaterale ale confe
rinței general-curopenc de securita
te șl colaborare.. Reprezentanții ce
lor. 43, dc organizații de tJperet șl 
studențești ’din țările riverane In 
Marea Baltică și Norvegia, care 'au 
participat ln forumul tineretului, au 
relevat necesitatea stabilirii unor 
relații politice normale intre toate 
statele europene, pe baza principii
lor Integrită.țîl teritoriale și a egali
tății suverane, precum șl a dezvol
tării unor forme avantajoase de co
laborare Intre ele pe plan econo
mie, lehnleo-șillnțlfle șl cultural.

Partlclpanțli In. manifestările men
ționate nu subliniat, de asemenea, 
că stabilirea de. relații eu R.D.G., 
conform dreptului Internațional,

lit

â

precum și primirea celor două state 
germane in O.N.U. sînt in Interesul 
păcii șl al securității europene.

*
în cadrul manifestărilor organizate 

cu prilejul „Săptămlnll Mării Bal
tice", vineri s-au deschis lucrările 
unul simpozion internațional pe 
tema protejării mediului Înconjură
tor' din regiunea Mării1 Baltice. La 
simpozion participă circa 1C0 do oa
meni de știință șl specialLșU din

lu-
țările riverane acestei mări.

Luind cuvlnlul la deschiderea 
arărilor, relevă ngențlaj A.D.N.,: I-Ians 
Rolchelt. vicepreședinte ai Consiliu
lui do MinLțlri al R.D.G., ministrul 
pentru protecția mediului Inronju- 
rălor șl economia apelor, o subliniat 
necesitatea colaborării egale ln drep
turi a tuturor statelor riverane in 
vederea împiedicării poluării Iii con
tinuare a apelor Balticii.

: - - ' :- • s

„Aderarea la P. C. Italian — 
o hdtărire de importanță istorică11 
o Raportul Ini Dario Valori la Congresul extraordinar 

al P.S.I.U.P.
ROMA 14 — Corespondentul A- 

gerpre.n, N. Puicea, transmite : Pre- 
. zcntfnd raportul la Congresul al 

IV'-lea (extraordinar) ni Partidului 
Socialist Italian al Unității Prole
tare (P.S.I.U.P.), Dario Valori, secre-, (_. i
„Tema actualului congres este opțiu
nea partidului peniru unitatea 
clasă. Marea majoritate a tovarășilor 
s-au exprimat In favoarea aderării 
la l’arildul Comunist Italian. Che
mați să confirmăm aceasta alegere, 
slnietn conșliențl că este vorba, 
fără falsă modestie, de o holărire de 
importanță istorică".'

Raportorul n apreciat că , prazul la
tul, alegerilor generale de ln 7 mai 
nu! reprezintă elementul determinant 
ol hotăriril noastre dc a adera ta 
P.CX, pentru că să poale continuo 
lupla și cu G3D COT de voturi șt 
fără un grup parlamentar In Camera 
Deputațllor". „Propunerea de a- 
derare ta P.CX Izvorăște din noua

belgrad Reuniunea
Consiliului Executiv Federal

© Dezbateri privind probleme economice
* ■ ■. s ’ : I “■ ■”
BELGRAD .14 (Agerpres). — Con

siliul Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, reunit vineri ln Belgrad, a 
adoptat un document conținfnd a- 
preclerlle șî pozițiile sale cu privi
re ln înfăptuirea politicii economi
co In primele șase, luni ale acestui 
un, informează agenția Taniug. Do
cumentul a fost Înaintat spre dez
batere Adunării Federale. Lucrările 
ședinței guvernului au«fost conduse 
de ■ Gemai Bledicl, președintele Con
siliului Executiv Federal.

în documentul adoptat se arată 
că, In perioada menționată, au fost 
realizate o serie de rezultate pozl-

„ț .

£.

GENEVA

SESIUNEA E.C.O.S.O.C.
o Intervenjia reprezentantului romAn

țară cu o economie In cura dc dez
voltare industrializarea reprezintă 
un puternic factor dinamizator pen
tru toate ramurile economiei națio
nale. ■ ' ■

Vorbitorul a relevat niîccsltatea 
unei sțrinsc cooperări Intre O.N.U.D.I. 
șl programul Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (P.N.U.D.), două organiza
ții din sistemul O.N.U, unite deja 
prin scopul lor comun — dezvoltarea. 
Abordlnd problema cooperării dintre 
O.N.U.D.I. șt țara noastră, reprezen
tantul român ța subliniat- Importanța 
creări! la București a Biroului cen
trului comun O.N;U.D.L — România 
ln domeniul Industriilor chimice șl 
petrochimice. ; A exprimat, totodată, 
nperunța că asemenea forme' noi de 
cooperare ar puteh .servi ca exemplu 
șl pentru alte țări.

s a b b 0

■ kJ M-M ■
■j

live ln direcția înfăptuirii programu
lui de stabilizare a proceselor eco
nomice, a reducerii deficitului balan
ței de plăți și sporirii rezervelor de 
d^ize, In domeniul Investițiilor, pre
cum și pentru dezvoltarea mai acce
lerată a regiunilor 1 Insuficient ! dez
voltate. In special a provinciei Ko
sovo. în perioada respectivă, creș
terea producției s-n situat. In ge
neral, peste prevederi. Producția glo
bală (exclusiv cea agricolă) a 'spo
rit cu circă 7 la sută, ln timp ce pro
ducția Industrială a cunoscut o creș
tere de 0 la sută. Productlvitaifin 
muncii a crescut cu. drea 3 la sută.
-Se apreciază că,- pe ansamblul li

nului 1072, va fl realizată o. crește
re mai rapidă a producției indus
triale dec.lt cca prevăzută. Șl ln ce
lelalte domenii economice se reali
zează o creștere dinamică a activi
tății de producție.- Â

_ tacrtrilt»sida.cconstrucU_l,'
j

MOSCOVA 14 — Corespondentul 
Agerprc'. L. Duță, transmite în- 
tr-un interviu acordat ziarului „Iz
vestia" ambasadorul Franței la Mos
cova, Roger Seydoux, a arătat că 
In anul 1971 .schimbul do mărfuri 
dintre țara sa. șl Uniunea SovleUcă 
a atln.3 valoarea ’de 2 M'9 CO3 MD 
franci, .sumă care depășește de 2.5 
ori nivelul anului 10®).

în afară de aceasta, ln ultimul 
timp nu apărut noi perspective fa
vorabile pentru dezvoltarea colabo
rării economice, a spus Roger Soy-s 
doux. Inceplnd din luna Ianuarie n 
acestui an, Lndusirln franceză a li
vrat Uniunii Sovietice utilaj indus
trial In valoare totală de 1 700 COT COT 
franci. Se află ln stadiul’de studiere 

,ln comun proiecte de mare insem-
____________□

PANMUNJON
i.

1

GENEVA 11 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a 33-a sesiuni o Con
siliului Economic șl Social al O.N.U. 
(E.C.O.S.O.C.), care Ișl continuă lu
crările la Geneva, la punctul „Dez
voltarea Industrială" a luat cuvlnlul 
reprezentantul român, Nlcolao Dinu.

Subliniind interesul pe care țara 
noastră 11 manifestă față de activită
țile O.N.U. in domeniul promovării 
dezvoltării industriale, vorbitorul a 
menționat că acest Interes derivă din 
faptul că România a pus șl pune In 
centrul politicii sale economice dez
voltarea industrială. Experiența Ro-

'țn:? i’X,
mfinlel demonstrează că pentru o 
țară cu o economie In curs de dez
voltare Industrializarea reprezintă 
un puternic factor 'dinamizator pen-

nale;

: . - i ' 1
situație politică și din noua fază n 
luptei-de clasă care a început în 
Italia In nltLmli ani, precum șl din 
aprecierea rolului P.CJ„ deeurglnd 
din obiectivele sale apropiate și înde-; 

_  __ _______ _ _ ______ părtale. .Aprecierea noastră pozitivă 
tar 'general âl 'partidului, a ’ spus : privind oblecțlvele P.CX rezidă In
~ .... . .. aprobarea rezultatelor Congresului

de al XHI-lea al P.CX, a dezbaterilor 
șl eonduzUlor sale. Calea Indicată de 
Congresul al XHI-lea este calea lup
telor dure șl 'dificile rhenile eă ducă 
la o nouă dislocare a forțelor poli- 

; tlce. Un alt element esențial al Con
gresului al XHI-lea, care face po
sibilă aderarea noastră ln I’.C.I. șl 
pe care vreau să-1 subliniez In mod 
deosebit, este reafirmarea recunoaș
terii rolului șl a ailor componente ale 
forțelor sociale — socialiștii și ca
tolicii ' — pe calea deschiderii gpre 
progres, democrație șl emanciparea 
celor.ee muncesc din Italia".

„Evident, n relevat Dario Valori, 
Inlrintl in rindurile Partidului Co
munist Italian, sin tem conștlențl că 
acceptăm nu numai deliberările sale, 
platforma programatică a Congre
sului al Vni-Iea șl rezoluțiile Con
gresului al XHI-lea. Acceptăm, de •’ 
asemenea, statutul șl sistemul de ac
tivitate internă din cadrul partidului 
comunist".

Congresul ol FV-Iea al P„S.I.U.P. a 
înregistrat punctul majoritar ol vor
bitorilor de a adera la P.CX Dez
baterile continuă.

I

i

nătate. Este vorbo, de exemplu, dc 
participarea Industriei franceze, Ln 
speță a firmei „Renault", la construi
rea uzinei de automobile do pe riul 
Kama. în anul 1971, livrările de 
mărfuri sovietice ln Franța au spo
rit cu piste 23 la, sută. Anul acesta 
ele continuă să crească intr-un 
ritm asemănător. Se extind livrările 
de, utilaj sovietic ln Franța. După 
cum se știe, U.R.S.S. urmează să 
furnizeze o parte a utilajului peniru 
complexul metalurgic din ț orașul 
Foș-sur-Mer. în afară de aceasta, 
se duc tratative cu privire la livra
rea de utilaj sovietic pentru construi
rea unei rafinării. Franța intențio
nează, de asemenea, să achiziționeze 
gaze naturale din Uniunea Sovietică.

PE SCENA POLITICĂ 
BRITANICĂ

SEZON AGITAT
Deși calendaristic ne oflăm 

în plină rară. In AngUa tempa- 
, nnlura este aproape glacială s 

cit despre obișnuita vacanță — 
șl ne referim aci La vacanța 
politică — ea este departe de 
a fl Ini-at in drepturi.

Cauzele meteorologica ale a- 
cestei „veri pierdute", cum o 
denumește presa britanică, rfnt 
do ordiln-extcrn : peste 4(J0 ghe
țari din nordul Canadei nu por
nit într-o „croazieră" po At-

’’ li-- ' . '■ J -

încheierea lucrărilor 
Convenției Partidului 
democrat american

WASHINGTON. Do la corespon
dentul nostru, C. Alexandroale : Vi
neri înaintea zorilor, după patru 
zile și patru nopți ele dezbateri, s-a 
Încheiat cea de-a 3d-a Convenție a 
partidului democrat cu rezultate a- 
predate de „New York Times" ca 
„un triumf ol forțelor.Înnoitoare, ca- 
pablîe, ln cazul In care'vor fi judi
cios folosite, să-l readucă la putere 
pe democrațl".,

După succesul repurtat do aceste T . • 'b ' sA  -’Jill-il-____ fi  —î | .
democrato senatorului George McGo
vern, elo au avut din nou un rol 
holăritor în acordarea mandatblul 

.L'ldat la vlceprcședlnțla S.UA. 
prulul liberal Thomas F. Eag- 

leton,’ cunoscut critic ol războiului 
din Vietnam, ni escaladării cheltuie
lilor militare șl, in general, al felului- 
In 'care slnt stabilite prioritățile na
ționale.

. Luind cuvlnlul tn Încheierea lu
crărilor convenției, senatorul McGo
vern a declarat-: „Nu am un pion 
secret do pace pentru Vietnam. Am 

■,unî'slh^ur' ..........
Voi purto 
lipsite do 
chiar ziua 
ședințe.

zează o creștere dinamică a activi
tății de producție. A sporit volumul

------..jcții, ifideși i.a— 
’ cnnBtăjfcreșterefcrămlrie ln urma spd- 

rului producției Industriale.
’ Documentul subliniază că in pe

rioada celor șase luni exportul, a 
crescut cu 39 1a sută. Iar Importul 
o scăzut cu 17 la sută, comparativ 
cu aceeași perioadă a anului tre
cu L Se ațlpaptă ca balanța de plăți 
pa ansamblul acestui an &ă fle fa
vorabilă.
. în document se arată, totodată, că 

q serie de obiective propuse- do po
litica do stabilizare continuă să nu 
se realizeze, rhai ales ln domeniul 
reproducției lărgite, politicii venitu
rilor1 șl repartiției lor, nl sistemului 
de impozite. Consiliul Executiv Fe
deral a preconizat o serie de^ măsuri 
pentru â se ' stimula’ renii zarea de
plină a politicii economice adopta
te. Astfel, se consideră că trebuie a- 
cordat sprijin tuturor proceselor po
zitive in domeniul producției, anga
jărilor, producllyllățil șl schimbului 
de mărfuri cu străinătatea.

ii
la convorbirile de fond
PHENIAN 14 (Agerpres). - Vineri 

n nvut loc, la Panmunjon, cea de-a 
22-a reuniune din cadrul convorbiri
lor preliminare Intre reprezentanții 
orgnnizațlilar de Cruce Roșie din 
nordul șl din sudul Coreei. Partlci- 
panțll ta reuniune — relevă agenția 
A.C.T.C. — au luat ln dezbatere, In 
continuare, problema componenței 
delegațiilor celor două părți la con
vorbirile de fond. > Părțile ou căzut 
de acord ca delegoțllle lu convorbi
rile de fond să fie conduse de con
ducătorul sau adjunctul organizației 

' respective do Cruce Roșie.'Rcprezen- 
, lanțul Crucii Roșii din R. P. D. Co
reeană u propus că flecare delegațiereeanfl a propus ca flecare delegație 
să fie însoțita de 3—7 consilieri, re-
prezentanțl al guvernului, pnrlamen- 
itilul, partidelor politice și organiza
țiilor obștești din cele două părți ale 
CoreoL

la Moscova
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Agen

ția T.A.S.S. informează’ că Leonid 
Brcjnev, secrolar general al C.C. al 
P.C.U.S., Alexel Kosighln, președin
tele Consiliului de MJnlștrl al 
U.R.S.S., șl Azlz Sedkl, primul ml- 
nlstru al Republicii Arabe Egipt, 
aflat-lnlr-o vizită de prietenie ln 
Uniunea Sovietică, au efectuat,- vi
neri, un schimb dă. opinii asupra 
unui larg cerc do probleme ale re
lațiilor sovlcto-eglptene, precum șl 
asupra problemelor internaționale 
actuale. O deosebită atenție a fost 
acordată. problemelor Orientului A- 
proplat.;

Părțile șl-au exprimat satisfacția 
față de rclațjlle de prietenie șl cola
borare multilaterală existente între 
Uniunea Sovietică șî Republica Arabă 
Egipt și au declarat că sint gata să 
continue dezvoltnrea ucestor relații.

proplaL ;

lantlc, prorocind scăderea tem
peraturii pe întreg teritoriul 
Angliei ; cauzele politice sint, 
ta primul rlnd do ordin intern. 

Este «vorba dc noul puseu de 
criză a lirei sterline. Referîndu- 
so :1a aceasta, ziarul „Guardian" 
scrie că. deprecierea lirei este 
h.ifpfe31a“iihor'i slăbldunl eco- 
ftbiiilcd®—’s&ljraduc. Intra 
nițele, ta tertdtața constantă de 
creștere a prețurltor. Este o si- i 
tuai le. de .natură să întrețină o | 
permanentă nemulțumire, cu a-

1 lit mal mult cu cit știrile despre I 
l presiunile asupra lirei sterline h 

au coincis ta timp cu anunța-
i rea .‘sporirii substanțiale" a sa- 

larlllOT taaiților, funcționari. i. 
Dificultățile ta caro so zbate

i în prezent lira sterlină nu la ■ | 
bază o scrie de fenomene nega
tive de.pe scena economică —

■ creștercă‘prețurilor. Inflația, șo
majul. folosirea incompletă a 
capacităților de producție, de
teriorarea’ balanței dc plăți. în 
ultimul timp, s-a anunțat in
tenția de a închide pentru 6 
anumită perioadă mal multe fa
brici șl uzine. în special' din 
domeniul siderurgici, ceea ce ; 
agravează spectrul, șoma
jului. , Confruntarea dintre sin- : 
dlcate șl guvern, dintre mun- i

‘ cltorl șl patronat, esto punctată 
prin izbucnirea aproape zilnică I

Angliei ; cauzele politico Mnt,

! i

V

UâVS ILUJLfâJIlU. EMJt *

pe democrați".,

forța* prin incrcdlnțârca Învestiturii 

vom, ele au avut din nou un rol 

do cahdli
ECnatbrul
leton, cu

„Nu am un plan

plan șl acela este’ public, 
capăt bombardamentelor 
sens din Indochina ; in 
preluării funcției de pre-

Norodom Sianuk a sosit 
în Iugoslavia. Priniul Norodom 
SLnnuk, șeful Stolului Cambodgln, 
președintele Frontului Unit Național 
ni Cambodglel, a sosit, vineri după- 
limiază, intr-o vizită oficială de prie
tenie In Iugoslavia, Informează n- 
gențlu Tnnlug. Pe. aeroportul din 
Pole, lnalțll oaspeți cambodgian! nu 
fost intlmpinațl dc președintele Ioslp 
Broz Tito. și de alte persoane otl- 
clale.

Sărbătorirea Zilei națio
nale, a Franței. Poporul francez 
a sărbătorit vineri, .14 iulie,. Ziua sa 
irațională — împlinirea a 103 de ani 
de la căderea Bastlliel. în cadrul ma
nifestărilor organizate cu acest pri
lej, la Paris;a avut loc, pe marele 
bulevard Champs .F.lysăe, o paradă 
militară. în tribuna oficială s-au 
aflat președintele Georges Pompidou, 
primul ministru Pierre Messmer, cei
lalți membri al cabinetului, numeroa
se alte oficialități.

1

Contacte P.C;I.-P.C.F.Dl,p3 • Președintele Comisiei de 
cum relatează ziarul „L'Uniia", nnliticn nxtpnifi n Rnndes- 
Agosllno Novella, membru al Birou- -> 
Iul Politic și al Direcțiunii P. C. 
Ilidlon, a avui, ln Pârlii, o întllnlrc 
cu Raymond Guyot, membru ol Bi
roului Politic al P.C." Francez, ln le
gătură cu evoluția recentă a situa
ției din țările respective, in special 
după alegerile generale din Itaîia, șl 
semnarea programului comun de gu
vernare între P.C.F. șl P.S.F.

încheierea convorbirilor 
bulgaro-poloneze. Vini?rl s-™ 
încheiat, la Solia, convorbirile ofi
ciale dintre Petăr Mladenov, mini
strul de externe al Bulgariei, șl omo
logul său polonez, Ștefan OLszowskl, 
Au fost examinate relațiile bilnte- 
rule, precuhi șl probleme actuale ale 
situației Internaționale, îndeosebi 
privitoare la accelerarea pregătirilor 
pentru ținerea conferinței general- 
europenc de securitate și colaborare.

prin izuucturea aproape zumra t 
de noi șl noi greve (cifrele ofi- 
dale arată’că in primele cinci ț 
luni ale anului s-au pierdut, din 1 
cauza grevelor peste 14 milioane ’ 

i zile muncă, ceea ce înseamnă l 
mai mult deeît în întregul an i 

1 1S71), inclusiv greve cu ocupă- 1
rea întreprinderilor. L-i'iik

Pe de altă parte, nu loc con- ;
fruntărl energice în parlament, ț 
............................................... 1 

i 

i 

ț 
j

dale arată’ că in primele cinci

rea "întreprinderilor.

o1 ■ ■ ti” 1
BOȘÎG, eore sft desfășoară sub pa
tronajul'lui Todor Jivkov, președin
tele Consiliului dc Stat al R.P. Bui- 
gurla, s-a deschis tn localitatea bul- 
r Varna. Participă reprezentanți

23 de, țări europene, Intre care 
șl o delegație a Societății dc Cruce 
Roșie din România.

Acord comercial între 
Ungaria și țările Benelux. 
La Bruxelles a fost semnat acordul 
comercial pe patru ani Imre R.P. 
Ungară șt țările Benelux. Potrivit n- 
cordului, guvernele țărilor Benelux 
vor promova in relațiile cu Ungaria 
politica de liberalizare a Importuri
lor, fixindu-și drept scop Înlăturarea 
limitărilor cantitative existente încă. 
Acordul confirmă valabilitatea clau
zei națiunii celei mai favorizate a- 
plicată In baza înțelegerilor ante
rioare. ’ ,

Președintele Perului, Juan 
Vela.sco Alvarado, l-a primit pe 
vlcemlnistrul cubanez al afacerilor 
externe, Pelegrin Torras,

j De ce și-au încetat activitatea ziarele vest-berlineze j 
; „Telegraf" și „Nacht-Depesche"
I
' Zilele trecute, două 
I cunoscute tiare vest- 

berlineze — :„TELE-
» GRAF" șl „NACHT- câ Ui suspendă apari- 
I DEPESCHE“ - apro- Ha. „Telegraf scrie. 
. plate partidului rociaL . 
I democrat, și-au înce

tat brusc apariția, flfo-
* HtmL: dificultăți fi- I nanciare. Plnă tn ulii- 
’ mul moment, majori

tatea redactorilor nu 
au știut nimic, mulir

politică externă a Bundes- 
tagilluî, Gerhard Schroeder, a pă
răsit aeroportul KOln-Bqnn, pierind 
spre Pekin,- unde va efectua o vizită 
de informare.

f, .\4- .>3
„Un nou tratat privind Cana

lul Panama nu va mai fi nego
ciat în spatele, poporului, un 
asemenea tratat va fi supus ți
nui referendum pentru aproba
rea ’ sau respingerea Iul" — a 
declarat Omar Torrljos, preșe
dintele guvernului panamez, in 
cadrul unei intilnlrl cu alegă
torii din provincia CblrlquL Pro
blema restabilirii suveranității 
asupra zonei canalului este op
țiunea primordială a actualei 

. generații, a subliniat președin
tele.

Delegația Ministeralui H- 
griculturii, Induslriei AI!-., 
menține și Apelor al Bomâ- 
Higj^ condusă de cont dr. infi.'Ion 
Ceaușescu, adjunct al ministrului, 
care face o vizită de documeniarcin 
TI.P. Bulgaria, a foșl .primită de 
Vâlcon Șopov, ministrul agriculturii 
șl industriei alimentaro al ILP. Bul
garia. Convorbirea, caro s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească, a evidențiat, dorința părților 
dp a lărgi și adinei In continuare co
laborarea directă dintre cele două 
ministere ln domeniul hortlculturlL

fflm Ir, pri m-vl copreședinte al 
Cabinetului do Miniștri-al R..P.D. |
Coreene, a primit, joi. pe Ion Dalcu, 
reprezentant permanent al României 
lri O.N.U., care "efectuează o vizită ln 
Phenian. A avut loc o convorbire 
prietenească.

Prima conferință euro
peană a tăierilor membri 
ai organizaților de Cruce

-i 
■(

j 

itme j 
pu- | 

dnfa «
I 

tehnic și mun- ! 

Prin pierderea n 
_______ , ___ locurilor lor de muncă. I 

Deși colectivele re- colectivele celor două • 
, u„ „„„.v.___________________.'-„j stră- dare sini confruntate I
« dintre cel care ie aflau duit din rdsputcri sd eu probleme care nu- 1 

? ..
ntd de această vesta —se subliniază în

prin intermediul re- torlal — renllMflle e- 
dioulut. conomlce Inexorabile

Anunllnd cititorilor s-au dovedit mal 
'• temtee detit voința 

tio. „Telegraf serie. noastră.- Această ho
ta ultimul său edlto- tărire lovește amar un 
rial, cd s-a ajuns Ia mare numdr de redae- 
accastă situație datori- lori, membri al perso- 
tă concurentei făcute naiului tehnic 
de tiarele editate de cilori. f 
concernul Springer 
Spa?i tuiiriutci 
acționate s-au

. In legătură cu problema a- 
derfirli l'a Piața Comună, ade
rare pe care unii comentatori, o 
consideră ca fiind dc oe acum 
generatoare de dlficultăll eco- 

. nomlco șl politice. Camera co
munelor a încheiat joi seara cea 
de-n treia lectură n proiectului 
de lege necesar aderării pe care 
l-n adoptat cu 301 voturi, contra 
284 ln Camera lorzilor Insă 
dlscuțlle se; vor prelungi poate 
chiar șl luna viitoare.

Un element nou este pro
gramul publicat săptăinlna 
trecută de Partidul laburist, 
care promite că în cazul 
revenirii la , putere, acesta . 
„va rcnegocin condițiile ado- ' 
rării”. Documentul, cniificat de i 
președintele partidului, Wed
gwood Benn, drept „cel rnal i 
radical și mal cuprinzător pro- i 
gram socialist produs vreodată ’ 
dc'laburiști", se referă șl la alte | 
aspecte'iile vieții politice^ eco- 
nomlce și șociale. Printre

' el preconizează impunerea, ."t de I 
noi taxe asupra celor „foarte 
bogatr. ea șl naționalizarea - a- H 
hor ramuri ale economie!, a . 
ltorturilor, a unor bănci si so- ț 
dotați de asigurare otc.. prove- i

1 «feri caro, desigur, nu pot lăfta ‘ 
Indiferenți po cei vizați. Chiar ț 
a doua zi după publicarea pr-- i

1 gramului, președintele Partldu- I 
I Iul conservator, lordul Carrin- l 

elon. a lansat un puternic atac / 
npotriva Partidului laburist ț 
La toate

. rează un 
de agitat, se adaugă șl a- 
flrmațîile 
săptămlnll 
pagini aie 
ne’zo referitoare La anumite ca-
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acestea, cnre contu- 
tablou politic destul

publicate la sflrsltul 
trecute pe primele 

întregii prese londo-
—--•i, șn viata pu

blică — situație In legătură cu 
care guvernul a ținut o șe
dință specială, anunllnd că va 
lua măsuri urgente pentru elu
cidarea problemei.

N. P1OPEANU
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La Belfast, continuă să domnească o tensiune extremă, ca’urmare a de
clanșării de călre I.R.A.’ a unei ofensive împotriva armatei britanice. Atacu
rile s-au concentrat In special asupra unui post militar, situat în-partea de 
nord a orașului. în cursul, incidentelor, s-au înregistrat’patru mor|i. In fo

tografie : militari britanici operează perchezijii pe străzile orașului

teren luind cunoș- facă fată concurentei mal eu greu ar putea ...... i;ln_ rezolvate". Londra, 14
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