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țajamentelor luate 
le ansamblul eco-

t prilej. Comitetul Județean Dolj al P.C.R. a adresat 
ralul Centrai gj Pariidulul Comunist Român, iova-

Vacanță 
judecați

me cuprinse în raportul care va 
fi prezentat de secretarul gene
ral al partidului; tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, I® Conferința Națională

ivlațfi .mBsu- 
,_am obținut

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Confe
rința naționala a 
scriitorilor. în cuvin- 
lul săuț conducătorul

a Colectivul Combinatului 
lui de la Piteștii, care a

T unitățile cu acest profil ,
prczcpt, o producțle-marfă vîndută și Încasată In valoare de 25 milioane 
lei, cu 7 milioane lei in plus față de angajament însemnate depășiri 
au fost înregistrate și la capitolul beneficii peste plan, unde prevederile 
angajamentului au fost Întrecute cu 1,5 milioane Ici șl la reducerea 
cheltuielilor materiale do producție.

cit e azi t 
decembrie 
mal fi șl

ascuns

la vreo M 11 s-au 
mi! 4 ani 
și de orgi..... 
crește numărul Invențiilor _____
solicitate peste hotare ?.n. Relevăm 
vreo elleva. din care multe valorifi
cate ș: in străinătate : .D'-ușină de im-

1 ; ■:

beneficiarii externi. în prima decadă a 
expediat partenerilor de peste hotare 

ier beton planificată pe Întreaga lună și 
grele. De la începutul anului, centrala a 
produse siderurgice in valoare de peste

mentele devansate — 
asta-1 vorbă și faptă. De 
ceri un exemplu șl-țl 
oferă o mie.

în 33 aprilie "73 tre-

de exploatare și industrializare a leninu- 
Lamai chemarea la Întrecere către toate 
din țară, a rcnLlzat suplimentar, pinfl in

Președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul : Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amlază, pe guvernatorul 
militar al Stalului de sud-est al Re
publicii Federale Nigeria, general 
de brigadă U.J. Esuene, care face o 
vizită In țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Patricii 
Odey O-tlo, ministrul industriilor sl 
turismului, precum șl de Sojl Wil
liams, ambasadorul Republicii Fe
derale Nigeria la București.

La primire au luat parte Ion Pfi- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
do Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și Vosile Patlllneț, minis-

privin- 
acestor 
rol In- 

revenl co- 
materiale. 

timp livă 
subestima 
și sem- 

muncii de 
politică di- 

chematâ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a prinții luni 
după-amlază pe ambasadorul R. P, 
Bulgaria Ia București, Spas Gospodov, 
la cererea acestuia.

a. în întimpînnrea Conferinței Naționale a partidului și a aniver- 
sării Republicii, colectivul fabricii de conserve „Avlnlul" din 

< Oradea și-a Îndeplinit sarcinile de plan pe 7 luni șl angajamen
tele suplimentare asumate pe întregul an. întreprinderea arădeană a 
realizat o producție peste plan evaluată la 12 milioane lei, intrednd 
astfel de 4 ori volumul producției suplimentare Înscris In angajament. 
Au fost depășite, de asemenea, sarcinile planului de export, livrindu-se 
produse peste prevederile contractuale in valoare de 280 000 lei valută.

•.. i; t; .a '.«‘‘ .. SC's
Doar o zJ ne mal 

desjuirto de deschi
derea lucrărilor Con
ferinței Naționale a 
P.C.1L Obiectivul rea
lizării înainte de ter
men a planului cinci
nal — care se vo afla 
In atenția conferin
ței — b luat nmploa- 
rea unei probleme 
centrale o oamenilor 
muncii din toată țara, 
ontrenind In muncă 
noi șl noi energii, am- 
plîficind zilnic, eu noi 
rezultate, prevederile 
fixate In plan,

Evident, in 
ja obținerii 
rezultate, 
semnat va 
InteresâriJ 
In același 
nu putem 
importanța 
nlficațla 
educație 
recta. chemată să 
contribuie și ea la 
succesul anticipat, să 
colaboreze lir realiză
rile mărețe ale aces
tui cincinal.

Firește, oamenii nu 
lucru re-

fost salutat de tovarășii Paul Nlcu- 
Icscu-MiziL membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central, el Partidului 
Comunist Român, șl Ștefan Andrei, 
secretar al Comitetului Central, al 
Partidului Comunist Român, de acti
viști de partid.

cu. deosebită. Sail 
conducerea 'partldi ______ ..

mari recolta-da gidu^ ora'-cimașcuta pe meleagurile limlșene. 
pentru producții superioare s-au situat lucrătorii de la LAS.

......................kg orz și 4 613 kg gritula 
t decit era planificat. Pro-

I)u[iă cum se menționează in comunicatul dai publicității duminică, in pri
mul semestru din acest an a continuat amplul program de Investiții pentru 
dotarea economiei naționale cu noi capacități de producție, pentru ridicarea 
economică și soclal-cullurală a Județelor șl localităților țării. Așa cum reiese 
din graficul de mal sus, in semestrul I 1&72 s-a realizai din fondurile centra
lizate ale statului un volum de Investiții cu 12,1 la sută mai mare decli in 

semestrul I 1571
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VICTORIOȘI ÎN COM
PETIȚIA CU TIMPUL 
Potocronlca „Sclnteii" pe 
Șantierul platformei pe

trochimice — Pitești
Semnale preluatei 
„.DIN MAREA ÎNTRE
CERE

- Muncitorii și inginerii de la Fabrica de confecții din Marghita- 
<£3> Bihor nu Îndeplinit planul producției globale și marfă pe pri- 

mele șapte luni ale anului cu 15 zile mai devreme. Prlnlr-o or
ganizare mai bună a muncii. Introducerea de noi mașini șl dispozitive 
dc muncă, folosirea mai Judicioasă a spațiilor productive și a rezervelor 
interne, fabrica din Harghita va realiza pipă la sfirșitul lunii iulie o 
producție suplimentară estimată la 14 milioane lei, din care 63 la sută 
reprezintă valoarea produselor pentru export.

.rește, oamenii nu noastră aprecierile LETAY L,
pornesc la lucru re- din cuvinlarea rosti- ~~' ~“
citind poezii. Insă — lă de secretarul ge- (Continuare
fie chiar șl în mod nerai al partidului, în pag. a V-a)

prfiștfat' prin centrifugare îngrășă
minte, granulate ; riirablelajul hidro
mecanic; structuri din beton precom- 
prlrnat procedee și instalații pentru 
reglarea In trepte a turației motoare
lor asincrone, prelucrarea metalelor 
prin eleclroerozlune, nltriirarea că
mășilor pomțtelor de extracția țițeiu
lui — și producerea stlrenulul de 
înaltă puritate. Toate acestea con
firmă ingeniozitatea și Înalta ca
pacitate tehnică a Inventatorilor 
noștri, aptitudinea lor do a realiza 
materiale, obiecte șl procese tehnolo
gice noi sau ameliorate, cu o va
loare economică sporită.

a Centrala industrială Hunedoara și-a onorat înainte de termen 
contractele Încheiate cup-----

v lunii iulie, de pildă, s-a
68 la sută din cantitatea do fii
53 in sută din cea de profile (' 
exportat In plus față de plan
5,1 milioane lei valuta.

a. întreprinderile agricole do slat șl cooperativele agricole de pro- 
ducțle din județul Timiș au încheiat, cu 0 zile mai devreme declt 
In anul trecut, campania de recoltare a cerealelor pfiloase de po 

o suprafață de peste 2fl3(NN) ha, precum șl a mnzărel pentru boabe. Ra
portând acest succes, pe care îl dedică Conferinței Naționale a partidu
lui, comitetul județean de partid a adresat o telegramă Comitetu
lui Central ol Partidului Comunist Român, tovarășului Nieolao 
Ceaușescu, in care se spune :

Vă inf orm 
rile inițiate , 
pole mai i__
Th lupta peni___  ____ _________ ______
GraMți, care au înregistrat recolte de 4 584) 1 
hectar, cu ȚSO kg ji respectiv 613 kg mai mult__ ,. __ ,_____ _ ____
ducțli de 4 0D0—a 309 kg la hectar la aceste culturi ou realizat șl Între
prinderile agricole de stat din Varlaș, Teremla Mare, Btizlaș, precum 
șl cooperativele agricole do producție din Ncrău, Lennuhelm, Tomna
tic, Comloșul Mic și altele.

CooperaIIvele agricola da producție din județul Timiș se angajează 
sfl livreze la fondul central de stat, peste plan, o cantitate de 5 MP 
tone griu șl 2 OM tone orz.

secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanlo

Se găsesc lniift șl In acest domeniu 
rezerve care trebuie Să fie fructifi
cata superior. Astfel, faptul că bre
vetele provenite din unitățile de 
cerc ilare proprii nu depășesc astăzi, 
din totalul brevetelor existente, pon
derea de 40 la sulă, față de ponderea 
lor de 70—75 la sută In țările indus
trializate. indică o preocupare insu
ficientă pentru Invenții șl Inovații 
din partea cercetătorilor noștri In 
științele tehnice șl tlzico-chlmlce. 
Sini simptomatice, din acest punct de 
vedere, consultarea Insuficientă șl 
valorificarea cu totul nexallsfăcătoa- 
re, de către cercetătorii noștri, a 
fondului documentar de Informare 
asupra creației tehnice pe care-1 
constituie colecția de vreo 3 803 C70 
de brevele străine, care se găsesc, a- 
iălurl de cele românești, ea unicate 
pentru țara noastră, în biblioteca 
Oficiului de Stat pentru Invenții și 
Mărci. Do asemenea, numărul de ce
reri de brevele do invenție Înregis
trate anual de români, po fie
care milion de locuitori, rare nu

foarte’ indirect — rit
mul poeziilor este 
prezent întotdeauna a- 
lunci clnd ritmul 
este cu adevărat bun. __
Tocmai do aceea in partidului u arătat că 
zilele noastre atit a avut Ioc o adevâ- 
de bogate In ci- rată explozie a crea- 
fre, indici calitativi, țlol litcrar-artlsilce, 
mișcări de materiale o manifestare deo- 
șl tehnologii, ar fi pă- seblt de vie. do fe
cal și ar consiliul o cundă, în sfera be- 
mare greșeală să exis- letrtolidl, că în acest 
te vreun seriilor de avlnt al creației lite

rare se reflecta în
săși evoluția tumul
tuoasă a vieții noastre 
sociale, profundele 
transformări Înnoi
toare produse In so
cietate, dinamismul 
cu care masele popu
lare edifică orintjo- 
lrea socialistă. S-a. 
subliniat, cu același 
prilej, apariția unor 
opere consacrate e- 
venimentelor gocial- 
polltice Importante 
din această perioadă 
și, In special. Împli
nirii unul sfert do

Luni dimineața a părăsit Capitala 
tovarășul John Gollan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie. care, la invitația Comi
tetului Central ni Partidului Comu
nist Român, a făcut o vizită, in țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopenl, oaxpelele a

militanți pentru 
metodele 
modeme

a. Lucrătorii de pe ogoarele iudețulul Buzău nu terminat Ieri, cu 
două săptămlnî mal devreme declt anul trecut, recoltarea orzului 

v și griului, inreglstrlnd cea mai mare producție realizată plnă 
.acum in acest județ. întreprinderile ‘ ’ - - --

Așa cum 
rința pe î 
elenilor,. Jn 
■rățul Nlcolăe Ceaușescu, 
tarul general al partidului, a ținul-o 

’■ : ca In prezent,
llvitatea de invenție și ino- 

___ Jiwlnii un teren principal de 
arirmare a specialistului In tehnică 
și o țintă finală a celor care lucrează 
în cercetare! in dezvoltare și con
cepție.. Sub acest aspect tonte tendin
țele ce se foc simțite pe plan mon
dial. In epoca noastră. Impun in
venția ca tava din formele lnlens 
solicitate, specifice, de valorificară 
a rezultatului cercetării tehnlco-Țtlin- 
tif’ce. Se imounc deci, ca sl in tara 
noastră colectivele de cercetători >i 
proleetanțl să se transforme tot mai 
mult nu numai In principali furni
zori ai elementelor de plecare ale 

‘InvehțJllor;țSft»’șI « —
menea necesllfițl

Rubricile
- Scrisori

termine de la anul ; l-au „dat” cu
frontul Intern 13 luni mat devreme. Se

fdfflițe'; au*''' bfovăzitse w nduețhiiîciF’ _
31 martie secundară să Re străpun- (Continuare

să la 30 Iunie *73. Luna în pag. a V-a)

ții. llrguri și saloane Internaționale ; 
conferit în uîti- 

prestlgtoase medalii de aur 
;lnf sau premii speciale ; 

‘ noastre

yv Colectivele întreprinderilor industriale din județul Caraș-Sevcrin 
raportează îndeplinirea, înainte de termen, a ani

?r. in clMlea Conferinței Naționale a partidului. I ______ rw»w
nomici județului s-a Înregistrat o producție-marfă suplimentară in va
loare de 120 milioane ici, cu 20 milioane Ici mai mult declt prevedea 
angajamentul. La acest bilanț rodnic slderurgișlli din Reșița și Oțelul 
Roșu participă cu o producție suplimentara de aproape 20OT0 tone 
fontă, oțel și laminate finite, minerii din exploatările bazinului carbo
nifer Anina cu mal mult de 3 0'00 tone cărbune brut, constructorii din 
cadrul Centralei Industriale do mașini Reșița nu furnizat șl el peste 
plan importante cantllâțl de utilaje pentru industria metalurgică șl 
chimică, mașini de ridicat șl transportat, motoare Diesel și echipamente 
hidraulice.

ÎNSEMNĂRI LA ZI DE PE ȘANTIERUL
COMPLEXULUI DE AMBMJĂRI 

HIDROENERGETICE DE PE SOMEȘ

trecută, pe 3 Iunie, rț fost 
raportată ca realizată.

Așa se face că planul 
pe *72 al celor din Mâri- 
șelu va fi Îndeplinit in 
șapte luni, adică acum, 
la sfirșitul lui iulie. 
se explică și pregătirile 
pentru Revelion. Astea-s 
cifre. Cifre rare exprimă 
realizări. Siht corecte, 
reale, pot fi verificate 
orieînd. Suferă Insă de 
defectul 'fundamental al 
tuturor dfrolor din lu
me. Tc Informează că «a 
InUmplă ceva, nu-ți șop
tesc Insă un cuvlnțel 
despre cum so lntlmplft 
acel 0„eeva“. Do asta 
le-am și spus :

— Aveți! realizări < fru
moase, de ce slntețl bu- 
părațl ?

întrebarea era Justifi
cată. Cei trei pe care-1 
găsisem Împreună —■ ingi
nerul Rado Scuielnlcu, 
șeful șantierului Mărtșclu, 
inginerul Ștefan Iltizoia- 
nn, adjunctul mecanic, șl 
Vaslie Chix, șeful forma
ției de electricieni din 
șantier șl secretar nl co
mitetului de partid — 
spuneau tot felul de „vor
be frumoase" la adresa 
întreprinderii clujene da 
electricitate. Așa e la În
ceput™.

Luni, 17 Iulie u.c., a avut loc șe
dința plenară a Comitetului Central 
sl Partidului Comunist Român.

Plenara a adoptat în unanimitate 
tfezele asupra principalelor proble?

La Întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă tovărășească, a luat parte 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Au fost, de asemenea, aprobat® 

Unele măsuri cu privire I® desfășu» 
rarea lucrărilor Conferinței Națio 

nâle.

Șăpțămînă hotărî- 
toare pentru încheie* 
rea recoltării griului 
Din nou despre ex
periența județului 
Constanța în coope
rarea dintre coopera
tivele agricole

Irul economia! foresUero șl materia-’ 
lalor de construcții.

în cadrul convorbirii care a avut 
Ioc cu; acest prilej' au fost abordata 
probleme ale relațiilor bilaterale, 
exprimlndu-se dorința de a dezvol
ta șl intensifica aceste relații, în di
verse domenii, in interesul ambelor 
state, ai cauzei păcii și colaborării 
In lume.'

A nvut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale vieții Internaționale ac
tuale. '

întrevederea s-a desfășurat într-9 
atmosferă cordială.

Mă lămuresc repede.
Timpul se măsoară aid ESigSfss
nu după calendarul cîa- .
sic, d confruntînd. grafi» 
cele de execuție a lucră- 
rilor cu ceea ce se vede, c’ "of S 
cu ceea ce s-a realizat? ■ 
Oamenii nu se mai uită. 
la ceas ca să-și măsoare . 
timpul, nici la calendar.
Pentru ei ziua nu mai ' H'S&îy'A 
are 24 de ore și nid nu I- ;
se mal definește prin '
limpid scurs intre două . L J’;! 
treceri consecutive ale Effi ; , '
Soarelui prin meridia- 
nul locului. Er aur plasat 
astronomia In afara : sis- bula să j® 
ternului^ științelor exnc-J sțrfi^u'os'd ,, 
te. Așa se InUmplă îhe- 'TtM conductei 
reu do clnd-nu venit, a-, 'terminat Ini. 
dlcâ din IMS. Angaja? '72. Au Înaintat cu G0, 60

părere că șe poate 
izola de colectivitatea 
umană frămlntată de 
aceste probleme, in loc 
să se contopească, ®ă 
sa Identifice cu ea, cu 
aspirațiile el.

IncontestabIL de Ia 
precedenta conferin
ță a partidului, urma
tă de istoricul Con
gres a! X-Iea. s-au 
născut numeroase o- 
perc valoroase, măr
turii șl Invâtămlnto 
dâlnulloore ale pre
zentului, adresate zi
lei de mline. Dar, 
sini de mare actuali
tate pentru 
noastră

a, în dnstea Conferinței Naționale a partidului, lucrătorii ogoarelor 
doljene au incheiat cu succes, la 17 iulie, recoltarea culturilor pâ- 
lease. Cu acest prilej. C—.. ... .

o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ccaușescu, in care se spune :

Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, recoltarea cul
turilor pătoase a fost Încheiată cu circa 15 zile mai devreme declt In 
anii anteriori. Prevederile planului la producția medie au fost depășite 
cu circa 250 kg la ha. Avem cooperative agricole de producție care au 
obținut producții de griu de peste 4 OW) kg la ha. cum aint Valea Stan
dului — 4 177 kg, Poiana Maro-„Inalnta“ — 4123 kg la hn. Cetate — 
4 031 kg.

Unitățile agricole de stal și cooperatiste vor livra in fondul do stat 
cu peste 10 (MO tone griu mai mult declt prevederile planului.

« acum In acest județ!. întreprinderile agricole do stat nu depășit pro
ducția medio planificată cu SUO kg griu la hectar, iar cooperativele 

'./fogrleole — cu 230 kg. Un număr de 57 do cooperative agricole au 
realizat Intre &£J0 șl 1 000 kg în plus la hectar față de plan.

La Mărișclu ml B-a 
Bpus că oamenii- șantie
rului nr, 2, din cadrul 
Complexului de amena
jări hidroenergetice de 
pe Someș, se pregătesc 
să sărbătorească.„ Revo? 
honul.

— în
— 15
Ce-o 

Soarele-i 
unul din vlrfurlle Apu
senilor, lnxă”c tot cald. 
Ceasul îmi arată că a- 
cum două ore eram in 
Cluj, Iar microbuzul TV 
In care om njuM aici 

‘nici vorbă să fie vreo 
mașină de călătorit In 
timp, nsta-i sigur. Simt 
șl acum In dinți colbul 
drumului... .

-

(Agerpres)

de conducere 
economică
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r I șl in inventatori. Ase
menea necesllfițl se impun fiindcă 
invenția răspunde unei cerințe con
crete. bine delimitate a producției — 
șl constltultj deci o formă avansată 
de finalizare -șl materializare. Nu
meroase aspecte confirma progresele 
înregistrate în această privință.- în 
ultimii uni. In țara noastră : a sporit 
considerabil numărul de brevete : 
tot mal multe invenții romfineșU 
sint remarcate și dtsttao la expoa-

™ Colectivele unităților economice din județul Maramureș au rcall- 
zat piuă acum aproape 70 ta sută din angajamentul anual supll- 

\ mental la producția Industrială marfă, dlnd peste prevederi pro
duse care depășesc valoarea de IOT milioane lei. Au fost produse peste 
plan 780 tone do cupru nerafinal. piese de schimb auto In valoare de 
4.4 milioane lei. mobilii Insumlrid 700 OT0 lei, circa 8 04® mc bușteni do 
fag -șl rășinoaso ele. Realizată la parametri calitativi superiori, pro
ducția suplimentară a fost destinată In bună parte exportului, pe adresa 
beneficiarilor externi fiind livrate mărfuri cu 3,4 milioane lei mai mult 
declt prevedea planul

V_______________ _________

m s-a subliniat la Confe
sară a Inginerilor ®i tehni- 
•n expunerea pe care tova- 

Nlcolăe Ceaușescu, sccre-

cu acest prilej, trebuie 
la noi, activitatea de invi 
vație să di ’ '

•Ț
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cartier la Tg. Jiu

econom®®

sanitare. De asemenea,

Comuna Băltești pe calea
urbanizării

Corespondenții noștri transmit din

de griu culcat.SLOBOZIA

Lucian CIUBOTARU

BACĂU

răchită
ajuns în scurtâ vreme In magazii

SATU-MAB

Octav GRUMEZA

Complexul comercial „Pescărușul*' din Câlâraji

La cooperativa agricola din Fierbinți, județul Ilfov, recolta bunâ de grîu, datorită bunei organizări
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urmă,

secții 
chirurgie ,și 

slomatplo- 
maternlthte.

materiilor 
controlul 
de fa- 

nvlzarea

suprafața, 
agricolă 

kg

să se dezvolte 
se ramifice. In 
următori, mlă-

Gooporoția de consum a orajului Buftea ș-a îmbogățit cu un mo
dem complex de servire

riderablt pentru desfășurarea In con
diții cit mal bune a întregului proces 
de producție — conchidea eL

Apropiata Conferință Națională a 
partidului a stimulat șl mai mult ac
tivitatea comuniștilor pe tărimul pro
movării metodelor moderne, de con
ducere. In colaborare cu A.S.E.. co
mitetul de partid a inițiat, recent,1 o

Duminică, In cele peste 100 de uni
tăți agricole de slat ți cooperatiste 
din Județul Bacău s-n lucrat cu in
tensitate. Peste.. IOT. de combine șl 
cllova mii do cooperatori cu atelaje 
au lucrat Ia stringerea griului do pe 
circa 2 000 de hectare.

La cooi 
cești, pi..

I muncă
itru stringerea recoltei bo- 

lin acest an. nm Intllnlt-o și 
agricole 

Hemelusl, 
ca. șl In 
Tătărăștl,

fost construit șl dat 
In folosință liceul eco
nomic (16 săli de clasă 
și laboratoare).

a lucrului prin mes
eriile” care perndle

Din buletinul informativ al Direcție» generale agricole 
prindem că in cooperativele agricole de pri 
tâcut pe 85 la sută din suprafața, f

; în anul 1670, con
structorii șantierului 3 
al IJ.C.M. GorJ Inehe- 
lau treptat, treptat lu
crările din zona gării, 
unde era concentrată 
forța de' lucru pen
tru finisarea ultimelor 
blocuri din acest car
tier 'da locuit Si s-au 
mutat In zona 9 Mal 
unde. In final, se vor 
construi 5 OM aparta
mente.

La 1 mai 1672. dori 
In doi ani de Ia* înce
perea lucrărilor, 
gata înălțate 18 blocuri, 
totaiizJnd I 630 ana mo
mente șl garsoniere. 
Tot In această zonă a

Cu tot demarajul bun al activi
tății din baze, nu se pot trece cu 
vederea o seamă de deficiențe care 
provoacă perturbățli la preluarea șl 
depozitarea griului. Neajunsurile sini 
determinate, In principal, do lipsa u- 
nor utilnje necesare mecanizării lu
crărilor din depozite. Baza din Că
rei. cea mal mare din județ, lucrează 
abia cu Jumătate din capacitate. Din 
această cauză, mari cantități de grfo 
rămln și noaptea afară, sub cerul li
ber. Vinovată de neaslgurarea la timp 
cu utilaje este uzina „Unio“ din Snlu- 
Mare care, abia cu dteva zile in urmă, 
a livrat cinci transportoare cu ban
dă, Iar altele trei urmează să fie 11-

1. Vaslle Rada, pri
marul comunei Erbl- 
ceni, din județul Iași, 
ne scrie dteva rin- 
durl despro modul in 
caro înțeleg cetățenii 
satului Sprinceana aA 
lntlmplne Conferința 
Națională a partidu
lui în cinstea acestui 
eveniment, ci au reu
șit aă termine, prin 
muncă patriotică și cu 
materials procurate 
pe plan local, con- 
strucjla unei no! școli, 
alcătuită din săli de 
clasă, cancelarie și o 
încăpere pentru depo
zitarea combustibilu
lui.
il dn cadrul Cm'.-I , 

de cultură a tlncretu-

vea perfectă dreptate ei nd arăta că 
pentru a conduce trebuie în primul 
rlnd să cunoști temeinic procesele e- 
conoinlee. realitatea. Practica ne de
monstrează că justețea și eficiența 
conducerii depind de claritatea obiec
tivelor pe care le urmărești.

Exprimind această părere, tov. ton 
Vellcan. director in centrala indus
trială șl membru al biroului comite-, 
tulul de partid, ne arăta, in conti
nuare. că experimentul In curs da 
aplicare In cadrul centralei și care 
va fi generalizat In trimestrul IV 
urmează să reducă timpul de Infor
mare a factorilor de decizie de la 
0 ore la 1—2 oro. Va fi un clșilg con-

lul din municipiul 
Inși — ne semnalea
ză. profesorul V. Lcni- 
r.eanu — a Început să 
funcționeze do curind 
„Asociația do turism 
alpin „Calistrat Ho
gaș”. Noua organiza
ție obștească are cri 
scop să cultive in 
rindurlle tinerilor dra
gostea față de frumu
sețile naturii, față de 
monumentele Istorico 
șl culturale ale pn- 
triol, să-l îndemne In 
drumeție.

3. Ca urmare a In
tensificării muncii 
pentru punerea In 
funcțiune mal grab- 
nică’.qa ,rufipr^.'rtdl uuU-f 
laje — no arată Intr-o

(Agcrpres)J

‘ .. i ,
cuțle care, trebuie s-o recunoașlsm, 
nelntelealăd bine de la început des
pre ce este vorba, susțineau: bus șl 
taro că „nu se poate*. Comuniștii 
și-nu înțeles insă menirea. Nu numai 
că au discutai cu oamenii, dar unb, 
Intre care in,a Gheorghe lierolu îl 
maistrul Dumitru Purearu. au de
monstrat că a trece la un sistem su-

La cooperativa agricolă din Smu
cești, pina In ora prinzulul revolți a 
fost strins.1 de pe aproape 20 de hec
tare cu grîu La cooperativa agricolă 
din Lelea Veche Intilnlm aceeași ac
tivitate febrilă. Inginerul Ștefan Ca- 
zacu, președintele cooperativei, țino 
să ne spună : „Sărbătoarea nooxiră 
este atunci dnd toată recolta va fi 
In hambare. Șl aceasta o să se în

duri importante care 
puteau fi investite In 
alte lucrări, pe un te
ren mlăștinos de pe 
malul riului Rlrhnn 
tufele de mtajă creș
teau in voia lor I Pen
tru . a pune capăt 
cheltuielilor inutile 
vnlorlflclnd o sursă 
locală de venituri, In 
inițiativa organizației 
do partid, in eleșteu 
s-nu plnntat anul a- 
resta sule de mii fire 
de mlnjfi, care au In-

perlor de-organizare a muncii este o 
necesitate obiectivă, Iar dacă se creea
ză unele dificultăți temporare, aces
tea pot șl trebuie sâ fie depășite cu 
succes. prin curaj șl competență. 
Intr-adevăr, rezultatele l-au cpn- 
v!m pe toți li scurtarea cu 20—36 
la sută a timpului afectat reparații
lor la principalele agregate s-a con
cretizat intr-un spor de producție de 
circa 3 KM de anvelope, obținute de 
la Incepuțul acestui an.

în momentul do față, comitetul de 
partid, conducerea .uzinei se confrun
tă cu probleme legato de aplicarea 
unul sistem de prelucrare automată 
a datelor, ceea ce obligă la oirganiza- 
rca •— - 
toarelor.
lire
sc, ; _ a 
lor empirico, cule mai 
tățl 
live

Ani In șir — ne 
scrie profesorul Io
nică Sava, din sa
tul Ctndeșll, Județul 
Vrancca — cooperato
rii din comuna Bor- 
deștl cumpărau mlaja 
cu care legau vița de 
vie din locali lăți mol 
Îndepărtate. El plăteau 
pentru procurarea n- 
cestul material, a- 
nunî, peste IOT COT leL 
Și In timp ce coopc-j 
ratorll cheltuiau fon-

propulsate, in vederea recoltării cu 
prioritate a griului căzut, măsuri 
care s-n dovedit foarte bună.

Ln cooperativa din Dor Mărunt, 
fruntașă pe Județ anul trecut la cul
tura griului, grija pentru ca nici un 
bob să nu se piardă n mobilizat 
toate forțele ln clmp. Erau aici 3OT ha

o brutărie și cinci u- 
nitățl de prestări 
servicii.

In primăvara aces
tui an, membrii coo
peratori din satul Po
danii Vechi și-au ex
primat dorința de a 
lucra pămlnlul ln ca
drul unei singure coo
perative, Împreună 
cu cel din salul do re
ședință Bălțcștl. Coo
perativa agricolă po
sedă ncum 758 hn te-* 
ren arabil, IOT ha vil, 
322 ha livezii peste 
2 OOT ovine șl 2OT bo
vine. Proiecte pentru 
viitor 7 în curind se 
vor construi 2 COT m li
niari trotuare ; pentru 
lnvățfimintul de 10 ani 
va fi dat in folosință 
un nou local de școa- 
lă, cu patru săli doi 
clasă, cu laborator șl 
sală de sport ; se va 
construi o grădiniță 
de copil. Acestea in- 
tr-o primă etapă.

vrute tocmai in... august. în același 
timp, o serie de utilaje din baze se 
defectează, mai ales eleclrovenliln- 
toare care, o dată scoabe din uz, zac 
fără a mal fi reparate, ața cum se 
prezintă situația la Iîalmeu.

O greutate la preluarea griului o 
constituia faptul că morile din Tăș- 
nnd și Cnrei — aparținătoare dc In
dustria de moruni șl panificație 
Salu-Mare — ridică cu Intlrzioro din 
baze griul repartizat pentru măci
nat. Ele blochează spațiile de de
pozitarei

în Județul Salu-Mare, griul a foit 
reeoltai, pinâ la Începutul acestei 
Băptămlnl, de pe 73 la sută din bu- 
prăfetele cultivate in Întreprinderile 
agricole de stat și G0 la aulă in coo
perativele agricole. Recolta se anun
ță bună. Cooperativa agricolă din 
Foeni a reeditat succesul de anul 
trecui, obținlnd In medic la hectar 
cite 4 570 kg pe întreaga ------
De asemenea, cooperativa 
din Petreștl a obținut die 4 
la hectar.

Important este ca, paralel cu se
cerișul, recolta să fie depozitată cu 
cea mal mare grijă. în vederea pre
luării fără InUrzlere, la bazele de 
recepție din Curei, flalmeu, Moftlnu- 
Mare, Tftșnad ele-, activitatea este 
bine organizată, se lucrează fără în
trerupere plnă scara tlrziu, tar noap
tea continuă munca la selectarea șl 
ventilarea griului din magaziile de 
cereale.

că el naște uneori probleme dealul de 
complicate, a căror soluționare nre- 
supune eforturi din partea organiza
țiilor de partid. în ciiisui anului tra
cul. de exemplu, la sectorul de re
parații ol agregatelor — sector chele 
— a fast experimental noul sistem 
de programare' 
lada ..drumului 
desfășurarea logică a operațiilor și 
utilizarea rațională o forței de mun
că. Erau necesare, ca urmare, unele 
modificări In organizarea muncii, au 
apărut no! atribuții și altele au' dis
părui. Ne-am afini, in acel moment. 
In fața unor reale contradicții Intre 
factorii de organizare și cei de exc-

în oricare colectiv de muncă le-ai 
efla in aceste zile premergătoare 
Conferinței Naționale a partidului, 
simți din plin pulsațiile amplei îhlre- 
ceri soctallste care a cuprins țara in 
cinstea marelui eveniment din viața 
poporului nostru. Aici, ta uzina 
„Danubiana" din București, unui din 
obiectivele majore ale perfecționării 
activității esto introducerea.șl extiu-, 
derea metodelor moderne dc ronda-’ 
cere a economici. D.rocea in fruntea 
căruia se află organizațiile de partid.

— Pentru noi constituie o continuă 
preocupare transpunerea. în viață a 
sarcinilor trasate de Conferința Na
țională a partidului din 1067. de Con
gresul al X-Iea al 
l’.C.lt,, a Ideilor _____ ____ ;
enunțate de se- ESES^zsnz^znzn 
crctarui general • ■ 
al partidului in __ —„
expunerea cu pri- 
vlrc Ia probleme- A? f/ E
Ie conducerii, caro fa S jH
subliniază clar dl- fâ ZF
recțlile esențiale siggZ
ale însușirii știin
ței conducerii, ro
lul ei furidamenf 
tal în făurirea so- 
ci etății social la te 
multilateral dez- 
voltaic — ne spu- e&gr
nea tov. Remus H
Ganga, locțiitor ol “
secretarului corni- —
totului do partid. m
Ne dăm seama că 
trebuie încă per- eaffl fâSi
fecțlonate multe |v,7
laturi ele meca- w® 'sS1'
nismuiui relațiilor 
dintre uzină șl 
centrala indus- 
triolă ; se nm- ”
nevrenză încă un mare volum 
de hîrlll, de cifre și date nu 
totdeauna utile. Tocmai aiemer 
nea aspecte au fost dezbătute in 
ultimele luni In adunările genera
le ala multor organizații de bază. 
Pentru a avea o viziune de ansam
blu. a stabili mal precis sarcinile or- 
oardzațlllor de partid In funcție de 
situația reală din uzină, comite
tul de partid pregătește o am
plă analiză a activității de organi
zare științifică a producției șl a mun- 
cIL. în felul acesta, . prin acțiuni 
repetate, urmărim ca organizațiile 
de partid să se ocupe permanent de 
procesul de promovare a metodelor 
moderne ale conducerii In economie.

Efectul acestei viziuni Imprimata 
de organizațiile de partid se olmte 
în mal toate sectoarele. S-a realizat 
nici programarea producției jxs fiecare 
loc de muncă șl schimb, compartimen
tul special Înființat in acest scop ur
mărind, prin dispecerii eăi, realizarea 
producției și introducerea operativă a 
eventualelor corecturi alo programu
lui da lucru. Totuși, înregistrarea da
telor la flecare din principalele agre
gata sc face încă manual, necesîtlnd 
un .volum Important de forță de 
muncă calificata. Putem însă afirma 
că in momentul de față comuniștii 
slnt principalii factori-ln acțiunea 
care se desfășoară pentru testarea li
nul nou sistem de programare șl ur
mărire a producției cu ajutarol unul 
calculator electronic. în colaborare ni 
centrul do caicul al Academiei de 
studii economice.

— Tovarășul Nlcolae Ceauș eseu a-

dezbatere științifică pe tema : „Sis
temul informațional — instrument al 
perfecționării conducerii șl planifică
rii producției”. Asemenea aapecte im
portante ca : ridicarea eficienței de
ciziei ; programarea opilmă a pro
ducției dc anvelope In concepția unul 
alstem Informativ integrat; concep
ția și organizarea bazei automate da 
data tehnologico pentru sporirea ope
rativității informării, a programării șl 
conducerii producției : perfecționarea 
metodelor do gestiune și altele au 
pus față In față principiile teore
tice cu practica concretă din uzină, 
urmărind cn silința să devină tot mai 
mult un adevărat „dirijor* al produc
ției.

Este Introducerea unul asemenea 
mod de a lucra un proces lin. care 
se desfășoară fără dificultăți 7

— Nicidecum — ne rotate ing. Du
mitru Nlcoiaesca. secretarul comity 
tulul do partid. Viața demonstrează

recentă scrisoare tov; 
Ionel Marin, secretar 
al Comitetului muni
cipal Piatra Neamț 
al P.C.IL — la fabrica 
„Comuna din Paris” a 
Început să producă o 
mașină do prelucrat 
carton șl un uscător, 
a căror producție era 
planificată In 1873. O 
altă mașină do prelu
crat cartoane va în
cepe să producă iu 
începutul anului 1673; 
in loc de 107-1. în a- 
Ceastă unitate, dato
rită eforturilor colecti
vului. productivitatea 
muncii va crește cu 
peste 10 ln sută fată 

fdb prevederile pkinu- 
1*jL „- *' ■ -

Ansamblul de măsuri adop
tate dc Ministerul Sănătății in 
vederea creșterii natalității (su
pravegherea prenatală, asisten
ța ta naștere și urmărirea co
pilului) so reflectă in dinamica 
principalilor' Indicatori ln ' n- 
cesl domeniu. Astfel, In prime
le patru luni alo acestui an, 
ritmul de scădere a mortalității 
.infantile a fost ,de 14.9,1a auță, 
alinglnd valorile cele mai scă
zute Înregistrate ln țara noas- 

■tra- i . , '
O măsură importantă In spri

jinul Reducerii mortalității in
fantile o reprezintă, fără Îndo
ială. sporirea numărului de 
cadre; medicale superioare șl 
medii de pediatrie șl Qbstrellcă. 
în acest context, nl măsurilor 

■destinata grijii față de sănăta
tea celor mici, se înscrie șl rc- 
organlitaxca Institutului de ocro
tire a mamei șl copilului, crea
rea secțiilor destinate Îngrijirii 
exclusive «'prematurilor. In’flin-. 
tarea cabinetelor de ginecologic 
Infantilă lrt uncie centre uni
versitaro șl' municipii șl‘ a cen
trelor de combatere a sterili
tății.

în 1 domeniul ocrotirii , sănă
tății elevilor, șl adolescenților 
au fost Inițiate reglementări 
comune cu ■ Ministerul Educa
ției șl învățămintului. C.C. ’al 
U.T.C. șl U.A.S.R.. urmărin- 
du-se o mai bună supraveghere 
medicală, Intensificarea acțiuni
lor preventive, dezvoltarea edu
cației 
trebuie citată, ca o măsură Im
portantă,' preocuparea pentru 
sporirea substanțială a număru
lui do locuri In creșe, grădinițe 
și caso ale copilului. Astfel, 
In prezent numai In creșe nu- 
măruL locurilor a ojuns la peste 
39 0OT. urmlnd ca plnă la nflr- 
șltul acestui cincinal să se ridice 
ln circa 1OT0OT.

de griu culcat. Cele 14 combine 
Înaintau ln lan cu mere atenție, „co
piind” terenul ca să nu rămină nici 
un spic. Din urmă, cooperatorii eu 
secerlie recoltau porțiunile caro nu 
puteau fi strinxc mecanizat.

De la un capăt la altui al jude
țului sosesc fără întrerupere la Slo
bozia vești îmbucurătoare. Mereu 
alte cooperative sau întreprinderi a- 
grlcole ele stat anunță terminarea se
cerișului cu recolte care depășesc 
simțitor pe cele prevăzute In paln.

gativo asupra ritmicității aces
teia. este necesară' o statematiz-ire 
generală. In scopul corelării cofc-s- 
punzăloaro a dlferiteSor • etapa ale 
procesului tehnologic. Condudnd a- 
cewte acțiuni de modernizare, organi
zațiile de partid se intilnesc uneori 
cu mentalități anacronice, păreri îna
poiate. izvorite din superficialitate 
sau Incultură : au fost astfel, de 
combătut șl de Învins păreri potrivii 
cărora metodele moderne s!nț „mof
turi care se ooarîă”. Este, după 
cit socotim, un merit nl prgahlzâ- 
țiel de partid și al conducerii uzinei 
de a-i fi 'convins pe oameni asupra 
necesității stringente 0 însușirii șl 

aplicării acestor 
metode prin ar
gumente esenția
le: școlarizarea,
temeinica, pe eșa
loane. o cadrelor 
de bază (pentru 
a ne referi la un 
singur exemplu, 
toate cadrele ser
viciului C.T.C. âu 
urmat cursuri de 
control statistico- 
matematlc, me
todă care se apli
că eficient ia re
cepția 
prime, 
pe faze 
brtcațle, 
produselor), or
ganizarea unor 
schimburi de • ex- 
perlență ele.

Un mare rol îi 
are, ln acest; sens 
munca pollllco- 
cilucallvă, care 
pune accentul pe 

realizarea unei -vaste circulații a 
inițiativelor,, pe - explicarea avan
tajelor, a eficienței perfecționării or
ganizării și conducerii producției. 
Emisiunile zilnice ale stației de ra- 
dloffeare, care difuzează, Litre altele, 
reportaje și raiduri înregistrate pe 
bandă de magnetofon, alături de gra
ficele rezultatelor In producție re’a- 
tlnd despre întrecerea socialistă au 
contribuit și contribuie din pUh ta 
crearea unul reni spirit de emulații!, 
la clarificarea unor probleme rl.1l- 
cate de așezarea pe baze științifico .1 
conducerii producției. Foaia volantă, 
fotoreportajele care surprind pe viu 
aspecte șl atitudini, gazetele satirice 
— slnt tot alltca instrumente efi
ciente in strădaniile colectivului pon- 
tra mal mult și mal" bine. Pe fondul 
realizării obiectivului principal al 'n- 
„trecerll socialtate — îndeplinirea pla
nului cincinal al uzinei Înainte do 
termen — au apărut inițiativa valo
roase, Intre care : fiecare cadru teh
nic să soluționeze o temă privind îm
bunătățirea procesului da producție 
sau cea denumită ingenios ..prietenii 
tinărului angajat”, născută din dorin
ța comunalilor de a ușura acomoda
rea noilor venlțl, îndeosebi a celor 
tineri, de a-1 îndruma ln însușirea 
profesiunii șl n-i Integra ln colectiv.

Prin metode moderne de» condu
cere — o inaltă eficiență economică. 
Acest cuvlnl. de ordine se afirmă !n 
viața uzinei cn un real factor de di
namizare a întregului colectiv.

zor la blocurile DO, 
11, 12. 13, fiecare a
cile OT apartamente, 
1a o nouă creșă- 
grădlntță cu 349 locuri, 
cea mal mare din 
municipiul Tg. Jiu. Un 
alt obiectiv important 
esto blocul A 1, ce va 
avea 10 niveluri, iar la 
parter un complex de 
servire.

Hărnicia șl pricepe
rea constructorilor dau 
o nouă înfățișare mu
nicipiului Tg. Jiu, asi
gură condiții civilizate 
de locuit pentru un nu
măr tot mni mare de 
oameni al muncIL

Luni dimineața, te Comitetul Ju
dețean de partid Ialomița s-a făcut 
o scurtă analiză a rezultatelor ob
ținute la seceriș șl eu fost stabilite 
măsuri menite să ducă ta Încheierea 
grabnică a acestei lucrări, să se reali
zeze Integral suprafețela destinata a 
se insămința cu culturi succesive, 
„în cooperativele agricole, după cum 
ne declara tov. Ion Cristea. directorul 
general al direcției agricole, mal slnt 
de recoltat 4 COT ha. In urma ploilor 
do săptămina trecută, griul da pa 
unele suprafețe a căzut. De aceea 
s-a hotărît ca griul să fie recoltat 
și cu ajutorul coaselor și secerilor”. 
Care slnt rezultatele acestor măsuri 
și ce trebuie întreprins in continuare 7

La Întreprinderea agricolă de slat 
Mircea Vodă, griul dă o producție de 
peste 4 COT kg la hectar. Și aici, pe 
o bună parte din suprafață, plantele 
uu căzut. La intervenția promptă n 
trustului județean I.A.S au fost 
concentrate mal multe combine^ auto
propulsate,

hova, era o neînsem
nata localitate de pa 
Valea Teicajenulul — 
ne relatează corespon
dentul nostru voluntar 
Ion loncscu. în acest 
răstimp, prin munca 
harnică n locuitorilor 
ei, comuna șl-a schim
bat radical înfățișa
rea.' Primul pas pe 
calea progresului a 
fost electrificarea în
tregii comune. De-a 
lungul ulițelor s-nu 
înălțat locuințe noi, 
aspectuoasa ; in sub
teran s-au montat 
conducta de apă, pe 
șosea a fost așternut 
asfaltul, iar pe case 
au apărut antenele 
aparatelor de radio șl 
de televiziune. Mun
cind unill In coopera
tiva agricolă, oamenii 
trăiesc acum altă via
ță. Produclnd mal 
mult, șl-au sporit sim

țitor veniturile. As
tăzi, din 5 familii 3 
au mobilă nouă și te- 
tevizor. Noua școală 
generală este frec
ventată de peste 2OT 
elevi. Din cei 15 pro
fesori și Învățători 
care predau nici, 5 
slnt fii o! acestei co
mune. .Spitalul local 
0-n dezvoltat și are 
ln prezent o capacita
te do IOT paturi. El 
cuprinde secții de 
Interne, 
pediatrie, 
Șl? șl
Căminul cultural dis
pune de o sală de 
spectacole, cinemato
graf, bibliotecă cu 
peste 10 0OT volume. 
In satul do reședință 
șl In satul Podeai 1 
vechi, aparținător co
munei, funcționează 
14 unități comercia
le, dintre care un 
magazin complex, o 
unitate de desfacere a 
mobilei, o cofetărie,

tlmple exact In ziua ciad ta Ducu- 
reșu se vor deschide lucrările. Con
ferinței Naționale n partidului. Â- 
cesta este, de altfel, angajamentul 
nostru. Plnă : acum am sirius griul 
de pe mal bine de Jumătate din su
prafața lnsărnlnțată”. Spusele Ingi
nerului nu acoperirea faptelor. î’o 
tarlalele dc ta punctele Hoit și Și
retul, cinci .combine „inghițeau”, 
parcă, lanurile de griu. Din urmă, 
tractoriștii Spiridon Standu, Vlrgll, 
Sindulnche, Călin Arislotcl balotau 
palele, împrăștiau superfosfat șl exe
cutau arături tin vederea insămințăril 
culturilor duble. Pe o altă tarta, zed 
da. secerălori ‘ slringcau griul do pe 
porțiunile unde a fost culcat.

Aceeași muncă intensă, plină do 
elan pentru stringerea recoltei ba
bale __ ...JKSKHSfI
pe ogoarele cooperativelor 
de producție din Cleja.
Lulzj-Călugăra, Găiceana, 
fermele agricole de stat 
Tratan, Sărata.

O recoltă se culege, alta„ _____ t______ .. se pregă
tește. La Buhocl, In miriștea de grîu 
se lnsămlnța porumbul pentru masă 
verde. Președintele cooperativei agri
cole, Constantin Munieanu. ne-a asi
gurat că au fost create tbate condițiile 
ca plnă ta sfifșliul sfiptăml.nU viitoare 
să fie insămlnțntă cu culturi duble 
întreaga suprafață dc 230 hectare pla
nificată. Suprafețe însemnate cu cul
turi duble nu fost Insăraințato șl ln 
Pănccșll, Dâmleneștl. Roșiori, Său- 
cejii, Brătllq.;

Liicrindu-se In ritmul acesta, cu 
abnegație și simț de răspundere, 
hotărlrea luată de biroul comitetului 
Județean do partid ra întreaga recol
tă de pe rele 45 0®9 de hectare să f!e 
strlnsă plnă șimbătă, 22 Iulie, vn ti 
Îndeplinită Inlocmal.

Un nou

județene Arpaj des- 
„„ r._ ucție recoltatul griului s-a

uprafațâ. Se apreciază câ miercuri, 19 iulie, aceosiâ 
lucrare se va încheia. Concomitent cu recoltatul au fost insâmințate și 
suprafețele destinate culturii a doua. „Intre fierul plugului și semfinâloare 
o singurâ brazdâ neînsâmînțatâ", ne a spus Iov. Radu Manea, președin
tele cooperativei agricole din Miroși. Imaginea alâluralâ vine sS confirme 

cele spuse

mai, bună a tuturor sec
ta atelierul do pregă- 

a materialelor textile, unde 
concentrează, datorită, motode- 

' ’ ' I mari greu-
pc linln programării opera- 
a producției, cu efecte ne- 

’iî-ir"! "u t ,'L' 'C '

Muncind cu însu
flețiră- pentru a-și În
deplini angajamen
tele luate ln cinstea 
Conferinței Naționale 
a partidului, 'coij- 
structorti au dat in 
folosință, încă do la 
finele lunii Iunie,, 5 
blocuri cu 233 a- 
partamonte șl garso
niere. r Acum — după 

erau cum aflăm de ta co
respondentul nostru 
Zamfir Podăriță, func
ționar 1? QE.I.L. Tg. 
Jiu — el lucrează de

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
- . „ 4 r '-ș ,'Ai .a%i' v •** .V* - . ■___________

Gheorghe BALTA
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angajamentul

subterane. Gra
lovnns

Ștefan Z1DAR1ȚA

Un scurt bilanț aratâ di, In primele G luni 
din arest an, Trustul de construcții Indus
triale din Pitești a realizat 53 In sută din pla
nul pe 1572 și a îndeplinit 
asumat in cinstea Conferinței Naționale 
partidului.

lucru ale

publicat in „Sdnleta" din 8

In urmii, publicam In ziarul

Gh. CIRSTEA 
Foto : M. Andreescu

complexe șl acid fosforic, «chim
ia atelle-

pentru ridicarea eficientei eco-, 
Întreprinderilor, In primul rind 
cheltuielilor materiale — iată 
se desprind din scrisorile oa-

Avalnnșa scrisorilor soalte In ultlmn vreme In 
redacție dovedește încă o dată că evenimentul po
litic do o excepțională însemnătate, ■ fn preziua că
ruia ne aflăm — Conferința Națională a partidului 
— este întlmplnat pretutindeni cu succese deose
bite în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte do termen. Preluarea șl extin
derea inițiativelor muncitorești, Întrajutorarea co
lectivelor, stăruința 
nomlco a activității întreprinderilor, In 
pe calea reducerii 
ci leva aspecte care 
menilor munclL

creșlereailn sistemul sosnodăresc. 
Prin participarea mal multor coope
rative aaricole din ludei s-a construit 
complexul de creștere a găinilor de 
la Lumina care. In final, va avea o 
capacltato de 23-t OM găini ouătoare 
și o producție de 38 milioane de ouă 
anual. Trebuie . remarcat insă faptul 
că paralel cu crearea complexului do 
la Lumina nu fost modernizate ha
lele de păsări din cooperativele 
agricole do producție. Ih 18 hale

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

un angajament de 179
servicii
derl 1132 tone oțel, 880 km' conductori electrici izolați,
mente in valoare de 28,1 milioane lei, peste 0 800 tone do ciment, 18 429 
mp furnire, 112 tone unt șl altele. S-au livrat suplimentar la fondul 
pieței produse in valoare do 63 milioane lei. Sarcinile la export au fost 
șl ele substanțial depășite, llvrindu-se; peste prevederi produse In va
loare de 2,0 milioane lei

Oamenii muncii din industria jude
țului Cluj și-au onorat in Întregime 
angajamentele luate In cinstea Confe
rinței Naționale a partidului. Față de 

milioane lei produci le-marfă șl prestări 
s-nu realizat lfffl • milioane loL S-nu dat peste preve- 

medica-

Complexul de creștere a vad lor de 
la Albești a luat ființă nrln coope
rarea a 18 cooperative din iur. Va
loarea Investiției ®o ridică la 10 mi
lioane lei. din care 10 milioane re
prezintă fonduri Droorli ale coopera
tivelor agricole asociate. Iar 0 mili
oane sînt credita acordate de stat. 
Dasnre modul do organizare a pro
ducției si avântatele acestei forme 
de cooperare nc-a vorbit iov. Mcnat 
Sădi, președintele asociației și, in a-

immsHSWWTOțEțprasi Unitățile economice din județul Sălnj
l au realizat pe primul semestru al anu
la ]uij 0 producție suplimentară destinată

exportului in valoare de 3 418 000 lei 
valută. Dintre unitățile cu cele mal bune rezultate se evidențiază 
întreprinderea de industriali za re j a laptelui din Șlmleul SlUnnlel, 
Întreprinderea agricolă de stat din Zalău, Întreprinderea de industrie 
locală „Silvanlu" din Cehul SllvanleL

semrilnd astfel cantitatea 
Ia intrarea In funcțiune

celosl timn. președinte al cooncrati- 
vel agricole din comuna .Tătaru. 
„Complexul are două ferme do cile 
MO vad. PrLntr-o bună Îngrijire 
și hrănirc a vacilor, chiar de la 
nrinia tătare, s-a obllnut o Droduc- 
tlo de 3 COD litri de Laote. Cu Drile- 
jul vizitei La acest comolex. tovarășul 
Nlcolae Ceausescu a subliniat că a- 
vcm multiple noslbllltătl de a ca ob
ține rezultate sl mal bune. S-a re
comandat sneclallslUor noștri eă se 
Îmbunătățească continuu tehnologia 
do Întreținere a animalelor Drin fo
losirea rațională a furatelor, Garan
tăm că această sarcină va fi reali
zată si vom alunge in scurtă vreme 
la 5 OM) litri laplo“. La Întrebarea : 
ca rentabilitate nrerinlă creșterea va
cilorj In complex, tov. Mcnat Sădi 
ne-a răspuns : „Din 1573. coorcrati-

construcțle 
de 1003 
rădăcini 
care loc dej muncă. Plnă 
acum s-aii economisit 
in aeest mod, ciment, 
cărămidă șl Uer-belon 
în valoare de un mi
lion lei. Printre colec
tivele fruntașe din trust 
se' află șl Grupul do 
șantiere Pitești sud care 
construiește ‘zeci de capa
cități de producție, din 
componența , celei dc-a 
2-a etapa de

Inițiativa comitetului de 
partid pe trust, ca .fio- 
cnre 'salariat să econo
misească materiale de 

In valoare 
lei, a prins 

adinei la > fie-

carne de porc. Dar nici această can
titate nu &e realiza fie datorită mor- 
UțLItăților ridicate. He că scroafele nu 
tio dădeau la montă. Posibilitățile 1u- 
dețulul de a spori producția de car
ne, de porc sini mult mai marl in 
eenșul că ea produc cantltătl însem
nate de rurale concentrate. Iată de 
ca s-a boiărit să se concentreze creș
terea porcilor In complexe cara să 
fie realizate urln cooperare. In 
cele 4 complexa se cresc anual 
120 Otffl capete. Ceea ce merită reli- 
plit este lanțul că ,In ludetul Con
stanța au fast realizate complexe de 
o mărime optimă,*: 30 000 porci, ceea 
ce asigură desfășurarea unei activi
tăți eficiente.

în 1939 dnd relatam despre asocie
rea șl cooperarea In creșterea păsă
rilor era vorba de relații simple, dar 
'caro erau o formă superioară față de

nulul o prcducțl 
săluri de mătase. 'Vă felicităm 
Atenție Insă Ia țesătoarele 
partenere de întrecere foarte 
fan Ignat, Direcția de navigație 
Dv., cei de la Galați, navigatorii, ' 
Vasăzlcă, n-a trebuit „să mai ___ _____
apă pe Dunăre", ca să depășiți substanțial planul ia 
transporturi fluviale. Am reținut că propriul dv. 
angajament (sporirea volumului prestațiilor 
400OM 1--^'..-. ;! ”7' ‘ ....................
un considerabil trafic! portuar 
In același ritm, atunci, da : , 
opă pe _ Dunăre" plnă vă vor ___
,noștri. Emil .'Calotă, electrician In uzina 
tro pu ter c“-Cral o va 
cu dv. să urăm

comitetului de partid pe 
trust, delegol In Confe
rința Națională a partidu
lui, hoiărlnd generali
zarea acordului global și 
reconstituirea vechilor 
formații care au lucrat 
la prima etapă a platfor
mei — ca noi rezerve de 
recuperare a întinderilor, 
pentru punerea 'in func
țiune la termen a noilor 
instalații.

se Introduce creșterea găinilor In ba
terii. Plnă acum această lucrare o-a 
făcut , la 5 cooperative nurleoîa. Iar 
In alte 5 «o va Încheia oină la 
stkșilul acestui an. Modernizarea 
creșterii păsărilor, care n-ar £1 fast 
cu nulință fără eforturile conluaolo 
ale mal multor cooperative agricole 
din județ./va asigura. In bună par
te. cantitatea do ouă șl carne de pa
săre necesară a nrov tatonării popu
lației locale sl a turiștilor care-sl oc
tree concediul pe litoral.

Organizarea creșterii animalelor sl 
păsărilor pe baze moderne a necesi
tat șl asigurarea unor furate de ca
litate superioară. în acest scop s-a 
construit fabrica de furaje combi
nate de 
unitate a

La Intllnlrea tovarășului Nlco’ao 
Ceausescu eu președinții unor coo
perative agricole din ludetul Con
stanta. care a avui loc cu trei ani 
in urmă, s-a făcut recomandarea să 
so extindă cooperarea intre coopera
tivele agricole. în articolul: „Dobro- 
Bea oferă o experiență do mire In
teres pentru toate cooperativele agri
cole'. __ 7
iulie 1009, erau descrise primele re
zultate. rod al activității do coopera
re in creșterea animalelor si păsări
lor. crearea do Instalații pentru pro
ducerea turalelor combinate, valori
ficarea produselor agricole.

In ds temui relațiilor intcrcoonera- 
Uste s-au dezvoltat legături noi. cu 
o sferă do acțiune mal largă. Multe 
din obiectivele prevăzute a «o reali
za prin cooperare ■ Intro unitățile a- 
gricole caro in 1939 sc afiau in stare 
de proiect nu devenit acum reali
tate. ..Prin eforturile materiale ale 
mal multor cooperative au fost reali
zate obiective care depășesc posibi
litățile uimi singure unități — ne snu- 
nea tov. Gh.' Anghel, vicepreședinte 
ai Uniunii județene a cooperativelor 
agricole. Există 18 asociații de coo
perare caro au realizat complexe 
pentru Ingrăsoraa porcilor, pentru 
creșterea vacilor, a tineretului taurin, 
n bcrbeeuțllor, păsărilor etc. Cu ur
mare a acestor activități comune vor 
putea fi Îndeplinite șl depășite sarci
nile de livrări la fondul de stat pre
văzute pentru ultimul an ai dnd- 
naiulul cu mult înainte do termen, 
în planul județului se prevedea ca 
In 1973 să se realizeze 31 milioane 
ouă. Or. numai complexul do la Lu
mina, care va fi populat In Întregi
me încă In toamna acestui an. va 
produce In ortul viitor 38 milioane 
ouă. La aceasta ®e adaugă producția 
de ouă obținută in sistem goaiorifl- 
resc din cooperativele agricole si care 
va Însuma. In 1573. 29 milioane bu
căți. Do asemenea. In complexele' da 
porci se cresc 129 (KM) capele. La a- 
ceasla se adaugă șl coi din sistem 
gospodăresc, numărul total al porci
lor fiind acum de 2.5 ori mal mare 
declt Înainte de începerea acestei,ac
țiuni. Sa prevede ca In 1973 să se a- 
j imita le 299 009 porci șl să sa li
vreze anual 29 000 tone carne tată de 
5 009 tone cit se realiza înainte". Slnt 
Intr-adevăr, rezultate remarcabile. In 
rindurlle care urmează ne vom opri 
asupra principiilor care stau la baza 
activității do cooperare.

V_____ ______

Pe scurt, despre alte scrisori, Ing. Iile Moraru, 
U.M.T.F. Craiova : Scrisori ca aceea pe'caro 
ne-ațl trimis-o recent bucură po oricine. Re

ținem că întreprinderea dv. de transporturi fores
tiere și-a realizat planul pe primul semestru cu 
20 de zile mal devreme și efl, potrivit acestor rezul
tate certe, planul anual va fi îndeplinit cu cel puțin 
o lună mal înainte. Continuați să no scrieți. Condu
cerea întreprinderi! „TcsătorHIc reuiiltc'-uncureștl i 
Ne scrieți că muncitoarele de la Țesălorin de mătase 
au preluat inițiativa tovarășelor lor din Clsnădie șl 
de la ,,Flamura roșie" din Capitală, incepind să lu
creze la mai multe războaie ; no informați, do ase
menea, că pe această cale productivitatea muncii va 
crește considerabil, reallzlndu-se plnă In finele u- 

",le suplimentară do 6 009 m 1 de țe- de pe aeunli 
din Clsnădle, 

• serioasa ! Ște- 
fiavlall-Gnlațl : 

infirmați o zicală, 
curgă prea multă

D in Pitești, Filoftela Monta, secretara comite
tului de partid al fabricii do stofe „Argeșea- 
na", ne scrie : „Comuniștii, toți filatorii fabri

cii noastre au holărit ba iulie, lună In caro are loc 
Conferința Națională a partidului, să fie lună do 
producție record"! Care este suportul moral al n- 
ccsteț hotăriri ? îl aflam din aceeași scrisoare : „A- 
ceasta este o dovadă n atașamentului nostru total 
la politica partidului' de edificare socialistă a pa
triei ; este o modestă recunoștință pentru condițiile 
create nouă, care muncim In fabrici moderne, la ni
velul tehnicii mondiale".

Așadar, la „Argeșeana" în această lună nu va fi 
nlc.1 o absență nemolivnlfl, nici o înllrzlere de la 
program, nici o muncitoare sub normă, nici un uti
laj sub capacitate. Și In afară de avantajul cert, 
de producție suplimentară, colectivul fabricii vn mal 
realiza un lucru remarcabil : Iți va dovedi sieși că 
sa poate aulodepășl. Ceea ce li va da șl mal multă 
încredere In acțiunile sale viitoare.

formațiile de 
celor doi; nvlnd In mijloc 
(foto 1 și 2) pe șeful de 
șantier, Ing. Steltan Bâ- 
lescu, și pe șeful de lot, 
irig. Paul Brattler, în tim
pul executării n două lu
crări deosebi te , ca urgență 
și tehnicitate : turnarea 
betoauelor la casa com- 
pfeSoareior șl zidirea 
cuptoarelor pirollzei.

Deși există unele Inllr- 
zlerl in primirea utilaje
lor pe șantiere, montorii 
de La Instalația de plroli- 
ză, ca și de la alic puncte 
de lucru, fac eforturi 
deosebite pentru recupe
rarea timpului pierdut. El 
au reușit să realizeze In 
avans sarcinile de plan 
In perioada ce a trecut de 
la Începutul anului și 
pină In prezent. La a- 
ceasta au contribuit folo
sirea- Intensivă a ;utllajc-,;‘ 
loc.^do b^ln^o^bl, qg 
mattaralclșr/.’tlrn^ def ișj 
oro pe zl in loc de li.

vele asocia io vor începe sft-si înca
seze'banii Investiți;' lâr 'Umb de 3 ani 
toate cheltulolile se vor amortiza si 
deci, cooperativele ’nsoctato vor rea
liza venituri”.

La fel s-a nrocwlat sl In ce nrl- 
ve.sie creșterea porcilor. Numai că In 
acest domeniu coooerarea între uni
tăți s-a realizat In o scară mult mal 
largă. Pină acum doi ani. unitățile a- 
ffțlcole cooperatiste din ludet aveau 
un olan anual do livrări de BOM tone

measeft In trimestrul -IV. atunci daț putem, să aju
tăm trustul de construcții argeșean".

Prin urmare, o' soluție totuși există. Se așteaptă 
oferte. Pină atunci, un lucru reține atenția : in n- 
ceaslă vastă întrecere în care este angajată, In mod 
practic, intreago țară, colectivele se ajută Intre ele 
cu maximă responsabilitate, pentru îndeplinirea; 
clnclnalulul lnalntc de termen.

. .. ' f ț- fr ' 1! .X ■

T’n Combinatul de îngrășăminte chl- 
mice din Turnu Măgurele se desfă- -p..—_.....u, mnl| manuw-n țoară o largă acțiune de realizare cu
forțe proprii n unul ‘ număr dt mai 

maro de utilaje, mașini șl piese de schimb necesare dotării secțiilor de 
producție. ' fj 'i

Colectivul combinatului a realizat, In aceet an, Intre altele, o insta
lație de cimentare in mediu gazos, dispozitive de îndoit țevi, reactoare 
pentru fabricile de Îngrășăminte 
bătoare de căldură din oțel-cnrbta șl alte agregate, 
rele combinatului se confecționează acum o gamă largă de utilaje sou 
părți componente ale acestora, cum slnt pompele triplex, serpentinele 
pentru cazonele recuperatoare, schimbătoarele de căldură sau vasele de 
reacție. Valoarea totală a utilajelor șl mașinilor realizate plnă In pre
zent In Combinatul din Turnu Măgurele, (prLn forțe proprii;^, ridică .Ia 
aproape 8 milioane lei. "rir? ■.'>MJ â <■■■

montarea la sol a con
fecțiilor metalice. șl ridi
carea lor im verticală cu 
macaralele ș.a. înlrudt 
zona cuptoarelor do la 
plrollză a devenit pentru 
montorl o „zonă caldă", 
aceștia și-au concentrat 
alei întregul cartier ge
neral. Am surprins, in 
mijlocul lor (foto 3—î) 
pe inginerii N. Boambes, 
V. Antonescu, Fiorea Ti
to, conducătorii forma
ți Uor de montorl șl pe 
tov. Gh. Stan, secretarul

la Lumina. Această 
fost realizată prin con

tribuția cooperativelor agricole a-

socinte, foftdul social rkllclndu-sc 
la 63,3 milioane lei. După cum spu
nea tov. Alexandru Tache, directo
rul fabricii, ee nroduc animi IOT (KM) 
tone furaje combinate șl 10 TOO tone 
granule din lucernă. îndată dună re
coltare, cooperativele agricole livrea
ză in fondul F.N.C. orz. mazăre șl" 
porumb, in raDort cu nevoile «ecto- ■ 
rulul zootehnic. Iar In cursul anului., 
pa baza unor grafice stabilite dina
inte. se prezintă ia fabrică ' pentru 
n-și ridica cantitățile de furata 
combinate, ce li se cuvin.

Cooperativele agricole din județul 
Constanța s-au asociat șl In vede
rea valorificării in comun a produ
selor ce le prisoseau In urma Înde
plinirii contractelor. ..Aarocoop" Con
stanța., de exemplu, are asociate 72 
cooperative agricole care livrează le
gume. ouă. pul și produse obținute 
in sectoarele anexă. ' Dună cum ne 
spunea tov. Octavian Popovici. con- 
tabilul-sef ai Întreprinderii. In pri
mul lrime.slru au fost valorificate 
produse în valoare de 11.1 milioane 
lei. fată de 0 milioane lel 'cit era pre
văzut In plan, tar In trimestrul doi 
— 15.4 milioane fată de 15 milioane 
prevăzut in plan. Numai că In do
meniul valorificării produselor ‘ prin 
..Agrocoop" s-a alunecat ne o pantă 
mal puțin sănătoasă. Dornici de 
ctatin. unii conducător! de coopera
tive agricole valorifică primele Jeau- 
me care anar si care slnt mal «solici
tate prin „Agrocoop", negii jind res
pectarea contractelor Încheiate - cu 
LJP.V.L.F. Pentru a ee Înlătura a- 
ceastă sltuatle s-a făcut o zonare a 
cooperativelor agricole stabilindu-se 
ca un număr din acestea să,livreze 
La „Agrocoop". tar rostul la I.P.V..L.F. 
Dar așa, cooperativele agricole Pa- 
lazu-Mare, Viile Noi șl Agigea, pre
văzute a livra legumele și cartofii la 
..Agrocoop" erau po cale • să rămtnă 
cu unele produse! In ctmp.

Dezvoltarea relațiilor Intercoopera- 
tlste, acțiune condusă șl susținută În
deaproape de comitetul județean de 
partid a permțș cooperativelor agri
cola asociate să utilizeze mnl bine 
fondurile de investiții șl să realizeze 
obiective moderne, de maro eficiență 
economică.

Clntarele automate de In fabricile do 
îngrășăminte chimice din cadrul Com
binatului chimic din Craiova aii Înre
gistrat ieri cifra de .S'OMMO tone, con- 

Ingrășămintelor azoloaxe produse de 
combinatului în cinstea Conferinței 

Naționale a partidului, muncitorii, inginerii șl tehnicienii de la 
Combinatul chimic Craiova nu îndeplinit planul ta producția globală 
șl marfă, dind in plus produse n căror valoare echivalează cu 39 mili
oane lei la producția globală, față do 43 milioane lei dt este angaja
mentul pe Întregul an, iar la producțta-marfă s-au realizat In plus pro
duse în valoare de peste 23 milioane lei,‘ față de 40 milioane tal an
gajament anual. în produse finite, aceste realizări se Concretizează In 
370(KM) mc oxigen industrial, 1 COT tone ncelllenă, 2OT0 tone acetaldebldă, 
22M tone add acetic, ICT lone butanol ele. Prin reducerea cheltuieli
lor la o mie de lei product le-marfă a-au economisit peste 7 milioane 
Iei, iar beneficiile suplimentare se, ridică la pesto 5 2O0KJO loL

Bl

unul din princlpalelo o- 
blectlve ce se realizează 
aici — Instalația de pi- 
roliză H. Șl nu.intlmplă- 
tor 1 Pentru că de intra
rea mal devreme in func
țiune a acestei Instalații 
depinde producția viitoa
relor imitați chimice de 
pe platformă, pe care pl- 
rollza Ii le va alimenta 
cu materie primă. Impor
tante forțe slnt concen
trate pentru terminarea 
cu 15 zile mal devreme n 
lucrările: 
flcete Întrecerii consem
nează faptul că angaja
mentul respectiv, asumat

„„ dezvoltare ' de 'echipele - de betonlf U ' 
pjatf|n®el petro^ȘImfe/||^or|^uaî |dt^ CorȘtarțfin»? 
ÎNe-iam îndreptat; cu j&urccn, GK^odor șl alții; ț 
riralui fotografic spre ta foîtr 'Îndeplinit Iotă

Cu dteva zile _ ■, , .
nostru o scrisoare deschisă adresată furnizo
rilor Trustului de construcții din Argeș. Do 

fapt, trustul respectiv adresa furnizorilor săi rugă
mintea de a-i livra suplimentar anumite cantități 
de materiale pentru a putea devansa, la rlndul său, 
termenele do dare In funcțiune sau In folosință a 
unor obiective industriale șl da interes sodal-cul- 
turaL Azi sintem In posesia unor răspunsuri. „Co
lectivul secției de țevi sudate din cadrul uzinei 
„Republica" — ne scrie directorul întreprinderii, 
Ing. Ion Moldovan — a luat cunoștință de apelul 
Trustului de construcții Argeș de a-1 livra supli
mentar 210 tone țevi sudate pentru a-șl putea rea
liza planul înainte do vreme. Anallzlnd situația am 
hoUrit sâ producem peste angajamentul noslita; 
(I 3OT tone) și aceste 210 tone de țevi, pe care ni le 
cer argeșenii. Rămlne ca irpstul respectiv să ob
țină de la Ministerul Aprovizionării Tehnlco-Ma- 
tertalc ți Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe 
•nivel de plnn», dispoziție fără de care nu putem 
trece imediat la realizarea cererii sale".

Așadar, tovarăși de la Argeș, știți ce aveți do fă
cut. Colectivul uzinal „Republica" a dovedit tontă 
bunăvoința. Șl acum, răspunsul de la Tg. Jiu. „Da. 
vom livra trustului argeșcan -Întreaga cantitate do 
plăci, da azbociment (4 M9 mp plăci ondulate) îna
inte de termen, cu aceasta reallzindu-se integral 
contractul pe trimestrul III — precizează,, In scri
soarea de răspuns, P. Băltenolu, directorul comercial 
al Combinatului de materiale de construcții Tg. Jiu. 
Privitor la cealaltă cerere, de a-i livra in 
1 3OT tone ciment, n-o putem onora, cu tot regretul 
nostru. Ar însemna să creăm serioase greutăți In 
contractele cu alțl beneficiari. Dacă alte șantiere, 
alți bcnefiriari ap disppnibliltăfi dOjȘițrient in acest

Tehnicienii MIșu Avana șl Eugen Popel de la 
Uzina de ulUaj petrolier din Tlrgoviște, doi 
corespondenți voluntari cărora le slntem mult 

îndatorați pentru coresițondențelo lor săptăminale, 
ne Informează de această dată că uzina tirgovlștca- 
nă a .preluat, in întrecere, inițiativa colectivului U- 
zlnel- do mecanică fină din Sinaia privind gospo
dărirea și utilizarea mal rațională a sculelor, dispo
zitivelor șl verificatoarelor. „O largă acțiune a în
ceput la noi pentru recondiționarea S.D.V.-urilor, 
ne scriu el. Cel de In sculărle slnt primii. Un co
lectiv format din maiștrii Constantin Cojoraru șl 
Constantin Olteanu, tehnologul Iordan Niță șl scu
lerul Ion Mihni a construit recent un dispozitiv 
pentru confecționat bacuri de uplversale-sirung, 
dispozitiv de po urma căruia uzina vn realiza în
semnate economii de oțeluri speciale". în final, sem
natarii adaugă : „Acțiunea noastră are ca scop re
ducerea la limită a importului de scule șl verifica
toare". Lăudabil scop ! Le urăm succes 1

............. - - _____ ____ cu 
tone) a șl fost depășit cu 23 la sută. D«i,

, I vă veți menține . 
,va mal curge multă 

uita cititorii 
, _ -_ „Elec-

Slntcm Intru totul de acord 
----- celei de-a 29-a promoții de 

muncitori calificați (359 absolvenți) succ&s deplin, 
acum, dnd trebuie aă se alăture rapid șl cu toate 
forțele marii Întreceri socialisto din întreprinderile 
țării. Așteptăm vești despre primele. lor succese 
alături de muncitorii'!cu experiență din uzină. Șl 
reținem, ca pe o dală Jubiliară, sublinierea dv. că 
prin cele 20 de promoții ale sale, școala profesio
nală de la „Electroputere" a calificat nu mai puțin 
de 7 OM de muncitori I Va aven dna 6â vă continue 
In mescsle 1----------------------- ,

„ u 'un nllrl'“ir 243 de tineri lăcătuși
t I montorl de la Uzina do reparat

utilaj minier din Rovinari au hotărlt 
ca; în orele libero să monteze și șă 

pună in funcțiune un cuptor in hain de forje a unității, două fcr&s- 
trale mecanico pentru debitatul metalelor și să confecționeze un dis
pozitiv de reglare automata a unor utilaje speciale.

inițiată In lntlmplnarea Conferinței Naționale a partidului, această 
acțiune, aflată In plină desfășurare, se va materializa lntr-un volum de 
economii de circa 624 0©9 lei.

în cinstea aceluiași eveniment, tinerii din cadrul Exploatării, carbo
nifere Rovinari, au boUrit ca o parte din ziua săplămlnală liberă să 
fie folosită pentru recuperarea, curățirea șl Întreținerea benzilor ne
cesare transportului de Lignit.

V '______________

TELEORMAN

GORJ
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cifra de 100 (in con-

3

9 /li

mărul total de brevete acordate — sl «ori- împreună c 
anume. In ultimul deceniu . do la ț

„Sclntcla* din 1-1 
după vreo 15 ani 
cercetării șl după 
brevetare se mal 

tehnologice pentru

!
i

___  .■eiednemateca pentru tineret. 1 
„Gaudeamus igitur* Bafta : >
Gh. vitanidls. I

za.zz tcicx tennico-țuinunc. ,
3X33 Dicționar muzfcal-dlslracUv. >

r 't-âfaW ad Mtnomi

procurate, ale clasei ur
mătoare, pentru a obține

PROGRAMUL I

»,W. Deschiderea .emlilun» • Te
lex.

6,03 Melodii șl Joearl populare ro
mânești Interpretata de an
samblul „Tulnicul" al Casei 
dc culiurâ a sindicatelor din 
Bala Mare.’

8,S3 CAmlnul
10.M cura dc limba engleză. Deb

ila a 3-a.
1®,J3 lteportaj “ 

înalte.
iMa Ihibllcltate.

PAGINA 4
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dorință a lor pentru zile- ternlc Interen ți dc mi
le de vacanță LECTU
RA. Este oare tot una co
anume citesc copiii? Nu

SCINTE1A — mărfi 18 iulie 1972

expoziției de srtș

Luni n avut loc In Capitală ver
nisajul expoziției da artă plastică, 
reprezentativă manifestare cultu
rală pe care creatori! plastici din 
Întreaga țară o dedică Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român.

Deschisă sub auspiciile Consiliu
lui Culturii șl Educației' Socialista 
șl Uniunii ArtLștllor Plastid, expo
ziția este organizata In trei mari 
săli bucureștcne : Muzeul do artă 
al Republicii Socialista România ~ 
unde sint expuse lucrările de pic
tură șl' cculptură. Sala mică a Pa
latului, unde rint reunite lucrările 
de grafică, șl sala Dalles — lucrări 
do artă decorativă (tapiserie, cera
mică șl sculpturii in lemn).

La inaugurarea expoziției au par
ticipat acad. Ion Jalea, președin
tele do onoare al Uniunii Artiștilor 
Plastici, Tamara Dobrln, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și

LA PLOIEȘTI

Intr-unei din sâlilo expoziției

Educației Socialiste, VmIIc Gllga, 
adjunct al ministrului atacurilor 
externe, Constantin Mindreanu. 
membru al Comitetului Executiv nl 
Consiliului Central al U.G.S.R., pre
ședintele Consiliului pentru activi
tate politică șl cultural-cducatlvă 
de masă,.personalitațl alo vieții ar
tistice și culturalo din Capitală.

Cu acest prilej, a vorbit pictorul 
Brăduț Covaliu, președintele 
U.A.P., care n subliniat că expozi
ția ce înscrie efortului unanim In 
muncă țî 'realizărilor de prestigiu 
cu care întregul '< nostru popor In- 
tlmplnă Conferința Națională a 
P.C.R. — eveniment de deosebita 
însemnătate în viața partidului șl 
a țărlL

în cele trei săli ale expoziției 
sint Înmănuncheate peste 4OT de 
lucrări selecționate dintre cele mai 
valoroase șl semnificative croații 
realizate in ultimii ani do artiștii

i , i ■:

Vrerne de trei luni — 
din Iunie plnă ln septem
brie — elevi! se află in 
vacanță. Este o perioadă 
te odihnă și reconforiaro 

țipă' un an do activitate 
școlară. Dar vacanța este 
doar odihnă și reconfor
ta re. doar „timp liber" ? ducă șl recreează, cducind
Oare această înțelegere In același timp un spor de
limitată a vacanței de ----- —- -----
către unii părinți șl elevi 
nu reprezintă ea Însăși o 
prejudecată ?

Faptul că tinerii șl co
piii nu mal au un pro
gram școlar de Învățătură 
incumbă părinților' în
treaga răspundere a or
ganizării programului zil
nic al acestora. Numai că 
nu toți părinții șl nu toți 
elevii înțeleg neeasltatea 
unui program zilnic și a 
unei activități organizate, 
care că aducă și unora șl 
altora- un beneficiu in 
pian etic, uman. Cu pri
lejul unul sondaj sumar, 
efectuat printre părinți șî 
copii de virsstfi școlară., 
pe lingă preocuparea u- 
nora do a asigura un pro
gram corespunzător de 
vacanță, am intllnit și u- 
nele opinii după care, 
dacă « vacanță, copilul că 
fie... liber ! In fapt, acest 
.jllber* înseamnă pentru 
cei maturi a nu ie ocupa 
cub nici o formă de con- 

’ ținutul timpului liber al 
copiilor și a lira totul la 
voia lntlmplăriL

Această opinie apare 
cu atlt mal evident gre
șită cu cit marea majo
ritate a părinților ș! a c- 
levllor știu cum aă dea 
vacanței un conținut plă
cut șl folositor. Se des
chid copiilor șl tinerilor. 
In primul rlnti. marile fe
restre spre cunoașterea 
nemijlocită a mllUțlI 
noastre socialiste, a aces
tei realități pe caro o stu
diază In școală si pentru 
dezvoltarea căreia se pre
gătesc — ca cel mal înalt 
scop — prin întreaga lor 
muncă de inv&'&tură. 
EXCURSIILE PRIN. 
ȚARA, In grupuri, prin 
Intermediul școlilor, td ____ ____________  __
Biroului de turism pen-" nice ale elevilor, esie de 
. . .. —. ’ «*’ •” ,jorIt sa M adauge preo- __ __

eupărlle educative ale lat șl perspectivele pâ.
părinților dc a Indica c« care le deschide viitorul _
anume, excurs», ca fel do aa școlar. Astfel, elevul p.r‘,n supraveghere aței
lectură, unde și eu cine promovat ore nevoie să-ș! și Îndrumare apropiată
să faeS sport, ce activi— „i Șdt-ni Anr. in ace! dialog eu părlr
tați tehnice vor dezvolta 
ma| bine aptitudinile co
pilului ș.a.

în perioada vacanțe! e- 
levll participă la ACTI
VITĂȚI TEIINICO-PRO- 
DUCTÎVE, ta înfrumuse
țarea școlii, a cartierului 
mu n localității, mulțl

continulndu-șl

cOpUlor dum- 
? Vacanța cate

devine necesar să Intim- cadă in care jecreorea să ■ 
plnăm aceasta dorință, ®q îmbine cu munca, tar 
călăuzind-o spre-ncele' Iu- 
crări care' instruiesc, c- 
ducă șl recreează, aducind

cunoaștere pentru urca
rea j treptei următoare de 
pregătire in viitorul nn 
școlar ?

Se pot Ihtllnl flrețc. 
rodnic, in alcătuirea pro
gramului de vacanță, do-

’

]i

mularo a 
nenvoastră 
și trebuie să fio o peri-

munca să constituie un după numi
priiej de recreeze șl do 
satisfacție.

Unii părinți- apreciază 
că. în timpul verii, copiii 
nu nu nevoie să învețe 
nimic, că pentru aceasta 
au destul timp in cumul 
anului viitor ; alții, dim
potrivă. inccp să parcurgă 
cu copiii manualele, deja

’ I ? . ?f m i ‘

pregătlrea ea 1 ee trage 
șl situația școlară aciua
ta. îar privirea spre vi
itorul an școlar poate a- 
duce multe ■ idei de acil-: 
vitale Interesanta : nu 
' , ' lualele pe caro 

elevii kt vor parcurge la 
tinip potrivit cu profe- 

■ eoHl lor — d in perspec
tiva dezvoltării cunoș
tințelor lor generale.

îndrumarea copiilor de 
către părinți pentru pro
gramul de vacanță' are 
nevoie de o asistență de 
specialitate. Aceasta asls- . 
tență o pot acorda 
școala, cadrele didactice. 
Școlile, dvși aflate In va
canță. rămln „școli' des
chise*. unii elevi vin 
Îngrijească grădina școlii.

, să .Întrețină acvarllle, să, 
desfășoare activitatea In 
cercuri, să organizeze 
spectacole, eă participe In 
munca tchnlco-producllvă 
?.a. Dar școala ponte șl 
trebuie ni fie „deschițfi" 
și pentru părinți, pentru 
a le acorda sfatul cel mal 
potrivit pentru vacanța

• cea mal potrivita" fiecărui 
■elev. * "

Pornind de la necesita
tea unul program do va
canta organizat, 
conținutul educa!

„Cutezătorii 
în acțiune ■ 

într-una din serile trecute, din 
depozitul de materiale chimice 
din str. Cerului nr.. 7 al I.C.1LM. 
Iași au Început sâ lasă nori groși 
de fum. O trecătoare, Stellana 
Miricluc, a încercat să dea alar
ma, dar depozitul era pustiu 
(!?). Apelul ei a fost recepționat 
Insă de tinerii Iftlmlo Strlmbu, 
Petru Chelaru și Cezar Nițu, 
elevi la o școală profesională, 
uflațr In gazdă Iritr-o locuința 
din apropiere, care au pătruns 
in curtea depozitului și, coasla- 

| tind că Incendiul izbucnise in-' 
Itr-un compartiment în rare se 

aflau numeroase produse Infla
mabile (ulei do In, acetonă, dl- 

Iluanți), au început Imediat lupta 
cu focul, hotar!ți să facă tot ce 
le stătea In putință pentru a-l 
opri înaintarea. Și, folosind stln- 

Igătoarele manuale, gălețile cu 
ană șl nisipul din dotarea depo
zitului, el au reușit ceea ce, la 
început, părea. Imposibil : In I numai citcvn minute au locali
zat șl lichidat Întregul incendiu I I La sfirșit, cind s-a făcut eva- I luarea pagubelor, s-a constatat
că nrsescrfl 30 litri de ulei de in 
șl țclncl lăzi de ambalaj, dar 
fuseseră salvate produse In va
loare do circa șase milioane leL 
O faptă pentru care cel trei 
elevi merita cele mai calde feli
citări l

, de ln 
__ ,_____  educativ al a-' 
cestul program și de la 
marea și integrala răs
pundere a părinților pen
tru această psrKfâdă din 
vtața copiilor, semnalăm 
necesitatea dezvoltării ?i 
consolidării trăsăturilor 
morala cele mai Înalte 
care caracterizează tine
retul nostru școlar. Va
canță nu înseamnă., va
canță de la buna com
portare și de. ta Igno- 

______ . ,_____ _  obține, rărea normelor convlețul- 
Incă din primele zile de ril noastre soctaJlătâ ; a-

t '

Timp liber pentru elevi, 

dar nu timp de irosit
Foio : 8. Cristian

................. I ■ t 14 < ' 
filnstlcl, vlrstnlcl și I Inert Ele redau 
n imagini sugestive nctivltaiOd 

creatoare, avlntată o oamenilor 
muncii din palrln noaștră pentru 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru ridi
carea României pe noi trepte do 
civilizație și progres.

ALTE EXPOZIȚII
CONSTANȚA (Corespondentul 

,,Sclnteli“, Radu Apostol). — Luni 
după-amlază, la Galeriile de artă 
plastică din Constanța a avut loc" 
vernisajul unei expoziții județene 
a artiștilor plastici din aceasta par
te a țării, consacrată Conferinței 
Naționale a partidului. Sint expusa 
lucrări de pictură, sculptură șl gra
fică Inspirate din viața și preocu
pările aclualo ale oamenilor muncii 
de pe meleagurile dobrogene.

*
„Omagiu" se Intitulează expoziția 

deschisă In sola „Forum" din Arad 
de artiștii plastici amatori din Ju
deț. Sint expuse peste 60 de lucrări 
do pictură, sculptură șl grafică, ca
re reflectă tumultul muncii, aspecte' 
semnificative din viața oamenilor 
muncii români, maghiari, germani, 
alrbi și de alto națlonalltați din o- 
coosta parte a țârii. Manifestarea 
se Înscrie pd linia acțiunilor iniția
te de Comitetul de cultură șl edu
cație socialistă al județului Arai 
ln cinstea mărețului eveniment din 
viața poporului nostru.

: *
„Brașovul ln plastica brașoveni

lor* sa intitulează expoziția deschisă 
In sala de artă din localitate, ca un 
omagiu adus Conferinței Naționala 
a I’.C.Il. de artiștii plastici brașo-

1

rințela copiilor șl preo
cupările educative alo pă
rinților ? La acei „ce do
resc să fac* al celor mici, 
cei mari au răspunderea 
de h aduce un „cum cate 
mal oportun să fad". Așa
dar Iz dorințele de * 
participa ta excursii, ta 
vizite, de a citi, de a face 
sport, de a se Iniția In 
tainele unora sau altora 
dintre acilvltațllc perma
nente din cercurile teh-

■

veni.
■i i <<r- <Ș;

■ P țj iunrimbtos

I spune 
n-a Învățat ln

I * '

de culturii ploleș-

\ !! t'-.l A;.

școală, succese» In câta- ceasta eo reflectă Incepind 
log. Intre aceate două po- de la ținuta vestimentară

a

U. Andrecsen

(Urmare din pag. I)

11,55 SelecUunl

S-a inaugurat Casa de cultură 
ă sindicatelor

PLOIEȘTI (Corespondentul ,,S;'în- 
tcir, C. Căpraru). —' Ieri seară, 
la Ploiești s-a Inaugurat un nou 
șl lrnportant edificiu : Casa de cul
tură a sindicatelor.

Parllclpanții la festivitatea innu- 
gârnlă nu adresat.,o .telegramă Co- , 
miletului Central al Partidului Co
munist 'Itoniân, tovarășului Nlcobae 
Ceaiițcscu, In care exprimă hotflri- 
rea oamenilor muncii din munici
piul Ploiești de a transforme a- 
censlă instituție Intr-un focar de 
cultură șl educație socialistă n ma
selor, pentru cultivarea atitudinii 
Înaintate față de muncă șl față de 
avutul obștesc, a pasiunii pentru 
știință șl tehnică, pentru ridicarea 
spiritului de responsabilitate față 
do interesele generale ale ."colecll- 
vltațll, ale Întregii noastre societăți.

Noul locaș, realizat după un 
proiect Inspirat din arhitectura lo
cală prahoveana, se caraetcrlzeoză 
prlntr-o funcționalitate complexă. 
Pe circa 6 0®5 mp conslrulțl sint 
dispuse, pe trei nivele, o sală de 
spectacole cu tot nparatajul scenic 
necesar șl cu aparale.de proiecție, 
o sală de conferințe, Încăperi spa
țioase pentru balet, bibliotecă, șah, 
jocuri distractive, jocuri tehr.ico- 
npilcallve și altele.

Cadrul exterior, cu aranjamente 
florale, plantații de pomi șl flntlnl 
arteziene, dă un plm de frumu-

sețe noului locaș 
lean.

Cu prilejul inaugurării, formații 
artistice de amatori nu prezentat 
un spectacol def gală intitulat su
gestiv : ..Bun venit In casă nouă".

tru tinerel, al O.N.T.-ului 
eau prin plecări ale în
tregii familii — Ih conce
diul părinților —In locuri 
de vacanță- P®» trasee 
care In fiecare pas relevă 
imagini ale-amplei noas
tre construcții socialiste, 
au puternica forță educa
tivă do a cultiva șl a 
dezvolta dragostea față 
de patrie, mlndrla față 
de auccesde oamenilor u
muncii șl atașamentul dintre*1 copin'scoillor'din
profund față de politica comune continulndu-șl
partidului nostru. munca pe terenurile ml-

Excursltle reprezintă crofermelor școlare nu
ajutind pe cooperatori la 
întreținerea culturilor, Ia 
recoltare. V-ațl glndll ca, 
In legătură cu această ac
tivitate «ă creați in fa
milie o atmosferă do pu-

reprezintă tfroțșnriejpit jcgjțțîg 
uno dintre activitățile cele 
mol dinamice ; dar. ală
turi de ele, în sondajul a- 
mintlt. elevii au consem
nat, ca pe cea de-a doua

llnutn vestimentară 
a copilului șl plnă la ati
tudinea sa față de pro
priul comportament. Mă- 
joritatea copiilor preiau. 
In tlmoul verii. UNELE 
DIN SARCINILE GOS
PODĂREȘTI ALE PĂ
RINȚILOR — așa începe 
șl e necesar să înceapă, 
de fapt, flecare zi de va
canță petrecută In casa 
părinților. Apoi, copiii ee 

timpul —

zlțll, care, deși extreme 
intre ele, aduc ln mod 
egal daune ln pregătirea 
elevilor, unde se află a- 
devărul, cum să tio În
drumată ÎNVAtATURA7 
Propunem pentru ebluțlo- 
nnrea acestei situații două 
repere : ’ rezultatele obți
nute de elevi la finele n- 
nuiul școlar recent Jnche-

pot afla tot____ _
prin supraveghere atenta

■ ;_l_____
Jn acel dialog eu părinții 
lor, plin do gravitate șl do 
răspundere care se nu
ni eșl» MUNCA EDUCA
TIVA. Iată de ce părinții 
trebuie să știe In toi 
timpul zilei — chtar ln 

j fiind — unde oe 
află copiii șl cii ce sa 
ocupă, fapt realizabil prin 
cunoașterea programului 
lor zilnic.

Vacanța e Intr-adevăr 
un Imens timp liber, dar 
nu trebuie ®ă fie un timp 
irofiil 1

Costln 
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profesorului dr. docent ins. 
Ioslf Tripșa. EmiKiuna de Dan 
HuUera.

1S.M Feativalul „Zilele muzicale 
Tirgumureșener.

W,®3 Panoramic șUințlHc. Din 
laboratoare in uzine. Emisiu
ne de Corneuu Husu.

19,Z3 last de seri.
1B.Z0 Telejurnal ■ NUNE CONFE

RINȚA NATIONAL.^ A 
PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN.

53.13 OMAGIU PARTIDULUI SI 
PATRIEI SOCIALISTE. Spec
tacol festiv de versuri șl cln- 
tecs dedicat Conferiniel Na
ționale a partlduluL

J1.M Floarea de s’incă. Documen
tar despre Uzina de mașini 
Muscel șl orașul Ctmpulung 
Muscel realizat de Eugen 
Mândrie. Imaginea : Emerle 
IrșaL 

U,Și9 Vedete ale muzicii ușoare.
M. M ,44 de ore”.

PROGRAMUL H

N, U Luminile rampei. Tineri ln- 
terpteU.

ÎS.43 Agenda.
W.53 Telednemateca 

..GrtLiBcaîiui'i igi 
Gh, vitanidls.

22.13 Telex țehnico-iUlnUfie.

consolideze șl să-șl dez
volte ceea ce a Învățat In 
anul școlar .precedent ; c- 
lavul corigent va trebui 
oh învețe pentru a recu
pera rămlncrcn in urmă, 
consemnată prin această 
Bltuațîe școlară : tar re- ’'‘JțȚ11 
potentul (cel despre caro 
o alta prejudecata -------
că (tacă n-a Învăț 
timpul școlii, avlnd asis
tența profesorilor, tot nu 
va .putea tace nimic fiind 
singur in vacanță) va 
trebui «a Învețe nu din 
manualele clasei pe caro 

. o va repeta, c! dip ale 
claselor, precedente d'.n 
sie căror grave lipsuri în

iportaj TV., La temperaturi ,
___ ,_______ "maia, —t? i WRIww

IS,M Film eerial : Salut Germain, 
" din emisiunea, 

„Promenada duminicală".
13,n Telejurnal.
17,S3 Deschiderea emisiunii de

dupa-amlazâ. Cura de limba 
franceză. Lecția a 4-a.

l*,Wț‘Steaua polara. Cabinet de 
orientare școlară șl profesio
nala ; „La 1 ras do grade 
Celsius*. Elevi care doresc să 
d-vir.a o',eteri — învață eă 
fabrice otel sub îndrumarea

la Olimpiada
Olimpiada de la Mdnchcn se 

apropie. Pretutindeni, pregătiri
le In vederea ci dht in toi. SI
la Drăgifanl, de unde ni se a- 
nunță o... premieră olimpică. Zi
lele trecute, de pe rampa de cx- 
pedlție a aărli din localitate, ■ 
plecai cu dțștinatia MSnali^n un 
prim lot de 20 MV da perechi 
de... tenifi și bascheți (produse 
ale Fabricii de talpă ji încăl
țăminte de cauciuc din Drăgă- 
fani), «olieitați special de o fir
mă vest-germană pentru jacurile 
olimpice de vară. Calitatea su
perioară a tenlfilor fi a basche
ților reprezintă pentru colecti
vul fabricii drâgașenene un ve
ritabil succes. Primul succes 
romdnerc la Olimpiada 72.

Cu și fără
vechime,L ă i .■ :«i . . , -

• Salariata de.laeerv,,__ ....
noi rdlJ.?pQbrfrfiî ‘ne confecțffi't
Bucurefti, Elena Nihalcea, te o- >

a pinuu 
aeeajtd | 

acțiune, I 
uncd ale 8

cupa cu întocmirea cărților de 
muncii ale angajafllor. Fire In- 
treprinzăloare, E. M. s-a glndit 
că ar putea să profite de această 
situație ți a trecut la acțiune, 
taJcritnd tn cdrțita de muncă ale 
ur.or salariați o vechime mal 
mare decit cea reală, pentru ca 
persoanele In cauză rd primeas
că pensii moi mari decit cele 
cuvenite. Din cele opt persoane 
identificate in această situația, 
două nici nu lucraierd mdcar in 
întreprindere ! Descoperita de 
organele de resort, E. M. a tre
buit să-fl întrerupă îndeletni
cirea de falsificatoare, urnind 
ca, in curind, instanța de jude
cată să-i acorde „vechimea- co- 
respumătoaro unei asemenea 
fapte.

i I
II
»I

I
I
I
| Cine prescrie 
trata
mentul ?

dep..,.,.- —xhhhrmimii 
diiille In care, In medie, se acor
dă brevele la circa Jumătate din ele) 
este încă mic față de ceea ce se rea
lizează In ultimii ani In alto țări. Tot
odată. deși numărul brevetelor acor
date anual cetățenilor români ■ a 
crescut simțitor in ultimele două de
cenii — de la vreo ci te va zeci pină 
la circa . 10®D, ceea ce reprezintă 
circa 50 pe flecare milion, de locui
tori — el este încă sub media mon
dială.

în problema eficienței Invenții
lor. un rol esențial 11 are transferul 
acestora In producție. Or. sub acest 
aspect, ponderea do invenții brevetate 
in țară de cetățeni romănl (șl de 
firme străine, care adaugă încă 50 
la sută ta cele realizata prin forțe 
proprii) ți aplicate, în loc să crească, 
a scăzut pe măsură ce a sporit nu-

ÎS ta sută erou depășite, tar' 44 la 
sută se găseau încă in studiu.

Cauzele acestei situații nesatisfă
cătoare trebuie examinate nelntlrziat 
șl dt mal adine, pentru a nu se trece 
peste nici unul dintre elementele de 
remediere fio că acestea se referă 
la cercetare, sau ta producție. Tre
buie acordată o atenție specială dez
voltării experimentale a produsului 
sau a procesului tehnologic inventat, 
nou sau ameliorat, caro implică ade-

Cosa de culiurâ din' Ploiești

gr n .W e hJh h
i

vențiilor 6i a Inovațiilor. In Industria 
noastră s-au realizat In ultimii ani 
economii medii poslcalculatc, pe In
venție și Inovație, de aproape 60 MO de 
lei, Ia cheltuieli medii de peste 5 000 
de lei. Asemenea valori arată Insă mai 
degrabă amploarea Incidenței econo
mice a problemei Invențiilor șl ino
vațiilor dedt o stare satlafăcătoare a 
lucrurilor In domeniu. Din păcate, șl 
valorificarea invențiilor noastre In 
străinătate este cu mult sub posibi
lități.

vențiilor In producție, sarcinile ^co
misiilor de ingineri și tehnicieni''din 
întreprinderi și instituții șl de Ia Ju
dețe apar, in acest context, Intr-o 
nouă lumină. Se impune ca. In ac
țiunea lor de sprijinire n autouUlăril, 
ele să nu uite sectoarele de dezvol
tare experimentata. sprijin puternic 
al invențiilor și Inovațiilor esențiale, 
adică al primului transfer. In ordine 
temporală, al Invențiilor, In produc
ție. Trebuie insă ca ele să sprijine

ganlznrca. In acest scop, a unor colec
tive distincta do comisiile actuale, 
dacă acestora le va lipsi contactul cu I_ ,___  _ _. ______ ;__
conducerile unităților lor șl Interesul mină In mină cu slabă răsplndiro a 
șl succesul necesar in domeniul rea- .......................................
pectlv. Esle, lotndata, nevoie ca 
ele ®ă Întărească preocuparea 
pentru sintetizarea ansamblului de 
cunoștințe tehnico de detaliu, de 
experiență concreta, care se clștlgă 
cu privire- In procesele de fa
bricație din’ întreprinderi șl care 
permit aplicarea practică a acestora 
in scară Industrială, constituind oșa-

INVENȚIA ȘI PROBLEMELE EI

clrca BO la sută la vreo 20 ta aulă. 
Cazul cercetărilor șl al brevetului de 
invenție românesc pentru procedeul 
șl instalația de cristalizare a sării, 
analizat In ziarul 
iulie 8.C., in caro 
de ta începerea 
vreo 8 ani de ta 
discută modificări 
finalizarea și aplicarea industrială, 
este doar una din exemplificările 
acestei scăderi. Nu Inllnlpl&tor, In 
anul trecut, numărul de bre
vete românești acordate și va
lorificate In producție 
cifra de 15 pe flecare 
cuitori. Aceasta Indică 
șl tn privința creării 
de transfer in pracLIcă 
muncii Inventatorilor noștri : 
numărul total al Invențiilor ce se 
găseau ta începutul acestui an In 
proprietatea statului nostru, se a- 
pUcau In producție numai 40 ta sută.

șl
nu a depășit 

milion de lo- 
unele carențe 
posibilităților 
a rezultatelor 

din

■ ■ "cu transferul lnven-
b____ r_____ . cu/ proiectarea și
studiul tehnlco-ceonomic necesar In 
acest scop, un volum de muncă șl 
adeseori o Ingeniozitate mai mare 
decit Înseși fazele de cercetare care 
le-au precedat Această atenție ar fi 
sporită dacă organe bine precizate 
ar avea șl ar Îndeplini cu răspun
dere sarcini clare de sprijinire ma
terială șl de control șl urmărire, atlt 
a executării, experimentării complete 
șl omologării Ia timp a prototipuri
lor. cit șl n transferului In producție 
al Invențiilor cu eficientă economică 
șl socială. Experiența ultimelor de
cenii arată că .succesele practice șl 
eficiența economică mai mare s-au 
înregistrat in general fn statele In 
care. In totalul cheltuielilor pentru 
cercetare. Invenție, dezvoltare expe
rimentală și inovație esențială. pon
derea cheltuielilor pentru dezvolta
rea experimentală șl transferul in 
practică a fost mai mare.

Este adevărat că. prin aplicarea in

Int&rirea unor legături reglemen
tate intre cercetarea din științele 
tehnice șl flzleo-chlmlce, de o parte, 
șl munca proprie dc Invenție șl dez
voltare experimentală, de alta parte, 
constituia o condiția Importanta pen
tru. remedierea situației, aetuale. dar 
existența șl oCganizarea unor sectoa
re de dezvoltare experimentata pu
ternice șl de (naltă tehnicitate, ca șl 
reglementarea folosirii Integrale a 
posibilităților și a locului lor, a func
țiunilor și nivelului ior ■ (Institut, 
secție, sector, echipă) este o premisă 
fără do care nu e posibilă o reușită. 
Anume, nu trebuie ®â se piardă din 
vedere că dezvoltarea baze! experi
mentale a invențiilor proprii In mid 
sectoare de dezvoltare experimento- 
lă. sau In sectoare cu legfițdri nepo
trivite pe cldul cerceinro-dezvoltare. 
poate deveni mai costiriloare docil 
Însăși achiziționarea de licențe.

Datorita lipsei unor organe încolo 
menite exclusiv să asigure, cu 
putere de decizie, transferul in-

moi mult decit pînă Mtazl și mișca
rea Inventatorilor, prin examinarea 
atenta a revendicărilor de noutate 
din cererile cu mare eficiență eco
nomică ale acestora șl o aspectelor' 
iehnlco-cdonomlce ale invențiilor lor, 
precum’ șl prin acordarea asis
tenței tehnice șl științifice, ne
cesară, in special, muncitorilor, care 
au propus in ultimele două de
cenii un număr de invenții șl 
Inovații practic egal cu numărul ce
lor propuse de Ingineri ș! tehnicieni 
luațl împreună. Trebuie ca ele că 
sprijine cu aceeași bolărire mișcarea 
Inovatorilor, care generalizează trans
ferul fn producție nl Invențiilor, ca ■ 
verigă esențială In sporirea eficien
ței economice a acestora. Comisiile 
respective or putea constitui șl un 
mijloc al Uniunii Generale a Sindi
catelor de Întărire a controlului 
obșteic asupra respectării legislației 
care stimulează pe Inventatori și ino
vatori, le apără dreplurile. Necesita
tea de n antrena șl sprijini In crea
ția tehnică mase largi de oameni ni 
muncii din industrie va impune or-

numitul ..know-how*, „n-ștl-cunri-ul 
sau .Jnlă-cunri-ul proceselor tehno
logice. al utilajului respectiv, «au al 
ameliorării acestora. Astfel' de cunoș
tințe prezintă importanță fiindcă sint 
negociate împreună cu utilajul sau cu 
procesul tehnologic, fără a putea fi 
protejate, ca acestea, prin brevete. In 
efortul respectiv, comisiile de ingi
neri șl tehnicieni trebuie s& devină 
contre de înaltă competență. Care să 
prospecteze, aft Identifice, să dezvol
te tehnic șl să pregătească IDEILE 
NOI pentru aplicarea si exploatarea 
lor Industrială — șl anume indepen
dent de eventuală cercetare, proprio 

i sau străină, prin care au apărut Nu
mai in felul acosta va contribui irit 
lelectualltatea tehnică a țării la re
cucerea deficitului balanței noastre 
de schimburi de tehnologii cti stră
inătatea. ta promovarea tehnicii noi, 
obiectiv major, realizabil In principal 
prin proliferarea Invenției și a ino
vației, prin fructificarea lor operati
vă In nractlcfl.

Lipsa de Înțelegere o importanței 
majore a invenției și inovației pen-

tru economie — caro inal persLs 
in rindurile intelectualității tehnlco- 
ștllnțifice a țării noastre — merge■ ... . . . ...... ( 
cunoștințelor sistematice despre in
venție, despre Inovația esențială 
și cea de generalizare, despre rațio
nalizare. ’Din păcate, nici legislația 
In vigoare nu precizează aceste no
țiuni In măsura necesară. Nu mă 
refer Insă numai la insuficienta 
cuprindere actuală, In aceasta acțiu
ne do răsplndirc, n masmedlilor de 
comunicare, ca presa și cinemato
grafia, radiodifuziunea șl televiziu
nea noastră și nici numai la organi
zarea de .expoziții privind invenția 
și inovația, ci si la insuficienta cu
prindere a invațămlntulul. E foarte

- bine că programele Inv&țămintulul 
nostru tehnic mediu, superior șl 
postuniversitar cuprind numeronse- 
lo șlilnțe pozitive care stau mijlocit 
ta baza majorității tehnicilor noi : 
dar nu e nici pe departe bine că 
programele im cuprind nici un sin
gur cura despre principiile și pro
blemele Invenției șl inovației, des
pre raționalizare, adică, in fond, 
despre bazele nemijlocite ale acti
vității tehnice pentru care pregătim 
tineretul nostru prin acest lnvăță- 
mlnt Mi-aduc aminte cu amărăciu
ne da sucombarea — lnlr-o ambi
anță da lipsă de înțelegere șl după 
numai doi ani de activitate — n 
cursului facultativ de Istoria teh
nicii, adică de Istoria invențiilor șl 
Inovațiilor esențiale, pe care-1 în
ființasem acum mal bine de un de
ceniu tn cadrul catedrei pe care o 
conduc ta Institutul politehnic din 
Capitală, spre a suplini lipsa cuncș- 
tlnțelor despre caro am vorbiL To
tuși, am și astăzi convingerea că un 
curs sistematic privind aceste cu
noștințe ar contribui tnlr-o largă 
măsură ia o mutație do fond a opi
niei spwtallșlllor noștri In legătură 
cu invenția și Inovația; lntr-un sens 
care a devenit de mult necesar pen
tru țară.

în imediata apropiere a nou 
lui spital din zona Cotățule a 
orașului Rm, Vllcea a fost a- 
menajal un loc do refugiu pen
tru mașini. Acesta nr putea fi 
folosit drept stațlo pentru auto
buzele de călători ale între
prinderii județene de transpor
turi auto. Dar refugiul este 
proprietatea Întreprinderii de 
gospodărie municipală, care — 
nu se știe de cc — dirijează 
automat autobuzele I.T.A. spre 
centrul orașului. ȘI clnd Intre 
I.G.O. șl LT.A. apar asemenea 
diferende, suferă— paclcnțll 

............... . l plnă In 
trebuie să se 

Întoarcă înapoi la spital. Evi
dent, o anomalie. Cine șl pe 
dnd II asigură., tratamentul 
adecvat ?

Meditație 
pentru un 
candidat

Dornic de recreere după 
de învățătură, Gcorgo Catrinn. 
din Capitală, str. lllul Dorna 
nr. 3, candidat ta admitere in 
facultate, s-a dus să se des
tindă la Casa de cultură a stu
denților. Aici a 
dans pe 4 “
simplă 
imediat 
dat la 
portare 
zat, datorita tonului ireveren
țios pa caro îl adoptase, el a 
Început să adreseze cuvinte Jig
nitoare șl, în baza Decretului 
nr. 153, a trebuit să compară 
In fața Instanței do judeca
tă. Pcniru fapta sa, pasibilă 

■ do Închisoare contravențională, 
Instanța, țlnlnd cont de situația 
sa de candidat, l-n aplicai o 
amendă do 7C0 Iei. o „tecțta*, 
cum so vede, necesară, asupra 
căreia G. C. are destule moti
va să mai mediteze.

L.____
Icare, plimbați fără rost 

centrul orașului, trebuie 
Întoarcă înapoi In șpli

I ■ ■
I

invitat-o la 
studenta K. B. Această 
invitația insă l-a pus 
in situația dc car.di- 

cxnmenul de... com- 
clvică. Pentru că, relu-
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Cronica zilei Recepție cu prilejul Zilei naționale Viața internațională
de colaborare cu s

© NIGERIA fș

I
i

Semnarea unor protocoale

Minislrul economiei forestiere ți 
materialelor do construcții Vaslle 
Patlilneț, șl guvernatorul militar al

lor șl turismului din Statul de 
aud-est

Printre persoanele oficiale prezen
țe la semnarea documentelor so aflau 
Mihai Sudor, ministru secretar da 
stat la Ministerul Economiei Forei-

Statului do sud-osl al Nigeriei, ge- Here M Materialelor de Construcții, 
nernl de brigadă U. J. Esucrte, au ȘoJIqi WlUlams, ambn.sndrlnil Repu-
senmat, luni după-nmlază, un proto- •• •• -• — . . ~
col de colaborare șl cooperare ln do
meniul industriei lemnului și mate
rialelor de construcții

Documentul prevede înființarea u- 
nel societăți mixte pentru construirea 
șt exploatarea In comun a unui com
plex de industrializare n lemnului io 
Calabar, In vederea valorificării su
perioare a resurselor forestiere din 
zona respectivă, perspectivele de coo
perare pentru construirea unei fa-'v 
brici de celuloză șl hlrtie șl studie-, 
rea posibilităților de creare a unor' 
unități de materiale de construcții-'

Cu acest prilej a-fost semnată con
venția de cooperare Intre întreprln-. 
darea do comerț exterior „Forexlm" 
șl guvernul Stalului do sud-est al. 
Nigeriei ln vederea realizării com
plexului de industrializare a lemnu
lui de In Calabar. Din partea romană 
convenția n fost semnată do Gh. Ln- 
zăr, adjunct nl ministrului economiei 
forestiere și materialelor de construc
ții, lor din partea nigerian! de Pa
trick Odey Odo, ministrul Induslril-

blicil Federale Nigeria în România, 
și Gheorghe lasou, ambasadorul ro
mân la Lagos.

© CONGO
Luni a fost semnat ta București un 

protocol privind colaborarea econo
mică și tehnică intre Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materialelor, de 
Construcții ș! Ministerul Agriculturii, 
Apelor șl Pădurilor din Republica 
Populară Congo,

Documentul a fost semnat, din 
partea română, do Vasile Patllineț. 
ministrul economiei forestiere șl ma
terialelor de construcții. Iar din jwr- 
ten congoleză de Alphonse Gangouo, 
ministrul agriculturii, apelor și pă
durilor.

în alocuțiunile rortlle cu acest pri
lej cei doi miniștri au exprimat do
rința de a extinde ln viitor colabora
rea In domeniul Industriei lemnului, 
iii folosul ambelor țărL

(Agerprei) ■ii'

Luni a părăsit Capitala delegația 
Ministerului Sănătății din R.P.D. Co
reeana, condusă de Han Hon Sop, 
prim-ndjunct al ministrului sănătă
ții, care la invitația Ministerului Să
nătății a făcut o vizită in țara

Ln plecare,; pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației ău fost salutați de 
Virginia Russ, adjunct al ministrului 
sănătății, șl de alte persoane oficiale, i

Au fost preze.nți Kang lăng Stp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene'Ia Bucu
rești, șl membri al ambasadei.

*
Tn aceste zile se află In țara noas

tră Ansamblul unit ul Centrului de 
educație folclorică și al Societății 
pentru turism și folclor din Turcia, 
colectiv artistic format din tinere ta
lente, in mare parte studenți și ab
solvenți al institutelor de învățămiut 
superior din Ankara. Artiștii turci 
șl-au început turneul in Horaănla 
prezentlnd un spectacol pe scena să
lii ansamblului „Rapsodia _ Română" 
din Capitală, ln care au aslitat loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, alta 
persoane oficiale române, un numerr»? 
nubile, precum și NazLf Cuhruk, am
basadorul Turciei la București Oas
peții au oferit cu acest prilej un pro
gram de clntece și dansuri populare 
din folclorul național, care s-n bucu
rat do un frumos succes. Ansamblul 
din Turcia ișl va continua turneu] 
ln Buzău. Brâlln, Constanța, Medgi
dia șl Tulcea.

nătâțll a făcut o vizită in 
noastră. ) "

I
Cu prilejul Zilei naționale a Ro- 

" publlcfl Irak, însărcinatul c*a afa
ceri ad-interlm al acestei țări ta 
București, Solnh Eddln I. Ai-Sheik- 
hli. a oferit luni dupâ'-nminză o re
cepție.

a Republicii Irak
\ ..................

nlstcrul Comerțului Exterior, repre
zentanți al unor instituții" cețitmle,
ofițeri superiori, oameni do artă șl 
cultură, ziariști.

Au participat șefi nl unor misiuni
Au luat 'parte Petru Burtacu, nd- diplomatice acreditați ta București,

j™*. rd “'.r'r'.rj'.rl r.’rrrr"" ■ șt membri ai corpului diplomatic,
terne,' funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe șl Ml-

junei nl ministrului afacerilor ex

(Agerpres)

Seară culturală
CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A BELGIEI

■ti

(Afțerpra)
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Cu prilejul aniversării creării Frontului Patriei
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• SPORT •?SPORTi* SPORT-• SPORT » SPORT

TENIS ȘAH. Fischer a redus scorul

Victorie a echipei României 
în „Cupa Balcanica"

Ieri, pe terenurile din parcul- 
sportiv Progresul din Capitală, s-au 
încheiat întrecerile celei de-a XIII-n 

.Cupei Balcanico" la tenis.ediții n „i__....________
în urma victoriei obținute cu 2—i In 
fnța echipei Greciei, selecționată 
masculină a României, alcătuită din 
Vlorel Mareu, Toma Ovid ri ■ Dumi
tru Ilărădău a cucerit pentru a. 8-a 
oară locul fntîi In această competiție. 
Partida de dublu, care s-a întrerupt 
duminică, n fost ctștlgată la reluare 
de reprezentanții noștri Vlorel Mar- 
cu ți Dumitru HOrădău cu 0—2. 3—0. 
0—2, 0—4. în clasamenlut final al 
competiției România este urmată In 
ordine do Grecia și Iugoslavia, o 
„CUPA MĂRII BALTICE". La Sopot 
nu luat sflrșlt întrecerile turneului 
internațional de tenis „Cupa Mării" 
Baltice*. Proba de simplu bărbați a 
fost clșlfgată de jucătorul mnghtor 
Czokonal care l-n învins. In finală, 
eu 2—6. 0—3, G—2 pe românul Sever 
Mureșan. în finala probei de dublu 
bărbați, cuplul Mureșan (România) 
— Rybarczlk (Polonia) a întrecut cu 
7—5. 0—3 perechea poloneză Sonsal- 
NedzwleskL

A treia parUdă pentru titlul mon
dial de șah s-a Jucat lntr-o încă
pere separată din complexul „Pata- 

■ tulul Sportului" din Reykjavik, con
form dorinței Iui Robert Fischer. 
Campionul 'mondial' Boris Spasski, 
cu piesele alba, a ales aceeași deschi
dere ca și In prima partidă, dar 
Fischer i-a răspuns cu o variantă 
diferită cunoscută In șah sub nu
mele de .apărarea Benonl". După 
mutarea n 21-a, negrul obține mal 
mult spațiu de manevră, Iar Ia mu-

tarea a 28-a marele maestru Boie- 
slavskl aprecia că poziția negrului 
este preferabilă Spasski încearcă să 
forțeze remiza, dar . Fischer dșllgă 
un pion (la mutarea a 32-a) șl intră 
Intr-un final net avantajos. Partida 
s-a Întrerupt la mutarea a. 41-a; La 

, reluare, Spasski a-cedat fără joc. în 
prezent, scorul meciului cite 2—1 In

CICLISM

Campionatele balcanice 
încep pe ruta 

București — Pitești
Campionatele Balcanice de d- 

clism pe șosea aflata ta a 5-n 
ediție se vor disputa anul a- 
cesta ln țara noastră. Ln start 
vor fl prezenți rutieri din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia șl Româ
nia. Prima etapă, care se dispută pe 
autostrada București—Pitești, progra
mează, vineri, proba de 108 km con- 
tracronomclni pe echipe (startul teh
nic la ora 17 din dreptul km 19). Du
minică, la Brașov,'se desfășoară curea 
cu plecarea In bloc (123 km) pe ruta : 
Bran — Bucăr — Brașov — Poiana 
Brașov.

Jn cadrul mnnltealfirllor dedicate 
Zilei naționale ti Belgiei, 21 Iulie. In 
București, la Casa de cultură a Insti
tutului rămân pentru relațiile cultu
rale ,cu străinătatea, luni a avut loc 
o seară culturală.

După cuvintul de deschidere, rostit 
do Octav Livozeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., criticul de artă Mircea 
Deac a împărtășit Impresii din călă
toriile sale .In Belgia.. Conferința a

i

Adunarea festivă de Ia Sofia
ie, eondiuA de ParUdul Comunist 
Bulgar.

Raportorul a evidențiat, In conti
nuare, realizările obținute de Bulga
ria socialistă în domeniile social, eco
nomic șl cultural, subliniind că au 
fost create condițiile pentru ridicarea, 
rolului organizației în viața socială, 
ln sistemul conducerii sociale, !n 

. conformitate cu fundamentarea știin
țifică a sarcinilor Frontului, efectua
tă de cel de-al X-Iea Congres al 
P. C. Bulgar.

Raportorul a arătat, în continuare, 
că Bulgaria militează pentru consoli
darea unității și coeziunii țărilor so
cialiste, depune toate eforturile pen
tru lărgirea relațiilor de bună veci
nătate șl dezvoltarea colaborării ln 
Balcani.

SOFIA 17 (Agerpres). — In pre
zența Iul Todor JÎvkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat,, șl a altor 
conducători de partid șl de stat bul
gari. la Sofia a avut ioc, luni, adu- 
nn'ren festivă consacrată sărbătoririi 
a 30 de ani de la crearea Frontului 
Patriei. ;

Gheorghl Tralkov, președintele 
Consiliului Național al Frontului Pa
triei, a prezentat un raport cu pri
vire ta activitatea organizației. Vor
bitorul a subliniat, printre altele, 

' „meritele Istorice ale frontului ln 
victoria răscoalei populare din 9 sep
tembrie 1044. In lichidarea monarhiei 
și' crearea Republicii Populare Bul
garia".. Vorbitorul a relevat apoi 
realizările Frontului In opera de con
struire a societății social Iste dezvolta-

R: S. F. IUGOSLAVIA

fost urmată de un program de filme M 
documentare belgiene. In asistență se H 
aflau funcționari superiori din Miijls- , H 
tarul Afacerilor. Externe, oameni do | 
artă șl cultură, ziariști. ” <

Au fost prezențf, de asemenea. Jan 
Adrlaenssen, ambasadorul Belgiei, ln 
București, membri ni ambasadei ți 
olțl membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

—*-------——
o Femei In ofsaid : BU7.E5TI — 
13,33: 18. Ia grădină — Î0J5. ■ |
o Mărturisirile unui comisar do f
pțdlțlo finite, procurorului repu- I
blicil ; BUCEGI — 15,39: 1». la gră
dină.— M,I3. ARTA — J.5.3-5; 15, la 1 

_ grăita."! — î®i33.
„ Odiseea generalului Jos# t RA- 
HOVA — 13,33; "m: S9.1L 
a Robin Hood : UNIREA — 15: ț
Î8JS. ta grădină - »,». LIRA - 
1SJO; 1B. ta grădină — 55.15.
• Beata: PROGRESUL — 13,35;- 
18; 33.13.

naiboltil subteran ! PACEA — l 
15,43: 18: 53. ’ 1
n Desculț In pure i FLOREASCA l
— 35.®3: 18: MJ9. ‘ ' I ,
a Astft-sear* dansăm In famRle t l 
DRUMUL SĂJtn — 15.35: 17.45; S3, 1
MTTORUL — 13,33: 18; 53jn. I
a 13 scaune s CRÎNGAȘI — ■ rt
13,35: 19. \ |
s Cinei pontau Infern i, MO”' OR ' 
—. 15.35: ta. ta grădină -----
n Procesul alb ;
15,3': 15: 59.15. ' 
a Oseeola .> POPULAR 

' 51.13. '
a ăla rea speranță albă ; -ro"1"î«?
— 0; 11.15- 13.33: 15: 15.15..ta gră
dină — 33.59, F7.AMURA —,S; 11.ÎS;.

. 13,?’: 1«: IB.iS; 83,35.
a Esop t COtaBOCESTf'— 19: IB; 55. 
a Batalionul invizibil 1 COSMOS
— 15.35: 17,43; 83. 
a Pentru eă se iubesc : MUNCA

•!
CUVÎNTAREA LUI GEMAL BIEDICI

de irigații și drenaj „Ibar-Lepenaț
BELGRAD 17 (Agerpres). — Dumi

nică, Ungă Kosovakn Mltrovlțn — In 
—autonomă Kosovo — u

a Iugoslaviei, '08 la sută din rezer
vele de plumb ț] zinc, 23 Ia sută 
din cele de magnezlt șl coollnă, fiind 
depistate însemnate rezerve de ni
chel, bauxită șl alto minereuri. Noile 
obiective ce urmează să fie construi
te alei vor consuma mari cantități 
de apă, care vor fl asigurate prin 
realizarea acestui sistem. Totodată, a 
arătat el, va fț posibilă irigarea unei 
suprafețe de 30 0®0 hn. < ’

Premierul Iugoslav a menționat că 
această uriașă lucrare demonstrează 
Încă o dntă solidaritatea Întregii co
munități Iugoslave. Toate ‘ celelalte 
republici iugoslave nu asigurai o 
parte însemnată din1 sumele necesare 
realizării acestui sistem, care depă
șesc posibilitățile provinciei Kosovo, 
în același timp, Înfăptuirea sistemu
lui înseamnă o traducere In viață a 
politicii statului de dezvoltare rapidă 
a aceslel regiuni, In vederea reduce
rii diferențelor ln, dezvoltarea econo
mică a regiunilor țării. , -j 

Prima parte a sistemului va fi 
dată ln exploatare in 1076.

yo Columna s PATRIA — 19 
li! J».
a Pescărușul : CAPITOL - 9,33; 
ia; H.IB;. 39,45.
a Faatan U Tullpo I GRĂDINA 

' CAPITOL — MJ5.
Q Dragoste șl amenzi : VICTORIA 
- S; 11,15; "13.33: 16; 19.33; 83,45.
a Lupta continui n LUMINA — 9; 
ii,15: 13^3: 15,45; 18,13; K.țs.
a Ferma clin Arizona : LUCEA
FĂRUL - 10; 15,33: 17; 50,43,
BUCUREȘTI — »: 1W: 18; 19.M. 
GRĂDINĂ DOINA — 33.13.
o : CENTRAL - O.M; 38; 15;

S Atunci i-am condamnat pe toți
moarta : CENTRAL — 17.15.

a Vedere de pe pod ; SCALA — 
11.43; 13; »; 51. FESTIVAL — 9: 

12; 13: 19: 33,«.
a Ulllmnl tren din Gori Î1D1 : 
GRĂDINA FESTIVAL - 10.15.
a Program do desene animate 
pentru copil — 18, Felix
— 11.33: 13.30; 1® :

autonomă
festivitatea inaugurării

..... a sis—

provincia 
avut loc ___
lucrărilor de construire _ I
ternului do Irigații și drenaj „Ibar- 
Iucpenaț". Proiectul acestui mare sis
tem prevede construirea unul baraj 
care vn slăvii! apele rialul Ibar, 
formlnd un lac de acumulare de 370 
milioane metri cubl de apă ; realiza
rea unei rațele de ‘ conducta, prin 
caro vor fi alimentata cu apă Între
prinderile industriale dlnir-o serie de 
localități ; vor fi irigate Însemnate 
suprafețe agricole și se va asigura 
apă potabilă pentru 3®0 000 locuitori ; 
construirea unei hidrocentrale de 
34 megawați., (

Lulnd cuvintul cu acest prilej, Ge
mul Bledlci. președintele Consiliului 
Executiv Federal, a relevai, impor
tanța acestui sistem atlt pentru dez
voltarea Industriei și agriculturii lo
cale, cit și pentru Întreaga țară. în 
această zonă, a spus el, so află 184 la 
sulă din Întreaga rezervă de lignit

1

ta
Neagră i

33.13,j
FERENTARI -

- 13,39; 19

t: . -u ........ •-■.—:
(. ■ ■' - ■ ■'■'■ ■■> ■

teatre

favoarea Tut Boris Spaaskl. Cea de-a 
4-a partidă, In care Robert Fischer 
Joacă cu piesele albe, urmează să re 
desfășoare astăzi.

— îs: ia: so.
„ Aventuri Ia Starea 
GpoycTT — 1S.33: 19.
a Clutt se Ivexe zările : LAUOMET
- 15,31: 17,33; 19,M.

is: S9;43;'

DINA SELECT — 20.13. i
1.............................................. ■■ "

1JJS.

Tudor(Urmare din pag. 1)

în cîteva rînduri

0 ATLETISM. UN JUNIOR A ÎN
TRECUT RECORDUL LUI ZOLTAN 
VAMOȘ ! Ca Slena s-au desfășurat 
întrecerile competiției internaționa
le do atletism „Concursul prieteni
ei", la startul căreia au fost pre- 
zeriți sportivi și sportive di 
multe țâri ale lumii, printre 
România. Proba feminină de. ___
careu discului a revenit atletei ro
mânce IJn Manollu cu 5S.80 m. O 
"comportare foarte hună a avut Ju
niorul Gheorghe Gliipti, clasat pe 
locul doi In cursa de St» m cu tim
pul de 1’47’7/10. rezultat ce repre
zint! un nou record al României. 
Vechiul record era de l’4ff"2/10 și 
aparținea lui Zoltan Vama.? din a- 
tom 
Arase situat pe locul , trei cu 1'18”. 
Cursa a fost cîștlgală da americanul 
Wlnzenrled cu l‘4fi"0/10. e BED
FORD, ÎN SERIE. In ultima zi a 
canjplonatelor masculine de atle
tism ale Angliei, desfășurate în 
„Crystal Palace" din Londra, nu fost 
In-cgLsirqte citeva rezultate de va
loare. Astfel, Dave Bedford a clștl- 
gnt cursa do 10 000 m cu timpul de 
27’52”8/10. fiind urmat da L. Sle
wart — 2ff38”8T0 ș! G/ Hermens — 
28\K>” (nou record nl Olandei). Rea
mintim eă In prima zi do concurs 
Dave Bedford stabilise un nou , re
cord european in proba de 5 COD m 
cu 13T7”2/10. în proba de gărltinră 
în lungime victoria a revenit lui

irilvc din ir..il 
, . s caro ți 

Proba feminină de arun-

A.- Lerwill cu 8.15 m, secundat de 
Lynn' Davies,' campionul olimpic de 
In Tokio, cu 7.74 tn. • FOTBAL. 
SCOR EGAL INTRE SELECȚIONA
TELE U.ILS.S. șl FINLANDEI. Tn 
localitatea finlandeză Vnsn s-a dis
putat intilnirea internațională ami
cală de fotbal dintre selecționatele 
U.R.Ș.S. șl Finlandei. Partida s-a în
cheiat' cu uh; rezultat .de egalitate : 
1—1 (1—0)', Oaspeții ou deschis sco
rul Iii minutul 10 prin Blohin, iar 
gazdele nu egalat prin golul marcat 
da Pnntrlalr.cn In minutul 60. 
• BASCHET^ ECHIPA ROMANĂ 
A ÎNVINS DIN NOU REPREZEN
TATIVA POLONIEI ! La Bydgoscz

disputat a treia InUlnire inter®
£ îa«lW de: baschet dintre repre-

------• -- ------TTn-' ■■
zentatlvele rrmxculLne ale României 
șl PoIonicL l Evoluind remarcabil, 
echipa română a obținut victoria, eu 
scorul do! TDș-743 (41—35). Cel mal 
buni Jucători; al Învingătorilor au 
fost Oczelok (10 puncte). Tarău șl 
Savu — cile 12 puncte fiecare.

I, Felix sl OUUa
____  ____ : DOINĂ. H 1 

a O afacere i FAVORIT — 0,"3; 
11,S3; 15.43] 18;'l»,ia:
a Program do Rime documentare s 
TIMPURI NOI — »,HS—19,'lfl In con
tinuare.
o Trei din Virginia i FEnOVIATt
- M5; li; 11,13: 13,10: îS.15: ».«, 
MELODIA — B.M: 11,13: 13.43; 19; 
18.»; Sl. MODEBN — M; 11: 13,50: 
19; II,S9: 21, la grădină — K.MI.I
o Puterea șl Adevărul : DACIA — 
B; i;,M>; 18: 19,S-a. ■
• Jocul de-a moartea 8 EXCEL
SIOR — Br' JI.tB; .13.3'3:'-ia: 18,32; 
19,45. 01,0111 A — 0: 11,13; 13,»:
13,45: .13.13 f»A®,
„ Explozia albă ■ FLACĂRA — 
15,33; 18: 50.
• Casa do sub arbori : GlItVITA
— 8; 11115; 13,»: 15; 13.13; ao^S. 
AURORA — a; 11.13: 11.39:'13,43;. 
18, la grădină — 50.13..
a Lady Macbeth din Siberia — 10: 
12ț H; 15: 18.13. Marile niantsvro — 
W.M : CINEMATECA (sala"Union), 
a Legenda : VITAN — 13J9: 11 
e Aceasta temele i GRĂDINA VI
TAS' — 10.13. .
n 39 M® de leshe sub mări : VCP- 
OV - ®.M; ÎL»; 13,13; 18: ÎÎ.-3. 
MIORETA — 9: 13; 15: 1®: 5L gră-

e Opern Română : Primăvara —

a Teatrul „Luda Slurdza Bu- 
lqndra" (la Arenele Romane) : 
Domnișoara de Belfo-Isle — M.39. 
a: Teatrul'. „C, L Nottara" (In sala 
Comedia a Teatrului Național 
,.L L. CaraglaJe**) : Gaițele — so.1 
a Teatral saHrle-muzieal ,,C. Tă- 
rsase" (lă grădina Hoem a) : Trăx- 
nltnt men drag — SJ. . > ?
a, Ansornbtaî artistic ..Ransodta 
itonână" : Pe plaiurile Mioriței

(Urmare din pag. I)
ic de la eliberarea 
U ' ani versa - 
a 50 de ani de la 

Partidu- 
Român

t veac .

intilnțurea
1 lui Comunist
1 — forța politică con-
.' ducătoare n întregii 
1 noastre societăți. Așa- 
i dar, literatura i-a dâ- 
* ruit ceva ..colectlvltă- 
l ții", a făcut ceva 
J pentru colectivitate. Și 
ț mal ales este adevărat 
I că cele mal bune din

tre operele literaturii 
noastre contempora
ne sini acelea care, 
cu mijloace specifi
ce, i-ou restituit co
lectivității tot ceea BW1, 
ca au primit da ta ea mlne culturalo sătești, 
in materie de emoții, CQ S1 |n. s,co]i jn c]u.

Dificultăți în raporturile 
dintre Grecia și Piața comună
La Verin, In nordul Greciei, ex

portatorii "de produse agricole s-au 
întrunit zilele acestea pentru a 
examina posibilitățile de depășire 
n dificultăților ivite ln exportul de 
piersici. Scontlnd po o cerere cres
cută, îndeosebi in țările membre 

' nle Pieței1 comune, producătorii 
șl-nu. lărgit In ultimii ani supra- 

.fețele livezilor, recolta din acest an 
prcvfizlndu-se n fl cu circa 23 In 
sută mal mare decit in 1070. Brusc, 
ușa exportului s-n închis Insă 
prlntr-o hotărfre n autorităților co
munitare de la Bruxelles de a in
terzice desfacerea

( cești in* țările C.E_____ __
pectivă a venit la puțin timp după

| ce Comisia Pieței comune refuza
se, ln pofida demersurilor insls-

de n ridica .restricțiile impuse im
portului de vinuri și pastel de roșii 
din Grecia.

A®ocllndu-sc Pieței comune In

cu Grecia, pentru a facilita produ
sele similare, Îndeosebi din Italia.

Măsurile Pieței comuna — sc a- 
rată la Alena — creează dificultăți 
suplimentare-In balanța comercialii 
a GrtcieiuȘl!’g!:ce.'iUie,i7ă;linechita
tea existentă ln raporturile dintre 
această țară șl C.EJE. Aplldnd 
prevederile acordului de asociere. 
Grecia a redus după graficul sta
bilit In acordul de asociere taxele 
vamale ta produselo importate din 
statele comunitare, caro inundă 
aici piața, adesea In detrimentul 
unora din ramurile economica -—

-■ «

se, In pofida demersurilor insis
tenta alo autorităților de la Atenn.

Atena, 17.

19®. Grecia sconta pe noi posibili
tăți da dezvoltare economică, Intre 

’ altele, - prin favorizarea exportării 
produselor sale agricole — princl-

rlior grecești In 1071. 914 milioane 
de dolari acoperă Importurile din 
țările Pielei comune. In același

« I f ' Al

„COMBAT"

portatoril constată insă din nou 
în Piața comună predomină

iruxeitcs ae a in- unora din ramurile economice pro- 
picraicilor gre-’ priL Din două miliarde de dolari, 

:.E. Hntărirca rcs- cil a reprezentat volumul I moor tu

numa! pe virf. dar șl de Munsli Socialiste Tudor
vlrf. Oamenii, ca să fie tot Morar, delegatul nostru

_ „de vlrP, irebiile' să albă la Conferința Națională
nu s-ă’șUut'câ pot’OTme- condiții. Tot „de' vlrf" - a î»rtldulul, Împreună cu.
nil naștal. Devnnvul cas- simplu, logic, trăini ln Teodor Gillan ți Gheor- 
talulul de echillbni, de 1072... 8he Murcșan. Tot acolo-l

AW o n.
mos băiatul ăsta. îmi pla-' 
ce cum e. Cind 11 văd mă 
simt șl eu mni tlnăr...

Intlmplă de fapt ? Norme
le au fost greșit calculate?

— Pricepeți cum vine — Ei, groșii ! Numai că 
treaba — nu no putem 
mișca. 1-arn nnurițut dimi
neața că 8-a rupi un con
ductor. —tn fine, echipa 
de intervenție n sosit

Tot el; slnt Insă cel care 
se calmează. Ii privesc. 
Slnt încă tineri. Dar simt 
parcă nevoia unei justifi
cări n acestei tinereți.

— Viratei omului ta noi 
nu-I tot una cu cea Înscri
să in buletin. Se măsoară 
altfel, ln funcție de vechi
mea pa cnre o al pe alte 
șantiere.

— în cazul de față 
care-1?

Răspunde Radu. Sputel- 
nlcu : i

— Eu, deși am 34 de 
ani. abia am Împlinit 12...

............................... „PUîU--..

privesc.

timp, volumul exporturilor gre
cești In țările respective este de 
cinci ori mal mic șl. cn urmnre a 
noilor măsuri discriminatorii luate 
de autoritățile comunitare. Unde a 
descrește șl mai mult. Or. de pe 
acum deficitul comercial, care a 
ajuns ln un miliard 33.0 milioane do 
dolari, creează o problemă majoră 
pentru economia elenă.

Coristatlnd că speranțele în ncor- 
dul do asociere nu s-nu împlinit, 
exportatorii greci cer ln declarația 
lor reconsiderarea Importurilor din 
C.E.F.. In rnnort cri condițiile Im
puse produselor lor în țările mem-

AI. CAMPEANU

pildă. Tehnologia preve
de un anume procedeu. E 
prea „cuminte", nc-o zis 
inginerul Constantin Găi
nă. Lăsnți-mă să-l fac 
cum știu eu. E riscant — 
i-am zis. Riscant pentru 
alții. L-om ascultat. E ninl 
„bfitrln" ca mine cu 3 ani. 
Are 15 ani pe șantiere. Șl 
apoi mai Intervine ceva—

— Anume ?
— Condițiile de muncă 

țl de viață slnt altele de-

acum trei ani, ca să a- 
jungl In comuna Mfirițelu 
din Apuseni trebuia să 
străbați vreo sută do kilo
metri IX! In Huedin. A- 

șantlcrele nu ani-

! pala ramură a economiei — în ță
rile membre. într-o declarație p-ÎI” 
biiența zilele acestea Ia Atena, ex- 
-artatoril constată Insă din nou că 

■ . ...... tot
mol mult Interesele țărilor mem
bre; față de acelea ale țărilor osce- 
claie. După cum se arată nici, gă
sind mereu noi pretexte, autorități
le comunitare refuză să dea cura 
dispozițiilor acordului de asociere

Dineolo-I mecanicul Io
sif Bartha și Gheorghe 
Vieru. Pe cscavatonil din 
dreapta e Vaslle OțeL_ ,

— Slntețl sigur ? De aici 
de-abin li zărim mașina.

— Sigur. Numai el în- 
. cartă cu viteza asta. Ce 
vreți, zile de vlrf.

Arrdeeeee I :
Din carieră, ' strigătul 

se răsplndește pe fct' Cil 
tăul Alb, e purtat do guri 
și ecou In tot lanțul 
„Ciunca". Mă uit la ceas : 
minerul Ioan Bența s-a 
ținut de cuvlnt Spusese : 
„La douășșe fix pușcăm".: 
Acum e douăsprezece. Ne 
retragem tn adăpbsL Sln- 
tem Împreună cu excavn- 
torislul Petru Alb șl bul
dozeristul Vaslle. Uerța. 
Una... două... zece. Guta. 
Ieșim. Terasa, curată a- 
dlneaurl, a devenit o ha
rababură de stlnci. Deco- 
pertarea ' muntelui conti
nuă. Roca va fi transpor
tată de aid și Incorporată 
ln trupul barajului. E o 
soluție nouă. La Lotru 
miezul e din argilă. Aid. 
după ce Coităul Alb va fi 
dispărut, vo rămine un 
platou. Se va numi cumva 
„Retezat" ? Nu știu...

Ceea ce știu e că ln cin
stea Conferinței Națio
nale a partidului primul ’
,J3eIaz" va începe să trans
porta muntele cu o lună 
inâlnte de dat# prevăzută 
de grafice. Vlrful va dls- 
iărea, dar vor rămine ui

tase'inițial pe fundul vii- tele in loc: zilele și nop- 
lorulul lac de la Fintlnele, țlle ■ „de vlrf". Toate cile
Iar apoi ne-a repezit aid, mai slnt plnă In “73. dnd
sus, in cariera din vlrful oamenii vor pleca șl de 
muntelui Coilăul Alb, de aid. Acum, Încă mai vin... 
parcă n-ar ti. Înghițit oc- La ..sediu" găsim un ti
tani, ci Jeratic... ■ nâl. Este loan Croltores-

Priveom panorama vil- eo. student ln anul V ta
torului baraj șî ascultam Institutul politehnic din
explicațiile. Buldozerele, Timișoara. Ține In mină
autoscreperele, uriașele o cerere ; „VS rog a-ml
„Belnzuri" și Tntre" par aproba angajarea ca buldo

zerist™. Posed calificarea... 
Am mal lucrat ta Lotru șl 
la Porțile do Fier. Vacan
țele...".

— De ce nu pled unde
va ta odihnă ?

— Am lucrat șl Incinte 
de facultate. Aatea-s zile 
de vlrf, aid, In Apuseni.

Parcă numai ald„
Cind om plecat din șan

tier se aprindeau reflec
toarele. începea o noapte 
de vlrf. E vară, e caid, dor 
oamenii pregătesc Reve
lionul.-

cum. șantierele nu ani
nat panglicile șoselelor In 
brazii moților șl-ntr-o 
oră ești sus. pe platou, 

' lingă mormlntui Iul Avram
Iancu. ,jSnu punem pum
nul Tn pieptul furtunii, 
sau pierim" — ața a fost

tfără precedent.; aruș- 
21 amatori români, 
maghiari, germani, de 
alte naționalități sini 
Îndelung aplaudați. 
Dar, o corespunde 
criteriilor slujirii po
porului In deplină ac
cepțiune a cuvlntului, 
înseamnă a ilustra mo- ' 
mente semnificative 
din viața tuturor 
claselor și păturilor so
ciale ale poporului șl 
naționalităților conlo
cuitoare. tar acest 
lucru poala șl trebuie 
să-l facă literatura in
spirată din marile pro
bleme alo prezentului. 
Șl fie-mi îngăduit să 
mal adaug : literatura

rolul său ln Influența
rea evoluției conștlln- , ■" tll 
lei șl a caracterului, 
ln cultivarea șl afir
marea normelor eticii 
socialiste, comuniste, 
a relațiilor dintre ora 
șl om, om șl colecti
vitate, om și proble
mele obștești, om șl 
muncă — adică cum 
Înfățișează felul 
care trăim, cum 
fluențează felul 
care or trebui 
trăim.

Nu e o noutate 
cuvintele ce le spun. 
Ele vor fi auzite, după 
cinci minute, ta orieo 
Intllnire dintre scrii
tori șl cititori, in că- adevărata nu poate să ț 

se Izoleze de viața po- l 
porului, să devină ce- ' 
nușie și lipsită da a- ț 
locvență ; prin conți- , 
nulul șl măiestria ei 1 
ea trebuie să ospirc la l 
a-1 interesa pe cititor. 
Or, astăzi, cind avem 
ln jurul nostru o ase- i 
menea realitate com- 1 
plexă, dinamică, a- l 
ceasta este, pentru li- 
teratură, un pnrama- j 
tru indispensabil. Slnt i 
doar citeva glnduri pe 1 
caro le trăiesc acum, l 
In preajma marelui e- 
veniment politic din \ 
viața țării, ca scriitor, i 
Slnt Încredințat că J 
orice scriitor autentic 1 
al țării noastre priveș- t 
te cu Încredere către ■ 
poporul căruia 11 apar
ține, către viitorul con
turat de programul cu
tezător al partidului. 
Trăim o realitate . a 
țării fără precedent, 
un timp al demnită
ții noastre socialiste. 
Avem datoria să la 1 
surprindem ln cu
vlnt in toată măreția 
lor. Climatul ' perfec
ționării implică nu 
numai perfecționarea 
tehnicii, a economiei, ci 
șl pe aceea a omului. 
Aici, noi, scriitorii, 
avem multe și nobile 
îndatoriri do onorat Și 

i onora, slnt 
convins.

■ '!

cazul de față

r j tot Col-
.___ _ purtat do guri

ecou In tot lanțul

In
In
in
să

In

. .'VJ’ cn !**• școli,-In clu-
trăiri, fopte de viaUh buri de uzină sau la 
fidicti în materie de societatea 'oamenilor 

""orii șl, de știință. însuși faptul 
cititorii ră jn asemenea cadru 

se pot auzi, exprimate 
limpede, asemenea ce- 

- -------- rlnțo este; In sine, un 
dnslea Confe- . uriaș rezultat, fn mare 

Naționale a măsură tocmai ol 11-
" " — chiar teraturll cu funcție

putem . .cita 
numărul exact ni poe
ziilor, avlnd In Vedere 
faptul că procesul de 
erecție sau durata sa 
nu pot fl determinate

conținut. Scriitorii șl, 
deopotrivă, <..........
pot cita nonumăroto 
exemple Intru susți
nerea afirmației.

In 
rințel 
partidului 
dacă nu

societatea

de ferment șl sllmuL 
Această reaUtate vine 
să confirme, Implicit, 
valoarea șl importanța 
literaturii șl. totodată, 

__ r... „ .....______  exigențele și așteptă- 
dlnalnto sau re-deter- rile formulate in con- 
mlnate, chiar dacă cer- tlnuare față de ea. 
cotările în domeniul 
sufletului omenesc nu 
Io efectuăm cu ace
leași scopuri Imediat 
practice cu care o 
fac. spre exemplu, co
legii noștri preocui 
de știință— merit? . 
ne întrebăm din dnd 
In cind : „Cu ce con
tribuie Ia prezent, ta 
afirmarea Iul, literalii- maselor uug>, tau 
ra zilelor noastre ?" momentul de față orice 
Și va trebui să anali
zăm modul cum- este 
satisfăcută una dintre 
cerințele cele mal ele
mentare alo literaturii, 
aceea do u fi ci-

I titfi, de o Îndemna 
ochiul să zăbovească

I asupra literei, dar mni 
| clor modul cum Iți 
, îndeplinește creația

Indicii calitativi sint 
tot mai lnnlțl, nu nu
mai In industrie șl 
tehnică, ci in toate do
meniile vieții. Pentru

ii co- n le putea face față, 
upațl literatura trebuie să 
itfi kA participe ?! ea. In mă-

1l

aură mai mare derit 
plnă acum, la cultura
lizarea poporului, a 

largi, căci In 
.nomentul de față orice 
„tiaramelru" depinde 
tn marc măsură de a- 
ceosSm.

Culturalizarea mase
lor prezintă, In zilele 
noastre, posibilități a- 
proapo nelimitate. Fol
clorul trăiește o epocă 
a renașterii : teatrul, - ---------
densul, corul popular le vom 
trătesc un reviriment convins.

Ceilalți sini mal 
Au cile 10 anl.„

— Unde 7
— Blcaz, Bistrlța-aval, 

Argeș.
Aflu ln continuare eă 

succesele lor se datorează, 
ln primul rlnd, faptului 
„că slnlem toți de-al noș
tri". Ln Mărișelu. toți — 

. sau aproape toți — slnt 
moldoveni; ții nu adus cu 
ei experiența cișUgală în 
anii petreeuțl împreună. 
Nucleul de bază — 390 de 
oameni. „Ăștia, ziua sau 
noaptea, fac treabă Ia fel 
de bună, lucrează că ta și 
întrebi de undo uu aflta . 
forță, iar apoi eșU sigur 
că nu-i vezi umbllnd după 
„reiîuperari”. în nomen
clatorul Inimilor noastre 
ei silit trecu ți 1a capitolul 
„faini", cum '(se spune pe 
nici, In Ardeal. Cine-s 7 
Șoferul Anion Molnar, 
minerul șef de brigadă de 
la centrala subterană 
vel Oțet, mecanicul 
llorotan, Ion Istrate. 
mulți. Toți cu■ ț 
cazului șl a Văi.

— Cum se traduce asta? . -J-pnn

cu o lună
■mai

clt cele de la Blcaz. Râ
mi neți In seara asta la 
noi șl-o să vă convingcțJ.- 

M-am convins. Oamenii 
ăștia parcă n-ar avea de 
stat aid numai trei ani. ci 
toată viața. Fiecare fami
list are un apartament ; 
„burlacii" locuiesc maxi
mum șase lntr-o cameră 

>,\5 pn 5". La toți : apă cu
rentă — caldă șl rece — 
de la centrala termică. Pe 
„aleea principală" : cine
matograf, școală de 10 ani, 
grădiniță, cantină, maga
zin alimentar, tutungerie, 
seră (roșii, castraveți șl.. 
flori — lot anul), teren de 
volei și chiar unul de... 
tenis. Abia au terminat de 
turnat betonul ți de înăl
țat gardurile — exact cn 

„ . ____ pe ..Progresul" tn Bueu-
> lotului de la centrala sub- reții. La fiecare două fa- 
tarană, Ion Ungureonu 
de la aducțlunea priad- 
pală„. ■

— Care-1 „distanța" tn
tre Blcaz șl Some? ?

— Timpul, niște kilo
metri șl_ im exemplu : 
Ion Beșu, șeful de lot de 
la galeria de fugă, făcea 
la Blcaz zece metri de ga
lerie pe lună. Acum face 
110 metri și-o să-l batem 
dacă n-o face mai mull.

— Avansamenlele — cum 
le spuneți dv. — ml se 
par spectaculoase. Ce so

î

Pa
ion 

Sint 
școala Bl- 
iil Bistriței.

— In primul rlnd 
răbdare. Răbdarea de a 
explica celorlalți 
Jațl la noi, localnld 
de aiurea, c 
fii muncitor 
tier. Avem i

anga- 
sau 

ce-nscamnă să 
.■ pe un șan- 
i printre ei 

,.profesori amerițl". Cine? 
Gheorghe Manoliu, șeful

$

MIȘCARE PROTESTATARĂ
ÎN RÎNDURILE

MILITARILOR AMERICANI
După cum arată ziarul francez „COMBAT"

atunci pe vlrfuri. Acum 
aint uiți ani șl alto vlrfuri. 
„Alții" — la propriu. A 
doua zi aveam s-o văd șl 
pe asta. . ;

...Trecusem „dincolo" de 
munte, la șantierul 3 — 
BelLș, pe sub căsuțele mo
ților. splnzurate de ,,ver- 
sanțL I.M.S.-III, condus de 
șeful do șantier, Inginerul 
Dorin Găbudcan, ne pur- părea, dar vc 
lase'inițial pe fundul vil- lele in loc ; 
torului lac de

milli un televizor. Releui,
" sus/ pe platforma superi- oamenii 
oară a Apusenilor, este 
unul improvizat, ol și l-nu 
fficuL Au chemat pentru 
treaba asta pe Vaslle Ver- 
jean de la Bacău, fost co- 
Icg de-al lor de Ia Blcaz 
și tehnician TV. Le-o 
făcut el un „translator" 
de 0,3 W șl din decembrie 
71 au Imaginea In casă...

— Cine o fi viril In cap 
unora că pe țuntlere sln- 
tem la cheremul ursului ? 
Aid zilele sini, toate, nu

Buldozerele, Timișoara. Tini
uriașele o cerere i „vă i

„Betazuri" și „Tntre" par 
de aid, de ia înălțime, Ju
cării de copil. în jurul lor 
___ ■— adevărate fur
nici. - t 'i

vcnlțl de Ia 
Fler. în cap cu mine. Colo, 
la baraj, îucrează ingine
rul șef de lot Laurențlu 
Tur cari u. Alături de el
lot „unu șl unu" : Alexan
dru Marchidan. Sever Lă
cătuș, Ioan Vlad, betonls- 
lul Eugen Domocoș, dul
gherul Ambrozie Arde
lean. Dincolo, la „nducțlu- 
nca principală" : Eroul

Cel de aid slnlem 
Porțile da

După, cum arata ziarul francez „COMBAT" — sub semnătura 
cunoscutului comentator Georges Andersen — fn Sutele Unite «e 
conturează In riadul armate] 0 mișcare de contestare, ca urmare 
a continuării războiului din Vietnam, din ce In ce mal nenonalar 
in rlndurile unor pături tot mal largi ale opiniei publice. Această 
mișcare se pronunță împotriva numirii generalului Abrams — coman
dant suprem al forțelor amerieane din Indochina — In funcția de co
mandant șef al stalului major al forțelor armate terestre ale S.U.A.

/
al forțelor americane

Iată ce scrie. In acest sens, ziarul citat i

..Ar fl eronat să se creadă eă va
lul tinerilor militari este alcătuit 
doar din "rebeli». Ofițerii leșiti re
cent din diverse scoli militare ame
ricane sint tot afli do patrtotl ca si 
predecesorii lor. Dar el «Int ostili 
războiului colonialist, angajat de 
Pentagon In Vietnam sl resolna mij
loacele care slnt folosite In acest 
război. Antagonismul dintre cadrele 
militare medii șl ofițerii superiori 
s-a exacerbat, ca urmare a cazului 
generalului John Lavelle. Locotenen
tul Delbert Torrlll. anartlnlnd pro
moției 1070 a aviației americane, a 
organizat o răsunătoare conferință 
de presă. In cadrul căreia a adus 
acuzații severe generalului Lavelle, 
pus In retragere pentru că a 
lansat 28 do atacuri aeriene Îm
potriva bazelor sl liniilor nord- 
vletnameze. fără a 
de superiorii s&I șl 
nele primite.

Aceste operațiuni
Țerrill. incompatibile cu principiile 
sl postulatele etice si morale. Pentru 
a stabili «lanțul de responsabilisăti» 
— deoarece apare limpede că iniția
tivele generalului Lavelle nu nuteau 
fl Ignorate de «uaeriorll eăl — 
Terrill cere ca In fata comisiei 
senatoriale de anchetă ®9 comoară 
nu numai generalul Abrams, coman-

11 fost 
viollnd

erau.

autorizat 
consem-

declară

dant suprem al forțelor americane 
din Indochina, ci sl amiralul McCain, 
comandant sunrem 'al forțelor nava
le din Pacific, generalul Ryan. 
.comandant-sef al aviației din secto
rul respectiv. șl amiralul Moorer, 
șeful rialului maior comun.

Revolta Iui Terrill relansează 
afacerea Lavelle șl Introduce un 
element nou In marasmul poli
ticii americane față de Indochina, cu 
patru luni înainte de alegerile pre
zidențiale. Incidentul slăbește pozi
ția generalului Abrams, numit re
cent. Ia propunerea Iul Melvin Laird, 
marele patron al Pentagonului, ca 
succesor al generalului Westmore
land, In postul de șef al statului ma
jor al armatei terestre. Desemnarea 
personalității nr. 1 a forțelor arma
to terestre trebuie confirmată de 
Senat Or. un grup de senatori, care 
nu ®e commine doar din adversari ai 
administrație!., se arată refractari 
Inverilrți gcneraluluj Abrams. EI 
știu că «noul val" al ofițerilor, fie dl 
osto vorba de locotenent!, de căpi
tani anu de It.-ooJonei. ar fi prefe
rat ca noul gef de stat maior aă 
facă porte sau «5 fie mal anroane 
de generația lor sl In orice caz să 
nu albă nimic de-a tace cu războiul 
din Vietnam".

Pnntrlalr.cn
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Întors in acest ora? pentru 
nun convorbirile eu prln(ul 
Fuma, pentru a puue capăt 
lut agresiv dus de Statele

aduce 
patriei.

Convorbiri pentru restabilirea 
păcii în Laos

VIENTIANE 17 (Agerpres). — 
Thlao Souk Vongsak, reprezentant 
special al prințului Sufnnuvor.g. pre
ședintele C.C. al Frontului Patriotic 
Laoțian, a declarat la sosirea sa ta 
Vientiane — după cum relatează 
postul de radio l’athel Lao — că s-a

Sprijin acordat Irakului 
în eforturile pentru întărirea 

independenței economice
hram" a reprezentat o transpunere 
ln viață a toz.lr.cli ■„petrolul arab — 
arabilor".

Ministrul șl-a exprimat speranța 
că oamenii muncii dW întreaga lume 
vor sprijini poporul irakian Jn lupta 
pentru apărarea drepturilor salo a- 
supra bogățiilor naționale.

*
CAIRO 17 (Agerpres). — Secreta

riatul Ligii Arabe a adresat guver
nelor arabe o notă In care i.și expri
mă sprijinul peniru cererii© formu
late de Arabia Saudită șl de celelalte 
state din regiunea Golfului Persie, 
membre ale O.P.E.C., privind spori
rea participării acestor state ta capi
talul companiilor petroliere car© ac
ționează po teritoriul lor — anunță* 
agenția M.E.N. „Dreptul țărilor ara
be de a deține controlul osopra bogă
țiilor lor naturale, subliniază nota, 
este o parte Integranta a suveranită
ții lor, Iar acest drept a fost recu
noscut de toate legile Interna-, (innnld rlr»L-ICaiSixnllza TTnîfa «t3

chile 0 VICTORIE A 
UNITĂȚII POPULARE 

CANDIDATUL FORȚELOR 
DE STINGĂ A CIȘT1GAT

ALEGERILE IN PROVINCIA 
COQUIMBO

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager- 
. preș). — în provincia Coqulmbo 

•s-nu desfășurat, duminică, alegeri 
legislative parțiale pentru Con
gresul național din Chile. Candida
tul comunist, Amanda Altamirano, 
reprezentind corill'la forțelor de stin
gă a Unității Populare, a rcpuriat 
victoria. întrunind 50 4£2 voturi, față 
do 42 (KfO cile n obținut candidatul. 
opoziției de centru-dreapta. Orlando 
Problefel Este peniru a doua oară 
cind reprezentanții forțelor de stingă 
reușesc să eîștlge în alegerile par
țiale, organizate după Instalarea gu
vernului Unil&țU Populare.

După anunțarea rezultatelor scru
tinului. președintele Salvador Allen
de a rostit o c ivlnlare radiodifuzată, 
5n care a r:-fltr:t, Intre nițele, că 
victoria candidatului forțelor de stin
gă In 'provincia Coflulmbo demon
strează sprijinul pe eare masele 
largi de oameni a! muncii II acordă 
tot mal mult guvernului Unității 
Populare. .

r"'—rîi
R. A. EGIPT
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aceasta țară, pentru a 
ți allanțn națională a
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Cairo |
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t triale in difeffie-i regiuni 
Egiptului ți crețterea producției 
industriala de șapte,ori ji junjd-

REVOLUȚIEI
NAȚIONALE 

curind, Egiptul pa sărbători

*■

CAMBODGIA

Un protest al M. A. E. al R. D. Vietnam

buletinului T.U.a, ’ „Industrial News0,
Â

Miniștrii de finanțe .și guver
natorii băncilor centrale al „ce
lor zece" (membrii șl candldațll 
la Piața comună) s-au reunit 
Ieri, la Londra, Intr-o nouă ten
tativă dc a-șl alinia pozițiile ln 
controversata problemă a refor
mei sistemului monetar occiden
tal, care va fl discutată in 
toamnă, la Washington, in ca
drul sesiunii anuale a Fondului 
Monetar Internațional. Se pare 
Insă că „cel zece* nu vor reuși, 
nici de această dată, să depă
șească impasul pa care doar 
l-au consemnat in aprilie, la 
Roma, lntrudt atenția ior este 
reținută de o chestiune mult 
mal urgentă : ultimul puseu 
febril al dolarului. La sflrșltul 
săptfimlnll trecute/ moneda a- 
merlcană a fost supusă unor 
puternice presiuni speculative, 
cor© au silit băncile centrale 
vesl-europeno. să „Înghită* In- 
țr-o_ singură zl (vineri) un ml-

l.uplâtori ai forjelor patriotico laojieno primiți 
fliunilor eliberate

Forțele de rezistență 

ofensive
ferit pierderi însemnate, In cursul 
săptămlnll trecute. In sflrșit, garni
zoana lonnollstă din capitala provin
ciei Svay Rieng, care continuă să fie 
izolată de Pnom Pen îi, def la mijlo
cul lunii aprilie, ’a fost din nou bom
bardată, duminică noaptea, cu un pu
ternic foc de morllere.

acțiunile
PNOM PENT! 17 (Agerpres). —- 

Forțele de rezistență din Cxmbodgta 
își continuă acțiunile ofensive. Du-' 
mlnică, patrioțli au desehts foc de 
artilerie împotriva unei poziții Ina
mice aflate ln vecinătatea Pnom 
Pcnlmlul. O altă poziție.lonnoltslă a 
fosl'atăcntă In provincia Battambang, 
iar în orașul Moung, inamicul a su-

VIETNAMUL DE SUD

cu bucurie de locuitorii

își continuă

i

1 20 da ani I de la ' revoluția na-

marcat un moment de o deosebi-, a. ....
toporul ■ egiptean pentru a U- 
Mda dominația străini ți a de-

Hard șl jumătate de dolari. 
Noua furtună monetară o fost 

stlmltă do . o simplă speculație 
lansată de un ziar vest-german, 

t In sensul că ln Londra nr putea
Interveni un acord privind in-

stltulrea cursului flotant 
turor monedelor „celor 
Potrivit observatorilor c 
tail, aceasta reflectă’ situați 
precară In care se află ncordu. 
monetar de l a Washington, el 
puțind fi compromis sub cel mal 
mic pretext ele masa enormă de 
dolari ce rătăcesc In afara fron
tierelor S.U.A. Evenimentele de 
pe piețele de schimb vest-euro- 
pene relevă, de asemenea, in
suficiența „digurilor0 de protecție 
ridicate do unele țări (Elveția, 
R.F. n Germaniei, Japonia) Îm
potriva mareei dolarilor. Tocmai 
de aceea, In cercurile bursiere 

■ din Europa occidentală - nu ■ sa 
exclude posibilitatea accentuării, 
In zilele următoare, a presiuni
lor speculative asupra monedei 
americane, caro ar putea de
termina închiderea pletelor de 
schimb, așa cum s-a Intlmplut la 
sflrșltul «lunii trecute. Pentru mo
nedele occidentale, scrie ln acest 
sens agenția France Presse. se 
anunță Încă o săplămlnă „fier
binte”, Iar „cel zece" slnt nevoi ți 
să so așeze din nou Ia căpătllul 
dolarului.

Gh. C.

al t u
.. zece'

... ......----- .......... ‘occiden-
nceastn reflectă' situația 
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ORIENTUL APROPIAT
• LIBANUL Șl SIRIA AU CERUT CONVOCAREA CONSILIULUI 
DE SECURITATE • SENTINȚA ÎN PROCESUL LUI KOZO 

OKAMOTO

Bombardamente americane
în zona orașylm Quang Tri

Pe de altă part© — informează, a- 
gențla U.P.I. —.aproape 150 avloâne 
„B-52* (cu o încărcătura do cel pii- 
țin 30 tone bombe fiecare) au efec
tuat bombardamente — duminică șl: 
luni -- po ambele părți ale zonei de-' 
militarizate. , ' 3

SAIGON 17 (Agerpres). — Agenția 
Fleuter relatează din Saigon că avia
ția militară1-a t S.U.A. ri «lansat duml- 
ilcă -după-niaiWVunTâ’ 'dfa&o'J; cele 
mai puternice raiduri. ln zona ora
șului Quang Tri, unde nu fost c- 
fectuate 21 de misiuni do bombar
dament șl lansate 15(X) tone de ex
ploziv.

HANOI 17 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității, prin purtă
torul său de cuvlnt, o declarație In 
care se arată că, la 15 Iulie, avia
ția Statelor Unite a bombardat din 
nou mai multe regiuni populate 
nord-vletnamcze, distruglnd un măre 
număr de locuința șl clădiri cu ca
racter economic șl cultural, printre 
care șl clădirea liceului din distric
tul Kim Dong, provincia Kiwi Hung, 
provoelnd, in același timp, victime In 
rindul- populației civile.

Ministerul Afacerilor Externe con
damnă aceste acțiuni șl'cere State
lor Unite să pună capăt tuturor ac
telor prin care încalcă suveranitatea 
ță securitatea R. D. Vietnam,

„Cum este posibil ca Statele 
Unite tă provoace suferințe ații 
dc teribile unei națiuni care nu 
a făcut nici un rdu poporului 
american ? V<1 Infrel) acest lucru 
pentru faptul cd șl eu ilnt ame- 

, ricani ți pentru că mă glndeic 
la suferințele pe care bombele 
voastre le, produc acestor oa
meni, la pericolul care-i ame
nință ca urmare a bombardării 
digurilor lor. Vă «pun câ tre
buie să punem capul tuturor a- 
cestor acțiuni" — a spus Jane 
Fonda intr-un mesa) adresat 
militarilor americani prin inter
mediul radiodifuziunii R. D 
Vietnam, ■

Pe strada Old Kent ’ din sudul tronul depozitelor a fost nevoit să
Londrei s© află o întreprindere tipo- cedez© ; oltfol ar fi trebuit să dea
grafică apnrțlnind companiei „British faliment. 
Colour Printing". Deasupra porții in- ~!'~‘
treprlnderil, alături de numele firmei, 
n opărut de ateva zile .0 mare pan
carta pe care sta scris : ,3UB CON
TROLUL MUNCITORILOR". Dede
subt a tort plasat un mare. afiș cu 
următoarea Inscripție : „Cerem doar 
asigurarea dreptului la muncă".

Est© încă un exemplu din multe 
altele cind Întreprinderi britanice a-, 
menlnțale de către patroni cu. închi
derea slnt preluata sub controlul 
muncitorilor. Majoritatea întreprin
derilor respective continuă să lucreze 
sub directa supraveghere o consilii
lor muncitorești, șl instaluto de 
muncitori.

în condițiile In care un mn.re nu
măr de mici întreprinderi britanice 
slnt ln altuațin d© a fi Închise — ceea 
ce presupune ozvirlirea pi) drumuri n 
nngajațllor — ocuparea fabricilor 
eonsUtule o nouă formă dc luptă a 
oamenilor muncii din Anglia pentru 
apărarea celui mai elementar drept 
— dreptul Ia muncă. Est© o luptă 
deosebit do grea și aspră : noaptea 
muncitorii participă la pichete da 
apărare a întreprinderilor respective, 
lor ziua lucrează. Muncitorii slnt 
Insă gata de orice sacrificii pentru 
că este In joc soarta lor șl a fami
liilor lor. V."-1. L V

Dar să revenim ln întreprinderea 
tipografică amintita mal sus. La 21 
iunie.întregul colectiv a fost cortvo- 
ent de către director, care le-n spus : 
„De acum slntețl șomeri. Puteți ple
ca acasă. întreprinderea lichidează*. 
1ji numai o ară după aceasta s-a 
creat un comitet muncitoresc,caro a 
preluat controlul. De ntund, între
prinderea funcționează sub conduce
rea muncitorilor, cxecullnd șl iivrind 
in bune condiții comenzile primite. 
La. un moment dat patronul firmei 
care livra tipografiei hlrtle a refu
zat să mai exp'edlcze baloturile ne
cesare. A doua zl, zeci de tlnografl 
nu organizat pichete in fața depozi
telor de desfacere de pc Tower 
Bridge, Impiedlcind livrarea hlrtlel 
către nlți cliențL Fină ln urmă, pa-

> « -.. ■,.,a ■ .
...La cllcvn zilp după Intlmplorea 

de mal sus întreprinderea „Leâdgate 
Engineering Ltd" din Consett — co
mitatul Durham — a fost șl ea ocu
pată de muncitori. Intenflonlnd să 
creeze o nouă fabrică In’ Leicester, 
patronul a hotărît să demontez© utl- 

■ lnjelc moderne do ln Conseli și să

0 NOUĂ FORMĂ DE LUPTĂ 
PENTRU APĂRAREA 

DREPTURILOR VITALE 
ALE OAMENILOR MUNCII 

DIN ANGLIA

închidă întreprinderea. Măsura a 
sllrnlt mlnln muncitorilor amenințați 
să rămină fără lucru Jnir-o regiune 
unde șomajul a atins peste 7 ln sulă 
din totalul forței do muncă. Cn ur
mare a acțiunii ferme a muncitori
lor, deputatul laburist David Wat
kins a cerut guvernului să Între
prindă o anchetă pentru a stabili lip
sa de temeinicie n hotăriril patronu
lui și n-l determina să renunțe la 
această hotărire.

, ...Pe șantierul rafinăriei de petrol 
din Milford lucrurile s-au petrecut 
cu totul altfel. Nu de mult. 37 mun
citori au fost concedlați. în semn do 
solidaritate cu aceștia, 1 2M munci
tori au Încetat lucrul. Atunci patro
nii i-au concediat po toți. Urmarea 
a fost că muncitorii au ocupat șan
tierul șl au Instalat pichete de jur- 
Imprejur. Feroviarii care aprovizio
nau șantierul s-nu solidarizat cu 
muncitorii. Apelul patronilor la for
țele polițienești nu i-au speriat po 
muncitori, care continuă lupta.

.-^.British Steel Corporation*! și-a 
anunțat intenția do a Închide o se
rie de obiective Industriale. Potrivit

« fiV lât,’ UiiLil .! UU5 - HA J «ji «.•**-■

1 ționcțlă din 23 iulie 1952, care a 
marcat un moment de o deosebi-, 
tă importanță lit lupta dusă de

veni' pe deplin stăpin pe des-1 
linele sale. Acest eveniment se 
buciiră-de ihfreaga atenție a 
presei din Cairo, care acordă. 
spații largi prezentării «ucccte- 
lor obținute de Egipt in decursul 
ultimelor două decenii, reliefă
rii transformărilor petrecute In 
viața locuitorilor din valea Nilu
lui. Măsura pațllor făcuțl da 
Egipt pe calea lichidării urmă
rilor dominației coloniale, arată 
ziarele,, o ,dă marele baraj de la 
Assuan ți cele aproape un mi
lion, de feddanl smul.fi pdmlntu- 
rjlor aride, o dă..construirea a , 
pe/le SOO’da obiecții,te-<■ Îndur? ‘ 

‘ 1 ujoIc

NEW YORK 17 (Agerpres). — Li
banul șl Siria au cerut convocarea 
unei reuniuni urgente a Consiliului 
de Securitate pentru a obține elibe
rarea ofițerilor libanezi șl sirieni , 
capturați de forțele israellone c luna 
trecută, ln cursul unei incursiuni Ih- 
treprinș© ln sudul Libanului — in
formează agențiile Reuter și France 
Press©. Cererea a fost‘formulată de 
reprezentanții permanent! ai Li
banului .șl Siriei In O.N.U., Edward 
Ghorrn șl George Tomeh, ln cadrul 
unei întrevederi cu președintele în

exercițiu ni Consiliului de Securi
tate, Carlos Ortiz De Rozas.

TEL AVTV 17 (Agerpres). — Cetă
țeanul Japonez Kozo Okamoto a fost 
condamnat de către Tribunalul mi
litar israeltan in Închisoare pe viață, 
relatează, din Tel Avlv, agențiile 
Reuter ți France Presa©. Kozo Oka
moto, Împreună cu alțl doi compn- 
trioți, au organizat un atentat pe 
aeroportul Lod, din Tel Avlv, jdesclil- 
zlnd tocul asupra populației civile. 
Au fost ucise 28 de persoane ți ră
nite alte 72.

țl jumă
tate in-:copiparațle cu-1952. Ăs- 
tăzl, Egiptul (seportă multe din. 
produsele industriale pe care cu 
ani In urmă era nevoit «d le 
importe, iți dasuoltă o econo
mia națională modernă.

i
I'|........................._ _ _ _

Pentru a marca cum ie cu
vine jubileul rci;.alu|iel, in In- 

^treaga'(ară au loc numeroase i 
j manifestări culturale, reuniuni 
l comemorative in cursul cărora 
J slnt, evocate drumul parcurs ln 
l ultimele două decenii și proiec- 
/ lele poporului egiptean pentru ■ 
1 continua dervollare a patriei 
1 «ale. ln seara zilei de 23 iulie, 
l în marea sală Gamal Abdel 
t Nasser a Universității din Cairo 
i se va dcicIUde Congresul Na- 
1 fionol General al Uniunii Socia- 

i I liste. Araba, eveniment da o
! deosebită flnsemnitate în viața ( 

; k politică a [țării,
NIcolae N. LUPU
L’ • ■

„anul acesta In Industria oțelului 
s-au pierdut 5 KM) locuri de muncă, 
alți 3 500 muncitori vor fl dnțl afară 
pină la sfirșltul anuIuL Slnt în pe
ricol, de asemenea, încă 18 000 oa
meni al muncii ea urmare a hotăriril 
de a se închide alte 15 unități". Con
secința directă a acestei situații : in 
întreaga țară s© anunță mari mișcări 
de protest sie slderurgLștllor. în oră
șelul Kllbirnle din valea Garnok — 
Scoția — unde trebuie să se Închidă 
singura Întreprindere din localitate, a 
avut loc o mare demonstrație ta caro 
au participat aproape toți cei 2 (MM) 
locuitori. Pe o maro pancartă" pur
tată de demonstranți era scris : 
„Dacă răminem fără lucru vom dis
pare. Nu ;putem trăi piscinei Iarbă

„■.Zilele trecute întreaga activitate 
din orășelul Walsall n fost parali
zată : Peste. 5 (MML muncitori nu or
ganizat un marș pe străzile orașului 
in semn dc;protest împotriva Închi
derii fabricii „Fino Tubes”. Primând 
orașului,Aid Wilkins, a declarat: 
„Dacă se pun în aplicare planurile 
de a sc închide fabrica, cel 1500 
muncitori zviriiți pe drumuri șl fa
miliile lor sc vor afla intr-o situație 
disperată". „Anul trecui, a declarat 
liderul sindical Don Groves, pâlronll 
fabricii au obținut un profit de G8 
milioane lire. Oare ce vor mal mult 
de atîț ?•> Demonstranții au parcurs 
străzile orașului sub lozinca : „OA- 
MENII ÎNAINTEA PROFITULUI". 
Președintele; comitetului muncitoresc 
de acțiune,’Alan Cqlp.ltt.n declarat : 
„Nici un muncitor nu va fl dat 
afară. Dacă vor să ne zvfrle din fa
brică, va Li nevoie să ne Urască cu 
forța. Noi rin vom părăsi întreprin
derea*.

Exemplele aeeslcl noi forme de 
luptă — rare Iși are Începutul In 
marcă acțiune de ocupare n șantie
relor navele „Upper Clyde^ — se în
mulțesc po zl cc trece, ele demon- 
strlrul holărlrea oamenilor mundl 
din Marea Britani© dc a-șF apăra 
drepturile lor vitale.

N. PLOPEANU
Londra. 17.

BAGDAD 17 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintul la lucrările Conferinței in
ternaționale de solidaritate cu Irakul, 
ta care participă delegații din 45 do 
țări ale lumii. In numele președin
telui Irakului, Ahmed Hassan Al 
Bakr, ministrul Industriei, Taha al 
Jazrawi, membra al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, a expri
mat rccanoștință delegațiilor pentru 
sprijinul pe care II acordă țării salo 
In lupta împotriva imperialismului. 
Provocările imperialismului s-au in- 
tcnslficnt îndeosebi după ce Trakul 
și-a consolidat relațiile dc prietenie 
șl colaborare cu țările socialiste, a, 
spus eL. Imperialismul folosește cele 
mal diferite forme de luptă, Intre a- 
cestea un rol primordial revenind 
companiilor petroliere. Independența 
națională a Irakului, a spus minis
trul, nu este posibilă fără obținerea 
Independenței economie©, care. Ia 
rindul el, nu este posibilă fără elibe
rarea de sub dominația monopoluri
lor imperialiste. Naționalizarea pro- țlonale, dc Națiunile Unite și de‘ 
prlelățllor companiei „irak Petro- U.N.C.T.A.D.*.
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CANADA

o sciziune in
De cltva timp, atenția opiniei pu

blice din Canada este concentrată 
asupra crizei apărui© In Partidul 
Nou Democrat, partid de nuanță so- 
clal-democrntă, care Iți clștigase o 
poziție politică destul 'dc influen
tă. Criza e cauzală de ten
dințele aripii de dreapta a P.N.D. 
d© a exclude așn-numltul ..grup 
Waffle*, care formează aripa de stin
gă n partidului. Constituit In ltMll), 
la congresul P.N.D. din Winnipeg, 
„grupul Waffle" ți-a fixat ca plat- 
formă-program împlinirea unor de
ziderat© tot mal frecvent’ formulate

I

agențiile de presă transmit:
Kurt Waldheim a sosit Ia 

MOSCOVa ,a lnv*^lln guvernului 
ImfunU’-Soiletice. Secretarul general rarașutarjiT
al O.N.U. a fost lrilimplnnt pe aero- ponez Nilgnta, care face o vizita ln 
portul din capitala U.fLS.S. do An- p. d. Coreeană. A avut loc o con-
drel Gromlkp; ministrul afacerilor 
externe, și de alt© •peraoanc oficiale, 
sovietice.

Premierul Consiliului do 
Stat dl B. P. Chineze, Clu En_ 
lat, n avut luni, convorbiri cu Moh
sen Ahmed Al Ălnl, prim-minislru șl 
ministru al afacerilor externe el R. A 
Yemen, care, in fruntea unei delegații 
a țării sale, efectuează o vizită ofl- 

, cialfl la Pekin.

Demisii din guvernul 
Olandez. stCr?itul unei reuniuni 
a cabinetului olandez, doi miniștri au 
prezentat premierului liareno Bie- 
sheuvel demisiile lori Este, vorba des
pre Willem Drees,' ministrul transpor
turilor, șl Jonkheer de.Brauw, minis
trul cercetării științifice — ambii 
fiind membri al Partidului democral- 
socinîlsl „70”, olȘtulț Înaintea ale
gerilor din aprilie. 1971.

La Moscovaa 0 delesa* 
tic a Organizației* pentru Eliberarea 
Palestinei, condusă de președintele 
Comitetului Executiv al O.LP, Yas
ser Arafat, la invitația Comitetului 
.sovietic jjentru solidaritate cu țării© 
Asiei șl Africii. .

Noul guvern libian, ™ndu3
iurfîminlul tafain prcaedintelui Con- llulul,dc Stat, n primit, la Pekin, pe 
juramuuu, Kozd Sasakl, fost președinte al Par

tidului Socialist Japonez, șl p© To- 
ahlakl Mateuznva, membru al Came
rei Reprezentanților, cu caro a avut 
o convorbire amicală.

Rim Ir Sen, șeful ElnluIuI- pre
mierul Cabinetului de .Mlnl?lri<nl 
1L ,P...D,-Coreene,-l-a primitnpoi Kq-

vorbire cordială, prietenească.

Primai ministru el Egip
tului, Sedkl, care s-a întors din 
vizita efectuată la Moscova, a fost 
primit do șeful statului egiptean, 
Anwar Sadat. Premierul egiptean a 
prezentat președintelui Sadat un ra
port detaliat despre convorbirile avute 
cu conducătorii sovietici.

Sesiunea E. C. 0. S. 0. C.
Lulnd cuvintul ln cadrul Sesiunii 
Conililulul Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) care se desfă
șoară la Geneva, reprezentantul Re
publicii Chile, Hernan Santa Cruz, n 
acuzat Trustul International Telepho
ne and Telegraph (LT.T.) do ,,ann 
tec In treburile interne alo țării șc 
in intenția vădită de a provoca o 
răsturnare a guvernului președintelui 
Salvador Allende”. Delegatul chilian 
a propus formarea d© către Becmta- 
rul general al O.N.U. o unei comisii 
de ekperțl care să studiez© „rolul 
corporațiilor multinaționale și impac
tul lor asupra procesului dc dezvol
tare'din statele ln curs de dezvoltare 
șl a relațiilor dintre state”. Repre
zentanții U.R.S.S. șl RJP. Chineze, 
care nu luat cuvintul ln continuare, 
au sprijinit propunerea , delegatului 
chilian.

“sallam M~d.«U feW,

slliului Comandamentului Revoluției 
dirt Libia, Moamer El Gedafl. După 
depunerea Jurămlntulul, o avut loc o 
ședință comună n Consiliului Coman
damentului Revoluției șl a noului ca
binet libian.

Lucrările Comitelului 
O.N.U. pentru folosirea paș
nica a teritoriilor subinari- 
jjg au fost reluaie, luni, la Palatul
Națiunilor din Geneva.

Convorbirile I. B. Tito —- 
Nprodom Siqnuk.
Ioslp . Droz- Tito, Împreună cu Noro
dom Sinnuk, -șeful statului 'crimlMKl- 
glnn. au Început o croazieră de două 
zile la bordul navei școală „Galeb", 
dc-a lungul coastei iugoslave — In
formează agenția Tanlug. In acest 
timp, cei doi șefi de stat vor continua 
convorbirile începute pe Insula 
Brionî.

Un grup de 11 oameni de 
știința americani, sP®d«i1'?ti jA

UV L'tK.Ul, WAJ 
Intr-o vizita do prietenie tn R. P. 
Chineză.

în1 Canada, si anume înlăturarea 
Imixtiunilor monopolurilor S.U.A. 
Ln economia canadiană și restabili
rea deplină a Independenței politice 
a țării. Programul adoptat de -gru
pul Waffle",' denumit „Manifestul 
Watkins*, după numele profesorului 
M. Watkins de Ia Universitatea din 
Toronto, care l-a elaborat, sublinia
ză necesitatea înfăptuirii unor *“ 
tructurări economico și socialo 
amploare cum ar fi, dc pildă, nai 
nallzarea ramurilor de bază.L 
conotnlcL Pentru adoptarea ocl. 
program, la con, 
a votat pesta o 
alegătorilor.

„Manifestul Watkins* șl-a ctștlj 

dlenllor care lupii pentru inder1 
denia economică șl politică a L_ 
Prestigiul de care sc bucură .jțrupiil 
Waffla* șl programul său a provo
cat nemulțumiri In aripa de dreapta 
a P.N.D., car© cer© „excomunicarea 
slingll*.

Recent, criza a răbufnit din nou 
prin hotărî rea consiliului P.N.D.

„t 
națfo- 

ale e- 
u adoptarea acestui 
igre.su! din Winnipeg 
treime din numărul

Igal

¥

numeroși ndepțl In ri nd urile cana-

tării.

și programul său a provb- 
it nemulțumiri In aripa de dreapta 
P.N.D., car© cer© „excomunicarea

i nou
.______ ,’.N.D;V

din provincia Ontario de 0 Interzice
WaIfle“;SanSta de izblnda va.avoa ..excomu

nicarea” anunțată In Ontario srfinl- 
ne de văzut, pentru că această 
provincie este leagănul „grupului 
Waffle", stingă Partidului Nou De
mocrat bucurl.ndu-se alei de nume
roase simpatii. Atrăglnd atentla asu
pra consecințelor acestei acțiuni ja 
dreptei. B. Kldd. membru In consi
liul provincial Ontario si P.N.D., a 
declarat recent: „Dacă ..grupul 
Waffle* vn fi izgonit din partid, 
multe organizații de bază 11 vor 
urma

răsturnare a guvernului președintelui

A. M.

lQȘf 
sale,

mașini electronico de calcul, au sosit

în Japonia se află In grevă marinarii marinei comerciale. Sindicatul ma
rinarilor, care numără 160 000 de membri, a declarat că tratativele ca patro
nalul au iniral in Impas. între limp. In porturile Japoneze stau Inactive 1200 
de nave» Numai în rada portului Tokio (ln fotografie) slnt Imobilizate 130 
de vase.
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STATISTICI 
REVELATOARE

Un raport al Biroului națio
nal de statistică; al S.U.A. In
formează că numărul celor con
siderați oficiul a trăi sub nive
lul sărăciei continuă să crească» 
Astfel, în 1970, in S.U.A. erau 
23,4 milioane săraci, lor In 1971. 
numărul lor a crescut la 25.6 
milioane. Cauzele acestui spor 
sint atribuite inflației, (“©sterii 
costului vieții șl sjxirlrli șoma
jului. Procentul săracilor in 
rindurilo minorităților națio
nale, — negri, portoricanl, me
xicani. Indieni — se ridică plnă 
iu 70 ia stilA Rnnortul arată că 
circa o treime din populația de 
culoare a țării trăiește ln să
răcie. Cifrele corespunzătoare 
în rindul populației albe slnt de 
10 la suta, venitul mediu anual 
al unei familii de culoare ajun
ge la BO.la sută din venitul me
diu oniuil al unei familii de 
albi.

Biroul național de statistică 
subliniază că este foarte posi
bil ca situația sărăcimii să for
meze una din temele principale 
ele campsnlei electorale In ve
derea alegerilor prezidențiale 
din luna noiembrie a.c.

Descoperirea unui com
plot pus 1/1 ra’e c!e foriul premier 
Kofi Bussla, care intenționa să În
lătur© actualul guvern, a fost anun
țată de autoritățile ghaneze.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.B.S.S., AJe- 
xel Kosighln, l-a primit luni po Mo
hamed. AII Samantar, vicepreședinta 
al Consiliului revoluționar suprem, 
secretar de stat pentru problemele 
apărării, comandantul-.șef al armatei 
naționale somaleze, care se află la 
Moscova la invitația Ministerului 
Apărării nl Uniunii Sovietice. Au fost 
examinate probleme alo dezvoltării 
colaborării sovieto-somaleze.

Bunda finala a tratative
lor privind încheierea unor acorduri 
comerciale' separate Intre Piața co
muni și Austria. Elveția, Finlanda și 
Suedia, a Început luni ln Bruxelles. 
Tratativele se desfășoară, succesiv, 
Intre membrii Comisiei Pieței comu
ne șl delegația fiecărei țări membre.

Vicepreședintele Siriei, 
Mnhmoud Al Ayoubi, a fost numit 
prlm-jnlnlstru al țării, pentru peri
oada absenței șefului guvernului. Ab
del Rahman Khlelfawy, care a sosit 
la Londra pentru tratament medical.

Un cutremur de pâmînt, 
înregistrat In regiunea răsăriteană n 
Turciei, n avariat, duminică, aproape 
DO la sută dintre case In patru oraș© 
șl ln mai multe sate.

,1
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Inundații în Iugoslavia,

Ungaria și Austria
'!

BELGRAD 17 (Agerpres). — Ca 
urmare a ploilor torențiale căzuta 
timp de cltcva zile — relatează a- 
c:' 
ale Iugoslaviei — ln special partea- 
de nord-est a Sloveniei — alnl afec
tate de inundații. Situația cea mal 
critică este in bazinul riului Mura, ni 
cărui afluenți ou Inundat o mare 
parte a orașului Liutomer. A fost în
treruptă alimentarea cu . energie 
electrică o orașului, Iar o 
populație n fost evacuată. ................
date mii de hectare cu semănături, 
însemnate pagube materiale au su
ferit și Întreprinderile Industriale. 
Sectoare de drumuri șl căi ferate nu 
fost grav avariate, multe localități au 
rămas izolate.

Unități ale apărării teritoriale șl ale 
Armatei Populare Iugoslave slnt mo
bilizate pentru- evacuarea populației 
amenințate de revărsarea apelor rlu- 
lul Mura, ale cărui diguri riscă să 
cedeze.

în Croația, Dravn a rupt digurile,, 
iar calea ferată, care leagă localită
țile Varajdln șl Koprlvnlța, a fost 
ovarlntă. Mal multe sale din Jurul 
orașului Koprlvnlța slnt acoperite de 
apă. Numeroase familii au fost eva
cuate de echipele sosite pentru a da 
ajutor șlniatrațilar. In toate zonele 
din bazinul Murei șț Dravel a fost 
declarată starea excepțională.

Ploile torențiale însoțite de descăr-

u

efiri, electrice, care durează de trei 
zile (1n cea mnl mare part© a Ma
cedoniei, aii provocat mari iiagutxs 

gcnțln Tanlug — mal mult© regiuni materiale,.ln primul rirtd In agricul- 
„i„ t..,i„i i„ turăț șl au Întrerupt circulația pe

unele artere Importante.
*

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — Ca 
urmare a ploilor abundente raire au 
căzut sâptămlrur trecută, unele riurl 

™ r.?|„ din gestul Ungariei au creat perl-
, J’* cole de inundații — anunță agenția
■sfmănte rteJ“ s!lr-

ți© n apărut ln frontiera ungaro-lu- 
goslnvfl, datorită creșterii nivelului 
apelor riurilor Mura șl Drnva.

Don lungul acestor riurl, ziua șl 
noaptea, slnt organizate artlvitațl 
pentru apărarea Împotriva Inunda
țiilor, In diguri . lucrir.d echipe de 
cile 1 (MM) de oameni. Ptnă in pre
zent, apele nu nu inundat teritorii 
considerabile. Cn măsură de precau
ție, Intre localitățile Murakeresolur 
șl Gyekenyea transportul feroviar a 
fost întrerupt.

*
VIENA. — Partea de sud-est a 

Austriei este grav afectată de Inun
dații, provocate' de ploile torenținlo 
căzute In ultimei© trei zile. în Sty
ria, linia ferata Vioria—Belgrad est© 
blocata de alunecările de teren, Pa
gubele materiale slnt evaluate ta ct- 
teva milioane do șilingi.

șir
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