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Pe Șantierul naval Oltenifa (in fotografic)
5 000 de tone. Aceasta este a 7-a moionavâ realizatâ In acest an și

IU IUI.U,' UJUV 
profesională 
Copilul 
ou tea merge la

Secretar general al-Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Muncfi insuflejitâ In sectoarele
Tîrnâven

Un asemenea 
i vedere nu-i 
. Pentru Imen-

mur- 
dintre ei 

de 
In

A^VI-a sesiune a Comisiei 
interguvernamentale 

româno-sovletice

Gheorghe Maurer 
— intilnîre care a

Secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea 

Președintele 
Cabinetului-de Miniștri 

al R.P.D. Coreene

de profesionala care, 
după ce nu terminat 
liceul seral, au părăsit 
croitoria.

— Pe porazlțll de 
care vorbim l-ați Intll- 
nit vreodată direct ?.

— O, da. Sini respin
gători I Cind mă.plimb 
cileodalâ cu solul meu 
li văd pe terasele ca
fenelelor sau prin ho
lurile cinematografe
lor. Au Înfățișare de
zordonată, slnt 
dart ; unii 
abordează un aer 
„filozofi neînțeleși' 
realitate, mai întotdea
una cei mal multi se 
ocupă cu tot felul de 
potlogării.

Gheorghe-" Bnngel, 
lăcătuș mecanic la u- 
rina Autobuzul". Are 
un flăcăii In virate de 
10 ani, elev la școala 

...i a uzinei, 
învață bine, 

liceu.
sCbntlnuarc 
In pag. a IV,-a)

Stadiul; deryoltărll reîațjîlor eco
nomice dintre' Republica Socialis
ta’ România șl Uniunea Republicilor 
Sovietico Socialiste — realizările ob
ținute, precum șl perspectivele viito
rului apropiat — a constituit obiec
tul unei atente șl multilaterale ana
lizei In cadrul celei de-a Vl-a sesiuni 
n Comisiei interguvernamentale ro- 
măno-sovlotico do colaborare* econo
mică, sesiune care u avut loc intre 
28—28 iulie, 1972, ta Moscova.

Constituită acum șase nai, ca 
urmare a iiotarirll conducerilor de 
partid șl do stat ale celor două țări 
— expresie a dorinței popoarelor 
noastre vecine șt prietene de a dez
volta legăturile 
reciproce pe mul
tiple planuri — 
comisia se Întru
nește periodic' și 
procedează la e- 
xnmlnarea sta
diului în care se 
găsesc relațiile e- 
conomlce dintre 
cele două țărț, a

viața internațională

lansat, cu 12 zile mai devreme, o nou& navâ fluvială do
42-a înscrisă în palmaresul

pasionați părți din angrenajul
‘ *- producțleL Șl tot vor

bind de, unt șl de alta 
am pătruns, pe ne- 

Ln care simțite, șl In dome- 
drărnult niul' resdnurllor n:o-

.... raiț. * care-’l" animă pe
âL.și pe, cei alături de 
care lunează.

— Eu nu suport să 
fiu criticat — spunea 
el la un moment dat 
șl, observlridii-ml ne
dumerirea, a conti
nuat repede :

— A, nu e vorba de 
ce vă Închipuiți... Si
gur, o critică bună 
lml prindo și mie 
bine și știu s-b pre
țuiesc. E vorba des
pre altceva... Eu 
vreau să „sugrum1’ 
critica muncind In așa 
fel incit ea să nu aibă 
motiv să se nascfi._ 

Era doar o afirma
ție j despre simțul da
toriei și al corecti
tudinii ca elemente, 
care definesc o înaltă, 
o foarte omenească 
demnitate de comu
nist Nu mult după 
asta am aflat șl fap
tele care fac din de
clarația profesiunii de 
credință a maistrului 
Matei un principiu te
meinic, certificat prin 
fapte.

cele două țărț, a tuturor posibilită
ților de diversificare si adlndre a 
cooperării In producție.

După cum se știe, Conferința Na
țională a Partidului Comunist Ra- 
măn a subliniat ponderea importan
tă pa cairo o ocupă In cadrul relații
lor noastre , economice schimburile 
comerciale. cu țările socialiste — 
circa S3 la suiă din volumul comer
țului exterior — punlnd în evidență, 
totodată, necesitatea extinderii ac
țiunilor de colaborare șl cooperare eu 
țările socialiste, cu alte țâri ale lumii 

•ih scopul folosirii mal largi o avan
tajelor participării țării noastre la 
diviziunea Internațională a muncii. 
In acest sens. In raportul prezentat 
de tovarășul. Nlcolae Ceaușescu s-a 
menționat, fn mod deosebit, cil in 
cadrul schimburilor noastre Interna
ționale, locul central II ocupă Uniu
nea Sovietică cu o pondere de 25 la 
,sută.

Ponderea Uniunii Sovietice In to
talul schimburilor Internaționale ale 
țării noastre conferă retațlilor eco
nomice ale României cu U.R.S.S. ,o 
Importanță deosebită pentru dez
voltarea ,pe mai departe o economiei 
românești, raportul scoțlnd in rpllef, 
In această privință, că este necesar 
să se acorde „o atenție permanenta 
lărgirii in continuare a schimburilor

• Greva generală a feroviarilor italieni
® O declarație de protest a M.A.E. al R.D. Vietnam
• Au luat sfirșit întrevederile egipteano-libiene la 

nivel înalt
• Convorbiri economice polono-americane

producție cu

411,
itțe

Dragă tovarășe N’Icolac Ccaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea șl al 

guvernului R.P.D. Coreene, al poporului coreean și al meu personal, vă 
exprim mulțumirile cele mal sincere dumneavoastră, șl prin dumnea
voastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat șl Guvernului Republicii Socialiste România; poporului frate 
român pentru felicitarea călduroasă adresată de dumneavoastră în legă
tură cu publicarea Declarației comune dintre Nord șl Sud, pe baza celor 
trei principii de unificare Independentă și pașnică a patriei, propuse de 
partidul șl guvernul nostru.

Poporul frate român a exprimat Întotdeauna sprijinul deplin șl soli
daritatea fermă cu lupta justă a poporului nostru pentru retragerea tru
pelor americani! din Coreea de sud, pentru realizarea unificării pașnice 
a țării în mod Independent ș! fără nici un amestec al forțelor din afară.

Șl în prezent, partidul șl guvernul dumneavoastră urmăresc cu mare 
Interes lupta poporului nostru pentru unificarea țării șl desfășoară o 
muncă intensă In activitatea sa externă în sprijinul cauzei unificării pa
triei noastre. Aceasta demonstrează că dezvoltarea tot mal puternică a 
relațiilor frățești' de priețenlș șl coeziune statornicite Intre partidele, gu
vernele șl popoarele noastre constituie un mare Imbold dat'luptei po
porului nostru. '

Partidul șl guvernul nostru exprimă profunde mulțumiri pentru 
nobilul dumneavoastră sprijin internaționalist

Mă bucur dLn toată inima de marile succese obținute de poporul 
român în lupta pentru ’construirea societății socialiste multilateral dez
voltate sub conducerea Partidului Comunist Român, In frunte cu tovară
șul Nlcolae Ceaușescu. șl le adresez călduroase felicitări.

Convins că relațiile de prietenie și colaborare Intre partidele, gu
vernele șl popoarele ambelor țări, bazate pe principiile marxl&m-lenlnls- 
mulul șl internaționalismului proletar, se vor întări șl dezvolta, yă urez 
din toată Inima dumneavoastră șl poporului român tot mal multe suc
cese în activitatea viitoare.

ce muncesc, cu dărui
re, cu devotament in 
slujba societății — Pa
razitismul unora, care 
se înfruptă din roade
le muncii tuturor, ifi- 
dlnd colectivitatea, 
constituia un anacro
nism social care se 
cere combătut șl era
dicat cu fermitate, 
fata cilera opinii con
cludente.

Georgeia Leu ele Ia 
Combinatul de confec
ții și tricotaje Bucu
rești. Este maistru in 
atelierul de creație, 
dar se recomandă 
„croitoreasă*1.

— Da, ponto sună 
mal pompos „maistru 
creator0. Dar nu vreau 
să fiu confundată. Eu 
slnt ceea ce slnt ; este 
vorba de meseria mea, 
pe rare mi-am nles-o 
și pe care n-aș vreo să 
o schimb. Din păcate, 
am evul cltcvn colege

pentru . cons- cosmice), 
da nave șl ull- Ateliere

"lW‘‘ spațiul L’esfe
cu zglrcehle; ’ 'utiiu'je 

do țară nu strălucesc de 
de noutate si totuși 

funcționează șl'' pro
duc, impecabil, mici 
depozite de bucăți-de 
metal (Secare capăt 
de fier e bun la 
ceva !), spațiile din 
curte fiind șl ele folo
site cu chibzuință. Și 
motoare— Motoare în
tregi și motoare de
montata (greu " vel 
găsi două de același 
fol). Au venit aid cu 
invalidități grave șl 
vor pleca duduind 
rotund șl sănătos.

Am făcut pinfl aid 
o simplă descriere de 
peisaj, deși nu aceas
ta este Intenția rirt- 
durilor de față. Pri
veliștea vorbește alei, 
cu o Limpezime da 
cristal, despre oa
meni, despre Însuși
rile lor, în stare să 
dea strălucire de aur 
celui mâi banal șurub 
aruncat In drum...

Am parcurs drumu
rile Întreprinderii fi
laturi de maistrul 
Ghcorghe Matei, cu
noscător a mai multor 
profesii pe care le o- 
xcrdtft 
fără preget cl nd e ne
voie, coordonatorul 
practic al unei mari

Zorii zilei: o privire 
circulară asupra ma
relui oraș. ■ Este ora 
unui ritual care as
tăzi are' semnificații 
aporie. Este ora clnd 
începe | munce, tar 
oamenii iți schimbă 
haina de acasă cu sa
lopeta ‘ albastră ‘ de 
tnuncllor rcu halatul 
alb de medic—

Ce glndesc pare a- 
cefli oameni despre a- 
cei cetățeni valizi, dar 
rămași prin cine știe 
ce așternut călduț ? 
Despre cei care Sfi
dează acest ritual, 
cars nu cunosc munca, 
adevărata rațiune de 
a fi. Pot exista, desi
gur, cițiva care să ri
dice dini umeri si să 
spună: „Ei .îs'? — dacă 
au din ce trăi, treaba 
lor...". !
punct de 
onorează.__
ta majoritate a celor

șl cooperării In 
U.R.S.S.".

O expresie a acestor bune relal 
In cele mai diferite domenii, Ini 
cele două țări o constituie InUlnlt 
de Ia Începutul acestei săptămlnl di 
tre tovarășul Nicolao Ceaușescu șl 
tovarășul Leonid Brejnev, in cadrul 
căreia cel doi conducători s-au In
format reciproc asupra îndeplinirii 
planurilor de dezvoltare a economiei 
naționale In Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, efGctulnd un 
schimb de păreri in legătură cu ex
tinderea In continuare a colaborării 
multilaterale dintre cele două țări, ca 

șl asupra altor 
probleme de In
teres reciproc, j 

După cum se 
știe. la recenta 
Indlnlre a șefilor 
de guvern a! 
României șl U- 
niunii Sovietice 
— tovarășii Ion 

șl Alesei Koslghln 
___ . avut loc In perioa

da desfășurării Sesiunii a XXVT-a a 
C.AJE.R. — exomlnlrtdu-se diferite 
aspecte alo relațiilor economice din
tre cele două țări, i-â dat sarcină Co
misiei interguvernamentale româno- 
sovieticc de colaborare economică 
sfi-șl intensifice activitatea pentru la 
accelera soluționarea unul număr c.lt 
mai mare de acțiuni concrete de co
operare șl specializare in producție, 
de cooperare In domeniul științei șl 
tehnicii, do creștere a volumului 
schimburilor comerciale reciproce. I

Câlăuzlndu-se după Indicațiile con
ducerii noastre de partid șl de stat, 
delegația română Iu cea de-a Vl-n 
sesiuni a comisiei a prezentat noi 
propuneri menite să ducă la dez
voltarea comerțului româno-sovlc- 
fclc, la promovarea In mod Intens 
a cooperării economice și tchnlco- 
ștUnțlflee dintre cele două țări.

Intr-o atmosferă tovărășească, de

Radu CONSTANTTNESCU 
vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare 
și cooperare economic®, 
și tehnicâ

@ RUTINĂ PĂGUBITOARE IN GOSPODĂRIREA COMBUSTIBILULUI 
SI ENERGIEI
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Pe malul Dunării, zlnștl șl j 
la Tulcea, dincolo de s-ar avln’.a șl in " : e-
cherhana™. întreprln- parația unei nave...
darea pentru •
trucțil 
laje. ■

Și aid se simteIn 
'aceste zilei .suflul 
gindlre creatoare, 
muncă harnica, efl- 
ciontfi, pe care l-a de
clanșat In toate colec
tivele Conferința Na- 
tonală a partidului 

I aici se simte do
rința oamenilor de a 
Iuti mp! na ziua dc 23 
August cu noi suc
cese.

In prezent —' dar cu 
perspectiva recon
strucției Întreprinde
rii, spre a o adapta la 
viitoarele construcții 
navale — se tac aici 
reparații. So repară 
motoare do clțlva cal 
putere șl de cele mal 
diverse tipuri, dar și 
motoare gigantice de 
trnulcr oceanic, ța- 
tupe simple ș! cuiere 
de pescuit, dar șl u- 
rlașo instalații de dra
gare, tractoare agri
cole simple, dar ș! 
complicata, utilaje 
pentru recoltat stuful, 
pompa mici, dar șl 
mari pompa șl servo
motoare șl agregate 
complicate pentru va
poare». Se repară nlcd 
orice, absolut orice 
(glumind, desigur, șl 
nu prea, aș zice ,’cft 
dacă 11 s-ar cere, oa
menii aceștia entu-

© RAȚIONALIZAREA CONSUMURILOR — ca sistem normativ și 
în practica curentă—este o cerință generală și de primă urgență

Wa11
■:



StK
r

SdNTEIA-ioi 3 august 1972
1

E .1

I

> ;i

n

Prlnir-o organizare superioara a muncii, prin folo
sirea deplinii a timpului de lucru, harnicul colectiv al 
Întreprinderii de construcții speciale, Industriale șl 
montaj care construiește Fabrica do excavatoare șl de 
oxigen din Brăila rapartează no! și însemnate suc
cese : in primul semestru el a Înregistrat o depășire 
de 23 In sută In producția globală, reallzlnd și o pro
ducție secundară peste plan de 2,7 milioane lei; La 
prețul do cost s-au obținut economii peste plan de 
laOOTO lei. Sini, de asemenea, executate in devans, 
importante stadii fizice : umplutura șl fundațiile In 
hala do excavat In proporție de S3 las-uiă ; 170 ml 
canale do protecție pentru conductele de alimentare 
au fost Instalate 89 In sută din conducte șl terminate 
instalațiile termo șl hidro aferente fabricii de oxigen.

concretizat In primul semestru intr-o producție supli
mentară'do peste 3,0 milioane lei. Astfel, Jlă minereu 
extras, planul a fost depășit cit 13,5tl la sută, tar la 
cupru In concentrate cu 3,43 la sută. La bază creșteri! 
productivității muncii stă In esență aplicarea meto
dei de exploatare a zăcămintelor cu surpare In sub- 
etajo In unele abataje — care a dus la creșterea randa
mentului cu 80 la sută ~ cit șl creșterea gradului de 
mecanizare a muncii, operațiunile de încărcare șl 
transport o minereului fiind complet mecanizate.

■Declarații făcute reporterilor noștri de beneficiari ai noilor măsuri
Ieri, reporteri șl corespondenți ni ziarului nostru, prezențl ln mal 

malic unități economice din Capitală și din (ară, au consemnat no! 
eeoarl la llolărirca Consiliului de Miniștri eu privire la majorarea 
salariului tarifar minim pe economie, luata pe boxa Indicațiilor Confe
rinței Naționale o partidului. în scurtele discuții'purtate, interlocu
torii au exprimai profueda lor satisfacție pentru noile măsuri șl, tot
odată, hotărirca lor de, a răspunde prin noi realizări in muncă griJU 
pe care partidul șl statui o poarta ridicării continue a nivelului do trai 
ai poporului.

■11 
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PITEȘTI '
Combinatul de exploatare ți Industrializare a lemnu

lui din Pitești a realizat ți expediat peste prevederile 
pionului de export pe luna iulie o cantitate de 2 000 
tone PFU Totodată, prin utilizarea deșeurilor pro
venite de la celelalte unități ale combinatului in pro
cesul de fabricație a plăcilor fibrolemnoase, harnicul 
colectiv de aici a economisit, numai In cea de-n 7-a 
lună a. anului, peste 1 OM) m c lobde. La rlndul său, 
colectivul fabricii de tananțl „Argeșul", din cadrul a- 
celuiași combinat, a obținut de la începutul anului și 
plnă acum o producție suplimentară de 25 tone tanln, 
22 tone furfurol, 3 MO mc oxigen.

MOTRU
în abatajele bazinului carbonifer Motru. In Întrece

rea socialista, care antrenează toate brigăzile de mi
neri, se consemnează noi rezultate deosebite In 
muncă. Dar să facem o scurtă recapitulare. Sfârșitul 
lunii mai : Brigada Iul Victor Măldărescu realiza 208 
metri înaintare Intr-un abataj frontal, stabilind astfel 
im strălucit record de. minerii. Sfârșitul lunii Iunie. 
La aceeași exploatare minieră — Ploștîna — bri
gada lui Nlcotae Dulugeanu atingea cifra record de 
II®! metri înaintare Intr-o galerie de pregătire. Șl iată 
că acum, la sflrșltul lunii iulie, o nouă (performanță 
se Înscrie pe panoul întrecerii socialista' o ; minerilor. 
La galeria 1 — 430. minerii din briguda iul Ștefan 
Vlntilă au realizat 470 ml avansare intr-o galerie cu 
reprofilare și betonare definitivă. Obținlnd, o aseme
nea performanță, brigada Iul. Ștefan Vlntilă și-a în
cheiat astfel in 1 august a.c. planul Integral de be- 
tonarc revenii pe unul 1072. Inilmplnlnd astfel „Ziua 
minerului" ți lînlvereareo eliberării, patriei cu remar
cabile succese.

de toate zilele — ne relata llnăra 
, cocătoare Marla Oancea de ta a- 

ceaslă unitate de Industrie alimen
tară — vrem să contribuim șl mal 
mult , ta obținerea unei producții 
cit mal mari. Șl ocensltț — fabri- 
dnd pline* mai multă șl mai bună 
Ca mine glndesc toți tovărășii cu 
care am discutat In legătură cu 
noua măsură1 hotărită de partid, 
anunțată acum două zile, de ale

BISTRIȚA
în șapte luni din acest an, muncitorii, tehnicienii'șl 

Inginerii din principalele Întreprinderi ale Județului 
Blstrița-Năsăud nu livrat beneficiarilor peste plan : 
20 tone minereuri, 30 tone hlrtle, peste 1 OM mc che
restea de fag .șl răținoăse, mobilă In valoare de 1.1'mi
lioane lei, 80 tone unt, 158 tone brinzelurl și alte pro
duse. Succese Importante s-au înregistrat In lunu iu
lie șl in domeniul realizării lucrărilor de Investiții. 
Astfel, la fabrica de textila nețesute „Ncttcx" din Bis
trița a fost pusă in funcțiune, cu un avans de 30 zile, 
linia tehnologică destinată, producției,.de canofaș-vallr, 
Iar la complexul do prelucrare a lemnului au Început, 
cu un avans de 13 zile, probele mecanico la noua fa
brică do mobilă.

BÎRLAD
Colectivul de Ingineri, tehnicieni ți muncitori de la 

atelierul de autoutllarc al Fabricii de rulmenți din 
Iii riad răspunde cu competență nevoilor unității prin 
crearea do mnșini, utilaje șl Instalații, cele mal multe 

i dintre ele aduse pină în prezent din Import în’acest 
- an, do pildă, s-a prevăzut să se realizeze 15 mașini 

prin auîoutilare, dar Inefi de pe acum colectivul do.' 
aici a pits in producție 11, mașini cu Indici mari de 
productivitate. Astfel, s-aU produs mașina de cosit 
bare de metal cu o productivitate de trai ori mai 
maro dec!t mașina similară existentă plnă acum, 
prese pneumatice pentru montaj,, mașina do debitat 
cu disc abraziv, mașina pentru încercat rulmenții do 
vagoane, o inovație cu rezultate excelente In produc
ție, sporind considerabil controlul calității rulmenților 
din toate punctele de vedere, mașina pentru turnat 
colivii din alamă șl altele.

DEVA
Minerii de la Exploatarea minieră Dova continuă 

șirul succeselor in producție. Rezultate mal evidente, 
se fac simțite In dinamica productivității muncii. care 
In acest an va crește cu peste 10 ta sută față de anul 
1070. în acest sens cwte semnificativ faptul că In acest 
an randamentul muncii jcalculat In tone de producție 
pa muncitor a crescut cu peste 15 ta nulă, ceea ce s-a

TIMIȘOARA
O dală cu intrarea In producție a noii halo de poduri 

șl macara io grele — obiectiv, ol actualului cincinal pus 
In funcțiune cu un an Înainte de termen — la Uzina 
mecanica din Timișoara a începui fabricația primelor 
utilaje de ridicat șl transportat cu o capacitate de 
peste 50 tone. După construcția ur.or poduri de 30. 60, 
n IOT do tone, zilele acestea .muncitorii șl specialiști! 
do aici au finalizat fabricarea celui mai mare utilaj 
■produs plnfi acum în uzină podul rulant electric 
de 125 tone.

Totodată, colectivul uzinei n reușit, prlntr-o utilizare 
inul deplină a capacității utilajelor și a timpului de 
lucru, să realizeze, față de sarcinile ta zi, o produc
ția suplimentara In valoare de 15 mllloano lei, concro- 

. Uzată, Intre alteld, Intr-un număr de 41 de utilaje de 
ridicat și transportat.

ORĂȘTIE
Chimlșlli do ta Fabrica chimică Orăștie au dat In 

funcțiune o mnirlțerle de maro capacitate., unde so c- 
xeciilă In condiții tehnice calitativ superioare o 
bogată gamă de-articole și repere din mase plastice. 
Totodată, Intr-un spațiu de producție utilizat nerațianal 
pină acum, s-a montat și pus In funcțiune o ma
șină specială cu care, se realizează anuar o producție 
de G4MJ tone diferite corpuri suflate, din masă plastică. 
De la începutul anului, colectivul fabricii a reușit să 
realizeze o producțle-marfă suplimentară ln-valoare de 
aproape 8 milioane leL

BACĂU
De ta începutul anului șl pină acum, colectivele de 

muncă din unitățile ce aparțin de Combluntul de ce
luloză și hlrtle din Bacău au realizat peste prevede
rile planului aproape 13®0 tone hlrtle de bună cali
tate. De reținut "că mai mult de jumătate din canti
tățile de hlrtle dote peste plan ou fost realizata din 
materii' prime șl materiale economisite. Bunăoară, 
muncitorii. Inginerii și tehnicienii din fabricile „Le
ton" șl „Reconstrucția" au economisit, pină In pre
zent, C6D mc lemn pentru celuloză șl pastă mecanică 
șl aproape 1 3M) tone de material fibros.

Ln Uzinele textile din TlmLșoara, 
țesălbarea 51 aria Militară no d' 
clnră simplu :

— Mă număr printre muncite: 
cărora, de la 1 septembrie a,c„
M va majora salariul tarifar lt 
nsr. Răspunsul meu 7 Faptele. In» 
ceplnd chiar de azi voi trece să 
lucrez la 0 războaie in loc de 5, 
producînd zilnic cu 20 metri țesă- 

. tizrl mai rftull docil până ticum. îmi _____ _
asum această sarcină cu convinge-) cărei prevederi ypr beneflcta. ca și
rea că numai prin sporirea rapidă m,~“ ««■ i„ î «mînmh-in
a producției, o productivității 
muncii șl reducerea costurilor țara 
noastră sa va dezvolta continuu, 
tșl va mări avuția — aceasta fiind , lunar, circa 70 OCT de Ici — pa care
singura sursă de ere, șt ere a nlvelu- noile măsuri U exercită asupra
lui nostru de trai. muncitorilor — . a adăugat tng.

Tot in acest-mod au Înțeles 'să Silvia Itădulescn, directoarea u:ii-
rflspundă șl alte muncitoare din lății. în prinible șapte luni oie anu-

■ uzina tlmtșdreană, care vor be
neficia de un salariu majorat. Ti
nerele lucrătoare Margareta Bnllnt 
șl Gertrude Ruck, de Ia sectorul 

■de bobinaj, s-au angajat sft produ
că zilnic flecare cu 13 kg de fire 
mal mult decli aveau ptanltlcat. 
cantitate de fire din care se pot 
Tealiza aproape 2®0 m de țesături 
in plus. O altă muncitoare, Fio- uui. , ,
rica Sufan, care, lucrează ta o nu- In primul schimb din ziua dc f l 

pus. ca, prin gospodărirea 
a materiei prime, să econ

mine, Inccpind de ta 1 septembrie.
— într-adevăr. In secțiile de 

producție se simte stimulentul — 
OftO de lucrători vor primi In plus.

tfițil. în prÎmbie șapte luni ale anu
lui. productivitatea muncii, pe sa- 
tariat a sj>orit cu nproajte 3 CMNJ de 
Iei ; slnlem siguri insă că aeașt 

, ritm de creștere a randamentului 
In muncă va fi și mai ridicat in 

. lunile ce urmează, astfel că anga
jamentul anual, de a obține o 
producție suplimentară de 18 mili
oane de leL va fi depășit substan- 
UQ:1- . f. ’

fină automată de cnnotat, șl-n pro- august a.c., lucrătorii de la secții 
pus ca. prin gospodărirea mai bună 
a materiei prime, să economisească 
zilnic intre 10 și. 13 kg de fire.

Aceleași glnduri de a răspunde 
prin fapte de muncă ta noile mă
suri de imbunătățlre a condițiilor 
de trai' stabilite de partid, sporind 
producția, gospodărind mnl bine 
materiile prime .șl materialele șl 
îmbunătățind calitatea produselor, 
au exprimat șl muncitorii și mun
citoarele întreprinderii de miră
rii (ți panificație „Dîmbovița" din 
Canitală.

-*-Noi. cel

lt»V., - HUM iilUi 1J Ut tu lt* 
fasonare a Fobrlcil de teracotă din 
Bistrița, In cadrul căreia lucrează 
numeroși tineri, muncind cu un 
deosebit eniuztasm, au rivalizat pla
nul zilnic dc lucru tn proporție de 
HO ta sută.

— Am ținut sâ ne exprimăm în 
Telul acesta bucuria și satisfăcea 
pe care ni Ic-a adus recenta 
;Uotărlre a Consiliului de Miniștri 
privind majorarea sutariHor nilcl 
— ne relata comunista Margareta 
Moldovan. Creșterea salariului ta
rifar minim, măsură de care voi be- 

care facem pilnea cea ne'Icta și eu, alături de numeroși

alți lucrători do aici, constituie o 
nouă ți importantă contribuție In 
ridicarea permanentă o nivelului . 
nostru de trai. Iată do ce vom 
face totul pentru o realiza cincina
lul in patru ard șl Jumătate. Șl 
poate chiar mal repede.

Tinărui N'lslor Meșter, fnsonator 
pe 'rame de teracotă, .locțiitor al 
secretarului organizației do tinerei 
din întreprindere, no-a spus : „Sa
lariul meu lunar este tn prezent de 
8ă7 de lei. Mă bucur câ plafonul 
minim, al salariilor tarifare lunare 
crește ta 1 OT0 de lei. Pentru mine, 
aceasta înseamnă un ciștlg anual 
in plus de aproape 2OW de lei. 
Am făcui Inxă șl un alt calcul : 
am de executat, intr-un schimb,’ 
conform normei, 880 de rame dc 
teracotă. Pină acum am. obținut, cu 
regularitate. 120 de bucăți ln plus. 
Dar astăzi orri ținut să-mi depă
șesc propriul record, realizând peste 
plan 220 rame de teracotă. Vreau 
aă fac din acest record o normă 
obișnuită a zilei mele, de lucru.

— Constructori!, Combinatului si
derurgic de ta Galați vor primi in ! 
plus, potrivit prevederilor noii 
hotărâri, aproape 5 milioane de lei 
anual — ne spunea tov. Aurel 
Constantin, eonthbllul-scf adjunct 
ta întreprinderea fio constracțll- 
moniaje siderurgice din Galați.

Am mers pe șantierul comblnn- 
tuiui șl am discutat cu' numeroși 
muncitori constructori, îndeosebi 
tineri icșiți de curind de pe băn- 3‘ 
cile școlii p-oferionnle. Dorința lor 
unanimă ? Să .muncească mal bine 
pentru îndeplinirea ritmică o sar
cinilor curente, să realizeze qon- 
slruepi durabile, Ieftine, eficiente.

Pretutindeni, toți cel cu care am 
discutat, odată cu cuvintele calde 
de mulțumire față de partid, au li
nul să-șl exprime voința lor 
nestrămutată de a realiza un vo
lum mal maro de producție, do ca
litate superioară șl cu costuri/mnl 
reduse, intr-un cuvint. da a-șl 
spori contribuția ta creșterea avu
ției țării, a venitului național — 
aceasta fiind, după cum ne învață 
partidul nostru, suportul solid șl 
sigur al ridicării continue a stan
dardului de viață ai celor ce mun
cesc.
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(Urmare din pag. I)

— Știți — îmi povestea 
mai tlrzlu Inginerul An
drei Minea, directorul În
treprinderi! — noi facem 
aici șl unele reparații cu
renta la navele de pes
cuit oceanic. La întoarce
rea lor din campaniile de 
pescuit primim o listă de 
defecțiuni sau de revizu
iri necesare șl pornim 
imediat să Le facem cit 
njal repede. în așa fel în- 
dt atunci cind nava șl-n 
golit încărcătura să poa
tă pleca imediat Intr-un 
nou voiaj. De regulă, 3-4-5 
zile. Trnuierul „GalaU" 
venise nnul trecut cu u- 
nele defecțiuni ta pom
pele de alimentare cu 
motorină.. Maistrul Ma
tei șl-a luat oameni! șl o 
urca* ta bord. A demon
tat pompele șl clteva zile 
a muncit fără odihnă. A 
izbutit, cu mijloacele 
noastre tehnice nu prea 
grozave, să facă, efectiv, 
minuni, l-a probe Insă, 
cind mal rămăsese o 
noapte înaintea plecării 
navei, una dintre pompe 
nu ridica presiunea. Am 
intrat In panică. O singu
ră zi de intirzlere a navei 
însemna pierderi mari. Se 
Imobilizau valută, timpi 
de producție, un întreg 
echipaj aștepta». Maistrul 
nostru era tac de sudoare. 
Atunci.- seara, șl-a su
flecat din nou mfneclle 
și a demontat pompa». 
Mecanicii echipajului ui
taseră să semnaleze una 
dintre dofecilunl. Mais
trul a găsit-o. Dar era 
nevoie ca unele piese, și 
nu dintre cele mal sim
ple, să fie confecționate 
din nou. Unde șl cum tă 
le faci Intr-o singură 
noapte ? De ur.de strun
gari, frezori ? Plnă-1 a- 
duci de acasă, trece noap
tea. Matei a Intrat in a"

teller, șl-a ales materia
lul potrivit și singur a c- 
xocutat toiul... Dimineața 
In zori, cind n montai 
Lotul șl n pornit motorul 
uriaș al 
funcționa, admirabil. Si 
funcționează șl 
Nu-i așa că 
să spună 
pot" ? Cine 
crezut 1

— El. dar 
—' s-a Justificat 
Gheorgho Matei. Nu aste 
este chestiunea...

— Dar care ? - 
întrebat. V-ar fi 
critico cineva 7

— A nu. nici 
Parcă numai despre cri
tică 
bule 
rin, 

• bule 
condiții. Eu cred că 
venm atunci datoria 
încerc orice, ca să pot să 
stau dimineața pe chei șl 
să le toc semne cu batis
ta celor care porneau ta 
drum...

— El au știut ce s-a in- 
tlmptat peste noapte ?

— -Nu cred. N-aveau de 
unde, dormlscră ca înain
te de orico plecare la un 
drum lung.»

Există aici șl alto- măr
turii ale unul asemenea 
mod de a glndl. în curtea 
întreprinderii se odihnesc 
acum utilajele complica
te de recoltat stuf, conce
pute șl realizate aici 'cu 
Ingeniozitate șl precizie.

Șl atunci Iți, întorci, o- 
bligatorlu. privirile spre 
oameni șl iți amintești 
încă una d'n declarațiile 
maistrului :

— Orice se poate dacă 
pul, suflet șl docă mun
cești cu adevărat™

navei, pompa

acum... 
c! ar fl putui 
atunci „nu 
nu l-ar fi

nu asta este 
parcă

L-um 
putut

vorba.

e vorba 7 Tre- 
să-țl faci dato- 

eu așn cred. • tre
să țl-o fad In orice 
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Restaurant cu autoservire la uzina „Tobnofrig* din CJui

ȘANȚOMANIA 
ȘANTIERIȘTILOR

. Vreo 10 semnături susțin 
câ strada iordânescu Bog
dan din București, secto-
nil 5. n fost Izolată 
„restul lumii“.

— Chiar așa ? I Cum 
începu: „durerile”?

— Au venit nișle șantle- 
rLști și nu început să sspe 
șanțuri ta Intrarea pc stra
dă șl la Ieșirea de pe 
stradă

— Pentru 
șanțuri 7 
ori suferă 
din acesta 
nle" ’
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CE NUMĂR POARTĂ

Tn anul 1070 s-a dat In 
folosință blocul cu 10 ni
vele nr. 53 ln Cornișa ÎI-. 
Bacău. S-nu mutat aici 88 
de familii și nu fost feri
cite pină in momentul cind 
au constatat că blocul dum
nealor ta apă ta galoși.

— Cum 7
— Apd și alte resturi dc

ce cm sănat P® canalul colector al ■ cc- 
Erau neceshre blocuri. In loc ?â
vreun șantierisl 
de „șanțomo-

Cred că erau necesare 
că au băgat In ele niște 
conducte. într-o lună au 
săltat Șanțurile. In alto au 
adus conductele, in alta au 
vopsit conductele, in n pa
tra au așteptat să se usuce 
pensulele».

— în a clncea șl-au luat 
pulsul 7

— Nu știm dacă și-au 
luat ori nu pulsul, dar ade
vărul este că de 5 luni. p« 
strada noastră nu pol in
tra mașinile salubrității 
pentru ridicarco resturilor 
menajere, nu ne putem a- 
provlzloM cu lemne, ara
gaz. nu ne pulcm cumpă
ra mobilă.» Ferească sfln- 
lul de un Incendiu ori de ' 
urgente din' punct de vede
re al salvării.

Eu zic că e mai bine să 
ne ferească sflntul și ecle- 

■ talie foruri competente d« 
șanțomanla șantlerlșlllor 
în rest, să ne ferim noi.

pestrițată cu niște avize de pomană. Eu aș propune
care glăsuiesc a.^fel : „A- să trimiteți cei trei stllpi

cu pricina echipei I.B.E.- 
Argeș, ca «5 albă șl ea... 
trei stllpi ta bătrinețe.

tenjle, locuitori I Rlui Te
leorman a fost Infectat eu 
np«le reziduale de ta cres
cătoria de portă din Ale
xandria. Nu consumați p&ș?

CEI DOI GESTSONARI 
NU ȘI-AU LĂSAT 

BARBĂ

Două întrebări
adresate directorului

meargă .mal departe, Intră 
ln subsolul acestui bloc 
pentru că arț, nivelul rhal 
jos decli cannlul colector.

— Canalizarea din stradă
este mal sus decli subsolul . 
blocului pt Deștept 'construe- ___ ______ ____ _
tor! LNu știți ce număr tată, ton Botezătorul, tare 
ponrtă la cap 7 1 -- ----- -* > -•— *- -—

— Nu știm, dar diuațta 
ne îngrijorează. De ta 
subsol urcă in permanență 
un miros neplăcut. Au mi
șunat șl] mișună tel de fel 
de comisii care ne compă
timesc. Hor de acționat nu 
acționează in nici un fcL 
Ba, mințim, Din. cind in 
cind vine o mașină cu niș
te pompe care mai prito
cesc haita de la subsol. Să 
vB mai ctau un exemplu de 

'inteligență a constructoru
lui : dacă stal la etajul 10 
șl vrei 'să luminezi casa

iele amețit de la suprafața 
apei. Nu edăpnți animalele 
in apa acestuia. Nu taxați 
păsările pe apă“.

Deși nu mă numesc, nici 
după mamă, nici după 

aș vrea să botez în apa». 
Teleormanului un poluator 
de riuri. Poate apa poluată 
l-ar face bine.

...TREI 4STÎLPI 
LA BĂTIÎÎNEȚE

în satul Partoș, din ju
dețul Timiș, funcționau un 
magazin universal și un 
bufet șl era toa’lă lumea 
mulțumită. Ca să nu mai 
fie tontă lumen, mulțumită 
ca să se mnl frică o varia
ție, Inman .In toiul campa
niei agricole s-a închis 
magazinul universal, lai 
bufetului I s-a pus un la
căt Sihs-13 149/805 Ai ne
voie de un pachet de țigări 
ori de cine știe ce ahpevn 
lași lucrai baltă ne scrie 
tovarășul Dumitru Slmlo- 
hescti — șl te duci ori Ta 
beta, ori ta Timișoara după 
tlrguieli. ‘ *
/

Enache din Vaslui

șl vrei să luminezi 
scărilor,, trebuie mai Inlli 
să cobori pe întuneric la 
parter. Cașa scărilor numai 
de la parter se poate lu
mina;

Șl eu mă interesam ce 
număr poartă la cup. Vă 
rog să mă scuzați, stimate 
comisii -care căinați ccie 8B 
de familii și ntita lot. Scu
zați t I .

CINE
INTRĂ LA APĂ 
PENTRU APA 

POLUATĂ ?
■ ■ i ' î.'izi • î
Comuno Storobiheaib 

din Teleorman a fost Im-

Circumscripția electorală 
nr. 5fi a comunei Buznești, 
salul Serboenl. a rămas 
neolectrlficată, Deputatul 
s-a .dat peste cap (numai 
ta figurat) ș! In manta a 
venit o echipă de la I.R.E.- 
Argeș, a îngropa! slilpll. a 
întins trei fire și spre știr- 
jitul lucrării s-a constatai 
că lipsesc trei stllpi. Echi-, 
pa a legai capotele celo: 
trei fire de nișle garduri 
și șl-a luni o pnuză plnă 
sosesc stâlpii. Toi tn mar
tie s-ou adus șl cei trei 
stllpi dispăruți, dar echipa 
n-a mal Ieșit din pauzJS 
Nu s-a mal dus pe ta lu
crarea întreruptă. Oamenii 
ș!-au făcut Instalații In 
case, și-au cumpărat usten
sile electrice, dar cele trei 
fire legate de gard Jn luna 
martie nu dau curent.

Știți ce sfat m-nș încu
meta . să vă dau ? 84 nu, 
așteptați curent din firele 
legate de gard, că așteptați

.%•

nu mai po>

lăsat barbă 
In concediu

— Dar ce s^a Inlimptai 
eu cei doi gestionari î Și-ou 
lăsai barbă si 
tervl l

— Nu și-au 
Dar unul este
medical de vreo trei luni 
iar ni doilea s-a plictisii df 
»tlto comei-

Cind vă duceți după tir- 
juiell la Timișoara, dati șt 
pe in mai marii comerțului 
șl cumpărați șl, doi gestio
nari. Numai tă nu-i luati 
în rate.

Nicatfl FANASE

în piața 
să vlndă sticle cu bere blondă direct dlntr-o dublță 
(21-VS-l 201), proprietatea O.C.L. — produse Indus
triale. Vinzătorii erau : șoferul mașinii cu numărul de 
mal sus (Veronel Clobanu) șl muncitorul de ta O.C.L. 
— Ion Darie. Prețul vinzăril — 4 lei, în loc de 3 lei, 
cit ar fi fost normal. în plus, cel doi nu aveau nici 
un act care să ateste legalitatea vinzăril. Oamenii nu 
s-au mal întrebat de ce sticla costă 4 lei. In mal puțin 
de o oră s-au vândut 0®0 de sticle, deci toă de țel In 
plus

în aceeași zi s-nu mal vindul 1 200 sticle bere neagră, 
tot cu suprapreț, de le 3 In S tei,țin alt punct al o- 
rașului. Distribuitor: Constantin Tizii de In O.C.L. — 
produse industriale. Cu numai o zi imifnte, Încă 
8i®0 sticle de bere neagră, tot cu un leu ln plus, tot 
fără acte, In alte puncte ale orașului

Prima întrebare : de cind O.C.L. — produse indus
triale Vaslui (director ‘ _
vlnzarea de bere ? Cel 
că ața au primit ordin

A doua întrebare : cu
(urilor 7

In cursul lunii Iulie
de berc blondă șl neagră.
In maniera relatată mal sus. Berea a venit de ta 
Fabrica din Mărglnenl-Bacău, fără să ti existat vreun 
contract, pe adresa O.C.L. — produse industriale, din 
cota O.C.L, — produse alimentare. Pe avizul de ex
pediție din 12 Iulie nu este specificat prețul dc vânzare 
pe sortimente de bere. Suma de peste 0 0W) de lei ob
ținută prin vânzarea cu suprapreț ar fi fost, cică, 
necesară întăririi bazei materiale a asociației sportive 
„Viitorul" Vaslui. Pentru că. uitasem să menționăm, 
tovarășul Vasile Enache este și vicepreședintele res
pectivei asociații. Filantrop director ! Pe punga cetă
țeanului insă, Credem că organele In drept nu vor fi 
deloc îngăduitoare cu asemenea fapte.

orașului Vaslui, do! lăți au început

Vnslle Enache) se ocupă cu 
care vindeau bere au declarat 
de 
ce

ta director.
drept se încalcă legea pre-

au fost expediate 7 (KM sticle 
toate vlndutc cu tmprapreț,

VasUe IANCU 
corespondentul' „Sclnieii"
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| nopților albe
I Simbdtd, 29 iulie a.c., la ho-
I telul „Rusca" din Hunedoara au
1 fost giiiduiți peste 120 de turiști.

I
 Deodată, pa cind cei mâl multi 
■“.dintre 

care,

! ”
l
l
i
1
I
| Albinele

Uitucilă

<r

i

î

Bufetul anexă „Ferentari" de 
la capătul autobuzelor 30 și 41. 

| Un client; mnl mult sau moi 
puțin grăbit," tf-a achitat hota 
dc plată"șl șl-a văzut de drum. 

I Ln scurt timp, uiți doi consuma
tori, Grigd-e Milcu șl > Nlcoiae 
Sterlan, au observat că acesta 
uitase ln bufet o gervletă. S-au 

I dus după el, dar n-au mal avui 
ce face decli să sesizeze orga
nele de miliție. în servieta gfi- 

I sită în local se oftau numeroase 
state de plată șl 31 08'0 lei ln nu- 

| merar. Indicii suficiente pentru 
n porni Imediat cercetările ne
cesare in vederea depistării 
păgubașului. Acesta era Nicolne 
Harta din București, Aleea Llve- 

i zilor nr. 45, gospodar principal 
la grupul de șantiere Oltenița 

I din cadrul întreprinderii de con- 
. simcțll agrozootehnice Bucu- 

Cu suma din servietă 
urma să efectueze peșin două 

' zile'plata unor salari L ȘI eu toa- 
I te că N. B. rămăsese... pe gean

tă, plata s-a făcut 1a timp.

Hotelul

_ rind cel ma! multi 
! el se pregăteau dc cul- 

. da ta parter a răbufnit o 
adevărată canonadă de,răpăituri 
de tobe, care âvea să țină 
toată noaptea. In restauran
tul hotelului avea loc o nun
tă marc. Alit de mare, incit s-a 
Întina — cu aprobarea Oficiului 
județ can dc turism Deva — și in 
holul hotelului, transformat in 
șaten de muzică si dans. De . 
prisos sâ țnai spunem câ noap
tea respectivă a fost pentru toți 
cei g&cduiți la „Rusca" o noapte 
albă. Si, din cite se pare, nu esse 
primul caz cinci gazdele Ui ira- ■ 
teâșă musafirii In acest fel. 
Drept pentru care, semnalind 
faptul forurilor de resort, aș
teptăm sâ pună capSt acestui 
gen de ospitalitate... cu clntec I

încărcat cu stup! de albine, 
autocamionul 21—CV—pro
prietatea cooperativei agricole 
de producție Căpenl (Covasna), 
se îndrepta dinspre Slobozia 
spre Urzlcenl. La o curbă Insă, 
pe raza comunei Balaciu (Ialo
mița), Încărcătura a făcut un 
balans șl, Ieșind din sosea, auto
camionul s-a lovit de un pom. 
In urma acestui accident, o par
te din stupi s-au răsturnat, tar 
albinele, după ce l-au „muștru
luit” zdravăn pe șoferul A. 
Ltijos; s-au așezat pe un stllp de 
telegraf. Organele de miliție șl 
clțiva cetățeni din comună nu 
Intervenit imediat pentru a-1 a- 
juia pe șofer să refacă stupii șl 
să readucă albinele in el. Dar 
n-a fost deloc ușor. Pentru că, 
timp de cltevn ore, nimeni nu 
s-a puiuț măcar apropia de au
tocamionul tamponat. De unde 
se vede că nici albinele nu tar
tă, cu una cu două, accidentele 
do circulație.

mică
dinDezobișnuit de controale 

partea organelor de retort 
timp de patru ani da zile nu » 
s-a efectuat nici un Inventar pe
riodic (! ?) — Vasile Bora, ges
tionarul depozitului de materiale 
și produse finite al cooperativei 
Meșteșugarul" din l'iceul de 

Sus (Maramureș), s-a obișnuit, 
In schimb, să umble cu... ocaua 
mică. Nu numai la figurat, ci s> 
la propriu. Dereglind cinlcrul 
depozitului ji zcoțind nisipul 
din unitățile de mdrurâ, el ți-a 
creat ‘posibilitatea unor plusuri 
pe care le valorifica in scopuri 
personale. In felul acesta a reu
șit sâ sustragă bunuri in valoare 
da 184 OM lei, iar la data des
coperirii infracțiunii avea in de
posit plusuri de 107 OM lei care 
așteptau și ele sd fie valorificate 
ilicil, O activitate infracțională 
„eu gros“, care acum va fi „cin- 
tdritd" cu... amănuntul de in
stanța de judecată.

Unde ești.
Aladin ?

1 De mnl bine de trei săptăminl 
| cete patru corpuri de Iluminai 

do pe Aleea Ghencea, din car- 
' Herul Drumul Taberei, mlcrora- 
I ionul 7 prim, nu se mnl aprind 

Locatarii celor două blocuri sl-
' luate pe aleeti respectivă au 
I semnalai In repetate rindurl ca-
I zul lâ I.R.E.B. De fiecare dată 

— ne relatează cititorul Comeliu 
Pdnghe — același răspuns : „se 
repară In cursul zilei de azi !“ 
dar nimeni nu se deranjează să ■

| vadă măcar despre ce e vorba 
Probabil nu găsesc aleea. Cine

' dă o lampă ?
le

Rubrics redactatâ de i 
Dumitru TÎRCOB
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matlvelbr de calcul optimizate, pe 
lingă rapiditatea proiectării, asigu
ră eliminarea supradimensionării 
utilajelor.

Metodele modeme de calcul fo
losite de proiectanțll de la

— Valorificarea superioară a ma
teriilor' prime, economisirea meta
lului, prelucrarea superioară a 
acesteia, înlocuirea materialelor 
deficitare au constituit șl consti
tuie, in continuare, obiective care 
sini urmărite atent In elaborarea LC.P.U.C.R., experlențo ce au do- 
prolcctelor ce le execută institutul 
nostru — ne-o spus tov. Clnudlu 
Gagiu, secretarul organizației de 
partid de ta Institutul de cercetări 
șl proiectări pentru utilai chimic 
șl rafinării din București, Numai 
In anul trecut s-n reușit ca In pro
iectele' noastre să se „descopere^1, 
comparativ cu temele de proiecta-, 
re contractate, posibilități de obți
nere a unor economii de peste 00 
de tone de oțel carbon șl Inoxi
dabil.

— Concret, care sint rezervele de 
economisire a metalului puse In 
valoare de proleelonți ?

— Temele de proiect prevăd ca 
utilajele să aibă anumite dimen- 
alunl. . Prlnte-o redlmenslonore a 
acestora, hi sensul reducerii gaba
ritelor — acolo unde se dovedește 
n fl posibil — rezultă o economie 
de metal. La rezultate asemănătoa
re se ajunge prin Înlocuirea ma
terialelor prcsCTÎse cu altele su
perioare din punct de vedere ol 
performanțelor șl care al ■ ■ 
odată, un consum mai 
metal.

Cu toate că majoritatea utilajelor 
pa care le proiectăm &tnl unicate, 
este In curs de desfășurare acțiu
nea de tipizare a proiectelor unor 
subansamble ce Intră în compo
nența mal multor tipuri de utila
je. Ne preocupă, în mod deosebit, 
această acțiune, Întrucât tipizarea 
proiectelor, prin Introducerea nor-

bindit-o plnă acum., Îndrăzneala de 
a „ataca” mereu teme cil mal com
plexe, care să solicite la maximum 
inteligența tehnică a colectivului, 
au dus. In ultimul timp. In rezul
tate deosebita. Astfel, old au fort 
executate proiectele unor instalații 
complexe. In care materia primă 
a fost folosită cu un înalt grad de 
fireiucrare, cum slut cele ale Instn- 
ațillor de plrollză V. aflată In exe

cuție la Grupul Industrial de pe
trochimie Pitești, Instalația D.M.T 
II de la Brazi, fabrica de acid 
az.ollc de la Combinatul chimic din 
Tirgu Mures, inslalnțla de amba
lat CRIPTODIM de ta Grupul 
Industrial de petrochimie Borzestl.

— Totdeauna am colaborat cu 
beneficiarul * proiectelor șl cu uni
tățile de execuție n utilajelor, ne 
relata șl Ing. Eugen Snlilnohi, 
consilier la LC.P.U.C.R. De multe 
ori, proieciăm șl dispozitivele de 
prelucrare și măsurat aie utilajelor ■ 
ce sini executate după proiectele 
noastre. Astfel, am ,propus redu
cerea presiunilor de încercare ia 
recipientele sub presiune. încercări 
caro se execută cu stația noastră 
da măsurători tenslomelrlce. Prin 
reducerea presiunii ta încercarea 
utilajelor sc po* nduce însemnate 
economii de metal. De asemenea, 
exnerlmentăm. împreună cu 
U.P.R.U.C.-Făgăraș, o cutie de 
etanșare cu cămașă de răcire pe

, arbore care, sperăm, să ducă Ia

asimilarea In țară a acestui produs 
cu o greutate de două ori mai re
dusă docil a celui similar, fabricai 
In străinătate.!

Ca urmare a sarcinilor stabilite 
la Conferința Națională a partidu
lui — a precizat tov. C. Gagiu — 
la I.C.P.U.C.R. s-au luat anumite 
măsuri’ ce vor aduce îmbunătățirea

nea, se va. urmări ca proiectele în
tocmite de Institut, soluțiile con
structive propuse să se situeze la 
nivelul cerințelor pe plan mondial, 
ceea ce va fi de natură să de
termine uzinele producătoare de u- 
tllaje să-și sporească nivelul lor 
tehnic, avindu-se in vedere, tot
odată. ca modernizările tehnice și

brlcație ol întreprinderii au fost, 
In bună .Tu’z.iiră, reproiectale. Ga
baritul fiecărui produs, comparat 
cu cel al produselor similare de 
pe piața mondială, a scăzut perma
nent. Tipuri mal perfecționate de 
utilaje. In care Mrametrll funcțio
nali slut superiori sau Identici, ur
mează să Iu locui acelor produse
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substanțială a muncii In Institut, In 
domeniul economisirii metalului. 
As'.făl. se va pune un accent deo
sebit pe activitatea serviciului de 
studii șl cercetărl-caicul, care va 
elabora programele necesare rezol
vării unor probleme din proiecte 
pe calculatorul electronic. Bunele 
rezultate obținute la optimizarea 
calculului înfășurărilor metalice, 
concretizate In însemnate economii 

‘de metal, nu constituit un argu
ment serios In favoarea extinderii 
acestei metode de lucru. De asejne-

tehnologlce necesare să se facă cu 
un minimum de- efort le Investiții 
șl să ducă la mai buna gospodărire 
o metalului.

acolo unde se realizează producția. 
Concomitent, cadrele tehnice au 
primit sarcina să < Identifice produ
sele cu rebuturi sistematice. Cerce
tările Întreprinse Jau țl Început șa 
releve anumite soluții. Așa. de 
pildă, s-au găsit posibilități de eli
minare a defectelor superficiale 
ce apăreau datorită gazării șl oxl- 
dârii oțelului la piesele turnate la 
cald. O serie de alte măsuri vizea
ză direct diminuarea rebuturilor In 
sectoarele calde ; este vorba de in
troducerea vopselelor refractare la 
confecționarea miezurilor, confec
ționarea miezurilor în cutii calde

. «-5 niilUnivAia imne 3 amAB4AMt>4

strucțlel metalica de la remorcile 
de I2A tone șl 20 tone să eviden
țieze noi rezerve de economisire a 
metalului. •

Pentru cn acțiunea1 de economi
sire a metalului să capete un ca
racter de masă vom lărgi posibili
tățile de Informare a tuturor mun
citorilor. In acest scop caracteris
ticile tehnice ș! funcționale ale 
Instalațiilor similare din străinăta
te vor (I prezentate, comparativ cu 
cele pe care le fabricăm, colecti
velor dlu toate secțiile uzinei, In 
adunări tematice, prin grafice, de
sene șl filme Ar fi de relatat încă 
un uspect : planul asimilărilor de 
noi produse prevede includerea eu 
prioritate In nomenclatorui de fa
bricație a orelor utilaje care au 
parametri superiori de funcționa
re șl Incorporează cit mal puțin 
metal. în acitsl sens sfat prevăzute 
a se realiza, in acest an, 10 insta
lații pentru foraj, remorci de 40 șl 
60 tone, "armături industriale după 
licențe sau după concepție pro
prie. Prin apucarea integrală a 
programului de măsuri, în forma 
u actuală, se vor înregistra econo
mii de 317 to-e metal ; alte 104 
tone metal se vor economisi prin 
reducerea adausurilor de prelu
crare.

Extinderea reprolcctăril repre
zintă doar un aspect al preocupă
rilor pentru diminuarea cheltuieli
lor materiale de1 producție. în pa
ralel, în uzina noastră se desfășoa
ră 'o Intransigentă luptă pentru eli
minarea rebutului. Am notării ca, 
sflplămînal, să organizăm, împreu
na cu factorii responsabili și cu 
muncitorii din turnătorie șl secto
rul metalurgic, analize -pe viu”

și utilizarea unor i amestecuri de 
turnare pe boză de rășini turani
ce, Ne preocupă, de asemenea, In
troducerea unor tehnologii moder
ne de ternare.

Trebuie insă să i precizez că ob
ținerea unor parametri funcționali 
superiori la instalațiile noastre, 
cu efecte directe în realiza
rea unor consumuri materiale re
duse. Impune procurarea ritmică șl 
in cantitățile necesare n unor oțe
luri șl laminate'de, foarte bună 
calitate și la dimensiunile soli
citate. Or, deși uzina noastră n 
făcut dese apeluri către furnizorii 
de metal din Galați, Reșița, Hune
doara șl „Oțelul Roșu" pentru ca 
aceștia să respecte sortimentele, 
dimensiunile șl termenele de li
vrare, prevederile contractuale 
continuă să fie ignorate. Cu toate 
strădaniile noastre de organizare, 
de cercetare șl de ridicare a califi
cării oamenilor,, nu vom realiza 
prea mult dacă vom fi obligați, în 
continuare, să prelucrăm materiale 
supradimensiona td.

gM. 1
care Incorporează,, în prezent, can
tități mori de metal.

Acum se analizează. In primul 
rlnd, produsele cu pondere, in con
sumul de materie primă, cum sint : 
unele automacara'^ remorcile de 
20 tone ți, 12,4 tone, sondeuzele 
geologice, Instalațiile de foraj țl 
intervenție. Astfel, numai In un Up 
de automacara, prin reprolectare, 
s-a creat posibilitatea de a ecor.c- 
mlsl anual circa 3C0 tone metal. 
Scontăm, dc asemenea, ca. studiile 
privind eleclxoicnsbmetrarea cob-

k.
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mart con-

există 
anului 
apr ca-

sl 
artlvltMII 
eontralo.

din Bacău ee

icreurllor brute, prin care se 
alațle optimă a acestora, de 
1 dată cu eliminarea fracției

itrag, toi- 
redus de

PE MASA DE LUCRU

Azi, întrebarea: CUM

și energiei

*
în scopul îmbunătățirii perfor

manțelor tehnlco-funcțlonale ale 
produsejor, gospodăririi raționale 
a metalului » — ne-a spus .Ing, 
Constantin ȚlțecUs, director ge
neral al Uzinei de utilaj petro
lier din Tirgovlște — mijloacele 
tehnice din nomenclatorul de fa-

HHKS

silrșital acestui an, produsele noi vor reprezenta la F.M.IJ.A.-llucoreșll circa 50 la rată din numărul sorti-
lleînr aflnin in fnhrieailft ASrî dni în Ha neimliie» n^a .1- <^-.0.1^1 .......------------------ ___
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menlelor axiale in fabricație. Aid sini in curs de asimilare noi tipuri de ma$lnl-ane1ie cu program, dc un înalt nivel 

tehnic, care asigură o valorificare superioară a materiei prime — metalul Folo : Gli. Vlnțllă
i. i.lu ■■ .id U
•n ij;nHbx:fr:rtâ

ca sistem normativ și in practica curentă

Așa cum s-a desprins 
din lucrările Conferin
ței Naționale a parti
dului, In domeniu! con
sumurilor specifice do 
combustibili .șl energie, 
cu toate îmbunătățirile 
obținute, In unele între
prinderi persistă o si
tuație «satisfăcătoare, 
nivelul consumurilor 
fiind ridicat In raport 
cu gradul ,de Înzestrare 
tehnică u ramurilor e- 
conomiel șl situat, la 
multe produse, peste 
cele obținute In țările 
dezvoltata industrial. 
Ce determină o aseme
nea stare de lucruri șl 
ce măsuri se preconi- 
zcazil în vederea gospo
dăririi judicioase a re
surselor de .combustibili 

■și energie, înlăturării 
neajunsurilor amintite 7 
La această întrebare ne 
răspunde Ing. VASILE 
GEORGESCU, inspec
tor central șef adjunct 
In Ministerul Aprovi
zionării Tehnlco-Mate- 
rlole șl Controlului Gos
podăririi Fondurilor 
Fixe. ■

Cauzele mal Impor
tante ale acestei situa
ții se datoresc unor 
pierderi ridicate In re
țelele tei mice șl de dis
tribuție de gaze, pro
duse petroliere șl elec
trice, defecțiunilor in 
cuptoare, dereglărilor 
tehnologice, Izolațiilor 
termice insuficiente sau 
Inexistente, lipsei apa- 
rntajelor de reglaj, mă
sură șl control. Trebuie 
de asemenea adăugată 
Insuficienta preocupare 
pentru valorificarea u--
nor resurse secundare 
energetice, fapt care 
duce la pierderi Impor
tante de energie prima
ră. Spre exemplu, nu
mai arderea la faclă a 
unor gaze combustibile 
rezultate din rafinării, 
precum șl parțial a 
gazelor de sondă, echl- 

■ vnlenză eu Irosirea n 
circa 290 mii tone com
bustibil convențional pe 
an. Ro»urse secundare 
energetice nevaloriRen
te există șl In unitățile 
din Industrie chimică, 
metalurgia neferoasă, 
construcția de mașini si 
altele Cantități apre
ciabile de combusiiblll 
se pierd șl din chuzo 
faptului că nrderea se 
face In Inrialațll care 
nu mni roresp>md nl

velului tehnic actual nomlslrca a aproape 
Arzătoarele de giiâe . ■ """ ■
naturale țl combustibili 
lichizi petrolieri folosi
ta sini, In mare măsu
ră, Invethlle. .Astfel, o 
parte Importantă a 
producției do var și că
rămizi so realizează în 
cuptoare Improvizate, 
cu randamente termice 
sub 10 la sută. Eali- 
măm câ modernizarea 
actualelor arzătoare sl 
dotarea cu aparate ter- 
moiehnlce de măsură și 
reglaj n Instalațiilor nr 
determina economisirea 
anuaiă a aproximativ 
un mlîlon de tone eom- 
buxlibih conventional.

In privința măsurilor 
ce se impun a fi între
prinse pentru diminua
rea consumurilor dc o- 
nergle șl combustibili, 
doresc să fiu foarte 
concret. Prin recupe- 

gnzelor reziduale 
Fabrica de a.cell-

. rarea «lizelor reziduale 
de la Fabrica de a.coll- 
lenâ de la Sflvlnoști. 
utilizarea gazelor de 
la fabricarea negrului 
de fum Ia Copșa Mică, 
valorificarea căldurii 
gazelor de la arderea 
piritei dc la . Năvodari, 
arderea in centrala ter
mică a deșeurilor ga
zoase de la Fabrica de 
oxo-alcooîi dc la Rlm- 
nicu Vllcen .șl prin re- ■ 
cuDcrorea gazelor ce se 
nrd la faclă la Borzestl 
urmează a se obține. 
In actualul cincinal, e- 
conomll de apronue 
SlMOro tone combusti
bil convențional. în u- 
nltătile productive ale 
Ministerului Minelor. 
Petrolului șl Geologist 
pe baza recuperării ga
zelor do sondă, ce w 
eșapează la ora actuală 
In atmosferă, șl a valo
rificării anzulul metan 
din zăcăminte! de căr
buni de la LupenL se 
vor putea economisi 
l 133 0(0 tone combus
tibil conventional. La 
fel. In industria side
rurgică. la Combinatul 
siderurgic Galnțl. mon
tarea recuperatoarelor 
de căldură In lamino
rul Sleblna șl la cup
toarele adinei ale Sle- 
blngulul. utilizarea ga
zelor de furnal la Sle-

• bina șl livrarea unor 
cnntltăU de gaz de fur
nal sl de abur rezoU.nl 
din recitoerare oeniru 
Inștalatille do încăl
zire. vor normlln ocn-

1 2M O'&fl tone combusti
bil convențional, i Mă
surile sint mult mal 
numeroase șl privesc el 
alte întreprinderi.

Cit privește înlocui
rea unor Instalații 
vechi, dbpășlte tehnic, 
cu parametri termo- 
energetlci scăzuU. s® ■ 
preconizează. In activi
tatea de transporturi 
feroviare, casarea o
2 3(0 locomotive cu 
abur și înlocuirea lor 
cu 867 locomotive Die
sel șl electrice, ceea ce 
va determina impor
tante diminuări ale 
consumului! comnnra- 
tiv cu situațln actuala 
(circa 2 470 0®0 tone 
combustibil convențio
nal). ■ De asemenea, 
prin înlocuirea In In
dustria locală n unor 
cuptoare vechi de var 
și cărămizi cu cuploa
re cu randamente su
perioare (tip furnal In 
Industria varului șl lip 
Hoffman la cărămida
rii) se vor nuten e- 
cdnomlsl aproximativ 
430 (Bn tone combusti
bil conventional

Inspecția pentru con
trolul eosnodărirlf com
bustibililor șl energiei 

, a organizat o acțiune 
dc depistare sl valori
ficare a resurselor e- 
xistenic. în cadrul 
ocextel Importante ac
țiuni. In care este an
grenat întregul nostru 
personal tehnic, acti
vitatea se desfășoară 
In două direcții mari. 
Mal Intll. se urmărește 
controlarea șl îndruma
rea directă șl sistema
tică a peste 170 de în
treprinderi 
samatoare do combus
tibili sl energie. In 
sensul sorllinlril aces
tora centru Idenllflcn- 
ren celor mal eficiente 
căi de reducere a con
sumurilor do combusti
bili si onerttle. Anoi. se 
vlzoazS îndrumarea 
urmărirea 
cn’ocllvolnr 
înființate In nre»! sreo 
In ministere s' ronri"! 
noniilnre. nrtM Incit 
In luna septembrie a.c.. 
ne nnn"-'«țor ce re
vor otortua. «fl re rmota 
dpfinlUvn no-moto de 
renc'm funAamonfate 
«Hintiflr opof-i! activii 
țp toq econom Ies 
întreg rinr!nnl’)i

M Și

Paginâ realizaiâ do Comellu CÂRLAN, 
Iile ȘTEFAN, Dan CONSTANTIN si 
corespondenții „Scînleii

întreprinderile consumatoare de metal se 
află in fața unul exigent și Imperios exa
men : reducerea substanțială a consumului 
dc metal, gospodărirea rațională a acestei/ 
materii prime de bază» Ce măsuri’ concrete 
se au In vedere In fabrici șl uzine ? Cum co 
acționează pradlcXln ----- ‘------ ’ *

La Uzina metâlurs
ractlcMn acest domeniu ?

,__ metalurgică din Iași, recent a
tos! exSnaă metoda laminării produselor la 
dimensiuni dt mnl apropiate de cerințele 
beneficiarilor. Rezultatele 7 Anual jse vor 
economisi 3®9 tone de bandă de oțel. Re
ținem, de asemenea, că spednllștil .uzinei 
nu ajuns la concluzia -că există certe pas!-, 
bllitățl ea In flecare an 2 (MM) tone profile de 
mărimi scurte, care plnă acum erau consi
derate deșeuri, să Re utilizate In confecțio
narea unor construcții, metalice, fără restric
ții de rezistență.

A fost elaborat un procedeu care permite 
recuperarea prafului de zinc rezultat din 
procesele tehnologice. Supus unul tralamenl 
special, praful de zinc este activai țl livrai

țln acest an. 180 tone), ca materie primi 
Combinatului chimic din Valea Călugărească. , 
Totodată, anual alte 50 de tone de zinc vor 
fi economisite ca urmare a utilizării unei noi 
tehnologii de pregătire chimică o țevilor, 
înainte de zincuro. Prin osemeneo măsuri ,șl 
soluții, colectivul întreprinderii ieșene — 

. după cum ne relata Ing. Eugen Avratn, se
cretarul' comitetului de partid al uzinei 
— punojln valoare noi șl importante resurse 
de gospodărire mai judicioasă a metalului 
Așa șe explică, ne spunea tccrețarul comi
tetului do partid, că In planul de măsuri 
tehnico-prganizalorlce, de la o zi la alta, sint 
înscrise noi soluții, noi căi de economisire a 
metalului. Laminarea la toleranțe negativa, 
mărirea igreulății .rulouluj de bandă de la 
IB®» kg Io 7 600 kg, livrarea laminatelor la 
lungimi fixe șl multiple sini alte citevn din 
măsurii^ ce se au In vedere pentru lichida
rea pierderilor la laminare, gospodărirea 
metalului, probleme de maximă ImportânțflJj 
subliniate do Conferința Națională a' parti
dului’
. Preocupări stăruitoare, in această direcție, 
consemnăm șl in alte unități Industriale :

• ta iizlna „Tehnofrlg” din Cluj, piuă la 
ora octuală au fort revăzute consumurile lo 
120 tio produse, din cele 203 prevăzute, din 
rare rezultă o economic de 381 tone de, me
tal. Este, vorba, printre altele, de înlocuirea 
unor capace turnate cu altele din tablă, ma- 
trlțareo unor plew in loc de forjare liberă 
ș.a.. fără a diminua cu nimic calitatea utila
jelor. Lucrarea va fl încheiată peste» cîleva 
zile la toate cele 2JB produse și w scontează 
pe o reducere a consumului de metal cu. 
1S0—430 tone.

• Colectivele Uzinei de ullloj a 
orașul Or. Petru Grozo șl I.LS. „ 
din Oradea acționează pentru c 
adausurilor de prelucrare lo piesele turnate 
și înlocuirea unor repere din metal cu altele 
din mas« plastice. în acest fel, se scontează 
pe obținerea unor economii de sute de, tone 
metal.

minte: din '
„Metalica*1 
eliminarea

Cocsul — element esențial In fabricarea 
fontei — polarizează de mult timp atenția 
generală a furnnllșlilor, a specialiștilor din 
acest domeniu de activitate. Acum insă, po
trivit sarcinilor stabilite de Conferința Na
țională a partidului, preocupările furnaliș- 
tllor hunetloreril in acest sens s-au Inlenă'- 
fieaL Po această temă majoră am purtat o 
convorbire cu Ing. Oleg llabllg, inglner-șef 
In sectorul furnalelor aglomerate din CS. 
Hunedoara, care ne^a spus :

— Do la Început, aș sublinia că eforturile 
vizează. Intre altele.' trecerea ia concnsarea 
țl sortarea miner' 
asigură q granulai 
circa 33 mm. o d
sub 10 mm, care afectau funcționarea furna
lelor șl consumul dc cocs. Numii' po această 
cale Be realizează o economie de circa 12 kg 
de cocs pe tona de.fcntăi Apoi, In mod ase
mănător, va influenta pozitiv realizările 
noastre și ridicarea bazicitățli minereului n- 
glomerat. de In 153 la 1.30. măsură ce de-

'. termină reducerea consumului de cocs cu 
aproximativ B kg po tona de fontă, o dată cu 
sporirea productivității furnalelor cu I la 
sută. Este vorba și de definitivarea, asimi
larea șl extinderea unei noi tehnologii de 
îmbogățire cu oxigen a aerului Insuflat in 
furnal, tehnologie aplicată deocomdată .nu
mai Iu .furnalul nr. > care <» dus plnâ In pre
zent 4n un spor.-de producție de 2.5 procente 
(pentru flecare procent do oxigen In plus) șl 
Ia micșorarea consumului de cocs cu alte 
8 kg pe tona do fontă

— Cum va evolua in perspectivă acțiunea 
de reducere a consumului de cocs ?

— Utilizarea oxigenului la furnale șl-a de
monstrat cu prisosință eficiența. Trebuie a- 
râtaț Insă că extinderea acestei tehnologii 
este condiționată de dotarea. In viitor, a com- 
alnatului cu un grup de oxigen care să de
servească întregul sector de furnale. în altă 
ordine de Idei, in atențio conducerii combi
natului se află actualmente sporirea consu- 

* mulul de gaz metan.-cil și problema însu
șirii tehnologiei de utilizare a păcurel In fur
nale — drept combustibil auxiliar — care ar 
înlocui In buno .măsură cocsul. Acum, In 
combinatul nostru ie lucrează la Instalația 
dc insuflare a păcurel. ce va fi terminală In 
Jurul date: de 20 august a.c., după care se 
va trece la experimentările necesare. In ega
lă măsură ne preocupă șl mărirea capacității 
de încălzire a aerului Insuflat In furnațcle 
dc mure capacitate, prin dotarea lor cu ce! 
de-al patrulea cuptor

Reducereo continuă a consumului speclfii 
ie cocs; in parspectiva actualului cincinal 
re va nrimirn sl prin experimentarea lorcre- 
tarii puțului de ardere n cauperelsr cu un 
nou material mal eficient, rcailzal de cerce-, 
lătorll de la LC.E.M. din București, mzldl- 
rea părților superioare ale unul cauper cu 
cărămizi de sllicnt. toate fiind suixirdonaii 
scopului urmărit — ridicarea temperaturii 
aerului Insuflat furnale Ia 1 2>î9 grade
Celsius. î

In unitățile Combinatului do exploatare 
șl Industrializare a lemnului 
desfășoară In ncestc zile, o activitate însu
flețită pontru traducerea In viață a sarcini
lor Izvorlte din documentele Conferinței Na
ționale a partidului in domeniul gospodări
rii judicioase o resurselor materiale. Ing. 
Marin Itomco. directorul tehnic al combina
tului. ne-a relatat :

— Colectivul nostru acordă In momentul 
de față cea mal mare Importanță valorifică
rii superioare a lemnului. La fabrica de plăci 
flbrolemnome eforturile sini îndreptate in 
direcția inlocuiril materialului lcmr.03, bun 
de prelucrat, cu deșeuri. Dubllnd cantitatea 
de deșeuri folosite la fabricarea plăcii or. 
muncitorii de aici au reușii să reducă pre
țul de cost al fiecărei tone de produse cu 
apronpe 00 de lei. Odată cu aceasta, ei rea
lizează o economie de aproape un metru cub 
de lobde In fiecare zi. Colectivul fabricii de 
mobilă a lansat inițiativa „Din ocecasl can
titate de lemn, pial multe oroduse finite”.

■ ■ J "Ș . » , !
Potrivit calculelor făcute, rezulta că 
posibilități certe ca plnă la sflrșltel 
să se realizeze din lemnul economisii 
pe HM) garnituri dc mobilă.

Am .notat măsurile concrete ce se au In 
vedgro pentru atingerea acestui țel. Este 
vorba de proiectarea și reprolecteren unor 
sortimente de mobilă care să necesite un 
consum mal redus de lemn, toloslndu-se pe 
scară mal largă înlocuitorii, in special mate
rialele plastice. Așa au fost realizate camera 
complexă de zi, comodele șl fotoliile taol- 
sate pentru export. De asemenea. In momen
tul de față s-a ajuna ca aproape o treime 
din produeția fabricii să se realizeze din oa- 
nourl furniruite pe canturi, tnloculndu-se 
complet bordurile dc lemn masiv, folosite 
plnă de curl nd. în egală măsură se acordă 
atenție șl croirii raționale o cherestelei. ur- 
mărlndu-se să se obțină cit mai multe re
pere din aceeași bucală. Iar nrintr-o exi
gență sporită pe fluxul tehnologic defecțiu
nile apărute la prelucrare se remediază din 
mers, pentru n nu mal fl aruncate diferite 
piese la rebuturi.

Inițiativa colectivului fabricii de mobilă a 
fost extinsă șl In celelalte unități ale combi
natului. La fabrica de binale, bunăoară, 
ptnfi nu de mull caoetele rezultate la dimen- 
șlonareo lemnului erau considerate deșeuri : 
azi ele sini îmbinate pe lungimi șl redate 
In procesul tehnologic pentru confecționarea 
tocurilor masive de uși șl a cercevelclor dc 
ferestre. Colectivul acestei fabrici sl-a pro
pus ca din materialul economisit să reali
zeze ci ren 3OT mp uși sl ferestre.

La combinatul băcăoa’n. eeononil siren lem
nului începe insă din pădure, de Ia cxploa- , 
tare Forestierii de In U.E.I.L. Apăs au hotă- 
rll ca. prin reducerea pierderilor In exploa
tări și reducerea consumului specific la In
dustrializare. să economisească oină la șfir- 
șlțul anului o cantitate de bușteni din care 
să se poată realiza 300 mc cherestea. 800 mc 
bile manele și 300 mc lemn pentru celuloză

Reducerea cheltuielilor materiale de pro
ducție — factor principal de creștere a efi
cienței economice — constituie o preocu
pare permanentă n conducerii uzinelor 
textile „Moldova" din Botoșani, a fiecărui 
muncitor, in parte. Nu lnfimplător. colecti
vul întreprinderii s-a nugnjot să reducă in 
acest nn cheltuielile cu 23.(50 iei la flecare 
mic dc le! producțle-rnnrtă, față de nivelul 
realizat In anul precedent.

— Această reducere — ne spunea tovară
șul Marcel Oprișan, director adjunct al uni
tății — echivalează cu economii de 12.0 mi
lioane lei.

Dintre multiplele acțiuni dectonșato In 
acest scop se evidențiază diminuarea con
siderabilă a consumului de bumbac, celofi
bră șl pollestcr, In procesul filării, prin per
manentizarea unor reglaje optime In fila
tură, precum șl utilizarea in mnl mare mă
sură a deșeurilor apte pentru a fi recuperate 
do la amestecurile superioare. Numai pe 
seama acestor două acțiuni s-au economisit

de la Începutul anului și plnă acum pește
50 tone de materie primă, echivalentul u50 tone de materia primă, echivalentul a 
250 OW) mp țesături. In valoare de paste trei 
milioane de lei.

Acțiuni susținute se întreprind și pe Linia 
reducerii consumurilor specifice de colo- 
ranțl șl chimicale la finisarea produselor, pe 

perfecționării tehnologiilor, cil șl prin 
înlăturarea risipei. Un exemplu, concludent : 
conform tehnologie! folosite de ani dc zile, 
docul ..Severin" era trecut de două ori prin 
băile de vopsire. Actualmente, prin mcrce- 
rtzaroa acestuia, operațiune Ieftină șl de ca
litate, s-a asigurat vopsirea docului Intr-o 
singură bale. Economia de coloranț! șl re
ducerea ciclului de fabricație asigură anual 
benoGcll.de peste 869 0®B lei.
, $^„urrnaro 8 măsurilor întreprinse, chel
tuielile ce se înregistrează la o mie lel pro- 
ducțle-marfă scad simțitor, ele sîlulndu-se 
cm mult sub angajamentul asumat la începu
te anului. La ora actuală ie află in atenția 
coiecrlvulul alte asemenea ncțJunL

— Ne glndim, ne spunea directorul ad
junct al uzinei, la reducerea ponderii cu
poanelor, capetelor șl fișjiior textile prin în
lăturarea. pe cit posibil, a firelor duble’, a 
aglomerărilor de fire, a deficiențelor de fi
nisare care mnl există. Cu mal mult curaj 
vom acționa pentru înlocuirea unor colorunți 
șl chimicale achiziționate din Import, cu 
prețuri ridicate, cu produse similare de pro
ducție românească. Evident, pentru aceasta, 
specialiști! uzinei, muncitorii cu experiență 
sin! chemați să glodească mai mxlt. să de
pună eforturi sporite.

TextIllșHl botoșenenl sint hotflrlțj ca. prin 
fructificarea tuturor rezervelor concrete 
existente !:i uzină, să diminueze cheltuielile 
la 1 OM lei producțle-marta, încă In arest 
nn, Ia nli’elul de 890 de lei. ceea ce ar în
semna, față de anul trecut, o economie de 
circa 35 milioane Ici.

rezoU.nl
benoGcll.de


estivală
reușesc să o tacă asupra viabilității armonios. Slot doar Să tava .exemple, 
și contemporaneității Iul. cărora le-am puica adăuga nume ca

_ a1'- ■_.» ■- j d' .7?»3,i '■ I: ■ .<

la Muzeul
satului

crărlle Iui Ton Săllțleanu, Traian 
Brădean sau Brăduț Covallu. cu ges
turi umane, o atmosferă Intimă de 
glnduri și sentimente, lnscrllndu-se 
In aceeași tradiție a cromatismului

de acum nu reușește să fie Intru to
tul reprezentativă — pozitivă rămi.-.e 
preocuparea constant orientată a 
plosticienllor noștri spre cultivarea 
acestui gen ; demonstrația pe care el

Preocuparea pentru culoare, pen
tru o artă care. Inslslind asupra 
acuității grafice, să fie, In primul 
rind. o artă a sensibilității crema-
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Stagiune
folclorică

Inceplnd cu acest ah. ta Mu-Z 
zeul satului din București se 
Inaugurează stagiunea estivala 
n spectacolelor folclorice dc 
muzicii, dans, tradiții si obice
iuri specifice diverselor zone 
etnografice ale țării noastre. A- 
ceste manifestări se Înscriu pe 
linia acțiunilor de valorificare n 
fondului tradițional al creației 
artistice populare. Da aceea, 
s-n căutat. In primul rind. să 
se atragă In acest circuit for
mații folclorice autentice care 

. păstrează nealterat tez0urul 
creației populare. In completare 
au fost chemate, ținlnd seama 
de anumite deficiențe In rela
țiile cu cosele de creație jude
țene. șl clteva ansambluri artis
tice de amatori care au foit 
considerate potrivite scopului 
amintit Pe parcurg, după ce se 
vn acumula o experiență din 
programul estival lff72., atenția 
va ti îndreptată numai usuora 
origl na 11 ta țl I folclor I co-e t noâra - 
flce, ellmlnlndu-se participările 
grupurilor de amatori care nu 
respoclă Integral factura auten
ticului popular prin costum și 
prin conținutul spectacolului ai 
atare.

Pentru a stimula Imaginația 
publicului,'cit și pentru a crea 
un cadru propice acestor mani
festări se vor depune strădu
ințe ca ele să fie transpuse ps 
cit posibil In ambianța zonei de 
origine., știut fiind că. Muzeul 
satului reprezintă o chintesență 
n salului românesc prin con
strucțiile șl exponatele pe care 

I lo cuprinde. .DecJ. !..3occtnco'ul.
vn fl dat in bună parte nu ne 

, scvpâ. cl In hă.țătura locuinței . 
' țărănești. ’ ..

. .o
scurta notă asupra programului 
manifestărilor folclorice. Sta
giunea s-n deschis Io 3d Iulie 
cu un spectacol complex pre
zentat dc formații autentice din 
județele Alba șl Sâtu-Marc. 
Spicuim din program : Cununa 
belșugului cu dansul fetelor do 
la Căpiina. hnldăul. Inylrlitn 
din Patelcn șl nunta oseheaică. 
I.n 13 august, oro 10. va evolua 
ansamblul nrUsilc „Bolada* cu 
clntece și dansuri din diferite 
zone ale țării — Căpllr.a. Praho
va, Teleorman etc, tar la 2S au
gust, ora 18. se va desfășura pe 
orirada din muzeu un spectacol 
prezentat de ansamblul „Struna”. 
Apoi, din' nou nlte două forma
ții autentice — din iudelele Olt 
(27. auHuSl) ri Ilfov.

Sperăm că Inaugurarea acestei 
stagiuni nu vn rămlne un fapt 
singular, că ea va fi pe viitor 
amplificată șl fmbunătatltă.

Intre manifestările artistice închi
nate Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român se înscrie și 
expoziția deschisă la Galeriile de 
arta „Apollo" (Calea Victoriei nr. 
5'3). Intitulată „Arta portretului", ex
poziția Ișl propune — ca și in cazul 
ansamblului de expoziții prezentate 
publicului bucureștean In preajma 
conferinței — o privire retrospectivă 
asupra artei noastre contemporane, 
orientata, de aceasta dată, asupra 
portretului.

Capadlatea de a descoperi valoa
rea sentimentului omenesc, forța lui 
de a comunica "a conferit, de multă 
vreme, portretului un toc bine defi
nit In cadrul picturii noastre. Venit 
in succesiunea unei prestigioase tra
diții — izortretuî contemporan tre
buie să se manifeste ea o mărturie 
a timpului, a unul timp istoric, co
dai și moral. Moduri de a gindJ,' de 
a simți, de a reacționa psihologic
slnt menite ta exprime concentrat, 
sugestiv, destinul Istoric și social al 
ceiu! portretizat. Căci fiecare por
tret, ce! puțin teoretic, ascunde o na
rațiune care, variat Ipostazlata, tre
buie recitită.

Din acest punct de vedere expo
ziția de fa Galeriile de arta „Apollo" 
nu reușește să răspundă pe de-n-n- 
tregul menirii sale. Dași finețea ob
servației, nuanțările de Inlerprclare 
Incintă de cele mal multe ori, spa
țiul !reslr!ns ai sălii nu o permis o 
prezentare complexă a problemelor 
de ordin artistic șl tematic pe care 
le-ar fi Indicat, In mod necesar, o 
asemenea întreprindere antologică. 
Lipsesc unele lucrări pe care memo- 

■ rla noastră le-a înregistrat, In mo- 
mentul,’aparlțlel tor, 'ca pe reușite de 

. prestigiu ; lipsesc lucrări care ar fi 
conferit expoziție! de acum mn! 
multă expresivitate șl forță de ann- 

. liză; Și totuși: — chiar dacă selecția

i 'f

Iată, In cele ce urmează; 1 I
i.

PROGRAMUL I
o.M Deschiderea emisiunii. Telex. 
B,H8 România In lume.
0.S5 Prietenii Iul A.țch!u‘,fi — c-il- 

s'.ur.o pentru preșcolari.
10,03 Cura de Uțnbn franceză. Lcc-

11.03 Tclr-dnematera : Frica lese 
din ascunziș.

12,10 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emtalunl! de 

rlupâ-amlraX Emisiune tn 
limbo maghiari), in ctmtes 
rile! ido S3 August șl a celei 
rlc-a XXV-a aniversări o Re- 
pubiJctL_____________________________________

Frica lese

1

<=

Sanda LAJRIONESCU 
muzeograf

• Teatrul saslric-muzicaJ „C. Tă- 
naso* (la grădina Boema) : Trâs-, 
nilul meu drag - sa, (la Arenete 
Romano) : Șl femeile Joacă toibal 
-S3.
• Ansamblul srUsilc „Rapsodia 
Română” U Pe plaiurile Mioriței 
- iun.

>■ ■. i '■ ■■ 
(Urmare din pag. I) șl care, ne cere ti fim 
---------------------------- nelmpdcafi cu parazi- 
„no! am muncii destul, Htmul. cu tendința de 
nm muncit șl pentru a. ‘ Pf seama ioc.c- 
copii". Dar cum ața 7 ■ «ț«- Flecare din noi 
Cum să stea ? Ce, so- J? fu|n
cletalea se face silnd? 
ȘI dacă părinții aceș
tia au muncit, cum zic. 
pentru copiii lor, pen
tru copiii copiilor lor 
cine sfi muncească 7 . -

— Clnd vă Intllhlțl ?SR s'n, 
direct cu parazlți, cum 
reacționați 7

— Nu-I curtea: pe 
toți, că n-au semn in 
frunte. Odata, niște 
derbedei făceau scan
dal In troleibuz, li 
știam din cartier 
slnt fără căpălli. I-am 
dat Jos. troleibuzul U 
făcusem noi ta uzină. 
Să meargă pe Jos dacă 
au pofta, dar șl acolo 
tocesc pantofii po care 
lot un muncitor i-a 
lucrat. Ar trebui «d 
fim mai hotăritl. ti 
na le mai dâm nimic 
din mutica noastră.

Ion Ncnciu, de ta a- 
ceeași uzină. Un bărbat 
Unăr : este secretarul 
comitetului de partid

— Ecourile parazitis
mului răzbat uneori 
plita aid In uzină, pro- 
vocind o Indignare 
firească. Poziția fîe- 
căruta — do fermltote 
?! Intoleranță — In fața 
acestui fenomen nega
tiv eslo de fapt o po
ziție cu adevărat umâ- 
nislfi. Tn Bcest spirit 
ne îndrumă ș! Proiec
tul de norme etice ela
borat de Conferința 
Națională a vartldultrl 
— document rare dă 
răspuns nîltor proble
me complexe nlc vie
ții din luri.il nn«tra -

că

cletfițll de aducereo la 
suprafață o color rare 
se' cufundă In mi- 
lul parazitismului. O 
muncitoare de la noi 
din fabrică b venit aici 
șl s-a pllns de faptul 

, că soțul ei nu lucrea
ză. stă prin circiuml șl 
cheltuiește banii pe 
care ea li educe acasă. 
J- Șl ce ați făcut in 

acest caz 7
— Am ntfat că băr

batul acela, care .nu 
lucrează de op! ani de 
zile e contabil de pro
fesie șl o sănătos tun. 
Poate 11 vom Invita ta 
uzină să-l vadă pe oa
meni cum muncesc, 
să-și vodă soția lu- 
crind. poate ne vom 
duce șl noi In cartierul 
unde locuiește... Vom 
Informa și ziarul. Vom 
proceda desigur cu 
tact, dar ferm. Este de 
neimaginat cum poate 
un bărbat să exploa
teze munca tovarășei 
de viață, să trăiască ca 
un .trlntbr 7 I

— Dacă vi se vn spu
ne că această chestiu
ne este o Iul, perso
nală. și deci nu vă 
privește 7

" — Cum „ _  __
pese ! Nu ne poate fi 
indiferent ca te Intim- 
pM cu nici unul dintre ■ 
oamenii din jurul nos
tru Cei ce închid 
ochii In asemenea fap
te dau. fie șl Involun
tar. npă in moară trin- 
dăviei. manifestările* 
«<ntl«orinle.

&ă nu ne

CARNET * ^PLASTIC
,1-

I
. ■
Uce, pare. a fi prima șl cea mal 
importantă cațăcterlsUcă a portrete
lor prezehtate acum. Șl acesta esie 
meritul unor maeștri unanim apre- 
dațl ca Dumitru Ghiață. a cărui re
centă dispariție nu putem să o re
gretăm' îndeajuns. Alexandra Clucu- 
rencu, Coraeliu Baba. Catul Bogdan 
sau fon Musceleanu. Se relevă In 
lucrările acestor maeștri o puter
nică voință de a surprinde in 
primul rind expresivitatea figurii. 
Dincolo de echilibrul șl proporția 
formelor- persistă sentimentul unei 
apartenențe active Intre toate ele
mentele fiecărei lucrări In parte, 
care transmit o generozitate senină 
sl trwllnclJvfi.

Căutările generațiilor următoare! 
orientate asupra portretului, se În
scriu nu numai in planul continui
tății, dor șl In acela al aflării unor 
nwdaUUU novatoare al inedite de 
exprimare. Figurile, formele ema- 
nlnd expresivitate Îmbogățesc. In lu-

I-. i ' '•( ' (,* ; .

cărora le-am putea adăuga nume ca 
cele ale mai tinerilor S. Frențiu. 
S. Cfllțea. M. Ctsmnru. S. Iclozan. 
V. Zamfirexcu. C. Antonescu. Ion 
Grigore etc., care, dincolo de lina 
sau alta dintre orientările precis no- 
mlnallznbile ale artei contemporane, 
ce pot fi recunoscute, in lucrările 
lor. se prezlnta ncum la un nivel 
calitativ remarcabil.

Mult mal puțin reprezentativ, otlt 
din punct de vedere numeric, dt și 
calitativ,' portretul sculptat înregis
trează ncum nil: experiența artistică 
a unor remnrcabîlo personalități ale 
sculpturii noastre, ca Ton Jalea snu 
Ion Viosiu. cit șl lucrările unor mai 
tineri artiști, ca Grigore Mlnea, Ga
briela Manole Adoc, Floria Fllmlndu, 
Liana Axinle snu Adina Tuculescu. 
Lucrările acestor din urmă artiști 
relevă In directa succesiune a primi
te? o atitudine in cure s-a păstrat 
nealternta măsura umană.

Deși, cum spuneam, numărul rc- 
strins al exponatelor nu reușește să 
Ilustreze pe deplin ' „arta portretu
lui" românesc contemporan, ■ expozi
ția — care și-a propus să re
unească doar o mică parte a aces
tor preocupări — demonstrează, prin . 
Intermediul lucrărilor celor mol rea
lizate din punct de vedere artistic, 
că numai cunoașterea profundă n 
omului ș! a vieții lui, numai puterea 
de exprimare psihologică a existen
ței slnt chel sigure ale comunicării 
cu publicul.

Marina PHJEUTU

Lâ fiecare trei minute a- cetărî dovedesc că progno- 
pare in lume o lucrare 
științifică, la fiecare două 
minute apare un romnn, 
In fiecare minut apare un 
ziar sau o revistă. Omul 
modem este pus in situa
ția dc a face față acestei 
explozii de informații. Spe
cialistul, prin însăși acti
vitatea sa. este obligat să 
fie documentat „la ri“. dar 
in același timp dorește să 
fie Informat cu tot ceea ca 
se Intlmplă In lume. Pre
sa, radioul, televiziunea U 
ajuta, îi oferă din ce In ce 
mal multe Informații. Omul 
modern vrea ta fie In
struit, cult, să cunoască cit 
mal mult șl sfl rețină cit 
mai mulL Ritmul de Infor
mare crește vertiginos do 
la un an ta altul și chiar 
de ta o zl la alta.

Va putea oaro răspunde 
omul contemporan acestor 
solicitarl. știut fiind că In 
creier exista un număr re
lativ constant de celule 
ncEVoâse'. neuroni 7 Cu a- 
cest număr de celule ner
voase, circa 10 miliarde de 
neuroni, creierul omului a 
făcut față condițiilor do 
viață do acum o sută de 
mii de ani, dor cu același 
număr el trebuie să cu
prindă și astăzi multipiole 
solicitări ale 
de ce nu

za amintită are toate sân
gele să se materializeze mal 
curtnd. Savanți de la „Bay- 

, lor College", din Houston, 
au realizat un prim pas In 
dificila tentativă de a in-. 
Jecta unul creier viu o sub
stanță realizată de om, 
capabilă să crească capaci
tatea Iui de adaptare șl 
gradul de inteligență. Prof.

•.» ---

18,38 La volan — .emțiluns pentru 
conducătorii auto.

U,M De la decizie la acțiune. în
deplinirea hotâririlor Confer. I 
rlnțel Naționale a partidului 
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LUCIA DEMETRIUS
------------------------------------------- as-------

finitei game do substanțe 
eorespunzAtoare atlt de va
riatelor comportamente Im
plică o uriaș-1 muncă a nu
meroase echipe de cerce
tare din lumea Întreagă. 
Astfel do realizări incum
bă, de asemenea, o mare 
responsabilitate a savanțl- 
lor..' In legătură cu rezulta
tele de mal sus, savantul 
american G. Ungar decia-

i 'ipm tratamentII

Marln Domilreșcu, 
medic pediatru, direc
tor adjunct al policli
nicii Șerban Vodă.

— Termenul de pa
razit .ne este noufi. 
medicilor, (ourte cu- . 
noscut. împotriva a- 
tentatorilor ta sănăta
tea .fizică a oamenilor 
avem arme sigure — 
știința medicală, medi
camentele. împotriva 
oarazlllsmulul social 
avem, de asemenea, 
arme. Se cere însă un 
efori colectiv, o opinie 
puternică In stare să 
nu tolereze nu numai 
parazitismul ca atare, 
d șl nepăsarea față de 
ttl ! Căci napăscrea, 

a 
educa- 

cctă- 
stradă, 
adecă- 
pentru 
putem 

Ia

atitudinea apatică 
unor pârinfi, 
tori, chiar j! a 
(eonului de pe 
reprezintă un 
ral paradii 
pararit. Nu-I 
lăsa să Infesteze, 
propriu șl Ia figurat, ■ 
să prolifereze, mal alea 
in rindurlle tinere! ge
nerații.

...Sini părerile' unor 
oameni îmbrăcat! In 
Salopete muncit. Au 
îmbrăcnt-o și ieri si a- 
taltăierî ; de luni, de 
ani de zile. De 10, de 
15. de 23 de ani In fle
care dimineață. In fie
care zi cu conștiința 
că ritualul acesta face 
parte din viață, câ <1 
conferă sensul el ce) 
mal înalt. Pflreri rare 
contrazic pe acel ce

■ arborează față do pa
razitism vesimlntul ce
nușiu b! Indiferenței : 
in 'fala unul asemenea 
fenomen iada! nepă
sarea aduce a compli
citate.

Lucia" Demotriita g-â 
afirmat In primul rind 
si prozatoare. Rea
lizata mai ales In su
biectele sciirle cu te
matică citadină și cu 
problematică Intelec
tuală,* autoarea cul
tivă o proză de ana
liză șl notație.

Tn culegerea retro
spectivă Tinerețe, cu 
excepția primei „pro
ze” ce dă. și titlul 
cărții (mlcToroman cu 
care, editorial., a de
butat In 1037). celelal
te' slnt nuvele șl po
vestiri ce proiectează 
Instantanee, momente 
dlntr-o existență at:- 
tobiograflcă. Lucia 
Demetrius are ten
tele ; ei analitice, dis
tincte : totul se pe
trece* intr-o atmos
feră - ușor patrîarha- 

, lâ. totul ■ se prezinte 
ca Iritr-o sultă de foto
grafii ușor estompate, 
personajele tac. vi
sează. somnolează, 
umblă pe străzi Îm
pachetate In gmdurl 
sau se „Înfrunta" calm 
In case cu sere nor
dice! Mal toți eroii 
trăles- un sentiment 
al nelmpilnlrll : pic
torițe Infirme care 
dur o existență pro
vincială vlslhd la suc
cese ;-î la amoruri 
(toticșl romantice), un 
bunic ce-șl arde ma
nuscrisele geniale 
înainte de moarte, 
fete rare-și trăiesc 
viața In visa treze, 
complicate de aștep
tări ri de 
interioare, 
aici fațete 
nul timp 
imaginea unei

dialoguri 
Deslușim 

ale u- 
revoîut. 

------ - ---- I lumi 
căreia I w refuză 
marile elanuri: învln- 
ta de două Ori : aili 
de inerția spirituală 
proprie, cil ai de con
dițiile sociale, potriv
nice afirmării umane 

Caracteristică nehl.ro

modalitatea
Ludul Demetrius e 
povestirea Casa din 
strada Cetatea Veche ; 
totul e nivelat ca de 
o plata de apă egală 
șl Kră culoare. Eve
nimentele narate se 
înșiră In mod progra
mați. ca niște măr
gele. Autoarea nu are 
predilecții pentru per
sonaje monumentale. 
Cosa din Strada Ce
tatea Veche era un fel 
de insulă pe rare per
sonajele șe retrăsese- 
ră, ctaustrindu-se. 
Personajele trăiesc 
mai ales prin „fișele" 
de existență pe caro .
autoarea Ie fn'ocmeș- nerațil este conceputa 
te pentru riecăre In ca, Un scenariu de
parte. Astfel. Oiga, 
servitoarea mare ca 
o cămilă albă, ovea 
brațe lungi, rosti, pi
cioare mari, păr lung 
piuă pe umeri, aspro 
și găitan ra palele, 
ochi de Iaurt O fată 
mică din 
„doamne! 
scrie versuri din dis
perare. domnișoarele 
Doll citesc Biblia ca-n 
Dostoieyski (dur In
tr-o bucătărie unde 
miroase a cafea), bă- 
trlnu! Gallin își face 
lectura pe un colț de 
masă Intre maldăre 
de vns« șl corne cru
dă. ascuns de rufele 
care atlrnau pe funii 
îubțlri. domnișoara 
Alexandro® citea deo
potrivă cărți bune șl 
cărți proaste In care 
Interesa numai actul 
lecturii In șine... Pen
tru acești „naufra- 
giați". Intr-o câta ciu
dată. focul devine o 
salvare. Incendiul e 
tratai ca o rezolvare 
a unor destine.

Lucia Demelrius nu 
face din acest subirel 
o confafuctJe drama
tică, ci numai o stam
pă' analitică, un fel de 
film scurt. In care 
nrintr-o erontaîlcâ Im-

prozo! prestenlstfl, prinde an
samblul. sugerlnd Ine
vitabilul sfirșlt al 
unor personaje ce-șl 
refuză comunicarea 
cu lumea, ce-șl 11 ral- 

' tează existență ta mă
runte șl domestice sa- 
Unfacțll. Este. In fond, 
tocul, simbolul dispa- 

■ rițiel existențelor vi
date de orice Ideal 
creator.

In mlcroromanul In
titulat Tinerețe pre
domină maniera ana
litică 0 jurnalului in
tim : in alte „proze” 
analiza capătă forme 
mal obiective?

O povestire- ca Ge

pensiunea
Gallin"

1SA'.

epodl. Iată 
de ce nu puțini fal nun 
întrebarea dacă nu exista 
anumite Umile ale plnștici- 
tațll creierului, alo adaptă
rii iul fa uriașa solicitare 
informațională. Ce, cir, 
cum, pe ce căi reține cre
ierul informația 7

i Slot probleme a că
ror soluționare preocu
pă nu numai pe bio
logi, flriologl. psihologi, 
dar șl pe blochlmlștl ji 
electronlștl, cunoscut fiind 
că adesea se recurge ta 
comparația Intre memoria 
biologică și a mașinilor 
electronice In scopul mă
ririi puterii do memorizare, 
încă de pe -acum, specia
liștii nu pus la punct o se
rie de Investigații șl me
tode. Iar prognoza in acest 
domeniu apreciază că. plita 
In anul 2012, vor fi puse 
la punct produse chimice , 
care vor crește capnclta- ' 

ftearile-Imbogăț’re*-n cunoș- 
«țintelor. .

„Injectarea* cunoștințe
lor 7 Dacă, plita de curlnd 
ideen do n Introduce, prin

... . ...... 7) ,r.T

să, după o perioadă de hl- 
poxie (cantitate reduta de 
oxigen) — o echipă dc spe- 
dalițU de la Institutul de 
fiziologie normală șl pato
logică al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S. a descoperii: 
metoda de sporire a ranș 
domeniului creierului cu 
mai mult de 3©0 la suta; 
concomitent cu o Întărire a Z
memoriei. Pe baza unul ‘ 
antrenament la hlpoxle a 
unor animale de laborator, 
echivalent cu șederea timp 
do 40 de zile la o altitudine 
do circa 3 OM) m, capacita
tea „intelectuală" a anima
lelor, care consta din găsi
rea traseului bun Intr-un 
labirint, In așa fel Incit să 
evita o neplăcuta descăr
care electrică, marea per
formanțe ameliorate. Deși 
aceste experiențe s-au e- 
fectuat numai pe animale, 
se întrevede o posibilitate 
de influențare pozitivă șl a- 
supra creleruiui uman. Re
cent s-au alăturat noi Ipo
teze in legătură cu posibi
litatea de influențare a ca
pacității Intelectuale. Dr. 
John Money, profesor de 
psihologie șl dc pediatrie la 
Baltimore, dr. P. Leberman 
din Leningrad și dr. Katha
rina Dalton din Londra În
trevăd aceasta posibilitate 
prin intervenția la nivelul 
hormonilor. Un hormon ni 
Inteligenței 7 Fără Îndoială, 
hormonii singuri nu pot 
modifica determinarea ge
nerală a inteligenței, dar el 
pot acționa și favoriza ac
tivitatea creierului.

Georges Ungar șl echipa ra : „Sperăm să putem co- 
sa au fixat In memoria reda defectele mintale,, ta "
unor animale, de experlen- controlăm funcțiile anor-
ță (șoareci, pești) un anu- male și In special să le Ina

cele nor-

ii

!i
Ide-ea de n Introduce, prin 
seringă, nnumltd cunoștlnto" 
părea cu totul fantezistă, 
in prezent o serie de ccr-

»■

ță (țoarecl. pești) un anu
mit comportament : frica 
de ■ Întuneric. După un 
„curs", respectiv o repetare 
a experienței, animalele nu 
„învățat" și „știau" că la 
apropierea de 1 '___ '
primesc'niște șocuri elec
trice dureroase. Creierul 
lor a reținut, așadar, aceas
ta Informație. Tnjectlnd 
extrase din astfel do cre
iere altor animale, pe care 
nu se experimentase, s-a 
constatat că șl 'acestea

male și In specii 
bunătațlm po 
mole”.

Un succes recent aduce 
noi argumente șl speranțe 
pentru creșterea randasnen-

Întuneric tiiluJ inteligenței, Se știe

că o bună cunoaștere a me
canismului biochimic al 
memoriei va permite fa
bricarea unor substanțe slt- 
mulntoare șl găsirea unor 
metode de ameliorare a ca
pacității de acumulare de 
cunoștințe. Pentru că, deși 
creierul nostru are un nu
măr relativ constant de ce
lule nervoase, datorită fâp- 

‘ există
că. In lipsa oxigenului, ce
lulele nervoase mor, că un --------, . ■ ,creier nu poate trăi mai tulul că Intre acestea există 
mult de citevf) minute fâră țm număr Infinit de legă- 

a e»
claptara In modlTicMle me- 

Icc- 
nu

tratamentul c.i 'oxigen la 
bătrini bolnavi de nrterlo- 
scleroză cerebrală (la caro diului extern, far pcrfec 

țațe" să fugă de întuneric. nliltate șl tulburări mintă- computer. Rămlno ca om:
Pe baza unor metode* mo- '
derne de analiză 8-a lden- temporară de In clteva ore

. tlflcat foarte precis Însăși* fa clteva‘zile. Porolndi • de
■ - ’ ' ' - fa acest fapt - am&Uorarca Wci*«le dc perfecționare.

Elena MANTU

nliltate șl tulburări mintă- computer. Rămlno ra omul 
le) duce Ia o ameliorare cunoască și .să-ți Jo-
■ ;!• ■«”>?«> SSSSSaS

substanța care determină I---------—-----------------
acest comportament. randamentului Intelectual

Se înțelege că găsirea la- prin oxigcnbleraple inten-

NAGY ISTVÂN

Intre inițiativele po- 
ritive ale editurii 
„Kriierlon" se înscrie, 
fără Îndoială, și a- 
ceea de a traduce șl 
tipări In românește 
opere semnificative ale 
literaturii maghiare și 
germane, contribuind 
astfel ta popularizarea 
In rindurlle ciUtorllor 
noștri a acestor lu
crări. Nu de mult, 
aici n apărui ro
manul Iul Nagy Ist- 
văn, „Nepoții Olteni
lor'*, In traducerea Iul 
Remus Luca, prefațat 
cu căldură de Dsiml- 
tru Radu Popescu. C 
post-față a autorului 
are darul dc a destăi
nui o parte din „se
cretele de atelier" ale 
scrierii, acestei cărți.

Editată pentru prl-

mutațiile 
dificările 
loc In ... 
convingerile unor mal 
targl categorii sociale.

Autorul dovedește o 
bună cunoaștere a lu
mii cărții sale, Infă- 
K viața, confiic- 

ntro oameni cu 
naturalețe. Conflic
tul fundamental al 
cărții este In fapt 
conflictul dini re două 
Ideologii, dintre două 
mentalități diametral 
opuse. Reacția dife
rită în fața coh- 
fruntarllor dramati
ce la care obligă 
mllnrea intr-un 
mediu — mediul

I

NOTE DE LECTURĂ

,,au" ralenli*. Infilm
alto. Sanatoriul de o- 
dlhnă, este reluată 
mddalltatea jurnalu
lui ; In Murele Incen
dia (proză excepțio
nală) formula se o- 
bteclivează prin cen
zurarea nervului ana
litic. ușor intimist, 
deși monologările a- 
nnlltlce nu lipsesc 
nici aîcl. Totul »e ba
zează pe contrastul 
■dintre două destine 
"umane, inclinlnd exe
geza epică spre per
sonajul feminin. Vera 
Alexlu, pictori ta com
plexată de culori ?f 
de singurătate.

Ponte nedreptățita 
uneori, proza Luciei 

. Demetrius, figurată in 
această semnificativă 
culegere retrospecti
vă. ne oferă Imagi
nea talenlului unei 
icriltoare care înscrie. 
Incontestabil, o pagină 
remarcabilă In creația 
noastră lllarară ante
belică șl contempo
rană.

|

Emil MANEJ

mă dată tn 1B42, car
tea constituia, In acel 
moment, un protest 
împotriva prigoanelor 
șl nedreptăților dato
rate cunoscutelor eve
nimente ale anilor de 
la Începutul deceniu
lui al 5-lea. Era, tot
odată, un avertisment 
împotriva demagogiei, 
o denunțare; cu mij
loacele literaturii, a 
consecințelor nefaste 
ale confuziilor ‘rfis- 
pîndlte de Ideojogta 
fascistă. In 

’feste demn do 
faptul că un 
maghiar din 
situa In centrul ___
român personaje ale 
so din rindul popu 
lațlel romanești, per 
sonaje t. căror evolu 
tie se desfășoară un 
deva In cimpla Ol 
teniei, apoi la Galați 
șl la București.

Reconstituind 
grafia unei 
venlmentele 
.avut loc In 
încă înainte 
mul război 
tnfățlșlnd - 
destinul a trei 
rații succesive din fa
milia Oltenilor. Nagy 
Istvăn intenționează 
evident, să surprindă

sfirșil, 
relevat 
scriitor 

Roman ia 
unul

blo- 
familii, e- 

ee au 
vfafa el 
de pri
mordial 

In țapi — 
gene-

so-dale, mo
ca au avut 

conștiința 5!

asl- 
nou 
ora-

șuiul — p» cel doi 
-frați. Dlmltrle șl Ale
se, nepoții bătrlnulul 
Olteanu, vcnițl dln- 
tr-un sat oltenesc lo 
Galați ; descoperirea 
sensurilor realităților 
sociale, a mobllurllor 
șl Intereselor ce gu
vernau acțiunile bur
gheziei. a reprezentan
ților partidelor demn- 
goglce de, către Alexe 
care, conștient do sine, 
ta calea luptei revo
luționare ; deruta tot 
mal profundă In care 
sa va afla Dimltrie, 
celălalt frate, a că
rui minte este înce
țoșată de frazeologia 
sforăitoare, Ipocrita, 
devenind, prin aceas
ta, Incapabil de a În
țelege adevărurile so
ciale : încleștarea dra
matică dintre repre
zentanții unor cate
gorii sociale cu con
cepții șl Interese dia
metrul opuse : crește
rea gradului de con
știință și combativitate 
revoluționarii. înțele
gerea necesității de 
organizare șl unitate 
in luptă a muncitori
mii — lata clteva din 
adevărurile comuni
cate cu mijloacele ar
tei in romanul ..Nepo
ții Oltenilor1', tară o- 
stenlațle. cu almpllta-- 
te. Nagy Islvrtn no In
troduce Intr-un mo- 
nțfint social deosebii 
dc complex ol Isto
rici noastre. Mnl 
mult. demonstrnțln 
Inconsistenței Ideolo
gice șl umane a op
țiunilor Iul Dlmltrle.

a-e puterea de a sub
linia, prin contrast, 
noblețea actului celor 
care, in condiții deo
sebit de grele, nu oî>- 
taț pentru Idealurile 
luptei, conșlîcnți de 
sa cri fi d Re pe care a- 
venu ta le facă In vir
tutea apărării acestor 
Idealuri

Am mal remarca . 
doar in aceste succin
te considerații căldura, 
înțelegerea adlncă pe 
cure o manifesta scri
itorul față de lumea 
salului, față de dra
mele acestei lumi. 
Portretul statuar al 
bătrlnulul Olteanu, de 
neclintit In convinge
rile sole, ușor conser
vatoare, afin* Intr-un 
neîncetat conflict cu 
noile mentalități po 
care dezvoltarea seri
ală ie aduce cu sine ; 
tenacitatea Rene! Ol
teanu, puterea el de n 
Indura nedreptăți șl 
umilințe,-in speranța 
dc a-șl răscumpăra 
ceîc două pogoane de 
la boier : lumea oa- 

nevosași. o- 
vlațfi cu 

itmilate,. dar

meiillor 
biigați 1a o 
orizonturi 
ospirind spre puritate 
morală — toate aces
tea îmbogățesc faptic 
romanul, prilejuiesc 
autorului pagini de 
robust realism, atenu
ează Intenția tezistă, 
descifrabilă In sche
matizarea uneori o- 
stentativă a conflicte
lor.

Prin „Nepoții Olte
nilor", ca și prin alte 
lucrări ale sale, Nngy 
Istvăn se Impune ca 
un autor care și-a fă
cut din crezul revolu
ționar un crez pen
tru o viață Întreagă. 
E3 scria : „Am căutat 
șl caut fără răgaz pu
terea limpede a soare
lui, lumina elibera
toare, șl nu eu slnt de 
vină că n-am văzul 
iiă'Clnil razele speran
ței decll dinspre co
lectivitatea mea mun
citorească0. Romanul 
de față iesle una din 
confirmările literare 
ale'acestor tnfiljflloare 
convingeri.

NIcolae DRAGOȘ
î
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o Dlreciorul : LUMINA — S; 13^9; 
i»; is,K.
a Dacă e msir|l, e Belgia I 1.U- 
<_£AKrutUL — o; 11.13: 13.M; K; 
is,sa; &).«, bucurești — io; 
11,13; 13,Sd; 18,30; 18,45; 31. GR.V- 
uisA DvLNA — 3,15. |
a Naui'ragiap ta spațiu (ojnixilo 
serii) : PAT1UA — Mo; 13; 10,30; 
29, CAPITOL — B; 12; 15; 18; Bl, 
la Erâdlnă — £3.
o Balada Iul Cable Bogue i SCA
IA - M3; 11,13; 13.45; 16,15; 18,45; 
31,15, FESTIVAL. — 8,43; 11,13;

. 13,M; IS; IiB.3-3; a, la grădină — M,
1 FAVORIT — SJO; 18,45; 13,15; 15;45; 
. la.lS; S3,W, GRADINA SELECT

— so.
o Lupul negru : VOLGA — 10: 
l«a; 15,15; is; SOJO, FLACĂRA — 
13,S3: 18; 03,13.
a Vedere de pe pod : CENTRAL
- 9,»; 13; 16; 17,30; 23,15, BU- 
CEGI — 13,S3; 13, la grădină — 
13,13.
a Dragoste șl amenzi • FLOREAS- 
CA — 13,10; 18; «MD.
o Bcscuii in pare : VICTORIA — 
9; 11,15; 13.S3; 18; 18.30: 13,45.

I a De-aș ti Harap Alb s TLal'JJRI 
NOI — 8,33—29,15 tn continuare.

■ a Ferma din Arizona : I'f'JtO- 
12,33; 16; îe.sa. MELO- 

u; 13^3; IS; 18,33, NO
II; 1X30; 16; 19,35, la gră-,

albă i DACIA — I; ( 
1

1 
V

I

r.’i

1

"s
l)

fii Ci*. .
VLAH — B; 
DIA — 0: 
DERN — l. 
dlnâ — M. 
o Explozia 
11,15; 13,30; 18; 18,13: M.33. 
a Ultimul Iren din Grin 11111 : OEX- 
CELsroii - 0; 11,15; 1W; ie;
10,13; 33.33.’
a Program de desene animate 
pentru copil — 10; 11,15, Osceola
— 13; 13,3s; IB; S3,13 : DOINA.
a Jocul de-a moartea s GltIVITA
— 0; 11,13; 13,33; 15,43; 1S.1B: S3,».
FLAMURA — a: 11.16; 15,3.9; 18; 
1X15; 23,S3. [
a Aventuri la Marea Neagrâ : 
LIRA — 10, la grâdlnă — 33.15. 
VTTAN — ÎS, ta grădină — SSJ5. 
a Marea speranța albă i BUZE$TI
— 15.S3; 18. ta Hrtdlnă — 53.38.
a Compartimentul ucigașilor — 
10; 12: 14; 10; 10,15, Itebcca — 20.SJ: 
CINEMATECA (sals Union)., 
B Doamna .șl vagabondul : UNI-

EA - 15,23; IA
a Felix șl Otllta 1 COTROCENI — ; 
13,ra: 13.

V 
i 

i, 

i

GHESUL — 13.30;, Ill; 28,13., j
a Casa de sub arbori : CIULEȘTI 1 _  i ei Ci.ai ■ îa »•’®.n iw)' .& a 

I

\

u

a Inima c un vlnâtor singuratic : 
DRUMUL'ȘAHII — 13.K: 17,45; M.
• ÎS fete șl un marinar : PAC&.Ș
- 15,43: 18: M
a Robin Hood I FERENTARI — 
i3,fa; 17,45: M. MUNCA — 15ja; 18: 
63.15.
B Pescărușul î VUTOBUL — 
18:50.15.
o O afacere ( GLORIA — S; 11,13: 
îă.TO: 18: 18,15: asm
• Pădurea pierduta t COSMOS — 
i3,S8: 18; £3.13
• Trei din Virginia « AURORA — 
s.213: 12; 15,»: 13; 19.10. la grâdlnâ
- 20, TOJdIS - S.S3: 13,13: 13; 
57,45. ta grădină -
• Pentru că se iubesc : PRO
GRESUL - 13.M;, ID; 3,15.,

15,45:

- 13,1®: IB: S0.M. MIORIȚA — 10: 
IW IB: 17.M: S3.
o Steaua Sudului : CIUNGA.?! — 
15.33: IB: M.15.
• Asră-seaxă dansăm tu familie : 
RAHOVA - 15.33: 10; 23.15.
a Sllrturlslrllo unul comisar de 

i politie făcute procurorului repu
blicii : MOȘILOR - 15.S3: 15, la 
qrtrilnfi — 83.13.
a Ancheta de la hotel Excelsior ; 
POPULAR - 15.W: 18: 83.13.
a SKO de leghe sub mări i ARTA
- 15.20: IB, Ib grădină - 83.33.
• B. D. la mume șl la maro ; 
LAROMET - I3J0: 17.S3: 1540.
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SCiNTEIA — joi 3 august 1972

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Staf al Republicii Socialiste România

BUCURHJTI
Apreciez profund mesajul pe cure Excelența Voastră a avut amabili

tatea să nii-1 adreseze cu ocazia celei de-a 110-a aniversări a zilei mele de 
naștere. La rindul meu, vă transmit călduroase urări’de bine pentru 
sănătatea Excelenței- Voastre și pentru progresul continuu al ■ țării 
prietene. ’

împăratul HAILE SELASSIE
(J.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE. MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Vfi mulțumesc pentru cordialul mesaj pe care Excelența Voastră a

ConsUiuluI de Miniștri
binevoit sâ ml-1 iransmițft cu ocazia reconfirmării mele ca președinte al 
Consiliului de Miniștri

Exprimîndu-mi convingerea că cooperarea in'.-r? guvernele noastre 
va continua sfi se dezvolte, doresc să vft adresez, la rindul meu, sincere 
urări de succes In activitatea dumneavoastră, personală.

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene
—

ÎNTRE 3 Șl 10 SEPTEMBRIE, LA BUCUREȘTI

1

A lll-a Conferință mondială 
de cercetare a viitorului

S* /

între 3 .șl 10 septembrie, Capitala 
țării noastre va găzdui o Importantă 
reuniune științifică internațională — 
cea de-a 3-a Conferință mondială de 
cercetare a viitorului.

întllnîrea de la București răspunde 
unor preocupări intense ce au loe in 
Întreaga lume privind cercetareo 
și anticiparea viitorului — pă-ț! com
ponente ale științei conducerii vieții 
economice și sociale,. Ea va prilejul 
cunoașterea șl dezbaterea celor mal 
noi rezultate obținute pe plan mon
dial In studierea viitorului, precum 
șl un dialog deschis ta caro și-au 
anunțat participarea oameni dâ știin
ță din peste 30 de țări.

Solldtnt să vorbească despre con
tribuția României la această mani
festare, prof. unlv. Roman Moldovan 
a arătat că oamenii de știință, xpe- 
clallști din producție șl cercetători 
din domeniul filozofiei, sociologiei, c- 
cbhomlel, dreptului, arhitecturii ur- 
banlsllce și matematicii din țara 
noastră vor susține peste 39 de co
municări șl mai multe referate tra- 
tind probleme de o deosebită .actua
litate. Vor fi abordate probleme pri
vind trăsăturile caraeterlsttee ale 
dezvoltării economiei șt societății ro
mânești, alb conțhmlulul procesului 
instmctiv-educaîlv. unele aspecte 

? f ' Lioț&bur

r....................... .....................
—

Interesul pentru semifinala „Cupei 
Diivis", dintre echipele României șl 
Australiei, a atins, In aceste zile 
Imediat premergătoare meciului, 
puncte de virî. Ieri, la prinz, m-am 
aflai la parai! sportiv „Progresul®, 
in Incinta căruia sinî amplasate tim
purile de tenis, pregătite pentru an
trenamente și meci. într-o clădire, 
?rintre arborii parcului, aveam să-i 
ntllnlm, mai mulțl ziariști bucureș- 

lenl, po Ilia Nâstose și Ion Țiriac. 
iarăși Împreună, pentru a răspunde 
ln întrebări cu prilejul ultimei con
ferințe de presă dinaintea meciului.

Voi rezuma cltcva dintre răspunsu
rile lor, care ou o mol mare, au
diență la publicul amator de tenta. 
Cum se știe, ln presa sportivă au a- 
părut diferențe sensibile in materie 
de pronostic intre Nftstose („vom În
vinge cu 3—0“) șl Tiriac („cel mai 
greu meci al nostru"). Primul care 
și-n explicat mal pe larg opinia a 
fost' Ion Țteii'.e Aceste a arătat că 
eehipa rontanâ va avea de-a face as 
un adversar de o calitate superioară, 
cu o formație fără vlrfuri, Inaâ o- 
mogenă, la un nivel valoric înalt. 
O dovadă o constituie faptul 
că nici plita 1a ora clnd predăm la 
tipar aceste Însemnări nu se in
tuiește pe cine va alege Neale Fraser 
pentru a reprezenta culorile austra
liene. De altfel, nici raporturile de 
plnă acum dintre lenlsmenli români 
șl cei australieni nu slnt prea con
cludente din cauza numărului mic do 
meciuri susținute ln comun. (Țiriac 
l-a intJlnit cile o dată po Dibley șl 
pe Casc, po care l-a învins ; Năstasd 
a jucat șl a cișUgat In fața Iul Mas
ters, totuși a pierdut ta Cooper, e 
drept, pe teren gazonal). Dar, Ion 
Țiriac Iți Întemeiază prudenta pro
nosticului, ln principal, pe motive de 
ordin sufletesc. Realitatea e că la 
București, echipa noastră n-a mal 
Jucat ln fața publicului propriu un 
meci eu un răsunet Internațional 
alit de puternic șl cu o miză ații 
de mare. Țiriac mărturisea gazeta
rilor că resimte presiunea susțină
torilor ce doresc «uccesul compatrio- 
țllor lor presiune cc-1 dă un senti
ment eresail de resjwnsabilltala 
chiar Iul, un jucător oi atlta expe
riență. însuși faptul, posibil și pro
babil, de a juca finala „Cupei Da
vis® la Bucweșii este ceva de-a 
dreplu! neobișnuit. He șl pentru 
sportivul pe caro nl I-am Imaginat, 
prlvlndu-I că arc un calm Imper
turbabil și nervi de oțel. Șl. iată, 
Țiriac este puțin emoționat, sensi
bil la ideea că de el și de Năstase 
depinde o satisfacție Imensă pentru 
amatorii de sport de la noi din țară- 
Nu pot să nu aduc la cunoștința 
cititorilor și dorința expresă a lui 
Țiriac, prilej de legitim orgoliu 
pentru el ca Jucător român, de a 
aii publicul bucureștean comportln- 
du-se „fair-play", ln maniera speci
fică tenisului.

în schimb, iile Naatase este șl mu! 
dezinvolt ca de obicei. Ei Iși rea
firmă cu mare slguranta pronosU-

ii

metodologice alo elaborării progno
zelor, probleme referitoare ln Inter
dependența dintre ecologie, social șj 
uman. Vor fi, de asemene®’, înfățișate 
aspecte legate de formarea ți Înca
drarea socială a tineretului, de sis
tematizare șl urbanizare, de sănătate 
și de medicina viitorului.

Organizarea acestei manifestări ști
ințifice in România, țară spclalLstă 
unde a fost InstltaționaUzată munca 
do cercetare n viitorului, prin crearea 
Comisie! centrale de partid șl de stat 
pentru elaborarea prognozelor de 
dezvoltare cconomlcă-soclnln n Româ
niei, a spus In continuare conducă
torul delegației române, constituie un 
prilej de a face cunoscută exporien- 
ța țări! noastre ln domenii de mare 
însemnătate cum sini cercetarea vii
torului, prognoza și planificarea pe 
termen lung, procedeele șl tehnicile 
folosite pentru fundamentarea stu
diilor asupra viitorului prin metodele 
cunoașterii științifice moderne.

In același timp, pentru a se crea 
o Imagine elocventă s preocupărilor 
românești In aceslo domenii, revista 
.•.Vllîaru! sorini® consacră un număr 
special ln limb! străine, care cuprin
de studii, articole și o bibliografie 
privind cercetarea viitorului.

(AgerprcR).
. r q' L; , j 
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' INTIME LA C. C. AL P.'G.i.
Miercuri dfmlrteațo, tovarășul 

Gheorghe Până, membru al Co
mitetului Executiv;- a! Prezidiului 
Permanent,'secretar ol C.C. al P:C.R.?, 
s-a Întâlnit eu delegația Partidului 
Comunist Libanez, formată din tova
rășii, Nadim zlbou Samad. membru 
ol Biroului Politic, secretar ^i : C.C. 
61 P.C.L, :șt Georges Bathl. membrii j 
ol G.C, al P.C.L, care, la invitația 
C.C. ol P.C.R., face o vizită in fora 
noastră., ■ ' --'j

La IntUnire au participai, de oso-
i ’ . ■

Cronica
: ■ ' ■ ■ . ' . v'f p. .

ăîlnlstrul afacerilcr externe. Cor- 
nollu Mfinescu. a, primit un mesaj 
din partea domnului, Giuseppe. Me
dici, , prin care acesta mulțumește 
pentru felicitările care i-au fost a- 
dresate cu ooizla ' numiri! rale In 
funcția de mlnistruial afacerilor ex
terne nl Italiei și Iși exprimă, la 
rindul âău, convingerea că legăturile 
prietenești care unesc cele două țări 
se vor dezvolta șl ,pe viitor.

fi
S-a Înapoiat de la New Delhi 

George Mncovescu. prim odjunct: al 
ministrului afacerilor externe, care a 
făcut o vizita oficială in India ta in
vitația guvernului acestei țări.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
erau prezenți Vasilo Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari suneriori din M.ÂJS.

A- fost de față V. K. Ahuja, am
basadorul Indiei 1a București.

După cum transmite trimisul sp«- 
eiaî Agerpresj Ion Puținelu. în ul
tima parte n vizitei gale In India, 
primul adjunct al ministrului aface
rilor exterfia al Republicii Socialiste 
l^omânia. George Macovescu. a foșl 
oaspetele oficialităților din orașul 
portuar Bombay, Cu acest prilej, 
au fost vizitate Centrul de cercetări 
nucleare dc ln Trombav și Institu
tul de cercetări fundamentale 
„Tata®. Oaspetele ■ român a pur
tat discuții eu dr; H. N. Sathnu.

' președintele Comisiei pentru energia 
atomicii; referitor la cooperarea ro- 
măho-indlanfi in domeniul folosirii 
pașnice a energiei atomice, precum 
?! cu directorul Institutului de cer- 
eelfirl fundamentaleJ ,

* •
Miercuri s-a înapoiat in Capitală 

delegația .Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul Marțian 
Dan. prim-secretar ol C.C. al U.T.C.. 
ministru pentru problemele tinere
tului, care, la Invitația Uniunii Tine
retului Iugoslav, a efectuat o. vizită 
in R.Ș.F. Iugoslavia.
,Pe aeroportul Otopenl. delegația 

a fost' Inflmplnală de secretari și 
activiști al C.C. al U.T.C. A fost pre
zent Ronald Strelec. însărelnatu! cu 
afaceri ad-lnterim nl Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

*
La cea de-a XXV-a sesiune din 

1970. Adunarea Generală u Organiza
ției Națiunilor Unite . o proclamat 
unu! 1973 ca „An mondial nl popu
lației" șl n recomandat statelor mem
bre să-și stabilească un .program na
țional de măsuri și activități li: do
meniul studierii fenomenelor demo-

. ., ......a, i,
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cui, argumentează prin forma șl ca
litatea pe care o dețin hidualmenie 
ambii jucători români, crede că Ti
riac. totdeauna prea reținut, ar pu
tea îl, de astădată, ceva mal darnic 
cu șansele noastre In modul Româ
nia—Australia.

Dar iată șl un fragment, din co
mentariul de ieri seara al uriul 
„neutru" — agenția „Franco Pres- 

; .„„genialul Năsiasc, fina
list Ia Wimbledon, va aduee, in 
principiu, două puncte la meciurile 
de simplu, invingind, probabil, pe 
puternicul Colin Dlbley țl pe vete
ranul de 37 de ani Mal Anderson 
sau pe Cooper. AI treilea punct In 
favoarea românilor ar trebui sâ 
vină de la dublul NSitase—Tiriac, 
una dlnire cele mal redutabile pe
rechi europene. Tiriac, cu toată tre
cerea anilor, n-a pierdut nlmle din 
ambiția și curajul său. El este in 
măsură să Învingă. la simplu pe 
Anderson sau pe Cooper, șl chiar pe 
Dibley, dacă va prinde o zi bună".

Le-am cerut lui Illo Năstase și 
Ion Țirlac «ă răspundă la o tnrre-Ion
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menea, tovarășii Teodor Marinescu, 
membru «1 C.C.-al P.C.R.. și Andrei 
Voia, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șf.‘fi de secție In C.C. ai P.C.IL 

Tn cursul discuțiilor core s-nu des
fășurat lntr-o aimosferă slneoră. to- 
yărășcască, nu Jtast abordate pror - 
blemc privind preocupările ’ actuale ■ 

•' ale celor doua partide șl tn legătură 
cu dezvoltarea continuă o relațiilor 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Libanez.

zilei , fj,
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Conform recomandării. Divizia 
populației din cadrul Secretariatului 
ONU a l’ilțlat unele acțiuni, prin- 
,‘rc care șl manifestări Intemațlo- 
tmle pe diferite teme- nrivlnd feno
menele demografice.

Una din aceste manifestări o con
stituie șl Seminarul Interregional 
privind analiza mortalității, or.w.i- 
zat de Divizia populației a O N.U., 
împreună cu Comisia națlonolă de 
demografie șl cu MInirteroi Sănătă
ții din tara noastră, ta Mamaia. In 
perioada 20 septembrie—3 octombrie” 
n.c., ta eare vor participa specia
liști'din îărl în cura de dezvoltare, 
din (țări dezvoltate, reprezentanți al 
organismelor specializate ale O.NJL 
și spaclaltell din tara nonslră. .

în cadrul marilor aniversări cultu
rale recomandate de UNESCO și 
Consiliul Mondial ai Păcii. Universi
tatea Populară din București a orga
nizat miercuri o manifestare con»- 
crntă împlinirii n 100 de ani de In 
nașterea Iul Tralnn Vuia. IIubItuI pio
nier al aviației românești și mondiale.

Cu acest prilej, dr. Alexandru Dn- 
nielopolu, membru’ al Asociație! in
ternaționale. a Istoricilor de aviație, 
a. evocat momente din viața acfstul 
strălucit fiu al poporului român, lo
cul pe caro 11 ocupă creația sa știin
țifică șl tehnică In istoria dezvoltării 
aviației moderne.

în continuare, dr. ing. Euflmle Moi
sei, directorul Institutului de meca
nica fluidelor și construcției aero- 
spaținle, a vorbit despre activitatea 
tfe constructor de avioane a Iul Tra
ian Vuia. Ing. Ion N. Iacovachl, cer
cetător științific principal la Institu
tul pentru creație științifică șl tehnL; 
că. s-n referit apoi la preocupările și 
realizările Inginerului romăn In do
meniu! energetic!!.

. JAgcrpres)

„Cîntecele Oltului
tnceplnd do astăzi, 3 august, in 

stațiunea Călimânești !$! dau InSIl- 
nlre clteva sute de artiști amatori 
din județele Vllcca, Harghitei, Co- 
vosna, Brașov, Sibiu și Olt, rare vor 
pariielpa la cea de-a IV-a ediție, a 
festivalului folcloric „Cîntecele Ol- B 
tulul’. Timp de 4 zile, formațiile 
artistice prezente Io această mani
festare culturală devenită tradițio
nală vor «ssțlne spectacole In fațn 
oamenilor munci! venlț! la odihnă 
și tratament In stațiunile balneo- 
cllmnterice de pe Valea Oltului. 
Toî cu hcest prilej, va avea loc un 
colocviu melpd'c privind valorifica
rea -folclorului,'un concura de mu
zică populară, precum șl cel de-al 
dollen ura de ceramică Intitulat su
gestiv „Cocoșul do Hurez’.

nlțe care Însumează ffiJO de'toruri. 
Clădirile ne" află in stadiul de- fini
saj. Pentru crearea unor condiții 
ck mal bune.in activitatea de 
Instruire și educare o preșcolarilor. 

■ nu fost alocate in acest an fonduri 
do peste un milion le! cu care cu 
fost procurate 1 -SM măsuțe, 4 5M 
scaune șl o gamă variată de mate
riale dldactieo-educatlve.

RWZAOg' j
,j

O nouă stațiune 
de tratament: 

Balta Albă
La 20 kllometrl.de orașul Rlmni- 

cu Sărat', pe ■șoseaua care duce spre 
Brăila, s-a înființat o nouă stațiune 
-- Balta Albă, recomandabilă În
deosebi pentru cei cu afecțiuni nle\ x. . . . . .. . . . . . . .

i aparatului locomotor. Apa laculut 
’ de aid osie asemănătoare celei a 
ț Mării Negre. Iar nămolul bogat In 
l bioxid de siliciu are calități tera- 
; peuțlce aldotjM calul țlo ia Techlr- 
1 ghiol.

peuțlco aldotpa celui (io ta Teehte-
rrti B

BRAȘOV j

vremea
O nouă centrală 

telefonică 
automată

,.' h ț 
' I

fost Sn geâs- J
■Ișanrt, Mara- ț
nlol, cea tu al 1

î

O SPORT O SPORT-.© SPORT‘0-SPORi
“...J

Ieri In jart i Vremea a fost tn 
rai Instabilă tn estul Crt. 
mureș, Podișul TratisUvarilei, cea ir.nl 
mare, parte a Moldovei, zona subcar
patică a ORonlti țj Munteniei, In nor
dul DobrogeL precum jși In zotra de 
munte, undo ceru! a prezentat ir.no- 
rari mal accentuate; mai ales în cursul 
după-amtezel, clrtd s-au semnalat nvar- 

8sți încalc de ploaie, șl frecvente,.diasc.'r- 
cărl electrice. In rest. A-remea fteb 

” tsi general frumoasa, cu- ccrvJ-.yariamL 
■■ Vina sudat sîgb, pHiâ-Iă potrivit’ 

Temperatura aerului la ora H csclla 
intre 17 grade Ia Dr. Petru Groza șl 
34 grade tn c-liflrițl. In București i 
Vremea a fost frumoasă ț! călduroasă, 
ra cer variabil /nai mult senin. Tempe
ratura maximă a fast de .14 erado

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
B șl S .-.u;c--:. In țâră ■ Vremea va 
in general frumoasă, cu: cer variabil, 
vor cădea avene de ploaie.- mal frec
venta In nord-vestul țării *1 Th zona 
da deal si de munte, Vintul va sufla 
slab, pinfi la potrivit, temperaturile 
minime vor fi csrorinse intre ao șl S3 
grade. Izolat mal coborP.c ia incanulul 
lntervalulut, |w r.-.sxin-.r’e intre 14 șl 
H do grade. In București i Vremea va 
fi tn enseral trismoart. cu cens! va- 
rtabT 'evprabll oloi! <!e arartă durată 
la -ineenuiiil Intervalului, Vlnt giab. 
nf-9 ta potrivit, temperatura ușor va
riabilă, ,

„Hora" — un nou 
ansamblu folcloric j

Ce! mai valoroși interpret! din l 
. rlndurile formațiilor artistice de a- i 

matorl din județ au fost reuniți ln- i 
tr-un onsamblu folcloric omogen, ’ 

. numit „Hora", menit să valorifice \ 
mai bine creația folclorică de pe 1 
actâle meleaguri. Printre membrii ’ 
ansamblului se află vestlțli cimpo- l 
teri din Perlenl. taraful șl dansa- ? 
lorii din Negrești, o formație dc k 
datini șl obiceiuri de iarnă. Primul ; 
spectacol a! noului ansamblu a avut ’ 
toc la Casa de cultură n sindica
telor din Vaslui și n fost dedicat 
fruntașilor in Întrecerea sociailRlă. 
în ncesi’e zile.' ansamblul „Hora" 
participă la Festivalul național de 
folclor de pe litoral.
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La 1.1. L. „Banatul" 
NOI TIPURI 

DE M0BII1ER
TIMIȘOARA, —, (Corespon

dentul „Scinlcli", Cezar Ioana) : : 
întreprinderea „Bănuțul", una 
din cele 7 unități «‘producție 
din cadrul Direcție! de industrie 
locală a Județului Timiș, 3i-a 
Sito-ll amil acesinilgnma :sorti- 
mahtelor de mic, mobilier ți 
mobilă corp cu R no! produse, 
printre care man dc birou 
„Mercur”, balarjoaral „Alba”, ’ 
camera de z! ..Ileana îl" șl gar
nitura de hol „Elegant". Ele re 
disting prin linie modernă șl fi
nisaj de calltale 1 superioară, 
Totodată, au fost reprolectate, a- 
.tudiîdu-H-se îmbunătățiri fur.c^ 
țlonnle și de aspre', camera 
combinata „Minen-h", garnitura 
„Ciobănașul”, patul „Elegant” 
șl altele. în vederea diversifică
rii in continuare a'.nomenclato
rului de fabricație au tos” crea
te, peste sarcinile planului teh
nic, proîolipurile unor noi sorti
mente caro vor intra ln curlnd 
tn producția de serie. Intre a- 
caiteu se numără biblioteca 
„Adam" șl garnitura de bucătă
rie „Scufița roșie", prezentate și 
li recenta expoziflă a economiei 
Iacale a județului Țlmlș, ur.de 
s-au bucurat de aprecierea pna- 
hlmă a cumpărfitorllbr’. Mobi
lierul realizai ln I.I.L,„Banalui“ 
Timișoara este deosebit do 
solicitat, allt de beneficiarii In- 
terni. cit și de ce! din Anglia, 
U.R.S.S., R. F. a Germaniei, 
Franța, Olanda, Israel ete. Răs- 
punzind cererilor din ce In ce , 
mal mari, colectivul de aici a 
produs, pe3!o"£arclhne de'plan 
po 7 luni, mobilier In valoare de 
3 milioane lei, depășlndu-șl. 
totodată, planul de livrări, la 
export.

T

Popas la Malu
Tn drum spre iltornl. In Molii, i 

' poarta de intrare ln județul Jalo- ’ 
mița, un motel cu restaurant tu- ț 
rix’.îe și căsuțe do vacanță invita la 1 
poțws. Nu peste multă vreme, ama- i 
tor!! de pescuit se vor putea re- ’ 
crea pe malul lacului din apro- l 
piere, care urmează să fie amena- . 
jat In derate zile. în Imediata a- * 
proplcrg- a popasului turisUc, o sta- l 
țle autoservlce, dotată că toate . 
Instalațiile de spălat,, gresat și pen- 1 
tru diferite reparații auto Lș! oferă 
prompt serviciile.

' A fost dată In exploatare, Înainte 
l de termen, cea de-a doua centrală 
i telefonică automată *a municipiului 
) Brașov. Noua centrală, amplasa s& 
I In cartierul „Steagul roșu", are o 
l ■ capacitate de.3 OM) Uni! și este do- 
J tată eu Instalații moderne, aslgu- 
1 rate tn cea mni mare parte de in- 
î dustrln noastră. Centrala, cujșl e- 
i difieiul căre-o adăpoatc&e, £stc o-

/

bare pe care o pun Insistent citi
torii : Cine vn învinge in cealaltă 
semifinală. Spania — S.li.A: ? Atei 
părerile ambilor au coincis cu de- 
săvlrșlre : echipa spaniolă deține 
prima șansă fiindcă are trei j.ucă-J 
lori foarte buni. Oranies. Gimeno, 
Gisbert, adică o formatter-tocmai 
bună pentru tipul' de compellțle 
cum e „Cupa Davis’. Șl, adaug nici, 
regretul cu care au făcut această 
apreciere tenfșmenll români, dor
nici, legitim la urma urmai, de o 
revanșă cu ’Stan Smith ?! com
pania pentru acele două Chailenge- 
roundurL.

Astăzi, la prinz, va avea loc ședința 
tehnică. AstAzL 
ponența exactă
ne, ordinea tn care își vor confrunta 
jucătorii puterile, precum si ora În
ceperii partidelor. Tar do inline vam 
urmări din priviri și din suflete „ce! 
mol însemnat meci pe j?are l-a jucat 
vreodată echipa de tenis a României 
pe teren propriu" — cum șpuhea Ion 
Tiriac.

Valeria MIRONESCU
s :, i ■ ■■■■

.... vu avea loc ședința 
deci, vom afla com-

_____ a formației australie
ne, ordinea (n care iți vor confrunta 

ceperll partidelor. Jar de mllno 'vjm

i

Forma|iile Spaniei și S.U.Â. pentru semifinala 

de la Barcelona f

v

A fost anunțată componența echi
pelor americană șl spaniolă pentru 
semifinala Interzonală o „Cupei Da
vis’ ce va avea Ioc In zilele de 4, §, 6 
august in Barcelona. S.li.A.: Stan 
Smith, Tom Gormnn, Eril; van

J Salomon, căpitan ne- 
nls Ralston ; Spania : 
into. Andres Gimeno.

Dill eu, Harold 
Jucător, Den
Manud '' .Ora;. -^.JMMMMMM
Juan Gisbert, Antonio Munoz, căpi
tan. Jnlmc Bortroll. Arbitrul InUlnl- 
rli to fi italianul Carlo Martini..
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„Satul olimpic44 și-a deschis porțile!
„Satul olimpic" do 10 MQnchen. 

deschis oficial marți dimineață, 
și-a intimplnat p-lniil oaspeți : circa 
100 de sportivi șl antrenori din fi 
țări. Primii care au intrat pe por
țile satului olimpic au fost canoiștîl 
austrieci Steindl șl Mullnerltech. 
urmați de baschetbalișm și călăreții 
din lotul țării gazdă, de canolșUi șl 
cicliștii din R.D. Germană, ‘de cițlva 
sportivi canadieni, elvețieni și de 
călăreții mexicani sosiți moi devre
me pentru a prelua caii oferiți de 
găzde (caii mexicani au fost Inter
ziși la J.O., pentru a împiedica râs- 
pindlrea unei eventuala epizootii). 
Proaspeții locuitori ai „satului ol!m 
p!c“ s-au declarat satisfăcut! de a- 
cest complex ultramodern, cuprin- 
zlnd -’iO de Imobile, ce vor putea 
găzdui In timpul Jeturilor Olimpi
ce 14 6*3 de sportivi ți oSclall. Sa
tul olimpic este Izolat de exterior 
priniff-un grilaj Inall de do! metri,

lar cartierul i rezervat sportivelor 
(supranumit șl| „Micul Maroc", pen
tru căsuțele'sale cu terase ce anun
țase de locuințele unui „Casbahri 
este, la rindul său. separat, prinlro 
„barieră" dteereîă, dar. se pare, efica
ce. Ansamblul de clădiri și instalații 
din „satul olimpic* este 'jpuijsub au
toritatea. unui „primar* — Walter 
Troeger. care este și secretar al Co
mitetului olimpic vesl-germarr. 
.,Primarul“i'?e£& notUrit . să mențină 
ordinea in sațul olimpic, să ofere 
condiții optime nu numai de con
fort, dar și de liniște par'Iclpanțilo: 
la J-O. In aeesj scop s-au luai unele 
măsuri : se Interzice prezenfa anima
lelor mascotă, introducerea de alcool 
•rare <Mte prohibit in salul oiimplc 
Intrarea perioânelor străine ‘etc.

'Majoritatea., clădirilor d!n sntui

ș prohibit în salul olimpic 
perioinelor "strălr.e ’etc.

,__ .—.lalea, clădirilor d!n ’sntuj
olimpic vor. dtjvenl după țerminarețî 
jocurilor .case ido locuit, cămine stu
dențești, școli ele.

(Unnore din pag. I)
.—.— ------------------—
lucru, caracteristică unor asemenea 
intilnlri. cele două părți au procedat 
Ia examinarea amănunțită a modu
lul In caro ou fost duse la îndeplini
re recomandările și hotârldle sesiu
nii anterioare a comisiei.

Perioada scurtă care; a trecut de 
la sesiunea anterioară a comisiei (de
cembrie 1971) este caracterizată de 
realizarea unor importante acțiuni 
de colaborare economică, concretiza
te in perfectarea contractelor cores
punzătoare pentru livrări reciproce, 
printre care menționăm ulUnle- ener
getice pentru folosirea gozelor de 

_ _____ .'I.---.-..,____pentru 
Industria siderurgică, chimică etc.

fiitlinirile de lucru care au avut 
toc. în nceaslfl perioadă, cu diverse p- 
cazli. Intre tovarășii Gheorghe Ră- 
dulesKi. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, al Republicii Socia
liste România, șl M. A. Le-socîko. vl- 
eeprcședlhie al Consiliului d® 
Miniștri al U.R.S.S. - președinții 
celor doufl părți tn comisie — intii- 
nirile intre miniștri și a!ți factori do 
răspundere din ministere și organe 
centrale economice din cele două 
țări, precum și reuniunile grupelor 
mixte constituite pe diverse ramuri 
economice su creat condițiile necesa
re examinării diferitelor acțiuni con
crete de colaborare șl cooperare o- 
conomlcl in domeniile respective. 
Comisia a considerai ca un- fenomen 
pozitiv această Intensificare a . con
tactelor Intre factorii răspunzători 
de dezvoltarea diferitelor ramuri c- 
caanomlce.

Semnarea, tot la această perioadă, 
a acordului romăno-sovletlc in do
meniul turismului, precum și a pla
nului de colaborare Intre Consiliul 
Național pentru Știință șl Tehnolo 
gle din Republica Socialistă Româ
nia șl Comitetul de Stat pentru Știin
ță, și Tehnică d!n U.R.S.S., a tos' 
considerată de comisie drept o dova
dă In plus o dorinței reciproce de a 
dezvolta, pe planuri multiple, cola
borarea economică șl tchnlco-ștlin- 
tiflcă.

în recenta sesiune, comisia a pro
cedat șl in examinarea ncțlunltor tn 
curs de- desfășurare, precum șl a 
unor no! propuneri.

Astfel, s-au convenit măsuri In ve
derea Inițierii șl finalizării, încă ir 
anul 1572, a tratativelor pentru li
vrări de ulllnje, ca de exemplu li
vrarea de către U.R.S.S. a utllajeloi 
pentru bateri! de cocsificare, utilaje 
mec.injce șl electrice pentru Instalații 
de turnare continuă n oțelului li 
ricburi. pentru laminorul oțeluriloi 
aliate și laminorul de dresare pentru 
bonzi de oțel laminate ia rece, exe
cutarea lucrărilor de proiectare, pre
cum șl livrarea din U.RJLS. a utila-

ițlonăm utilaje 
getice pentru folosirea gazele 
furnal șl de cocserli. utilaje

r

ț I

în industria locală 
gălățean*

0 bogată gamă 
de produse

GALAȚI. — (Corespondentul 
^Scîntell., Tudorel Oaneea) : în 
ultima '.Teme, produsele color 
țialru ’unități ale întreprinderii 
județene da industrie locală din 
Galați sini tot mal mult eoUcÎ- 
lale de beneficiari. Ale! se pro
duc peste de sortimente, 
multe din uceatea fiind expor
tate In Franța, Olanda, li. D. 
Germană, IL F. a Germaniei, 
U.R.S.S., Austria, Suedia, Ca
nada etc. înlr-o convorbire cu 
tovarășul Inginer Dumitru ,Mq- 
l-ic. directorul Direcției județe
ne de industrie locală Galați, 
am aflat <a dezvoltarea șl 
diversificarea continuă a pro
ducției, onorarea In termen 

„ a contractelor încheiate, - reall- 
| zdsâa-> JlecAnil .țjroflus la un nlrt, 

veț.calltatly: rit" mul biuo pentru. 
»a satisface pretențiile'și gustar 
C rilo beneficiarilor, constituia* 

preocupări de prim ordin pen
tru toți lucrătorii din unitățile 
Industriei focale gălâțene.

— în acest scop — ne gpune el 
— aplicăm o seamă de urocedee 
tehnologice”- noi, urmărim creș
terea numărului secțiilor de pro
ducție. acordlnd, totodată, o a- 
tențle sporită profilării șl spe
cializări! acestora. Unul din 
principalele obiective ale acti
vității noastre îl constituie. In 
nce!aș! timp, lărgirea șl diversi
ficarea gamei de produse. Nu
mai In acest m, numănil sorti
mentelor produse de industria 
locală a Județului nostru va 
crește eu încă 73.

ft

Transportul 
în comun — 

1 dezbatere publica 
I “ .5 . ' -[l

în pavilionul de expozlplfidin 
strada Aurei Vtaicu a fost expus 
pentru dezbatere publică studiul 
privind orgonizarea șl sistematiza
rea .transportului in comun în ora
șul Cluj. Studiul a fost întocmit de 
cabinetul țifdețeân pentru proble
mele de organizare științifică a 
producție! șl n muncii. Machete, 
p’ar.șe, grafice relevă factorii care 
justifică șl Impun măsuri do siste
matizare și modernizare a rețelei 

____ _____,__ ___„ ,» rutiere șl n mijloacelor de transport 
Valea Roșie șl Cralovlța — con- In comun In perspectiva dezvoltfi- 
slructorii Înalță no! creșe.ș! grâul- dl ta continuare a orașului.

'DOLJ

Bucurii mari 
pentru cei mici

în noile cartiere ale Cralovel — 
Valea Roșie șl Cralovlța — co:i-

■ - fi -i

de Intciwlficare a eola- 
. berării și cooperări! In

roase domenii, ca, de exemplu : 
ai industriei electronice și de 
aulbmaliricrl, mașinilor unelte- șl

tor Ini vederea livrării'din România port, tractoarelor și mașinilor agri-'
către U.R.S.S a unor articole teh- cole, Instalațiilor și, utilajelor pen
nice din cauciuc, pe perioada plnă la 
încheierea cincinalului actual, livrări ■ 
suplimentare de produse ale Indus
triei prelucrătnnrș b țițeiului ■/. ale 
Industriei petrochimice. Instalația de 
cocsare îniirziats, livrări pe o pe
rioadă, Îndelungată (107S—1EȘ0) de 
vagoane de marfă și elaborarea de 
propuneri In vederea cooperării ta 
fabricația acestora, livrări de utilaje 
pentru instalații de rafinare a țlțelu- 
lui cu capacitatea de 0 milioane toni 
pe an fiecare etc.

jelor pentru producerea Izolatorilor lltățlle 
suspendați de sticlă, utilaje necesa
re instalației pentru producția de d- 
clohexanonă ele.

în accla.și timp, s-au convenit mă- --------- -
suri pentru intensificarea tratative- mecanici! tino, mijloacelor de trans-

Instalațiilor și utilajelor pen
tru industria chimică, petrochimica 
șl de prelucrare a țițeiului, mașini
lor șl utilajelor pentru Industria u- 
șp’atră și alimentară, pentru Indus
tria lemnului și a celulozei ș-a.

Allt partea română cit și partea so
vietică au subliniat Influența favora
bilă pe care o exercită asupra dezr 
voltârii relațiilor economice dintre 
cele două țări recomandările făcute 
țărilor membre do către sesiunea a 
XXVI-a a C A.E.R., privind Intensi
ficarea activității de colaborare o-

Sesiunea a recomandat să sa dea conomlcă In toate ramurile produc- 
sardnă organelor corespunzătoare țle! materiale, științei si tebmell. re- _ll_ ____ • „ X   „ — r.- _ «3 A ^1 (WllCa ml 3-* ri/'./t’A —din fiecare țară pentru a conveni ac
țiuni de cooperară șl specializare In

comandări care au In vedere adop
tarea da noi măsuri pentru Infăptul-

?

Jl-' , ’ ..S; :
„ , al anului curent, șă Înceapă lucră-
nume- rilo bilaterale de coordonare o pla-

' nurilor dc dezvoltare a <
țlanale a fiecărei țări, pe perle:__
cincinalului viitor (1070—1980). Se vl 
da sarcină orșanelor centrale de pla
nificare și celorlalte organe centrala 
st urmărească, l'n procesul coordo
nări! planurilor, elaborarea de pro
puneri care să vizeze lărgirea, înten-' 
slKcarea și diversificarea colaboră-; 
rll economice reciproce, precum și 
creșterea continuă n volumului 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țâri.. .
. Un domeniu aparte In cadrul lu
crărilor reslunii l-au constituit 
schimburile reciproce de. mărfuri. 
Față de realizările din cincinalul tre
cut, volumul schimburilor reciproce 
de mărfuri pentru actualul cincinal 
prezintă o creștere de circii 32 la su-j B 
tă. Realizările din unu! trecut — o 
rareștere de circa 3,9 la sută față dd 
contingentele prevăzuta in protoroluli 
comercial pe anul respectiv — au dat 
temei sesiunii să, aprecieze că exls-4 
tă rezerve Importante In creșterea 
substanțială a volumului schimburilor 
reciproce de mărfuri.

în acest sens, sesiunea a stabilit 
ca plnă ta sflijltul anului 1072 să 
se analizeze posibilitățile de larg're 
a •ivrăriior reciproce pe anii 1073—' 
1073. peste prevederile acordului de 
lungă durata, in concordanță cu po-! 
tcnțlalu! economic In continuă «meș
tere al celor două țări.

Multitudinea de probleme înscri
se paj agenda de lucru a sesiunii 
demonstrează, pe de o parte, complet 
xltatea relațiilor economice dintre 
cele două țări. Inr pe de altă parte; 
dorln'să șl Interesul acestora de, a lăr
gi șl mal mult domeniile colaborări! uzif.o crS î » 1 I ■*, R1 SIVUUiVVTI "U-rt 
ciproce. de a diversifica formele ?! 
metodele de cohborarc economică' 
de specializare șl cooperare in pro-: 
ducțleî de cooperore In domeniul 
îtiințel și tehnicii.

Relațiile de colaborare șl coopera
re ale Republicii Socialiste România 
cu Uniunea Sovietică, țara vecină șl 
prietenă,, cu un mare polnnțla] eco
nomic, cu -emareabile realizări teh
nice șl științifice, au cunoscut șl cu
nosc o dezvoltare continuă, ■'pe mul- ' 
tipie planuri. Recenta sesiune n Co
misiei : interguvemamentaîe româno-' 
sovietice de colaborare economicii 
— Sleind bilanțul activități! depuse 
de organele competente din fiecare 
țară In acest domeniu — a elaborat 
recomandări concrete in scopul lăr
giri!, diversificării și intensificării ln 
continuare a netivltățl! de colabora
re economică șl tehnfco-știlnțifică, 
recomandări a căror realizare to du

ce. fără îndoială, ln Întărirea pe{ 
mal departe a prieteniei dintre 
cele dâțiă țări și popoare. In concor
danta cu Interesele reciproce, eu In
teresele Întăririi unității șl coeziunii 
tarilor7 socialiste, ale cauzei păcii .țl 
prog-eiulurin luuia.

' - ■ >

uonare o pia- 
economlci tuw 
. pe perioada

producții! Ln diferite ramuri și do- rea prevederilor Programului com-
sncnll in care părțile și-uu mnnifes- plex. După cum se știe, cu prilejul ....

’ ---------- - acelei sesiuni a C.A.ER.. reprezea- ^economice și tehnlco-stllnllflcc re-

;ți România, au semnat convenția ge-.... .. . jB. (jyjj.

p* nu_■a. a combinatului de celu-
_  , Jst-lllm. Acum, le sesiu-

va determi- nea Comisiei inlerguvernamentale,
' ’ . ■ . . ‘ d<

resort din ambele țări, cu participa-

uit reciproc Interesul. , . uceiei sesiuni s ua.c>n., repreznn-
■ In industria chimică, de pildă, se tanți! țărilor Interesate, printre caro 
arc In vedere cooperarea la con
struirea in România n uzinei pentru 
sodă caustică, clor șl produse cloru-

nerală privind participare 
MMM .—II__  alruirea po teritoriul U.li S.

rate, precum șf organizarea colaborâ- viul Angara, a _
di in producția fibrelor chimico ț In iotă de Ia Cst-I".„ 
Sndusftiâ siderurgică se 
no Interesul ’ 
la realizarea In__—__ ..p..,.----  .
pacilâț! de producție de table sub

copertei metalice sL. nerhctollce ; Io gentezeînceperea ■tratativelor pentru 
.nn-irn.’inin. <is mnein pregătirea acordului bilateral referi

tor la realizarea obiectivului Indus
trial amintii, astfel ca acordul aă 
pontă f! perfectat pină la sHrșlțul 
dnuiul 1972. Sesiunea a examinat, de 
asemenea, stadiul de pregătire a pro
iectelor de convenții generale — si
milare celei referitoare la combina
tul de Ia Ust-Ilim — cu privire la

tulul de azbest de la Klembaovsk 
cu privire Ia colaborarea in construi
rea uzinei metalurgice de Ia Kursk 
precum și cu privire la construirea 
unor noi capacități pentru extracția 
minereurilor și producția de cupru, 
nichel șl bioxid de titan.

S-a convenit ca, in trimestrul Ill

crurglc.. —___ ..... ___ „__________
părților in participare® ) părțile au convenit rai organele de 
in Romfinlo a unor ca- comerț exterior ți ministerele d.:

jlrl din oțeluri aliate șl table cu a ren organelor do planificare, să ur- 

domenlui construcțiilor de mașm 
grele energetice și de transport vot 
fi elaborate propuneri de specializa 
re șl'cooperare In producția de echi
pamente și utilaje pentru central' 
atomo-eleclrice, vor ti examinate țp 
delimitate' posibilitățile de colabora
re In domeniul producției motoareloi
Diesel navale scmlrapide ș.o. ; In' __ —.__________ .......... _ M
domeniul Industriei constructoare d< colaborarea In construirea combina- 
mașlnl pentru Industria ușoară și' ' ■ ■ ■ ■ - ■ ■ — •
alimentară sesiunea a constatai că 
ministerele de resort din cele doufi 
țări au stabilit o «camă do âcțîun1 
dă cooperare.

S-a convenit ca organele compe
tente din ambele tar! &â examineze 
pînă la finele anului curent poslbl-

a'
i

Ji
i

kllometrl.de
ur.de


HANOI CHILE GREVA GENERALĂ A FEROVIARILOR ITALIENI
DECLARAȚIE DE PROTEST A M.A.E. 

AL R. D. VIETNAM
IL1NOI 2 (Agerprcs). — M.Al^E. al 

R.D. Vietnam a dat publicității o 
declarație do protest In legătură cu 
noile bombardamente americane, 
Informează agenția V.Nuă.

Paralel cu raidurile împotriva 
orașului Halfong. Întreprinse In ul
timele zile, avlhțin’ americană a 
bombardat, luni,-zone dens, populate 
din numeroase provincii ole R.D. 
Vietnam. în aceeași zi, avioane 
,.B-52" au efectuat raiduri asupra 
■provinciei Quang Blnh, iar nave 
militare americane au bombardat 
sate do coastă din provinciile Nghe 
An, Ila Tlnh și Quang Blnh. Tot
odată, subliniază declarația, avioa
nele americane au'atacat In mod 
deliberat populația angajață In re
pararea digurilor bombardate din 
provincia ila Tlnb. Numeroși civili 
au fost uciși sau răniți, iar multe 
locuințe, așezăminte culturale șl

economice au fost transformate in 
ruine.

*
TOKIO 2 (A ger preș). — Președin

tele- Universității din Hanoi, Nguy 
Nhu Kontum,-a declarai, Intr-un 
Interviu acordat agenției japoneze 
Kyodo, că p* xerid de zone alo R.D. 
Vietnam, prinfig' rare șl cea a capi
talei. slnt amenințate de inundații 
In viitorul sezon ploios, ca urmare a 
faptului că bombardamentele efec
tuate do aviația S.U.A. au provocat 
avarierea sistemelor de diguri. 
Kontum, rare se află In Japonia 
cu prilejul celei de-a NVIII-a Con
ferințe Internaționale împotriva 
bombei atomice și cu hidrogen — 
Gensulkyo —, a precizat că In pe
rioada aprille-lullo aviația ameri
cană a efectuat, In total, 135 raiduri 
nsupru digurilor, dlstrugindu-le In 
53 de puncte. Au fost avariate, de a- 
seritenea, 40 de ecluze.

Un Interviu al ministrului de externe al G.R.P.

al Republicii Vietnamului de Sud

MO’JOPfiini Câ'srn"
TRECUT SUB CONTROLUL 

STATULUI .
SANTIAGO DE CHILE 2 (Ăgcr- 

pres). — Guvernul Unității Populare 
a hotărit șă preia controlul asu
pra puternicului monopol de gaze 
„GAiiCO- — transmite agenția 
Prensn Latina. Patricio Palma, șeful 
Direcției chiliene n Industriei șl co-, 
marțului, a menționai că această ho- 
lărlre n fost adoptată in vederea 
normalizării aprovizionării cu aceste 
produse.

După cum relevă Prensa l.iHnri, 
monopolul „GASCO" aparținea 
mal multor grupuri financiare cu' o 
orientare de dreapta, muncitorii a- 
ceslei întreprinderi soildlind de mal 
multă vreme naționalizarea el..

Consiliul' reformei agrare .din 
Chile, condus de ministrul ngricul- 
turli. J.' Chonchol. a hotărlt expro
prierea altor 33 de latifundii, avind 
o suprafață de 15 OM hectare. Plnă 
In prezent, gudernul .Unității Pbpu 
lare a expropriat 3 053 de mari p 
prietâțl agrare, totallzlnd 12 mill 
ne he ci are. . ,

f

ROMA 2. — Corespondentul ‘ Agerpres, N. Pulcca, 
transmite i tnceplnd de miercuri scara. Sa toată- Italia 
sc desfășoară greva generală de 2^ dc orc a oamenilor 
muncii de la căile ferate:

- f'7 , f : ■ ; M ; 1 t : 7 ’ ■’ ‘ j " ■
Mii de trenuri, aproximativ 6 (MM) de Manifesiindu-și solidaritatea activă 

garnituri afectate transporturilor de cu greviștii, oamenii muncii din si
derurgie,'industria chimică, textilă, 
construcții edilitare, muncitorii agri
coli șl alte categorii do salartați sub
liniază că lupta dusă dc muncitorii 
dc la căile fcrale sc înscrie in cadrul 
bătăliei generale a oamenilor muncii 
din Italia împotriva exploatării, că ea 
întărește frontul comun do luptă Îm
potriva celor care încearcă să contra
careze cuceririle obținute de sindi
calo șl să submineze unitatea de ac
țiune n oamenilor muncii.

Confetlerațln celor trei mar! cen
trale sindicale - C.G.I.L., C.LS.L. șl 
U.I.L. — a hotărit să ec întrunească 
Imediat după terminarea grevei 
pentru a stabili efectuarea unor noi 
acțiuni de luptă. Se urcwetle ca. 
dată nu se va manifesta o atitudine 
pozitivă din partea autorităților, o 
nouă grevă generală să albă loc ln 

douli Jumătate n lunii a

călători și 4 OTd destinate traficului 
de mărfuri s-au retras dn gările cele 
mal apropiate, parollzlnd astfel În
treaga rețea feroviară italiană. De a- 
semenea, au fost blocate punctele de 
transbordnro a trenurilor spre Sicii 1a 
și Sardinia, a Incctot orice activitate 
de Întreținere din depouri șl ateliere, 
au rămas fără pază barierele de rale 
ferată.

Această, nouă, șl puterhlcă acțiune 
grevistă a, celor 215 Glffl de feroviari 
Italieni a fost declanșată unitar de 
către sindicale In sprijinul rcvcndl- 

“cărilor pentru Îmbunătățirea condi
țiilor de muncă șl de Irul, pentru a 
determina autoritățile, să întreprindă 
măsuri concrete de modernlznțe a 
transporturilor pe căile ferate, șl 
după ce, de aproape un an, trutatl- 

‘vele cu guvernul, privind platforma 
revendicativă n sindicalelor nu 
dus la nici un rezultat pozitiv

HAVANA 2 (Agerpres). — Nguyen 
Thi Dlnh, ministrul afacerilor ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu nl Republicii Vietnamului > 
do Sud, șeful delegației G.R.P. la 
conferința cvedrlpartită de la Paris

Adunării Generale a O.N.U.
PEKIN 2 (Agerpres). — Guvernul 

R.P. Chineze sprijină includerea pe 
agenda sesiunii din toamnă a Adu
nării Generale a O.N.U. a punctului 
intitulat „Crearea de condlțLl favo
rabile peniru accelerarea reunljOcăril 
lndepcnddnte șl pașnice a Coreei" 
— punct propus de. Algeria șl alte 
12 țări, cărora China 11 s-ă asociat 
In calitate do coautoare — scrie 
ziarul „JenminJIIjao", organ ol C.C. 
al P.C: Chinez, Intr-un edltoriaL

Descriind noua situație care s-n 
creat In Peninsula Coreeană, .In ur
ma-publicării declarației comune o- 
Nbrdâlii! ț! Sudului 'Cârdol, cbtIItip 
rialul subliniază că punctul cerut sfi 
15b’"lffclus po .ff^Tida ©MU? cbnsir- 
tule o reflectare a acestei Blțuațft 
noi și, tn același timp, dă glas dorin
ței generale a țărilor șl ‘popoarelor 
lubltoiire do dreptate șl pace din lu- 
mea Întreagă. Kn r&spundc In cea 
mal mare măsură cerințelor timpu
rilor actuale, subliniază ziarul, plo
dind pentru Înscrierea acestui punct 
ca o problemă urgentă a agendei ce
lei de-a 27-n sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Fără nici o îndoială, 
reprezentanților R.P.D. Coreene, co 
parte Interesată, trebuie să II se 
permită să participe ia discutarea 
problemei coreene do către Adunare.

in problemele Vietnamului, care a 
condus delegația G.R.P. și a Fron
tului Național dc Eliberare din Viet
namul do sud in vizita oficială în 
Cuba, a acordat, la plecare, un In
terviu agențlol Prenra Latina.

„Reîntoarcerea mea la convorbirile, 
cvajlrlpartite de la Paris, a spus, 
Nguyen Thl Blnlt, semnifică hot&ri- 
rea de a găsi o soluție echitabilă 
conflictului vietnamez. Cu toate a- 
cestea, pină In prezent, guvernul 
președintelui Nlxon a ignorat realis
ta tea".

Nguyen Till Blnh a subliniat fap
tul că pături, largi alo opiniei pu
blice americane. In rlndul cărora se 
numără personalități proeminente, se 
pronunță împotrivii războiului din 
Vietnam „pentru că înțeleg că acest 
război este nedrept, provoacă un 
maro număr de victime omenești și 
distrugeri materialo șl este finanțai 
din sudoarea poporului american".

Ministrul afacerilor externe al 
G.R.P. a declarat că legăturile prie
tenești dintre Vietnam și popoarele 
Amerlcli Latine so întăresc continuu.

*

WASHINGTON 2 (Agerpres): — 
Senatul american a respins marți cu 
50 de voturi, contra 33, un amenda
ment prezenlat de senatorul George 
McGovern, candidatul democrat la 
funcția prezidențială, care cerea re- 
duc^Ă, crediieloc. ochtaȘtlo-
nnrea de armament de la 20.3 mi
liarde, dolari la 16,3 m.iflurde dolar).- 

în discursul rostit pentru trprljini- 
rea primei aale Inițiative sennlorinle, 
George McGovern a respins acuza
țiile formulate anterior de pre
ședintele Nlxon in privința i>oil!llcJi 
financiare, aflrmlnd : „Trebuie să 
luăm in considerație adevăratele 
cauze ale inflației. Aceasta, c cauzată 
de războiul necugetat dus in Indo
china, de bombele, gloanțele, avloa- 
neio șl rachetele pe caro noi le de- 
pozltăm tn stocuri enorme, dincolo 
de orice nevoi raționale".

IRLANDA DE NORD

Ostilitățile 
au fost reluate

BELFAST 2 (Agerpres). — Calmul 
relativ instalat in Irjșhda de Nord 
după operațiunile trupelor britanice 
de Înlăturare n baricadelor din car
tierele celor două comunități reli
gioase ri fost întrerupt miercuri de 
explozii șl violente schimburi de 
focuri. La Belfast și Londonderry 
trupele, britanice nu fost din nou 
ținta atacurilor unor elemente alo 
Armatei Republicane Irlandeze. Tot
odată, reprezentanții comunității 
protestante au reluat, fixaiL după ce 
două persoane aparținlnd acestei 
comunități uu fost ucise. După cum 
Informează agențiile Internaționale 
de presă, In cursul alei de miercuri 
la Belfast au fost ridicate noi ba
ricade.

Convorbiri economico polono-amencane
iVARȘOVIA. 2 (Agerprcs). — Marți 

a sosit la Varșovia o delegație eco
nomică din Statuie Unite ale Ame- 
ricll, in frunte cu ministrul comer
țului al acestei țări, Peter Peterson. 
In aceeași zl. -la Ministerul Comer-

țulul Exterior ol R.P. Polone au În
ceput convorbiri privind comerțul și 
relațiile economico polono-ameri- 
cane. Delegația poloneză este con
dusă de ministrul jdo resort, Tadeusz 
Otachowsld.

ale Industriilor construcției de ma
șini, chimice fl farmaceutice, pre
cum țl de mărfuri de folosință in- 
delungată. In ce privește importu
rile, Polonia este interesată in a- 
chizlționarca de utilaje țl mașini, de 
tehnologii moderne yi licențe.

De asemenea, scrie ziarul, ar fi 
de dorit stabilirea unor contacte țl 
legături de cooperare tehnică intre 
întreprinderi poloneze și americane. 
In schimburile cu S.Uul., Polonia 
sa-bucură de clauza națiunii celei 
mai favorizate. Cu toate acestea, ii 
practica comercială se aplică inci 
numeroasa reguli care se opun efor- , 
turllor de lărgire a schimburilor 
reciproce. Este vorba, in‘ special, de 
limitările la exportul unor -produse 
industriale, precum țl de anumite 

-----... .—_ ...... .. „---- greutăți in acordarea de credite ți 
produse alimentare țl materii prl- garanții la contractele da export, 
me. in timp ce importul acestora . ■ rt în— '■= I

în legătură cu vizita in Polonia a 
ministrului comerțului al S.U.A., 
Peter Peterson, starul „Slowo 
Poicszechne* a publicat un articol, 
reluat de agenția P.A.P., referitor 
la relațiile comerciale polono-ame- 
ricane.

In schimburile comerciale ale 
Statelor Unite cu țările socialiste, 
scrie starul, Polonia ocupă locul al 
doilea, după Uniunea Sovietică. 
Ponderea S.U.A. In exporturile po
lonele in 1ST 1 a fost de 2,7 la sută, 
Iar in importuri de 2,1 la sută. In 
felul acesta, S.U.A. ocupă locul al 
S-lea in exporturile poloneze țl al 
9-lea in Importuri. Structura schim
burilor de mărfuri polono-âmerica- 
ne nu poaig fi apreciată ca favora
bilă, deoarece aproximativ 90 la 
sută se realizează prin exportul da

me, in timp ce importul ____„__
din S.U.A. reprezintă doar 50 la 
sută. Structura aceasta atestă faptul

Hiățiie lărgirii substanțiale a schim
burilor de mărfuri. Se pune pro
blema activizării comerțului cu 
mărfuri industriale, Polonia, puțind

R. P. UNGARĂ

bazele 
celor' 
acest 

de co

in ultimii ani se observă o in- 
vlorare a contactelor economice ții

urma 
timp 

la

îs „ „„ tehnico-țtiintifice directe intre Po-
wi H^Hrdrfl JuhitJnUa^a^hUn !onla ’*■ S.U.A. Se poate spera că 
HiatilP Urnirii tuhrtantlale a sehtm- nc!ua!a a ministrului Peter- .

ton va reprezenta un pas pe calea 
activizării acestor contacte,, scrie, 

să-șl mărească livrările de produte ln încheiere, ziarul polonez.

VENEZUELA

TRIPOLI 2 (Agerprcs). - în 
convorbirilor care au avut loc, 
de trei zile, la Tobruk șl apoi 
Benghazi, delegația egipteană, con
dusă do președintele Anwar Sadni, 
și delegația libiaita, condusă de pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, Moamcr El Geddnfi, 
nu hotfirit să realizeze o uniune 
completă Intre Republica Arabă E- 
gipt șl Republica - Arabă Libia, a- 
nunță un comunicat oficial dat pu
blicității simultan la Cairo șl Tri
poli șl transmis de agenția M.E.N.

Potrivit .comunicatului, In vederea 
înfăptuirii uniunii preconizate s-a 
căzut de acord asupra creării unui 
coma rula meni politic unificat, a pă
rui compoziție va fi holărită de 
tre cel doi președinți, șl care

avea sarcina de a desemna 
realizării unității depline a 
două republici. De asemenea, 
comandament va crea o serie 
misii mixte, care vor avea drept a- 
tilbuții stabilirea bazelor de unifi
care In următoarele domenii : pro
bleme constituționale, organizații 
politice, apărarea și securitatea na
țională, slstemcle-economlco, jurls- 
?rudența, sistemele administrative șl 
Inanciare, educație, știință, cultură 

șl Informații.
în etapa finală, comandamentul 

politic unificat urmează să adopte 
versiunea definitivă a proiectului de 
unificare, rare va fi prezentat spre 
aprobare guvernelor Egiptului șl Li
biei șl care va constitui, după aceea, 
obiectul unul referendum in ambele 
țări. |

Acesta măsuri, arată comunicatul, 
urmează să fie aduse Ia îndeplinire 
cel mai Urxlu plnă la 1 septembrie

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Po
trivit datelor furnizate de Direcția 
Centrală do Statistică a RJP. Un- 
Eia prima jumătate a acestui an 

prinderile Industriale și coope
rativele țării au livrat economiei 
naționale o producție cu 3,2 la sută 
mai mare declt In perioada cores
punzătoare a anului precedent Spo
rul producției s-a realizat exclusiv 
pa seama creșterii ’ productivității 
niuncLL

Extracția de (Iței a crescut. In a- 
cecașl perioadă, cu 5 In sută, cea de 
gaze naturale cu 11 la sută, î in 
sTeme ce — In legătură cu unele 
modificări ale situației din sistemul 
energetic nl economiei naționale — 
extracția do cărbune s a redus I cu 
0 la 'sută.

în primul semestru nl anului 1072 
unitățile din agricultura R.P. Ungare

luni

rllr.

CARACAS 2 (Agerpres). — în ca
drul unei convenții care o avut loc 
la Iulie, coaliția de sllnga „Noua 
Forță" clin Venezuela l^a desemnat 
po conducătorul partidului Mișcarea 
electorală a poporului, Jose Paz Ga
larraga, drept candidat al acestei 
grupări pentru alegerile preziden
țiale ce vor avea loc tn decembrie 
1973 — anunță agenția Prensa La
tina. Din coaliția „Noua Forță" fac 
parte, pe lingă Mișcarea electorală 
a poporului, Partidul Comunist din 
Venezuela țl Uniunea Republicană 
Detttcfcrâtfi.- » Candidatul coalițlaL 
JjNtfuâ^FOrtă" '^‘prezentat un pro- 
Bram in șapte puncte pentru cam
pania electorală, care prevede, intre 
altele, naționalizarea zăcămintelor 
de petrol șl fler, protejarea mieii In
dustrii și a celei mijlocii,' socializa
rea sistemului dc acordare a' asls- 
iențel medicale, precum șl realizarea 
unei reforme a sistemului flscraL

i

agențiile de presă transmi
Ic eviîa

CORESPONDENȚA speciala din deliii

I

i a Indiei a cu
tii ținui vreme ma

ior diplomatice șl consulare in Mi
nisterul Afacerilor Externe al Alsțc- 
rtcl. a tăcut o vizită in R. P. Albania 
— transmite agenția A.T.A.

Ca urmare a grevei lucrdlorilor din serviciile pubiice- din orașul Etarkoioy 
[California), resturile menajere s-au ocumulot In mori coniild)i po morile 
bulevarde ole localitdjii, silind voliiculole s& lacâ adevârdte slalomuri pen

tru a

Febra nurului sc menține pe 
piațeta vesi-europene. După ce, 
marțl/'plnta-. pariziană înregistra 
rcaOfduJjiBbsoJlJLt da 71.42rdolari 

, luneta,: cursul a continual .să 
crească, miercuri atlnglndu-sc 
paritatea de 72.92 dolari, de 
data aceasta in Milano. Ln Pa
ris, prețul unciei a depășit in 
bontinuare, cifra de 70, dolari, 
nivelul maxim fiind, la jumăta
tea zilei,, de 70,78 dolari.

au realizat o producție cu 8 Ia 
mal marc declt In primele șase 
ale anului precedent.

Agenția M.T.I. Informează că,! din 
cauza furtunilor §1 ‘ploilor puternice 
cure nu căzut in Ungaria, a fost ln- 
tlrzlată recoltarea cerealelor. Minir- 
terrd Agriculturii șl Industriei Ali
mentaro a anunțat că nu foști re
coltate cereale pe 75 In. sută' din 
suprafața insămlnțată. In anii pre- 
codențL la 1 nugust, cerealele Iernii 
recoltate in întreaga țară. ;

V , născut ■ îa uițlma vreme mo- 
i mente de Intensă activitate. A-
1 llf în-guvern, cR șl in forul le-I gLriallv, s-au aflat ln dezbatere
!' probleme de cea mai mare în

semnătate. Astfel, dtipă două 
zile de discuții, de Înfruntări, 
pe alocuri destul de ascuțite, 

i mire forțele progresiste șl cele
■ conservatoare, Parlamentul in-l dlan a aprobat acordul de la

Simla, privind reglementarea re- 1 lațlllor Inda-paklslancze. Mnjo-
I rltaiea covlrșilbare a mcmbrl-
I tar Camerei Populare și-ou ex-
i primat sprijinul pentru moțlu-
< nea prezentată de ministrul n-
1 facerilor externe, Swaran Slngh,
V ■ ■ " 

i J Populară de partidul dc dreapil ,Jan Sangli", împotriva politicj guvernului; a fost respinsă.

V

I 
V

apreciind modul In care guver
nul n acționat in vederea înche
ierii acordului menționai. O a- 
proborc similară n fost obținută 
șl în Camera Consiliului State
lor. Moțiunea depusă ln Camera 

,Jan Sangh.",’ Împotriva politicii 

” După cum ' s-n mâl anunțat, 
India a ratificat acordul de la 
Simla in cursul săplfimlnil tre
cute. Dezbaterea din parlament 
— deși neprevăzută în Constitu
ție — a fost cerută de guvern 
pentru ‘ a demonstra țl in acest 
fel sprijinul de care sc bucurii 
acordul Indo-paklstanez.

Acordul semnat Ia 2 iulie de 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, si de președintele .Pa
kistanului, Zplfikar All Bhutto, 
ratificarea Iul de către cele

clnrațla președintelui All Bhutto, , 
care a arătat că „acordul de la 
Simla constituie punctul de por- )
nîre pentru stabilirea unei păci l
juste țl durabile Intre India și >
Pakistan." ț

Este tot mai larg împărtăși ta l
convingerea Că pericolul cel mal '
mare pentru popoarele indian șl ț
pakistanez provine din partea ț
torțelor conservatoare din cele 
două (firi, forțe interesata in 
menținerea unei atmosfere de 
tensiune șl do confruntări, caro 
au încercat și acum să facă să 
prevaleze punctele lor de ve
dere, dar nu au reușit

în mod deosebit este apreciată . 
In rlndurile observatorilor poli
tici lidtărlrea manifestată âtlf 
de către India, cit șl de către 
Pakistan, de a transpune In viață

I
. ....... ........................ ..................... I 

prevederile din acord privind t
retragerea Înăuntrul _ frontiere- ’

■•V

două țări, deschide perspectivele 
concrete ale normalizării situa
ției din această regiune, ca ur
mare a confruntării armate din 
decembrie 1971, constituind o 
■contribuție de seamă la cauza 
păcii șl destinderii Spiritul de 
la Simla a devenit astfel slno- 

-nim cu realismul șl luciditatea ln 
politică." Luînd cuvlnlul In spri
jinul ajjroMrll acordului, pre-^ 
mierul Indira Gandhl l-a apre
ciat ca „un început bun, un prim' 
pas ce poate duce la instaurarea 
unei păci durabile în regiune", 
îh același timp, In cercurile 
politice șl de presă Indiene a 
fost primită cu satisfacție de-

lor naționale a forțelor armate 
Indiene șl pakistaneze. Această 
măsură este menită să deschidă 
calea țl altor Înțelegeri, pentru 
Instaurarea unei păci durabile 
in regiune. Sermdflcațla majoră 
a acordului de la Simla rezidă 
tocmai In faptul că oferă baza 
unor no! negocieri, în spiritul 
receptivității șl înțelegerii reci
proce. în acest sens este aștep
tată cu deosebit interes cea de-a 
doua întllnlre dintre Indira 
Gandhl șl președintele Zulfikor 
All Bhutto, proiectată să albă 
loc în curlnd.ln Pakistan;

Experiența perioadei mal Înde
părtate sau mal recente de con
fruntări, șl suspiciuni, merglnd 
pînă la conflictul armat de la 
Bflrșitul anului trecut, a arătat 

, în modul cel mal convingător că 
singura cale de reglementare a 
divergențelor dintre India șl 
Pakistan o constituie discuțiile, 
tratativele, căutarea căilor de a- 
proplere,- eliminarea factorilor ; 
de tensiune țl neîncredere, pro
movarea de relații prietenești 1
și de coojjerarc Intre cele două l 
țări vecine, tn Interesul Inaintâ- .’
rll lor pe calea progresului. In )
interesul destinderii și păcii , în i
lume. J

■ ’ii»

Convorbirile Kohl-Bahr. Ln 
2 august au avut loc, la Bonn,-con
vorbiri Intre secretarul de stat Ia 
Consiliul de Miniștri nl R.D.G., Mi
chael Kohl, șl secretarul de stat la ■ 
Cancelaria federală â R.F.G., Egon 
Bahr. El au dezbătut probleme legate 
de stabilirea de relații normale da 
bună vecinătate Intre R,D. Germană 
țl R.F. a Germaniei, nșu cum slnt 
uzanțele Intra state independente.

Delegația Idunării Po
porului a R. fl. Egipt, 
de Ha fez'Badawi, care face o virilă 
in U.R.S.S., s-a tnillnlt miercuri cu . 
Alexei i’ȘlUkov, preșcdlnlelo Sovietu
lui Uniunii din cadrul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Cu acest prilej, 
transmite agenția T.A.S.S., n avut toc 
o convorbire prietenească. In cadrul 
căreia conducătorul delegației parla
mentare egiptene a exprimat dorința 
țării sale fee a extinde șl dezvolta in 
continuare relațiile de prietenie din
tre Egipt? șl U.R.S.S.

Todor Jivkov,
Consiliului de Stal al R. P. Bulga
ria," l-n primit, la 2 august, pe Abbas 
Al! Khatatljary, mlnîslrul afacerilor 
externe ai iranului, care se află in 
virilă In Bulgaria. După cum relevă 
agenția B.T.A.,'In cursul convorbirii 
s-a subliniat cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor dintre cela două. țări, 
ca .țl perspectivele odlncirll. In con
tinuare, n. acestor relații. Ministrul de 
externe al Iranului a fost primit, de 
osemeneai de premierul bulgar 
Stanko Todorov.

Președintele Republicii 
Islanda, KrisiîGn , Eidjam, a fost 
aleși din nou In această funcție. Po
trivit CohsUtuțlel, In 1 august 1972 
el ș!-n reluat postul de șef al statului 
pentru o nouă perioadă de patru ani.

Senatorul Edward Ken
nedy fl reafirmat că refuză să can
dideze pentru postul de vicepreședin
ta im? lista democraților in alegerile 
prezidențiala din Statele .Unite.

Comitetul OJi.U. pentru 
decolonizare B tficut.cunosCTjt 
un raport al misiunii «ale speciale tn 
Africa In care, slnt reliefate. In.b;e al
tele,, acielc de teroare țl agresiune 
ale cploninllșlilor portughezi împo
triva‘Gulneei-Blssau. Membrii ml-

slunil cer Organizației Națiunilor 
Unite să facă un npel la opinia pu
blică progresistă de a condamna aces
te acte și de a acorda întregul spri
jin poporului din Gulneeu-Bissau In 
lupta sa dreapîă pentru eliberare șl 
independență.

Primul minishu ol Guyu- 
jțgj Forbes Burnham, a anunțat 
componența noului guvern al țării, 
format in urma demisiei colective a 
tuluror celor 13 miniștri din fostul 
cabinei. Din noul guvern, alcătuit din 
18 membri, fac pârtii 14 din cel 15 
miniștri demlslonarl.

La Moscova “ t03i semnnt un 
protocol privind colaborarea tehnlco- 
ștlințlfică Intre Comitetul de Slat 

, pentru Știință șl Tehnică ol U.R.S.S. 
șl compania olandeză .JAtezoNt-V.", 
cea mal maro întreprindere de produ
se chimice — anunță agenția T.AdS.S. 
Protocolul prevede efectuarea de cer
cetări In comun și dezvoltarea pro
ducției de fibre sintetice, polimeri, 
mase plastice șl cauciuc, precum și 
producția do tetraciclină șl Lnaullnă.

La trilniiifiliil din Bamako 
au fost pronunțate sentințele In pro
cesul Intentat unul grup de persoane 
acuzate că nu încercat să organizeze 
o lovitură de stat in Republica Mail. 
Yoro Dloklle si Malik Diolto, foști 
membri al guvernului,, au fost con- 
damnațr la muncă silnică pe viață; 
nlțl doi acuzați au fost condanutați la 
cinci nni închisoare.

Numărul cetățenilor su- 
diniczi cnre s_nu re,ntors ,n *arfi 
după încheierea acordului Intre gu
vernul din Khartum șl conducătorii 
torțelor rebele din regiunile sudice se 
ridică ta 110 000. anunță Comitetul 
pentru repatrierea refuglațltor, după 
cum relatează agenția M.E.N. Un 
mare număr de locuitori din cele trei 
provincii sudice alo Sudanului, Equn- 
torln. Eta hr El Ghazaz șl Nilul Supe
rior, s-au refugiat In statele vecine

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat cu 14 voturi un 
proiect do rezoluție, prezentat do re
prezentantul, argentincan, prin care 
reafirmă dreptul poporului namlblon 
la autodeterminare șl la Independen
ță in cadrul unul stat unitar.

S-a încheiat cea de-a
18-a ediție a Festivalului 
international al filmului de 
la Karlovy Vary. G,obul de 
cristal a fost atribuit filmului sovie
tic „Răpirea focului”, in regia lut 

__ . D. HrabrovițkL Timp de 12 zile,‘ la 
in timpul ostlUtățJlor dintre forțele Karlovy Vary nu fost prezentate 27 
Anya-Nya șl unitățile guvernamen- de filme, producții ale cJncmatogrn- 
tnle._________________________________ fiLlor din 23 de țări ele lumii.

X.
Ministrul peruan al afa

cerilor externe, Mlgucl d;° 18 
Fior, a reafirmat holărlrea țării i sale 
de a apăra, pe plan Ihternațlpnal, 
limita apelor teritoriale de 280 mîle. 
El a subliniat că principiul limitei 
de 280 mile a devenit un concept 
modem care simbolizează dreptul ță
rilor de a dispune liber do resursele 
lor naturale. j

1 . ■ ' - ' ' I

I
în localitatea engleză Elsted- 
ford ie desfășoară, in prezent, 
un festival internațional da fol
clor, la care partidpâ fi ansam
blul .^Aluneiu!” din Teleorman. 
Pind acum, artiștii rornăni au 
obținut două premii Intli — prin 
Gheorghe Roțoga, solist dej mu- 

ricd populară fără acompania
ment, și filarln Bălâțoiu, solist 
vocal fi instrumental. Da aseme
nea, formația de dansuri popu
lare s-a cplificat in finala [com
petiției. Participarea ansamblu
lui român se bucură. In general, 
de un deosebit succes, presa fi 
teiecisiunea britanică prezentind 
pe larg aspecte din spectacolele 
ansamblului.

„Cosmos-513". In Un'UDea
Sovietică a fost lansat, miercuri, sa
telitul artificial al Pămlntulul, „Cos
mos-513".

La sediul Ministerului Aface
rilor Externe al Republicii Ci
pru a avut Ioc semnarea Pro
gramului de schimburi cullti- 
ral-șllinlincc pentru anii 1972— 
1973, Încheiat in baza Acordului 
cultural existent Intre RcDUbll- 
ca Socialislă România șl Renu- 
bllca Cipru. Din partea română 
programul n fost semnat de ln- 
sirclnntul cu afaceri aJ. al 
(Arii noastre Ia Nicosia, dr. 
Ion M. Angliei, Iar din partea 
clDrloiă de directorul generai al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ambasador Ch. Veniamin.

Lucrările celei de-a zecea
Conferințe paunfricane a 
femeilor Ba luflt ț|f'r’lt ,n capitala 
Tanzaniei. Cuvlnlul de Închidere a 
fost rostit dc Rashldi Matoume Kn- 
wnwn, vicepreședinte și prim-mlnlB- 
tru ai țării gazdă. Conferința a adop
tat o 'serie de rezoluții care relevă 
necesitatea participării active a fe
meilor africane In viața politică, so
ciala, culturală, economică a țărilor 
șl a Intrbgulul continent, Io lupta 
impolrlva colonialismului și segregn- 
țlel rasiala.

Conflichîl care a pertur
bat apariția normala a coti
dienelor italiene 0 ,U8‘ s^l^5,,
prin încheierea unul acord intre.ad- _ __ _ .....------—
mlnislrațille principalelor publicații l . apropiere țl de cuplare compa-

. din' Italie șl reprezentanți! slndîcaîc- ' hmm tare rfrenf -*mn tnnrtren
lor ziariștilor șl muncitorilor tipo
grafi. Acordul dă clșllțț de cauză re
vendicărilor prezentate tie sindicate.

0 delegație guvernamen
tală algeriană, c?"^usa.Omnr 
Usedlk, Inspector general al misiuni-

■ , .Intr-un articol publicat in zla- 
) riil ,.Pravda“, acad. Horii Petroe 
l ie referă la recenta consfătuire ' 

a rpeciaUștilor sovietici fi ame- 
rlcani care pregătesc cuplarea 

t navelor cosmice „Solus*1 fi frA- 
1 polio*, prevăzută pentru a doua
l Jumătate a anului 1975.
î In timpul IntllnlrH amintite, 
1. scrie omul de ftilnță sovietic, au 
i fost stabilite criteriile tehnice

principale pentru toate sisteme
le legate de procesul apropierii

■ fi cupMrii navelor, principiile
1 . pentru construirea dispositiBclor
l compatibile de cuplare, planul
’ pentru elaborarea proiectului ți
ț desfățurarea zborului.

Înzestrarea navelor ți stațiilor 
cosmice pilotate cu mijloace de 

lîbile Tare drept scop sporirea 
gradului de siguranță al zboru
rilor omului In Cosmos — scrie 
Boris Petrov.

Sarcina principală a zborului 
experimental al navelor cosmice

pilotate „Soluz* țl .,Apollo* 
constă in verificarea soluțiilor 
tehnice țt in probarea mijloace
lor compatibile de apropiere ți . 
cuplare, care să asigure posibi
litatea trecerii unor cosmonaut! 
de pe o navă pe alta. Crearea 
unor mijloace compatibile nu 
înseamnă Insă construirea unor 
instalații Identice. Flecare parte 
ca realiza aceste instalații In 
mod independent, dar pe baza 
unor principii si criterii stabilite 
in comun.

S-a convenit ca echipajele na
velor să învețe limba celeilalte 
părți, pentru a putea recepționa 
mesajele verbale ți pentru a 
efectua manevre corespunzătoa
re de răspuns. De asemenea, 
tint prevăzute cunoașterea de 
către cosmonaut! a navelor cos
mice ale celeilalte părți, efec
tuarea de antrenamente comune 
sie echipajelor, precum ți ex
perimentarea In comun a dispo
zitivelor construita pentru apro
pierea țl cuplarea navelor.

»

Academicianul Petrov relevă 
’că nava ,^Soluz“ va pomi prima 
in Cosmos. După aproxlmalip 
țapic ore, va fi lansată r.ava uA- 
pollo”. Timp da aproximativ 2>î 
da ore, „Apollo“ va zbura inde- 
pendent, după care cele două 
nave te vor apropia ți se vor 
cupla, tn acest J 
nave cor 
cosmic pilotat, 
ți stabilizai ca 
zbura pe orbită aprox 
două zile. In acest timp.

opia țl __ 
fel, cele două 

consiliul un sistem 
' care va fi dirijat 

ca un întreg. El va 
orbită aproximativ 

.n acest timp, stat 
prevăzuta efectuarea unor tre
ceri reciproce de cosmonaut! de 
pe o navă pe alta, precum țl 
realizarea unor experiențe știin
țifice fi tehnice. Apoi, cosmo
nauta se vor reîntoarce la na
vele lor, care se vor decupla. 
După un zbor pe traiectorii și 
după programe proprii, „Soiuz" 
va ateriza pe teritoriul U.R.S.S., 
Iar „Apollo* va ameriza in li
ceanul Pacific.

I
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