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Imagina de interior, din uzina de oxigen

Viața,]

Noul cartier de locuințe „Tudor Vladimirescu" din Tg. Mureș

-.-a. • . .■ __ ătipîInțMjțare:
pulsatd in sistemul energetic național s-au'obținut în 
condiții superioare de economicitate. Numai energetl- 
clenil de la Mintia. bunăoară. au reușit in această pe
rioadă să economisească peste 4 &TO tone combustibil 
convențional.

Mă aflu In domeniul a 
trei paranteze succesive 
deschise către Infinit. Dc 
trei ori litera „C" : Com
binatul chimic Craiova.- La 
cincisprezece kilometri do 
cetatea banilor Olteniei, n- 
ceste inițiale pot fi tălmăci
te prin trei cuvinte caro au 
fost dlntoldeauna caracte-

blnd 
lor.

însuși adevărul nu 
este egal cu exprima
rea lui — altfel Eml- 
nescu nici nu-șî punea 
chinuitoarea Întrebare: 
„Unde vei găsi cuvln- 
tul ce exprimă, adevă
rul Adevărul de
vine Insă cu adevărat 
o valoare atunci cind 
:>! găsește justa ex
presie, , care-i defi
nește strucluralllatea 
ți funcționalitatea. E 
ceea ce încearcă ți 
omul de știință ți ar
tistul, Intr-o lume'su
pusă schimbărilor con
tinue. In funcție de 
sporurile înregistrate 
de cunoaștere, de gra
dul de pătrundere In 
esența fenomenelor, se 
schimbă permanent șl 
știința noastră despre 
această Instabilă ți 
mereu Insuficient cu
noscută realitate. Arta 
— In Infinitele ei com
binații — Iți modelea
ză expresia după rea
litățile din care se 
inspiră. Asistăm In a-

Slnt cunoscute cu
vintele Iul Lien In cu 
privire,ia vechi șl nou, 
pronunțate lnlr-o, con
versație cu Clara Zei- 
kîn : "Frumosul tre
buie. păstrat, trebuie 
să fie luat ca model, 
trebuie să pornim de 
la el, chiar dacă este 
„vechi". De ce oare si 
întoarcem spatele fru
mosului autentic, să 
renunțăm la el ca Ia 
punctul de plecare 
pentru dezvoltarea ul
terioară, numai pentru 
eă e „vechi" ? De ce să 
ne Inehlnim , in fața 
a ceea ce este nou ca 
in fața unul zeu, că
ruia trebuie să i te su
pui numai pentru că 
este „nou"?» Cele spu
se de I.oni.-i se referă 
la artă In general, do
meniu in caro noile 
realități nu se nasc ca 
zeița Minerva Imbri
cate gata și Înarmate 
cu scut, coif șl suliță, 
In c«a ce privește ex
primarea. formularea 
sau — artisticește vbr-

Clmentlștll și-nu axat eforturile pa mai buna ex- 
plpațare n cuptoarelor de clincher, cărora. 11 s-au adus 
șl unele Îmbunătățiri constructive, cure nu sporit cu 0.3 
tone producția orară In morile de ciment La aceasta 
n contribuit șl ca li ui ten reparațiilor, unde s-au aplicat 
procedee noi de Inzldlre, mai rezistente șl mal econo
micoase. Succese deoaeblte^au obținut, „tn. Întrecere 
echipa lui Gheorghe Clorca, de la morile brute, cea □ 
Iul Ioan" Costea și Vana Lupu de la cuptoare. Axenle 
Marc, șef de liiră'la concasoare*Zoi lanFlnta șl Vaslle

drumului către D-obeta Tr. 
Severin nu se aflau docil 
lanuri de porumb, nu po
posit, ca in legendă, doi
sprezece comuniști. Un 
pumn de oameni, cel dinții

Ioan GRIGORESCU

© Trei paranteze deschise către Infinit © Au poposit, mal întîi, 
doisprezece comuniști © Două barăci șl o stiva de țăruși au deli

mitat hotarul spre viitor

^același (timp, .... „v . ,
ajuns la 0,3 milioane lei, depășind la nccsf 
angajamentul anual care era de 7 milioane let La 
aceasta a contribuit Îndeosebi depășirea planului', la

' export cu 21 003 tpno ciment. Au mal fost date.peste 
prevederi 2 (MO tone var, 72 tone cărămizi refractare ®1

- altele. iLiiJV (

UllUJII I ll-.N.I, . ....... . . .. ...      

-aarw"' - - - ”"1 - • ' w» - •«•••-—■ rClOCtricâ nial mui£ de 23 CO9 gigaeaîorll energie

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

brașoveni, cartierul 
Steagul roșu simboli
zează anii 11'5-3— IDAS. 
De actualul cincinal 
se leagă alte șl alte 
nume noi : -Mănăștur 

la Cluj, Alexandru 
Bun — la Iași, 

iljul Pietros — la 
Mureș, 

~ c'șaru

Cantitatea de ciment peste plan rcîd|- 
zată do colectivul,.Fabricii,de, dnwnf ^in.Țurfla a cres
cut la ,9 4«Djtone,-aproape-de angajamentul, ..anual, în 
același timp, valoarea producț!el-marfă- suplimentară a

statornicite între Partidul Comu
nist Român șl Partidul Socinllst 
Italian, s-n exprimat voința comu
nă de a Intensifica aceste legături, 
în Interesul celor două țări și 
popoare șl al dezvoIt&rU colaboră
rii dintre partidele muncitorești 
din întreaga lume.

In cursul convorbirilor.s-a pro
cedat. de asemenea, la un schimb 
de opinii asupra unor probleme 
actuale ale situației politice din 
Europa șl din Iunie, relevlndu-se 
importanta întăririi cooperării tu
turor forțelor progresiste, demo- 
cratiee, ; populare șl antlimperia- 
llste tn activitatea consacrată 
creării unul climat de securitate 
și cooperare tn Europa șl în lume, 
pentru promovarea Idealurilor pă
cii, democrației,,independențe’ na
ționale șî progresului social.

întrevederea s-a desfășurat fn- 
tr-o ambianță de cordialitate și 
înțelegere reciproca.

Bahne — 
■ jșl (-(altele, 

în , cel 23 de ani de 
la eliberarea țări! s-au 
construit (lin fonduri
le și cu ajutorul sta
tului. peste 800 (HM dc 
apartamente, Ia caro 
se adaugă alie sute 
de mii. de locuințe ri
dicata de cetățeni aln 
fonduri proprii/ Creș
terea , bunăstării mate
riale a poporului con
stituie telul suprem 
ol politicii partidului 
șl' rațiunea Înseși a 
construcție! socialiste, 

cincinalul Ca expresie a con- 
Pentru secvenței cu care se

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a primit joi 17 au
gust, Li Predeal, pe tovarășul 
Luigi Bcrtoldl, membru al Direc
țiunii și al Secretariatului Parti
dului Socialist Italian, președin
tele Grupului parlamentar socia
list, care se află în țara noastră la 
invitația CC."al P.C.R.

La primire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

In cadrul întrevederii s-a evi
dențiat cu satisfacție cursul ascen
dent al relațiilor româno-1 tal lene 
și a fost reafirmată dorința ambe
lor partide dea contribui Ja apro
fundarea și intensificarea raportu
rilor politice, economice, culturale, 
tehnlco-ștllnțlfioe .șl pe alte planuri 
dintre' România șl Italia, în Inte
resul întăririi prieteniei dintre 
popoarele romftn și italian, al păcii 
șl colaborării internaționale.

SubUnilndu-se relațiile amicale

rlstlca oamenilor sălășluî- 
torl.pe meleagurile dintre 
Jiu șl Olt : curajul, cute
zanța, certitudinea.
1 Mai inlil. In primul an 
ai deceniului trecut, dnd 
iacă realitățile de uzi erau, 
cum spuneam, de domeniul 
imaginarului șl cind prin 
părțile acestea' din stingă

NAȚIONALE
PE MASĂ DE LUCRU

superiorTi vv\Vd

termică au realizat, suplimentar, plnă In prezent 
,cnergetlcienfl din județul Hunedoara In cinstea zflcl 

, dc 23 August ți a’ celei de-a XXV-» aniversări a re
publicii; Punlnd in centrul preocupărilor intreUnerea 
.șl exploatarea rațională a agregatelor, colectivul de 
enejse^ggmj!(din,potirul ln.hreprijadgfll| „Electrocepțralo" 
.din, Deva('a asigurai,Un' prin'dpăL'punețca. la dixpoxi- 
ț,la sistemului energetic național a întregii puteri; In
stalate planificate.

De remarcat că. aceste producții

urmărește realizarea 
acestui țel, recenta 
Conferință Națională 
a partidului a hotării, 
între altele, ca, în
perioada IS78—ISSO, să 
se construiască 2,5
milioane de aparta
mente. astfel lnc.il saj* 
se asigure rezolvarea/ 
problemei locuințelor!

Bazele acestui vii
tor se pun Insă astăzi, 
în cele L-el semestre 
ce au trecut din ac-j 
tualul cincinal s-au 
realizat din fondurile 
șl cu sprijinul staruj 
Iul aproape J20 0(» de f 
nfoirtamente. Ceea ce 
'înseamnă' • că. acest " 
ritm de construcție a-J 
sigură predare» I»

© Atentat eșuat împotri
va regelui Marocului

• Vietnamul de sud. Pu
ternic baraj de arti
lerie declanșat de for
țele patriotice in apro
pierea orașului Quang 
Tri

• Chile. Presiuni econo
mice ale companiei 
„Anaconda"

® Bonn — Campania e- 
lectorală a fost practic 
deschisă. Corespon
dență specială

0 producție-marfă suplimentară de 
283 milioane lei '’or realiM -p^, Mhă u 
sfirșițul lunii, unitățile economico din sectorul 7 al 
Capitalei, unități care șl-au nîallzat planul’pe opt luni 
cu 15 zlle,.mal devreme.. Potrivit aprecierilor, economia 
națională (va prlmr(In plus, la'sflrșftifl ‘rei8r( 8/IunI/' 
327 semănători. j4 800 mp radiatoare, motoare electrice 
lnsumind '76 OM IcW; 253 tone articole sanitare. 732 0®a

c„pa.».„^,.a»ara™ilsl«we. ■ ;
' »•«»• 44 milioane KWh energie

tor realizări o'aduc fabrica de? confecții’•șl irlcoiajc" ■ *' ’ - - - - . ...
„București", uzina „Semănătoarea", Uzina de mașini 
electrice, întreprinderea „Electrocenlrnle" București. 
Fabrica de, țigareta' șl alto unități.; r 1-, ...

® în viața comunistului 
există mereu un „TRE
BUIE!0... © „Condica de 
prezență se semnează 
cu faptele muncii0 © Ne 
scriu cititorii despre: 
proiectul de norme aie 
vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și 
echității socialiste In
transigența nu are sens 

unic...

întruchiparea cest caz la o exempli
ficare a raporturlloi 
active, dintre subiect și 
obiect.

Dacă vrea să 
patru! 
vlnlul 
fere schimbări. Șl to
tuși, Phldlax, Sofocle, 
Da Vinci, Cervantes 
pat ti vechi, dar nu 
„învechiți” ; timpul nu 
Ie alterează frumuse
țea. Lumea n-a stal 
Irwă pe loc din 
comuna primitivă șl 
plnă ( astăzi. Noul ne 
„plndeșta” Ia tot pa
sul, or! că nu l-am 
văzut In timp, ori 
că s-n născut pe par
curs, ori pur șl simplu 
că II prevedem șl îi 
preslmțlm Inevitabila 
șl necesara naștere.

Acest nou cere și 
înnoirea expresiei ar
tistice, lepădarea de 
canoane dovedite nc-

Sarcinlle deosebite care '.stau acum 
În fața tuturor unităților economice, 
a Întregii noastre economii naționala 
pentru realizarea' cincinalului Inninie 
de termen sini cunoscute. Cu toată 
claritatea, la Conferința Națională; a 
partidului nu fost indicate căita prin 
care vom putea atinge acest obiectiv 
mobilizator. După cum sublinia to
varășul Nieolae Ceaușescu, nu se 
pune problema de a face eforturi fi- 
ziee sau financiare, suplimentare, ci 
se cer Intensificata munca de. con
cepție, de organizare, Investiția de 
ginții re, pentru a 
asigura o creștere 
a eficienței eco
nomice, o folosire 
mai bună a mij
loacelor de pro
ducție de care 
dispunem.

Desigur, sini de 
neconeeput valo
rificarea Intensă 
a rezervelor In
terne existente 
tn întreprinderi, 
fructificarea opti
mă a potențialu
lui tehnic șl uman de care ele dis
pun, in vederea realizării, cincina
lului înainte de termen, fără a se a- 
sigura o organizare pe baze riguros 
științifice a producției șl a muncii în 
flecare unitate economică," secție fși 
atelier î; numai lichidind •cmpirlarnul, 
organizarea „după? cehi” se vor pu- 

. tea utiliza mal bine , capacitătita de 
'producție, forța de muncă, timpul ele 
lucru șl, pe aceasta bază, vn fl po
sibilă obținerea unei producții fizico 
șl a unei productivități' a muncii mal 
ridicate declt prevederile din cinci
nal. Cu toată claritatea trebuie să se 
Înțeleagă de către cadrele din între
prinderi că organizarea țllirițlticA a 
producției șl a muncii reprezintă as
tăzi una dintre cele mal Importante 
căi de creștere a eflelențel activității 
economice.

De altfel, practica oferă suficiente 
exemple care atesta că acolo unde 
acțiunea do organizare științifică s-a 
desfășurat cu perseverenta, rezulta
tele au fost dintre cele mal bune. 
La întreprinderea do prefabricate 
din beton Alud, de exemplu, aplica
rea In practică — In anul trecut si 
in prima jumătate a acestui nu — 
a 12 studii de organizare s-a sol
dat cu un spor de producție In va
loare do 21,0 milioane le! șl o creș
tere a productivității muncit .pe sâ- 
.larfat do 14 70S. leL Dc asemenea, 
I..ane rezultate s-au obpnul la lainl- 
ndrtil de tablă subțire din Galnțl 
unde, prin aplicarea a 12 studii, s-n 
realizat un spor de producție globală 
de 13 milioane Id, Iar productivi'.i- 
taa muncii pe salariat a crescut față 
de prevederile planului cu 13 (MO lei.

Sint rezultata de o certa valoare 
caro atesta elocvent eficiența;, deose
bi ta a acțiunii de organizare Științi
fică a producției șl a muncit. Ceea ce 
nu trebuie să se piardă nici un mo
ment din vedere (esțe faptul că aceas
tă acțiune nu poate fi limitată In 
timp. Ea trebuie să se desfășoare 
neîntrerupt, Iar cercetările șl studiile 
care se fac, planurile de măsuri care

se adoptă să țină In permanență 
pasai cu cerințele reale ale produc
ției, să fie finalizate nchitîrzlat in 
practică.

Din păcate Insă, tn unele Întreprin
deri șl centrale Industriale, tocmai 
aplicarea in practică n studiilor 
elaborate este lăsata planul se
cundar. Din aceasta cauză, studii caro 
dezvăluie rezerve de milioane de lei 
stau uitate in dosare și netructificate.

.„Două fișete din oțel, bine Închise, 
sigilate. Două fișele doldora de do
sare. Rugăm să fie deschis unul din 

ele. Luăm la In- 
timptare un dosar 

CU DOCUMENTELE « 
optimizarea re
glajului automat 
la agregatele ter
mice". Tușul- lite
relor se decolo
rase puțin, anii 
trec... Alt dosar, 
un alt titlu — 
„Studiu privind 
paletlzarea șl con- 
telnerizarpa că
rămizilor" refrac

tare șl a plăcilor termolzolanie". Se 
află nici zeci și zeci de dosare pe 
caro a Început să se depună praful.

Locul In care ne aflăm — servi
ciul de organizare științifică a pro
ducției șl a muncii de In Combina
tul siderurgic Galnțl. Să fie Inutile 
aerate studii ? * -însăși' ' fcxpertehța 
utior. sectoare — laminorul de tablă 
subțire (amintii înainta) — arata că 
nu. Dar...

...în 1969 era elaborat studiul JPa- 
letlzarea și confeinerizarca cărăml-

în cronica României 
socialiste, flecare plan 
cincinal se înscrie cu 
fapte grandioase: con
strucții de hidrocen
trale; ‘ de "combinate 
Industriale, uzine, o- 
rașe. Construcția de 
locuințe, de așezămin
te soclal-culturale a 
cunoscut lh anii aceș
tia un ritm de dezvol
tare fără precedent. 
S-au reconstruit din 
temelii sute de cartie
re Ferentari. Giuleșll- 
Berceal, Balta Albă — 
In București, cele trei 
Țlgllpe — în Galați, 
Platoul Romanilor -- 
In Alba ‘‘fuirăj Znmca 
— In Suceava. Pentru 
bucureștean este' sufi
cient să spui Drumul 
Taberei, spre a-1 a- 
mintl ce a adus nou 
în construcțlu de lo
cuințe 
1055—1 (MO.

lil

J
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natorul ?

DIN TIMIȘOARAFABRICA DE CIMENT DIN BICAZ
uiHjmid;

Gheorghe PÎRVAN
strada 

foii

Ion MANEA 
corespondentul „Sciniai;'

dilate, 
este li 
de la 
nesocotească 
drepturi.

spunea Ing. Vasile Mano-

Cuvîntul legii

SClNT El A — vineri 18 august 1972

„Dumbrava

5,1 milioane lei, colectivul fabricii șl-a Îndeplinit sl an
gajamentul anual la producțla-marfă, La aceste, succese 
și-au adus contribuția, îndeosebi, lucratorii din brlgă-

1 80 
perioa- 

zlle 
unei 

unor 
măsuri

s.,1 se întărească controlul de calita
te pe tonte fazele șl operațiile, con
ducerea Întreprinderii să ia măsuri 
pentru asigurarea asistentei tehni
ce pe toată filiera procesului de 
fabricație, in toate schimburile.

It. sublinia tnals- 
ca la unele sec-

Cercetărlle arheologice -ce se 
desfășoară de aproape 12 ani, 

.sub conducerea prof. unlv. dr. 
docent'Dumitru Berdu de la U- 
nlversltatea din București, la 
Ocnlța (Vllcea) au dus Ia o des
coperire deosebit de Importantă. 
Este vorba de o Inscripție cu li
tere latine făcută pe un frag
ment de vas Spic dacic, datat 
la sfirșltul secolului I llemț, 
care redă foarte probabil, nu
mele unul nobil dac, comandant 
al complexului de cotați ți așe
zări civile din junii binecunos
cutei Burldava. Ea precede cu 
KW do ani inscripția „Deceba- 
lus per Scordo" descoperită pe 
Dealul Grădlșiei din zona Mun
ților Orăștlel.

® Trei sonde forate peste plan s!nt rc_ 
zultntul extinderii și aplicării forajului cu jet genera
lizarea montajului sondelor pe fundații din prefabri
cate recuperabile. In secțiile întreprinderii de foraj 
Craiovu. S-a realizat o viteză de foraj cu 5.8 la sulă 
mai mare decli prevederile graficului șl cu 3.8 față 
decll era angajamentul luat in Întrecerea socialistă. S-a 
reușit astfel să se foreze In plus., de la începutul anu
lui plnă In prezent, 7 (KM) ml. Brigada condusă de Ion 
Pantazl lucrează in prezent la cea de-a șasea sondă 
de mare adlnclme, avlnd avans de 5 zile fată de media 
realizată pe Întreprindere. Printre formațiile de lucru 
fruntașe se află și colectivul condus de Vasile Mihal, 
care de la începutul anului pînă acum n realizai eco
nomii la prețul de cost de .circa 500 MO lei.

■A ’
<!A ' OBS iiAi.

Tarnija, pa Someș . Diagrama ploților aspirâ 
câtro cola finalâ. Aici, In 1973, in amonte do 
dubla curburâ a colosului do 97 do metri, va 

a pa rea lacul color 80 000000 mc

conducerea fabricii trebuie să acorde 
toată atenția acestei probleme.

Critici îndreplătite la adresa sla
bei preocupări pentru organizarea 
mai bună a muncii a formulat șl 
muncitoarea Maria Nemck.

— Muncitoarele care lucrează la 
masa de sortare pe calități a fire
lor de la ringuri sint nevoite să-și 
întrerupă deseori activitatea pentru 
că tot ele trebuie să facă șl opera
țiile de transport, ceea ce duce la 
amestecarea partlzllor de fire. A- 
cest lucru s-ar putea rezolva prin 
Instalarea unul transportor deser
vit de oameni fără o calificare prea 
înaltă.

„industria Unii

S-a fnîlmplat la dupd-amloza 
zilei de 18 iulie a.c., pe șoseaua 
Brafov-Făgăraș, la kilometrul 
204,&0, pe raza comunei Dum- 
brăvlța. Pe o pantă din această 
zonă, un autocamion rdmd«ct« 
in pond. Șoferul a, oprit șl, pen
tru ea mașina 16 nu dea înapoi, 
a pui un bolovan mare la roată. 
După depanare a pornit mai 
departe, lăslnd bolovanul in 
drum, grăbit,, te pare, de o 
ploaie torențială. La scurt timp, 
un. autoturism condus de stu
dentul Tomay Zoltan din Cluj 
i-a izbit de pietroiul respectiv 
și, din el, „a ricoșat” Intr-un 
nit autoturism (1—M—2517) care 
ver.cn din icni opui. Urmarea: 
două persoana au fost rănite 
grao. Fără' îndoială, nimeni nu 
poate disculpa pe șofer::! care a 
produs accidentul, Dar „depanc-- 
torul” dinaintea lui n-are oare 
nici o cină 7

propusă In luna septem
brie anul trecut pentru 
pensionare de invaliditate. 
Unitatea a cărei salariată 
era. cooperativa .Confec
ția” Botoșani, fără să in- 
depllneatcă formalitățile 
necesare in vederea În
tocmirii dosarului de pen
sionare. li desface con
tractul de muncă tnce- 
pind cu data de 30 sep
tembrie 1071. De la aceas
tă dală. timp de patru 
luni de zile. V. T. n-n mal 
primit nici un fel de 
drepturi bănești; Motivul 
l-am afiot la Oficiul. dc 
asigurări sociale yi pensii 
Bacău :

— Conducerea coopera
tivei ..Cohfeci!a“-Botosanl 
— ne-a spus șeful o- 
ticlulul — avea obligația 
să depună In termenul 
prevăzut de lege actele 
necesare pensionării. Nu 
a procedat Insă ața și

Intr-una din aceste zile, fra
ții Vasile și Ioan Martiniuc, in 
vlrstă de 17 șt, respectiv, 3 ani 
din satul Crasna Vițeului-Ma- 
ramureș, sa aflau cu oile pe o 
pășune montană. La marginea 
unei poene au găsit mai multe 
ciuperci. In loc sd ie ferească 
de ele, le-au cules, le-ati fript 
pe Jar și le-au mtncat. Ciuper
cile fiind otrăvitoare, amindoi 
s-au intoxicat și, cum sus pe 
munte nu li s-a putut acorda 
de urgență un ajutor medical 
calificat, au încetat din viață.

Un apel justificat a adresat In ca
drul adunării tuturor filatoarelor șl 
țesătoarelor, precum șl conducăto
rilor proceselor de fabricație, In ve
derea respectării Integrale a nor
melor de calitate, muncitoarea Ma
ria Ami», de Ia sec’, la repnnsat

— Noi trebuie să reparăm tot ce 
se greșește In filatură șl țesățorie. 
Iar uneori se greșește prea mult Azi, 
bunăoară, eu am lucrat 7 ore pen
tru a remedia o țesătură defectă de 
la o uniformă școlară. Numai de o 
inallă productivitate nu mal poate 
fi vorba In această situație. Mă în
treb, cum de a fost posibil să 
ae producă o asemenea marfă 7 Iată 
de ce socotesc că o absolută nevoie

această cauză nu s-a pu
tut stabili pensia dedt 
Incepind cu data de 1 fe
bruarie 1872. Firește, pre
ludiului cauzat oereoaneî 
respective poate fi recu
perat de la cel care se 
fac vinovat! de In'drzlerea 
întocmirii si denuneril 
dosarului.

Lipsa de Înțelegere ev 
care sini lhtlmpinațl, une
ori. cel care solicită în
scrierea la pensie, greută
țile pe care le au de tre
cut, in une’.e cazuri, se dn- 
toresc faptului că funcțlo-

tate. Exploatarea minieră Șiilor'este a etatea unitate 
de acest fel din bazinul minier maramureșean, care 
iți realizează Înainte de termen sarcinile de pian 
pe 8 lunL O deosebită atenție acordă co
lectivul de mineri șl specialiști de la Șulor reducerii 
cheltuielilor de producție, la acest capitol Inreglstrln- 
du-se plnă acum economii de peste 2.2 milioane lei. ■-

© Cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producjie-marfâ au fost reduse cu 33,83 
lei, față de numai 4 lei dt se.prevedea in angajamen
tul colectivului fabricii de mobilă din cadrul C.E.T.L.- 
Focșanî. Această substanțială reducere a cheltuielilor 
materiale confirmă atenția deosebită ce se acordă aid 
vnlorUleăril superioare a materialului lemnos. O primă 
acțiune. In acest sens, o constituie trecefea ta repro- 
iectarea garniturilor de mobilă, pe această cale redu- 
dndu-se consumul de cherestea și plăci flbrolemnoase. 
Apoi se are In vedere fabricarea plăcilor aglomerate 
flbrolemnoase. șl de placaj ta dimensiunile necesare 
mobilei proiectata, ellmlnlndu-ae asjtel pierderile ce 
rezultă la prelucrare, Însemnate economii de material 
lemnos ge obțin șl prin reprolectarea ambalajelor.

Totodată, realizind peste plan mobilă In valoare de

0 întrebare ce-șl 
așteaptă răspuns : 
ce măsuri se iau 
față de acte fla
grante de neglijen
ță sau birocratism, 
care privează oa
meni ai muncii .de 
drepturile lor le

gale ?

Rubrtcâ redactatâ de ;
Dumitru TtRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînfeii0

întreprinderea „Industria Unii” ga 
numără printre unitățile economico 
din județul Timiș care au încheiat 
cu un bilanț pozitiv activitatea din 
primele 7 luni ale anuluL Toți in
dicatorii de plan au fost Îndepli
niți șl depășiți, realizlndu-se, poște 
plan, aproape 15 tone de fire 
tănate șl cordate, precum șl I 
mp dc țesături. Inițiativa pornii

..............................Ustură plep

© 9 milioane lei M1® efidenîa economică a 
propunerilor privind perfecționarea activității produc
tive, aplicate In primele șapte luni ta Fabrica do ca
bluri șl materiale electrolzolante din București. „Fie
care Inginer, tehnician,, maistru să'realizeze, in afara 
sarcinilor ce le revin prin planul de muncă, un volum 
de economii echivalent cu minimum retribuția lui 
anuală” — lată Inițiativa lansată in întrecerea socia
listă de colectivul de muncă al fabricii șl care, după 
cum se vede, se concretizează po deplin prin rezultate 
pe măsura hărniciei șl priceperii Botarlațllor de aid. 
Stimulați de succesele do plnă acum, numărul inova
torilor a ajuns In acest an la 350, față- de numai 85 cit 
se lnreglstrâ anul trecui.

De ta începutul anului și pină în 
prima decadă a lunii august, clmcn- 
tișill din Dicaz, autor! al valoroasei 
inițiative „productivitate orară ma
xima cu cheltuieli minime”, nu rea
lizat, peste prevederile planului, 
13 800 t ciment — cu care se pot con
strui suplimentar aproape 1 OTO apar
tamente convenționale — 6 400 t var 
ți 72 000 mp de azbociment. Este de 
reținut că toate spwurilo amintite 
s-au realizat in condițiile unei înal
te eficiențe economice, fapt atestat șl 
de reducerea cheltuielilor materiale 
la mia de le! producție marfă.

— Cred însă că pe viitor bilanțul 
activității noastre poate fi și mai 
rodnic dacă fiecare dintre noi va fl 
convins de necesitatea autodepâșlrll, 
de existența ta fiecare loc de mun
că a unor inepuizabile resurse pen
tru creșterea continuă a producție! d« 
ciment — spunea Ing. Vasile 
lache, directorul fabrfâl.

Dorința de nutodopășlre n con
stituit trăsătura dominantă a luărilcr 
de cuvlnt din partea clmentlșlUor 
care, cu maximă responsabilitate 
muncitorească, au făcut un șir de pro
puneri deosebit de valoroase. Cum 
era șl firesc discuțiile au fost pola
rizate In jurul activității, colectivu
lui de ta morile' de ciment — sec
ție de bază a fabricii — unde se fi
nalizează Întreaga producție a aces
tei unități.

— Ne-am angajat ca plnă ta sflr- 
șltul anului să realizăm peste plan 
30 000 t ciment, preciza muncitorul 
morar Dumitru Ghioc. în ce ne pri
vește pe noi, morarii, ne vom ține 
promisiunea făcută. Consider însă că 
este de datoria conducerii fabricii să 
treacă nelntlrztat la materializarea 
studiului privind creșterea capacității 
de producție Jâ cuptoarele de clin
cher, al căror randament nu ne mul
țumește In prezent, crelndu-nc seri
oase goluri in aprovizionare; Este n- 
devărat că, pină acum, productivita
tea muncii pe fiecare salariat a fost 
depășită cu cite 5 t ciment. Am a-

Acum cîtva timp semnalam In 
cadrul acestei rubrici („Sdnteta” 
nr. 9224) că, in stația C.F.R. 
Eforie Sud, trenurile sint oprite 
ta mare distanță de clădirea 
propriu-zlsă a acesteia. Ce s-â 
Inlimplat de atunci șî plnă acum 
In stația Eforie Sud ? Nimic. 
Trenurile opresc tot pe unde 
știu ele, tar călătorii trebuie să 
parcurgă distanțe apreciabile 
pentru a reuși să ajungă In va
goane. De ce 7 Se spune că opri
rea trenurilor in stația Eforie 
Sud — șl nu in afara el — ar 
depinde de... mutarea unul ma
caz 1 Nu știm in ce măsură a- 
ceastă explicație este sau nu 
exactă. Un lucru este Insă cerii 
servirea In condiții bune a călă
torilor obligă Direcția regională 
C.F.R. Constanța să schimbe ur
gent macazul I

— Eu vreau să arăl 
trui Nlcolae Horga, ( 
țll se înregistrează Indici de utiliza
re scăzuți șl datorită opririlor dese 
din lipsă de piese de schimb pentru 
utilaje și a reparațiilor uneori de 
mlniutală pe. care le execută ser
viciul do Întreținere. Cred că e mo- f 
mentul ’®ă se treacă la orgonizarea 
unul atelier chiar In întreprinderea 
noastră pentru confecționarea șl re- 
condlționarea acelor piese pe care le 
putem face cu forțe proprii.

Grija pentru continua îmbunătă
țire n activității la toate nivelurile 
șl verigilo productive, care a carac
terizat cuvlntul majorității partlcl- 
panțllor ta discuții, Introducerea In 
planul de măsuri a propunerilor va
loroase făcute cu acest prilej sint 
o garanție că sarcinile stabilite de 
Conferința Națională a partidului 
pentru creșterea . eficienței econo
mice In flecare întreprindere șl loc 
de muncă șl realizarea înainte de 
termen a cincinalului vor prinde 
vtață șl ta „Industria linii".

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinfeii"

piep- 
Moro 

„. , iui «Ie
colectivul secției filaiură pieptăna
tă de a lucra 14 zile din acest un 
cu materie primă economisită s-a 
soldat cu rezuitate deosebite, plnă 
acum economlslndu-se deja circa 70 
tone do fire. Cu toate acestea, partl- 
cîpanțll la dezbateri s-nu oprit cu 
simt de răspundere asupra poslblll- 
lățllo- de care dispune flecare sec
tor In parte pentru ridicarea continuă 
a calității stofelor produse aici.

— în ultima vreme, spunea In cu- 
vtntul său maistrul Ion Cionti, 1a noi 
sa vorbește de unele studii privind 
utilizarea rațională n capacităților 
de producție, crearea- spațiilor ne
cesara de depozitare șl manipulare 
a materiei prime, modernizarea 
transporturilor interne — probleme 
r.erexolvate încă pe măsura condi
țiilor de care dispunem și care In
fluențează negativ asupra activită
ții de producție. Dar, plnă In pre
zent, specialiștii noștri n-au defini
tivat nici o măsură imiwianlă. or.

narii țnaărclnați cu în
tocmirea și rezolvarea 
dosarelor de pensii sint 
Insuficient controlați, tar 
cei ce dovedesc grave ne
glijențe In serviciu nu 
sint trași ta răspunde
re. Un aii exemplu, 
Alexandru Ene, din. co
muna Adincata. jude
țul Ilfov, fost salariat 
C.l-'.lt. la stațUi GhLgltlu- 
Prahova. in urma unul 
accident de muncă urma 
să fie pensionat de Inva
liditate inceoind cu data 
de 1 iulie 1971. cind i-a 
Încetat plata niutorulul 
pentru Incapacitate tem
porară de muncă. Din 
cauza neglijențe! unor 
funcționari — așa cum re
iese din răspunsul Direc
ției pentru probleme de 
muncă sl oc-otirl sociale 
a județului Ilfov — do
sarul de pensie al Iui 
A. E. a fost Înaintat ofi
ciului iudetean de: pensii 
ablo la... 10 decembrie
1971. Pensionarul a pier
dut pensia ce 
cuvenea pe o 
dă de șase luni de 
fiind astfel victima 
crose nepaeări 
saloriațl. Ce 
s-uu luat Împotriva vi- 
novațllor 7 După cum re
zultă din același răspuns 
al sus-amlnlitcl direct!!, 
nici una. Pentru a Intra 
In drcDlurile de care a 
fost frustrat. Alexandru 
Ena a fost sfătuit aă se 
adreseze comisiei de iu-

decată din unitatea In 
care a lucrat Aceasta 
este, desigur, o soluție. 
Dar cum poate fi ea pusă 

, In npUcare de un om su
ferind. cu Invaliditate de 
gradul II. netransDorta- 
bil 7 De ce să fie acesta 
pus în situația de a bate 
drumurile peniru negli
jența scandaloasă a altora, 
care trebuiau drastic sanc
ționați 7

Sau. un alt caz : 
Ghcorghe Negură, fost 
angajat al secției Ro
man din cadrul Sectoru
lui confecții metalice sl 
reparații Cimplna. timp 
de două luni de zile de 
ta data cind 1 B-a lntnt- 
nat decizi» de pensiona
re n-a putut să primeas
că pensia, deoarece În
treprinderea in care a lu
crat nu si-a îndeplinit o- 
bllgația legală de a co
munica oficiului de pensii 
Bacău data cind i-a des
făcut contractul de mun
că.

Asemenea exemple ee 
mai pot da. Ne oprim In
să aici. Dreptul ia pensie 
este asigurai prin lege tu
turor salarlaUlo” care au 
împlinit virsta necesară 
aau au fost încadrați in- 
tr-o categoric de invall- 

Și nimănui nu-i 
ngădult să se abată 
dispozițiile legii, să 

asemenea

Căldură mare. Termometrul 
se Incăpăținearti să nu coboore 
eub 30 de grade. Cu toate a- 
ceslca, unii par hotărițl să facă 
concurență caniculei. Nu mal 
departe, deunăzi, sfidlnd parcă 
razele nemiloase ale soarelui, 
un autobuz dc pe linia 31 (turul 
1) circula, către oră II, cu toate 
caloriferele duduind din plin. 
Lesne de imaginat In ce bale de 
aburi au fost supuși numeroșii 
pasageri, majoritatea vizitatori 
ai Pavilionului de mostre. Moti
vul? Autobuzul plecase In euraă 
cu o defecțiune in ilstemul de 
încălzire. Față do o atare Intim-- 
ptare, așteptăm remedieri. Nil 
do alta, dar asemenea Întrecere 
cu canicula nu poate fl &atată.„ 
cu răceală. , '

© Noi utilaje de înalta tehnicitate au 
fost asimilata In ultimul timp ta uzina „Hidromecanica" 
din Brașov. Astfel, aici s-a realizat pentru prima dată 
In țară compresorul rotativ cu palete CR 4 cu un debit 
de 50 mc pe minut, destinat echipării unor instalații si 
agregate peniru transportul pneumatic al cimentului. 
Zilele acestea, uzina a livrat și primele turbosuflantc 
cu care vor ti echipate motoarele Diesel peniru na
vele fluviale. Tot ca o realizare de dată recentă este 
șl asimilarea in producția de serie a transmisiei hi
draulice peniru locomotivele Diesel hidraulice de 
2S0 C.P. Creșterea nivelului performanțelor utilajelor 
produse ta „Hidromecanica”; preocuparea permarienlă 
pentru utilizarea rațională șl valorificarea superioară n 
metalului au dus ta sporirea la 150 lei a valorii kilo
gramului de metal Incorporat in aceste utilaje. (Tn fo
tografi» de Jos : Ing. Vasile Ursolu, maistrul ‘ Dumitru 
Pavel șl șeful standului de probă Vlorel Lăpăzan su
pun examenului „calității” unul din noile produse asi
milate In uzină — transmisia hidraulică pentru loco
motivele Diesel hidraulice de 230 C.P.).

© 20 000 tone de minereuri neferoase 
fast extrase In liltlmul timp ta exploatarea minieră 
sr prin extinderea metodelor de marc productlvl-

.Ll# cererea angajatului sau a urmașilor acestuia, 
unitatea este obligați sâ întocmească dosarul de 
pensie sau de ajutor social si să-l trimită la ofi- 
.cluj de asigurări sociale și pensii in raza căruia isi 
are domiciliul angajatul sau urmașii. In termen de 
10 !zile de Ia dala depunerii cererii, tar la primirea 
deciziei de încadrare intr-un grad dc invaliditate, 
unitatea', tot in termen de 10 zile, trebuie să tri
mită dosarul întocmii in vederea pensionării. îm
preună cu această decizie Ia oficiul de pensii pen
tru rezolvarea cererii de pensionare. Otiel-'F'dr pen
sii, primind dosarul, are, la rintlul său, obligația ca 
In termen de 15 zile să emită decizia de peusio- 
nare”.

• Am •jreprddus acMte 
dispoziții dfn ' H.C.M. rir! 
2520937. deoarece de o- 
peraUvllatea cu .care «e 
Întocmesc dosarele de 
pensii, de rew&tarea a- 
cestor termene in solu
ționarea lor depind. In 
ultimă instanță, stabilirea 
șl plata: pensiei la timp, 
adică asigurarea continui
tății veniturilor celor care 
se pensionează. Firește, 
in majoritatea ‘ cazurilor 
pansl'Onaren salariaîlior 
este tratată Si urmărită 
cu toată atenție. în spi
ritul prevederilor legale.

Diferite scrisori sosite ta 
redacție ne oferă însă 
prilejui de a constata că 
sint și cazuri cind «e tre
ce cu o mare sl nsnar- 
m!să ușurință peste ase
menea probleme ale 
oamenilor. Virginia T4- 
nzse din Butiusi. 
Libertății nr. 18. n

punerea Inginerului Mlron Tirlbilcă, 
privind aplicarea tehnologiei de ex
ploatare selectiva prin executarea u- 
nor lucrări miniere subterane, să de
vină un program concret de acțiune 
peniru colectivul da muncitori de la 
cariere, ceea ce va conduce ta obți
nerea unei materii prime (calcar) 
cu un conținut de calciu mai mare 
cu circa 4 în sulă față de media 
zăcămintulul. Pe de nită parte, 
muncitoarea’ Mirii Dirțu a adua In 
discuție posibilitatea recuperării 1a 
maximum, in stare crudă, a deșeuri
lor provenite din debitarea foilor de 
azbociment, acțiune prin care se va 
clștiga anual un volum ,de materie 
primă egal cu aproape 10 0®0 mp az
bociment

Sini fapte și Inițiative care atestă 
holărlrea colectivului dc clme.ntiștl 
din Blcnz de a-șl spori aportul ta 
creșterea volumului materialelor de 
construcții, care, ușa cum se preci
zează In documentele Conferinței Na
ționale a partidului, trebuie să aibă 
un rol prioritar in Înfăptuirea pro
gramului de InvestlțlL

juns insă ta concluzia că. se poate 
face și mal mult în această direcție.

Subscriind la această Idee, macara
giul NIcolac Bălan, manipulatorul de 
rlgoie Constaniln Prodan, morarul 
Vasile Grigoraș, șeful de tură Jan 
Clmpoleșul șj ălțl vorbitori au In
sistat In cuvlntul lor asupra necesi
tății realizării unor reparații de 
bună calitate și organizării cores
punzătoare a' serviciului de întreți
nere a agregatelor. In cadrul adu
nării nu fost făcute calcule din care 
a rezultat că, numai prin ctanșarea 
corectă a reductoarelor, de pildă, se 
pot economisi zilnic drea 300 litri 
ulei.

— Economisirea uleiului constituie 
numai un mijloc, din multe altele, 
pe care le avem ta indemlnâ. pen
tru scăderea continuă a prețului de 
cost pe tona de produs finit, spunea 
muncitorul morar Constantin Z-aclu. 
Cunoaștem că pentru producerea fie
cărui kilogram de clincher, spre e- 
xerapîu, pianul prevede un consum 
de 1 E®0 kilocalorlL La nivelul fa
bricii ne-am angajat Insă să scădem 
acest consum la 1 450 kilocalorlL 
Dar pentru a atinge acest obiectiv 
consider că este datoria Întregului co
lectiv să ne organizăm mal bine 
munca.

Alte propuneri ale clmenllștUor din 
Blcaz vizează creșterea, plnă in anul 
1073, cu 4,4 ta sută a sortimentelor 
superioare de ciment solicitat pe pia
ța externă și care In anul viitor vor 
ajunge la circa 290 DOO t, reactualizarea 
procedeului tehnologic de stropire cu 
apă rece a cllneherulul pentru a evi
ta. obținerea unor prize false de ci
ment, asigurarea unul stoc minim de 
10 MO t zgură și 3 0®0 î ghips con-, 
casat necesare unu! ritm normal de 
lucru in sezonul friguros, înlocuirea 
tuburilor de refulare la filtrele cu 
sad de la morile 1—0 și prelungirea 
lor In Înălțime cu circa 2 metri In 
scopul creșterii capacității de inma- 
gazlnare șl multe altele.

S-a hotarit, de asemenea, ca pro-

l



O
ii

-*V >

i

SClNTEIA — vineri 18 august 1972 PAGINA 3

iO' K» , Kr

■r
l

•

N-aveau bani să-șl cumpere cos
tume.

înir-o dimineață a-au prezentat 
la lucru puriind pulovere roșii. 
(Fuseseră mal ieftine). Nu an venii 
la lucru, ci s-au prezentau Uzina 
din Sinaia, proprietatea domnului 
Coslinescu, era militarizată.

Erau trei prieteni, trei tinere
calfe : Alexandru Chlvu, Mihal
Constantlnlu .șl Alexandru Șoricea- 
nu. îl împrietenise tinerețea — a- 
veau 17 nnl ; și anii de ucenicie ; 
șl dragostea tor 
pentru aceeași , 
meserie : ățrun- . '•' 
găria In fler.

Le plăcuse cu
loarea ®i fusese-- 
ră mal ieftine 
puloverele.

Nu știau ce es
te comunismul.

Nici cine erau 
coraunlștiL

Pentru irul pu
lovere roșii, trei 
adolescenți au 
primit cile îreî 
zile de carceră. 
Le-au executat. 
„Audlaseră11 Jurii- 
ma lecție des
pre ură. Profe- . 
sur : colonelul
Gologan.

Nu era cine 
știe ce, dnlată 
tehnic uzina : 
patru automate 
și o presă. în 
rest : mina și spinarea. Pentru 
el : mai ales mina. Mina tre
buia lot timpul ocupată. Mina 
trebuia să fie tare ca sA poată 
stringe dintr-o singură opintire 
piesa In dlferimțiaL Lucrau proiec
tile ți focoase. Mina n-avea răgaz. 
Era ocupata și cind băieții se du
ceau la «culSrie. aă-șl schimbe un 
cuțit, o cheie. Nu sc știa cum, lo- 
luțl so zvonise : nea Mlșu Fnragu, 
de In magazia de distribuție a scu
lelor, este comunist Ca să nu se 
„Întindă la vorbă” cu el, băieților 11 
se punea in mină o greutate de 
cinci kilograme. So duceau după un 
cuțit — mina purta greutatea. Se 
întorceau -- mliin purta greutatea.

Băieții erau siliți să poarte greu
tatea. Nu numai ei, ei și ceilalți. 
Avea grijă de asta maistrul prin
cipal GhllA Rădulescu. La fel de 
„grijuliu” era și șeful de echipă 
Alexandru Clinei. Și directorul Ar
ghlr, cel care-șl anunța „vizita” 
prin secții trimițlndu-șl Înainte 
clinele. Nimeni nu se deplasa prin 
secție fără cele cinci kilograme în munițiilor, 
mină. Trebuia, 'nte-nrievăr. Trebuia să

Și, totuși, cuțitul se ----- - ' ’ ’ ’ — ’
des. Oamenii puneau mina po greu
tate și se duceau la bâtrfnui Fn
ragu. Schimbau sculele. Schimbau 
greutatea dinte-o mină in* alta și 
schimbau și cuvinte. Mai mult vor
bea bâtrlnul.

— Mai dațl, mâi băieți, lucrul la 
dracu’ I Mal pilmbațl-vfi pe afară, 
Ia aer curat. Slnata-i stațiune cli
materică™

— De ce, nea Fnrngu ?
— Fiindcă trebuie *„.
Suna alarma. Soseau avioanele. 

Ocoleau Sinaia, aveau „interesele” 
lor la Ploiești, la Cîmpina, la Mo- 1
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reni... Se suna șl încetarea alar
mei. Nu se știa cum. asta nu ge 
K auzea, deși întreaga Vale a 

ove! eeste cn o cutie de rezo
nanță. Oamenii rămlneau prin pă
dure...

A venit, apoi, 23 August
Minus colonelul Gologan. Minus 

greutatea.
Tot Costlnescu pafron. Tot Ghlță

și tot .
biciui”. Tot ei, Ineăi —

h ©■ • * . i , ’ . o
logramel Astăzi dntăreșto doar 
cinci și performanțele ei sini mai baie 
mari de citevn ori™

— Cum s-a
i- O'e

cum procedăm noi aici, la auto
mate. Azi e plină uzina de auto
mate. Avem în plan zeci de mii de 
repere pe zi. Se lucrează In trei 
schimburi. Normele slnt ele ștlin- 
....................... ’ ■ mal 
ales la producția descrie, reușește, 
după un timp, sâ-șl Îndeplinească

Rădulescu și toi Alexandru Clinei, tifle calculate, dar un om, 
„omul ai biciul**. *’■*• ?*, -•— •- s---- ■ •
numai că deveniseră, brusc, gri

.“?» >4? Ifin ț>*8 >' y ' ...."

J- '‘JXiC’eO’j; K
feți, dați-îe-ncolo de absențe, tre
buie 1 Pierde șl producția, pierdeți

- ----- și voi. Șl i-a făcut aliațl pe Ion
.... „ .. reușit? Drăcea, pe Gheorghe P.ri------------  --
șă-nțelegețl dacă vă spun Chlrlac —’ de , fapt, toți li slntem
■pccdfim noi aici, la auto- alinți, dar ăștia erau ma! oprlgi —
»„■ „ »„_• j_ și i-a „lămurii*. în semestrul;ăsta

avem doar 12 absențe nemollvate.
-- A mers ușor, le-a spus ire- 

bnîe șl gata ?
— Cu unii da, cu alții... Chiar 

dacă Intlrzlau 13 minute li Iriml- 
nentni 15 minute. 
Lucram noi în 
locui lor. „R&-

doar
fi

dacă Ir.tîrzlau 
teau acasă. O zi

Brlnzea, pe 
' *i slntem

w

| ■

H».-)’Ș,Lucram noi in , 
• ■ locui lor. „R&- 

mlnem după pro
gram, recupe
răm* — ziceau. 
Trebuie să vă- 
nvățați o dată. 
Disciplina tre
buie respectată. 
Pierdeau șl o zi 
din salariu... 
S-ău lămurit Să 
vă spună Ion Bu- 
ligă sau NTcolae 
Mihăna_

-- Clnd a spus 
ultima dată to
varășul Șorlceu- 
nu trebuie ?
. — După ce u-n 

Întors de. ia Con
ferința Naționa
lă a jjariidulut.

— In legătură 
cu ce ?

— Cu propu
nerea Tul ion 
Bălăceanu. ' j'TE 

vorba da economia de melal. 
Atunci a spus iarăși „trebuie 
extinsă*. Suporți! de retezat pre
văd cuțite de 4 ^milimetri. Ilălă- 
ecanti n propus cuțite do 3 mili
metri. Vaslle Ghloărcă și Nicolce 
Jltaru au ți npiicat-o. Faceți o ai- 
cotcală : o reducere de o zecime de 
milimetru înseamnă o economie de 
metal de 10 tone anual...

— De ce mi-ațl relatat toate as
tea. tovarășe Alexandru Corwtan- 
tlniu ?

— Fiindcă trebuie fă se știe. 
Fiindcă întotdeauna, In viața noas
tră, a fost un trebuie. Nu vreau să 
folosesc vorbe mari, clar parcă aș 
îndrăzni sâ-1 numesc — căci așa u 
fost — un flmpcraUv al Istorici. Un 
Imperativ nl vieții po care o facem 
apt cum vrem. Fiecare an, fiecare 
iurta, fiecare zi are un trebuie al 
său care trebuie știut și IndepiinlL 
Asta o spun In calitate de comunist.

Mai am un motiv, ol meu, per
sonal : unul dintre cei trei băieți 
care-au venit -atunci, In urină, cu 
pulo-rere roșii nu mai este : Ale
xandru Chlvu. Despro 
Șorlceanu v-nm vorbit, Iar ai trel-

enul car® mă duce spre 
jtt, recitesc Proiectul de j , 
ale vieții ți /muncii comu-i

curt®. Nu-I singura „performanță*- claUsle. Număr de cite ori apare
Are școală burta Șorlceanu. Șl oa- In Proiect noțiunea aurită in Urina-. ...x . . - ? * . meeM1|yj fini Sinaia': tre.buie

De 27 des ori...
Șl poate că Înțeleg mai bine o

. _ ------------------  __ -

Și cine slnt comuniștii.
Astăzi Șl mllne. Șl. .totdeauna.

Mircea BUNEA

■j ișj'Șf’-A

In viata comunistului
r

mă, aUta ? !

mereu
TREBUIE!" f

7
: „ce vă spetiți, 
stați și voi L..“ 

Oameni! lucrau cum 
niciodată. Mnl „nervos* devenise 
insă bălrinul Fnragu.

— Mă. dacii-ți mal strici cuți
tul, iți sucesc urechile. Și nu mal 
căsca gura pe lingă mine I Și nu 
mai sta la aer '

— IJe ce, nea ■ Fnragu ? I 1 Aer 
de Sinaia. Nu mata «puneai!...' ■

— De ce, do co L.. Fiindcă tre
buie 1 E război I Război cu fas
ciștii»

A venit șl pacea. Urina a început 
să producă alte „piese* : pluguri, 
greble, sape, cuie.

— Ce faceți, mă, treabă de fie
rar rural ?

Unit mai slabi, se taoau prinși : 
„Așa-i, noi eintem meseriași se
rioși, nu potcovari™*

— Tovarăși, trebuie.
Alături de glasul celorlalți, gla

sul unuia dintre, băieții în pulo- 
. . . ''S'^rele' roții3 p’AlexandruȘoriceanu.

clinele. Nimeni nu se deplasa prin Fusese și el primit in partidul co-

nu lucraseră

planul zilnic In 5—0 ore. 
îndeminarc. Acum doi ani, 
lucra pe două mașini ; acum 
patru.

— O întrebare : cum ?
.— Nu simplu, se-nțelege. 

experimental sistemul o lună.

Capătă 
un ons 

pe

Am 
Go- 

munlțtii au dat primii axemplul : 
Viorel Aldcscu. lori Chîrlac, Vasile 
Cirsica, Gheorghe Anghel. S-n de
monstrat că se poate. Ceilalți i-au 
urmat imediat. Era șl In folosul 
oamenilor ; dșiigul e cu 3®0—SCO 1®J 
mnl mare.

— N-au existat îndoieli ?
— Ba bine (ta nu. Petre Stoica, 

s-a dus la Alexandru Șoriceanu și 
i-a spus;: „Nea Alexandre, eu nu 
mai rămln. îmi ești șef de echipă. 
De cincisprezece ani ețu secreta
rul organizației de partid de ta au
tomate. Te respect cuim te-am res
pectat totdeauna, dur află că eu 
nu mai rârnln. Mî-e teamă, că 
n-am să fiu in stare să-mi scot sa
lariul”. „Mă, Petre, trebuie*. „Tre
buie, nu trebuie, mie să-mi’ dai 1 
drumul*. Aveam nevoie de oameni. 
Ce l-aș mal fi aplicat atunci „tra- 
tamcntal* Iul Clinei I

Ce-a făcut Șorlceanu ?
■l-a<!dat drumul. Dor știți 

Cllnd, șl Rădulescu, și toți nl lor. care-i hazul? Necredinciosul de 
Și au piocatrAuffcSt siliți-Bfivplcce. AvPotrff^Stoica a.-venltslBapol

Uzina a dat? oamenilor de’ lucru plecat, Slmion Dlncă, ne tac
1 „as.. narata X5>«_8 F.ckT'B

>lcovurQ“

„defecta" plece regele de la Simla șl din
™* țară. Și a plecat Trebuiau 8â plece

din fabrică Costlnescu, șl Arghlr, șl 
lor.

Uzina a dat oamenilor de lucru 
pe măsura calificării lor. Chiar din
colo de măsură. S-a trecut la fa
bricația pompelor do injecție pen
tru tractoarele Brașovului. Nu s-au 
speriat. S-au pus serios pe trea
ba. „Inima tractorului" nu-1 de
geaba denumită inimă. E treabă 
pretențioasă. Au pus mina pe car
te. La începuturi, o „inimă0 pro
dusă la Sinaia dotarea 28 de kl-

8

simdru Chlvu. Despro Alexandru 

îea este... fratele meu, Mihai.
în trenul cnre mă duce spre 

București, recitesc Proiectul de, | 
jl. Ali< norme; ale vieții și zrffluncii comu-i 
ice ®1&Ș oiștilor,',-ale otlclFsO^echității șo

curi». Nu-I singura „performanU"- riallste. Număr de cile ori apare
Are școală burta Șoriceanu. Și oa- ... - ..„.2.,- -----
meni buni îi are cum i-a crescut de mecanică fină Sinaia : tr>
Et șl comuniștii vechi din uzină™ n-

— Exemple ? . . .
— C‘te doriți. Aveam Intr-un se- » este comunismul, 

meslru 40—50 de zile de „nemoti
vate”. Tot comuniștii le-au venit 
de hac și absențelor. Ca secretar, 
Șoriceonu le spunea mereu : „Bă-

'ț ■

care-i hazul ? Necredinciosul de

La uzina „Electromagnetica" — 
din Capitali Două fapte.

rrituul : cu aproape un an in 
urmă, după o muncă asiduă de mai 
multe luni, inginerii Ion Bădescu, 
Va.silc Moraru șl Iosif Abraham, In 
calitate de proiectant, și muncitorii 
Constantin Bușn, Tndor Neacșu, 
Mircea Dumilreseu, Darie Dumitru, 
Vaslle Negoț, Marin Cazam și Peiru 
Albu, în calitate de executanțl. toți 
din cadrul secției de nutoutilore. au 
pus ia punct ți realizat o mașină 
automată de găurit șl filetat —■ M.S.8. 
Mașina — creație originală — a adus 
uzinei o economie inițială de aproxi
mativ 23d 009 de Iei valută. Anual, 
ea aduce uzinei economii in valoare 
de alte 230 GOT de lei. Schimblnd ra
dical tehnologia, mașina a redus de 
zece or! timpul de lucru po unitate 
și produs...

Al doilea : In aceeași secție, cu 
aproape trei luni In urmă. Petre 
Iclilm șl Alexandru Cumpătă au 
fost trecuți la un nit loc le muncă. 
Pentru chiul in timpul programului, 
pentru lucru făcut de mlntalnlă, 
pentru dezinteresTn ridicarea pregă
tiri! profesionale.

Cu privire In aceste două cazuri — 
expuse aici simplu, fără comentarii 
•— nm solicitat punctele de vedere 
ale unor membri al colectivului.

„Condica de prezența trebuie 
semnată. Intr-adevâr. cu faptele 
muncii, dar nu numai cu ele : ea 
trebuie semnală deopotrivă șl cu 
„faptele minții*, cu idei — ne-a spus 
Dumitru Bragadlreanu, șeful secției 
prelucrări mecanice pentru centrale 
automate. Realizarea prin eforturi 
proprii a mașinilor șl utilajelor de 
cnrc avem nevoie dovedește că oa
menii uzinei noastre au înțeles bine 
acest lucia:. Sarcinile deosebite care 
ne stau In față ircbulc realizate □□ 
prin intensificarea muncii, prin efor
turi fizice, el prin eforturi de gin- 
ilire. prin mai buna folosire a capa
cităților creatoare. Așa apreciem 
noi — cei care exploatam noua ma
șină — realizarea colectivului de in
gineri șl muncitori de la secția ve
cină. Așa trebuie apreciate ți cele
lalte inovații din Întreprindere : in
stalațiile termastntate de degresat. 
cuptoarele tarmostatate cu redrcula- 

' rea aerului cald, diferitele Unii teh- 
‘j ‘nologica de montaj...".

Un lucru demn de menționat : în 
discuția purtată cu Dumitru Braga- 
direanu, cu unii dintre autorii și 
realizatorii numeroaselor utilaje noi, 
cuvlntuî Inovație era rostit frecvent, 
era pronunțat adesea intr-un con
text inedit : „Trebuie să facem și 
aid o inovație ; freza produce de 
două ori mnl mult ca înainte, dar 
nu aUt cit or fi necesar”. Sau : ..Azi 
a venit cineva să ne solicita vreo

Inovație?" Așa am aflat că oamenii 
de alei consideră drept... sarcină de 
serviciu să fie Inovatori, sa gtndeas-

. câ creator I
..Pentru înscrierea Iul M.S.8. ca 

inovație a fost nevoie să ducem o 
adevărata luptă cu creatorii și reali
zatorii ei — ni s-n spus. Argumentul 
era unul șl același : șl asta intră In 

’ obligațiile de serviciu ! Cu greu 
l-am convins”.

Noul este prezent- In uzină nu doar 
sub forma „clasică0, binecunoscută, 
a invențiilor și Inovațiilor, ci — mal 
ales — sub forma atitudinii față de 
muncă.

„Nu o dată, unii dintre mun
citorii, maiștrii sau Inginerii dc la 
autoutllare. vin la no! să vadă cum 
funcționează mașinile pe care le-au 
cons'rult. no întreabă dacă sin tem 
mulțumiți de ele — ne-a spus mun
citoarea Elena llădilâ. Mai mult 
Acum dtova săptftmini. m-am Im- . , . --------r----- x»wJ
bolnăvit subit. Măi rău declt boala voie in viitor. Clnd proiectul e 
mă durea intâ faptul că la mașina "" 1
care lucrez nu —■

materialele necesare producției. Dacă 
face așa, nimeni nu oro ce fta-i re
proșeze. Mai Înainte Insă de a ocu
pa el această funcție, s-a InUmplat 
ca, din cauze obiective, furnizorii că 
nu poată livra materialele necesare. 
Realizarea utilajelor a fost Intirztată-, 
producția a suferit, De clnd a fost 
numit In funcție Stolan. asemenea 
accidente si.-.t evitate. Cum? Aro
cumva calități ieșite din comun, 
care 11 fac să înlăture automat cau
zele obiective ? Nicidecum. A de
monstrat insă că așn-numltele „cau
ze obiective0 — In fața cărora mulțl 
ridicau din umeri — slnt. de fapt, 
subiective. „De ce s-așteptam plnă 
e gata proiectul și de-nbia pe urmă 
să vedem ce ne trebuie 7“ — a zis 
eL „Mie să-mi spuneți pe parcurs, 
pîrta să-l terminați, . de ce anume 
aveți nevoie". De atunci, e mereu 
aid, la proiectare, se interesează de 
ceea co facem, de ceea ce avem ne- 

viitor. Clnd proiectul e gaia, 
'aptul că la mașina pe as"e deja asigurai necesarul do

care lucrez nu mă putea lnlot-ul nici materiale".
un alt tovarăș din secție ; singurul Atitudine înaintata față de mur.că, 

-— ....... - - *--* •- — responsabilitate comunista — ista
ceea ce pretind oamenii secție! de la 
ei înșiși, de la ceilalți tovarăși ai 
lor. în numele acestor Imperative, 1I®ÎK Afiilnlil Rr>lnr4nifl

B
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,. «„.. „.. . -.s-au
trial. S-au pus seria? pe frea- w

r

cinste.
iunie
construi o sală de sport și 
ateliere! In felul acesta e-

an vom

„A îngriji de timpuriu
Co reprezintă pentru . noi, trebuie să facem ,și 

dăscălii, Proiectul de nor- *■- -
me morale elaborat de Con
ferința Națională a partidu
lui ? Simplu șl limpede : un 
adevărat Îndreptar in acti
vitatea de educare a tine
retului. de formare a unor 
cetățenl devotați patriei și 
poporului roman, oameni 
care să lupte cu Înflăcărare..-vim dragostea pentru mim- 
pentru cauza partidului co- că nu in abstract, ci In le- 
muDist gâturâ nemijlocita cu pre-

Izvorițe din virtuțile de găi 
veacuri ale poporului muhș în 
cllor, dîntr-o viziune re- cu! 
voluționară asupra lumii șl școlar am plantat v 
rosturilor el, preceptele e- vie, pomi fructiferi, cap- 
tlce din acest luminos do- șunl... împreună cu elevii, 
cument așează la loc de am socotit că din efortul lor 
cinste dragostea de munci, harnic șl priceput vom ob- 
aflrmarea trăsăturilor ina- fine un venit anual do a- radio șl magnetofon, 3 apn- 
intaie prin aportul concret, proxlmallv 7GM-«(M» de rate do proiecție pe care le 
de zi eu zi, la edificarea noii Tal. Dar mai presus de toate folosim la lecțiile de Umhl 
orindulrL - 21?“' ’ "" “ț

Și plnA acum noi am nc- copiii învață prețul autentic eiectropompă. .pentru .iriga- , 
țlonat In această direcție, și satisfacțiile reale ale țiL Cir soluții de Ja C.E.G., 
Pe viitor, slntem conștiențl, muncii, îngrijim de timpu ’ “

rin la ei, floarea numită 
cinste.

In urmă cu un an, poirl- ..............    ..
vil Indicațiilor Ministerului lovii învață șl marea lecție 
Educației și Invățăinintuiui, a dăruirii pentru colectivi
sm trecut ia organizarea de 
microferme pe un teren al 
cooperativei agricole de 
producție. Cu ce! peste 180 
de elevi din ciaseie V—IX 
am lucrat In cooperativă In 
acord global. Din banii pri
mați șl din veniturile dc po 
terenul școlii am reușit pi- 

al rind pentru agri- ata acum să amenajăm șl să 
mm. uiiim-v ... .........™ Pc iota! nostru Înzestrăm un atelier de tlm-
voluționarâ .asupra lumii șl școlar am plantat viță do piărie, sSi cumpărăm 3 stupi

• ■ ----- '—cap. i]0 albjne.ldouă mașini ' da
' cusut pentru fete," un ara

gaz, butelie ți vase pentru 
cercul da menaj, televizor.

- J mai
mult. De la te repere ple
cam ?

Firul călăuzitor al pro
iectului este, după părerea 
mea, munca. în ea se con
centrează plenar toate cele
lalte virtuți. Fiind o școală 
dtn mediul rural, noi am 
căutat șl căutăm să cultl-

itirea tehnico-produclivă, terenul școlii am reușit pi 
i primul rind
itură. '

_ ______ pentru colectivi
tate, a slujirii interesului 
obștesc.

Do ce am împărtășit toate 
aceste lucruri in rinduri.le 
pa care le-am așternut pe 
nirtie după lectura norme
lor de comportare comunis
tă? Pentru că socot că nu
mai prin dezvoltarea con- 

a dragostei pentru 
șl cistlg cinstit,

tlnuă 
muncă 
așa cura afirmă Proiectul 
de norme, vom contribui ia 
formarea unor caractere 
puternice, a unor cetățeni 
c.u o ținută morală sănă
toasă. demn! de epoca pe 
care o trăim.

e* vorbă de'.cîșdgu! moral : străine și științe naturale; o ‘profeso® Șccml^geno- 
’ falfr yaiioara,

de 20 (Mffl de Iei, șl cu verJr județul Olt

pe vătrai...44

om care putea sft o facă era in con
cediu. Șl piesele pe care le aveam 
noi nu ajungeau mai mult de 48 de 
ore. Cind am aflat Ihsâ cum stau Iu- .......................       ......
crurlle Ia uzină, m-nm liniștit. Ingi- cpmunlștlL ceilalți salarfațl. acțio
narul Vaslle Morarii de In aulouti- h.ează continuu pentru îmbunătățirea 

activității secției, a muncii, n felului m -î J„XS
Mentalitatea lui ..asta pot să fac, 

•. ■ ia
noi, ne-a spus Adrian Ciobanu,

teri al uzinei. Anul trecut, frezo
rul I. *F. Începuse aă dea lucru de 
slabă calitate. - Nu-mi puteam expli- 

ți ca ce anume se lnUmpla cu el Peste 
citeva zile, am aflat. I. F. căuta să 
termine cit moi repede ceea ce avea 
de făcut și, In rest, să’ stea. Am dis
cutat cu el. am, incerc.it să-i arat 
uride greșește. "Totul nu-i să mun
cești. ci să muncești „cu cap”. „Păi 
ce, eu nu muncesc „cu cap ?” „Da’ 
dacă atlta pot, atlta fac”. Ca aă-1 
dovedesc contrariul, I-am luat ph 
lingă mine. i

Ce poate «lăzi I. F. ? f'-
nl-I dau faptele salo: esi™. 
dintre oamenii buni ni secții

Irtri — unul din coautorii mașinii — ..........
a venit In secție și a lucrat el in Io- de n ginții șl trfti. 
cui meu. în citevn zile a calificat 
chiar ’un nou muncitor pe mașină*. asta fac 1* nu prinde rădăcini ia

„Rcsplngind automulțumirea, fie- n°i. ne-a spus Adrian Clobanu,
care este chemat si, depună eforturi unul dintre cel mai buni inuncl- 
pentru ..perfecționarea continuă a ‘ ‘ ‘
muncii, a relațiilor sociale, pentru 
progresul neîncetat al societății 
noastre socialiste" —■ se spune In 
Proiectul de norme nJe vieții sl 
muncii comuniștilor, alo eticii șl e- 
chltațli socialisto. ;

ComunlșUL celtalțl oameni oi mun
cii nu cunosc, practic, declt un sin
gur fel de a combate automulțuml- 
rea : luplind pentru perfecționare. 
Nu prin declarații, nu prin vorbe 
frumoase, ci prin fapte.

„Nu slnlem toți autori de inven
ții sau inovații : șl. poate, nici nu 
putem fi — era de părere Vaslle 
Muniianu. controlor tehnic de cali
tate.- Asta ■ nu . Înseamnă .insă tCă ,nll-- 
tudlnea creatoare In munefi este 
pentru cel 'ce n-au veleități d® in
ventatori sdu InovatOTi ; un sector 
Interzis. Nicidecum. Atitudine crea
toare, înaintată, este și atunci clnd 
iți îndeplinești în așa fel sarcinile 
de serviciu. Iți faci în așa fel mese
ria, încîl nu dai nîcl un rebut. 
Și calitatea muncii șl organizarea 
muncii, dacă o dorești mal burta, ce-e 
să glndeștl. E intr-un anume fel o 
Inovație. E ceva vechi caro piere. 
Ceva nou care se naște™ Aț.a-1 in 
vtațA..”

înir-adevăr, așa este. Creativita
tea nu este numai „apanajul” năsep- 
cltorllor. Am căutat sA o descifrăm 
In chiar munca desfășurată de Vnsl-, plsnar In alta secție, undo se lucrea- 

-■ -- - - - - - ză In acord șl unde clșllgurilel le slnt
legale nu numai direct, dar șl foarte 
vizibil de cantitatea șl calitatea 
muncii. Cit lucrează, nil ta cLstlgă,! 
Lucrurile au luat-o — ce-i drept 
unele poticneli — pe drumul 
bun. Firește, o data cu aUiudj___
față do munefi, cei doi au începui, 
șă-ijî schimbe și comportarea. Dej! 
nu mal fac parte din secția noastră, 
acum țin seama de părerile celor 
de aici, vin și ne Întreabă de una. 
sau de alta, dintre problemele me
seriei. Au înțeles ș! ei că, de fapt, 
toți facem parte din marele colectiv 
muncitoresc, care lucrează și se că
lește otel, la înalta temperatură ’• 
responsabilității comuniste.

Tllus ANDREI

- s e 0 a 0
Satulung, de care aparține 
cooperativa,— l-am întrebat 
de mai multe ori pe preșe
dinte care-i adevărul. Husu 
s-a jurat pe copiii lui că nu 
este vinovat cu nimic (?!) 

Cu asemenea argumentări 
nu este, de mirare la ce cotă 
„înaltă’ s-au aflat elcl »pl?, 
ritul de răspundere, exigent 
țele morale potrivii cărora 
se cuvenea sa fie analizate, 
1b primul rind șl înainte de 
toate, faptele lui Gh. Husu. 
Aîit comitetul comunal de 
partid, cit și conducerea 
UJ.CLAJP. Maramureș au 
stai In expectativă aproape 
un an de zile. Ca și cum rsr. 
fi fost vorba de o bagatelă, 
ca și cum n-ar fi fost in Joc 
un lucru ntil de prețios, dâ 
indispensabil cum este ega
litatea, tuturor cetățenilor 
în fața legilor șl a impera
tivelor moralei noastre, în 
care se exprimă, in fond, 

, cel mai pregnant, profun
zimea .ți temeinicia echltații 
socialiste ! A fost nevoie. 
In cele din urmă, de inter
venția biroului comitetului 
județean de partid pentru 
ca, depășlndu-se slăbiciu
nii'» conducerii U.J.C.A.P. 
Maramureș, să se facă lu
mină șl vinovății să fie tra.fi 
Ia răspundere. Inclusiv pe 
cale penală.

Un președinte de coope
rativă s-s dovedit nedemn 
*1 mandatul încredințat. 
Cum era necesar, cum era 
normal, oamenii i-au retras1 
mandatul. Pentru faptele 
lui. cel vinovat va răspunde 
La fața celor cărora le-a In-* 
șelat încrederea, in fața le
gii și a societății. Fiindcă 
așa este normal, fiindcă 
noi șilm limpede că Intran
sigența nu are sens unic.

V.isiie GAFTONE 
Dinu POPESCU

Ce poate astăzi î. F. ? Răspunsul 
nl-I dau faptele salo: este unul 
dintre oamenii buni ni secției, poți 
avea încredere că lucrul Ieșit ’ 
railniic saie “irite de prima- cai

— Pînă la unppunct, luajițili 
prezintă așa șl in ceea ce-1 privește 
pe Petro Ichîm șl Alexandru Cum
păta. ne spune frezorul Ion T irnă. 
Chiuleau in timpul programului, dă
deau lucru de slabă calitate, refuzau 
să-și ridice calificarea. Profi înd da 
faptul că secția noastră lucrează în 
regie, munca lor se reducea adesea 
la semnarea condicii, ’la poniare.

— Ce leac ați folosit Împotriva 
>6

It din 
Jitate. 
le ee

nemunefi ?
— Păi cel mal potrivit : 'munca. 

Am solicitat sprijinul conducerii
secției. Cei doi au fost mutați disc:-

le Muntlanu. Răspunsul nl I-au dat 
faptele. V. M. nu numai că depistea
ză. dar și prelnllmplnă rebuturile. 
Nu o dată este .văzut In secție dlseu- 
Hnd cu muncitorii cauzele care au 
dus.ia greșeală, dlndu-le îndrumări 
penfru evitarea lor. în secție, nu
mărul rebuturilor este In continuă 
scădere ; aceasta și datorită munefi 
creatoare a controlorului de ca
litate:

■— Esențial în activitatea fiecăruia 
este -înțelegerea creatoare a muncii 
— opina Elena Sâvulescu, secretarul 
organizației de partid din secție. 
Exemplul lăcătușului Nlcolae Stolan, 
care a ajuns azi „cheia” aprovizio
nării noastre, este edificator. Sarci
na Iul este ca. in primirea proiectu
lui, să procure,, în termenul stabilit.Iul, sft procure.

0 /P ■

•I. cu
1 cel

idlnon1

• . ’ • ■
— Eram exigent. Nu l-am 

lăsat să fure, să se în
frupte din avutul obște!. De 
aceea, ce! răi au căutat sft 
se răzbune. M-au reclamat, 
In mod tendențios.

tnierlocutonii nostru — 
Gheorghe Ilusu, din salul 
Fribllesll, Județul Maramu
reș — își zugrăvește in ase
menea culori portretul de 
pe vremea - and exercita 
funcția de președinte nl 
cooperativei agricole : exi
gent, ferm, neiertător față 
de abuzuri, de abaterile de 
la norme’.e.otlcll șl, echității 
socialiste săvirșite dc unii 
cooperatori.’ Lăudabil, veți 
spune. D;Htr comunistul a- 
ios’in fruntea obște! arc — 
primul intre toți — obliga- 

. (fa fumlameniall de a ac
ționa, în toate cazurile, in 
spiritul șl litera legii, de a 
promova in toate iinprcjii- 
rările normele eticii șl eehi- 
iății socialiste, de a nu ad
mite nlel o abatere, nici un 
obuz care ar putea știrbi a-. 
vuiul obștesc. E firesc ca 
ochii oamenilor să fie ațin
tiți, In primul rind, asupra 
Iui : președintele coopera
tivei, prin înseși.atributele 
cu care a fost investit do 
colectivitate, 'are îndatori
rea de a fi — el. In. primul 
rind — pildă de cinste ,!re-’ 
proțabllă, model de com
portament.

GIl Rusj nu mal e acum 
președintele cooperative! 
din Prlblleștl Dacă ținuta 
lui morală corespunde, In- 
te-adsvăr, cu aceea pe care 
și-o zugrăvește el Însuși, 
gtiîncl de ce t-a fost retras 
mandatul de președinte ? 
I-am auzit „argumentele” : 
el 11 acuză, după cum se 
vede, pe „cel răi”, pe „au
tori» de reclamațll tenden
țioase*. Dacă spusele rele 
slnt adevărate înseamnă că

A s-n petrecut un lucru cil se 
poate dc grav : unu! om l-a 
fost lezată demnitatea, n n- 
vut de suferit datorită In
toleranței fata de nereguli, 

înainte de a da credit 
versiunii Interlocutorului 
nostru, am socotit necesar 
s.1-1 Întrebăm, dacă se știe 
sau măcor se simte cumva

îngăduință mal mult deck 
blajină.

...în septembrie 190(1, in 
numai citeva luni după ce 
fusese ales președinte al 
C.A.P. l’rlbllești. o comisie 
de revizie constată — și ii 
atrage atenția iui Gh. Rusu 
— că încasează de Io coo
perativă drepturi bănești

bile șl, din această cauzâ, 
deviate pe cine știe ce căi ; 
bani din casă prin buzuna
rele contabilului etc. Dar 
nu inventarierea lor inte
resează aici. Numitorul co
mun al acestora 11 reprezin
tă incnialitaiea sMInă de 
climatul cile ai societății 
noastre, potrivii căreia

i ae

I

trai
■

uita să vină la. tren- de mare. Șl, uite așa. ti-

„Că viața nu-i nun
Ce ar putea spune un porlor. De obicei, înlătura- greu, uita să vină la. tren- de mare. Șl, uite așa. tl- 

mlner din Lupcni despre rea neajunsului nu poate Ita. M-am lntrcbn£ și l-am nărui meu tovarăș de mun- 
acest document important tfi terminată in timpul pro- : ~*
pentru viața șl muncB fie- gramului. Putem Insă lăsa asta? în 
cărui om din țara noaa- treaba baltă, ri se spele mal alei, 
trâ ? .Se-niclefie că multe pe cap, cum or ști. tovară- r—"1 "" 
lucruri. Eu o să mă opresc ști noștri din schimbul 
numai la o Idee care-mi irtator ? Se-nțelego că nu. să? 
stă la inimă. Este vorba S-ar pierde multă produc- C 
de Îndemnul de a întări lie. am pierde fiecare din- drepl 
PMie tot spiritul de in- tre noi, pentru că produc- mnl 
irajutorare In muncă. Mi se țta este toi n noastră. De 
pare de maro însemnătate aceea ne suflecăm cu toții 
aceasta șl dnd scriu sees- ■- —«*“■
te gloduri am In ve
dere atițea momente, trăite 
acolo, in subteran. Concret, 
întrajutorarea pentru mi
neri înseamnă a pune mina 
acolo unde e nevoie, 
face față situațiilor care se 
ivesc, n dovedi prin fapte 
solidaritatea muncitoreas
că. devenită tradiție, lege 
de muncă in adine.

Noi. minerii de ta pretjă- 
ttro ne aflăm nu o dată 
in Împrejurări deosebite. 
De pildă : apare o defec
țiune mecanica in trans-

V ___ ___

miner din Lupeni despre rea neajunsului nu i 
acest document important ;fl terminata in timpul pro-

4

fi .•••;

întrebat : „Păi, cum vine că a prins curaj, s-a lămu- 
ari.a ? în mină, și nu nu- : rit, a aflat ca trebuie des
ma! alei, trebuie să faci pre minerit, a ajuns miner 
numai ușorul? Dar. atunci, fruntaș, nu se mai sperie 
greul pe umerii: ccj.rp? jz»—..--»-»®--' 
să ? Că orice muncă are _... ___
$1 ușor -șl greu. Oare e te. salariu, 
drept ca unii să fragă nu
mai spre unele. Iar alții 
spre celelalte ?“ to:

Am căutat să mă apropii c& 
de omul cu pricina. Să văd 
cum Își pune el Întrebări 
de felul acesta șl. mai 
ales, cum răspunde la ele. 
Apoi, l-am ’

Aceasta ar fi una. puterile mele, P, , ,,
a Altceva acum, tot despre ca viata de miner, ca si norme supus dezbaterii 

felul cum se cuvine aâ viața In general, nu-1 nu- comuniștilor, tuturor oa- 
statornlclm spiritul intraju- mai trai pe vătrai, ci șl,în- menllor- muncii de Confe- 
torăril Ia locurile noastre cercări și greutăți pe care r[nța Națională a partldu- 
de muncă. Mă opresc Ia un ești ehentat să le învingi, lui pli fninfl ir--iRifr' în prh!mlni! «. ■ »». . ■
meu. nu cu multă vrs me 
In urmă, a fost repartizai 
un ttnifr. De muncit, ce să 
zic. muncea. Avea doar o 
meteahnă : cum dădea de

tra ? Se-nțelege că multe pe,cap, cum or ști. tovarâ-
- - - ^jn limbul.uor-.

minecile In astfel de situa
ții și -ne facem datoria 
pină la capăt. Ințelegind 
că e de datoria noastră ®ă 
procedăm astfel!

Altceva acum, tot despre că viata 
ilul cum se cuvine aă viața in

minerit, a ajuns miner
■ cui apa- de greutăți, dștlglf cu 1 OKI 
muncă are de iei mai mult ca Inaln- 

.e. salariu.
Este șl in acest caz vor

ba de , spiritul de întrnju- 
' irare in acțiune? Eu zic 
_j da Cultivarea peste tot 
a; acestui spirit face par
te din efortul nostru pen
tru a creț:.? și forma oa
meni noi. Șl, de aceea zic 

ajutat, după că-i blneyenll îndemnul 
să ințelcn.g& cuprins iii Proiectul de 

63 norme supus dezbateri!
F
i

1

>. /
i

la trans-

alt fapt trăit. în schimbul L.ftm o^ui
ăsta ®ă afle singur cum 
pot fi depășite «îluatille 
deosebite In mină, că pu
terea omului e nemăsurat

Mlrcea LAȚCAN 
min'er ri1 ?cf do schimb 
la Exploatarea minierâ 
Ltipeni

y

șl ei vinovat cu ceva. Vo
cea ex-președimeluî a tre
cut subit pe alt registru, 
biind șl înțelegător față dc 
sine :

— Știți, docă ara avut u- 
baleri, astea au fost fără

Șej*i

Intenție? involuntar. Că ori
ce om greșește, nu ?

Să nu abuzăm, liisă, dc 
răbdarea cititorilor. E locul 
al precizăm : singurul lu
cru ce ’g-ar putea imputa 
hotărlrlJ adunării generale 
a cooperatorilor din Pribi- 
lești ar fi, poate, făptui că 
ea ireluiia luata cu muli 
mai devreme. în real, 
tele rărnfn așa cum sini 
ele cel care era eu „legea 
mereu pe buze* ?! trîmblța 
prin ședințe o Intransigen
ță severă și fără, menaja
mente, s-a dovedit, față de 
p-opriilo sale abateri d@ o

necuvenlte. Semnalul de a- 
inrmâ l-a .Intrat l:isă pe o 
ureche șl i-a teșit pe cea- 
îaî’.X Mica .țgreșenta liivo- 
luniară* u fost urmată de 
alta : mărfuri cumpărâl’e dc 
președinte șl plătite prin 
dispoziții de plata din con
tul cooperativei. Toiul cu 
știrea Si part'clparea conta- 
bilulul-șef, lonuț Teodor, 
care n-a ezitat su sc trans
pună in postura de „con
tabil personal” nl maj-ma- 
rolui ®ău. Nu pa gratis, fi
rește : avea șl el „avanta
jele0 lui. Neregulile @u În
ceput să se țină lanț'sute 
de .kg de griu scoase din 
magazie pe cal . frauduloase, 
ocolrnd adunarea generală, 
clnd era vorba do „rctribur 
țiu președintelui” ; sume 
din sectorul anexe oetre- 
culo la evidențele conta-

s
funcția ar crea automat 
prerogative, personale deo- 
seblie. ar permite cuiva să 
nesocotească legile țării, 
normele eticii și echității 
socialiste.

Ce atitudine au luat însă 
In fața acestei mentalități 
șl a manifestărilor el tot 
mai evidente cel din jur, 
cărora le stătea la Indemlnă u,0 
să intervină la timp ?

—- N-am vrut &i ne ames
tecăm — ne-a spus secreta
rul organizație! de partid, 
Aurel Sălijan. Să nu zică 
președintele câ-1 dușmănim. 
Pentru că, d'eșl om muncl-
tor. vedea in orice critică 
un act de dușmănie șl se 
răzbursa.„

— Clnd am auzit de unele 
abateri — Își amintește Lu- 
crețla Crlsiea, secretara co
mitetului comunal de partid

incerc.it
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Piese, repertorii și 
sub semnul noilor exigențe

din an ln an, In datorlrea de a păstra In conștiința 
mai multe scene. publicului vnlorile moștenirii cultu

rale, copferindu-ie, cu flecare nouă 
Interpretare scenică, noi șl vibrante 
rezonanțe In actualitate. Clteva din 
operele de bază alo dramaturgiei 
noastre clasico s-au bucurat — In 
trecuta stagiune — de no! montări 
revelatoare.

De unde vine, totuși, sentimentul 
de nemulțumire, de InsatistacțJe — 
justificat față do prezența insuficien
tă a dramaturgiei naționale ln re
pertoriul stagiunii Încheiate ? Pe de o 
parte, cred eu, din faptul că aseme

nea evenimente 
, a-llstlce,. pe pla

nul valorificării 
.dramaturgiei na
ționale contem
porane sau clasi
ce. au constituit 

. îdoar dteva e.x- 
■cepțlL Prea mul
te spectacole ee- 

, nușil, oarecare, 
prea multe mon
tări expediate, 

prea multa confecție de serie. Au 
ilpslt ..redescoperirile* (să ne a- 
mlntlm de evenimente ca „Jocul ie
lelor”). s-au făcui remarcate prea 
puțin căulărUo originale.

Pe de altă parte — și alei se află, 
de fapt, dieta profilului unei sta
giuni — din ponderea ncsatlsfăcă- 
toare, alls sub raportul cantitațll, cil 
șl, mal ales, al calității, a pieselor 
no!,- prezentate In premieră absolută 

D!n păcate, bunele intenții nu pot 
constitui o dramaturgie. Dramaturgia 
afirmării Idclalurilor societății noas
tre socialiste, atlt de necesară edu
cării, modelării conștiințelor, nu tre
buie confundată cu micile tablouri 
Idilice, scăldate ln culori trandafirii, 

■ nici cu istorioarele morale in care 
copiii cuminți preferă untura de pește 
In locul imul mâr gustos. Nu o vorba, 
desigur, nici de a [ umbla după false 
probleme, după „cazuri" singulare, șl 
fără Ieșire, după glnduri răsucite In 
semnificații tulburi, cum se Încerca 
plnă nu de mult. :

O dramaturgie a adevărului, a în
crederii In om șl In forțele sale este 
o dramaturgie care nu ocolește pro
blemele și conflictele puternice, reale. 
Realitatea noastră socială, umană,- în 
dezvoltarea el impetuoasă spre co
munism, nu e lipsită de contradicții 
— a' spus-o limpede secretarul gene
ral nl partidului, șl nu o dată — iar 
rezolvarea contradicțiilor pornește in 
primul rind de la cunoașterea lor, do 
la analiza lor lucidă, marxiști în 
destinele Individuale, de care se o- 
cupă dramaturgia, se reflectă liniile 

■de forță Și legitățile generale ale dez
voltării societății' sub infinit de mul
te șl de variate aspecte. Schematis
mul ii plndeștc pa cel co ignoră aces
te variate și complexa aspecte, rnen- 

. țlnindu-se la enunțarea unor adevă
ruri generale, de toți cunoscute. Ig
norarea legităților generale duce, ia 
rlndul său, -fa impas. Transfigurarea 
artistică presupune sinteza profundă 
a cor.cratulul-iitoric cu raportarea la 
legitățile esențiale.

Teatrele au rămas datoare Tn sta
giunea “Trecuta, cu prezentarea';! unor 
piese rare exprimă sinteze, artistice 
ale-unei glndlrl creatoare, fecundate 
de dialectica dezvoltării noastre so
ciale. Răspunderea pentru aceste da
torii neîmplinite aparține șl autori
tar. Căci piesele, scrise șl incâ neju- 
cate In trecuta stagiune, chiar dacă 
ar fl îmbogățit cu ceva peisajul te
matic șl stljjst’e nu ar ti modificat 
substanțial profilul anului teatral.

Repertoriul stagiuni! viitoare con
ține unele premise de optimism. Pre
zența de pe acum ln reperlorlllă tea
trelor a unor lucrări noi. orientate 
spre dezbaterea unor teme de actua
litate sau spre evocarea unor mo
mente Jmportanie ale Istoriei noastre 
mal apropiate xnu mal îndepărtate, 
îndreptățește unele certitudini că sta
giunea viitoare va Însemna un real 
progres ln’ transpunerea ln viața tea
trală a exigențelor formulate do 
partid In documentele din iulie—no
iembrie 1971. In cele ale recentei 
Conferințe Naționale.

. I 
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„LUPTA

Nu s-ar putea spune că repertoriul dreptul să circule din an In an, In 
realizat In stagiunea Încheiată a fost noi interpretări, pe mal multe scene, 
sărac In lucrări dramatice originale. pentru a fi văzută do spectatorii pen-
Numărul titlurilor aparțlnlnd drama- tru care spectacolul nou-înseamnă e
turgiel naționale clasice și contem
porane, prezentate in premieră de 
toate teairele țării, depășește cifra 
80, iar dacă ținem seama de faptul 
că unele titluri nu figurat pe-mai 
multe scene, dLnd uneori naștere unor 
specîncole < ' ■■■ ■ ■
zluni personale, inedite, numărul a- 
cestora depășește cu mult suta. în 
ansamblul repertoriului, lucrările au
torilor, autohtoni — romănl sau din 
rlndurlle națio
nalităților conlo
cuitoare — au o- 
cupat un Ioc a- 
proximntlv egal 
cu cele, de pesta 
hotare.

Teatrele nu a- 
rătat mal mult 
Interes pentru 
valorificarea 
nor opere 
malice 
in anii 
de n-șl 
tlvltățil, 
au fost 
viagere șl' spirit creator, ____
țe proaspete, nealterate. E adevărat 
că acest interes al teatrelor n fosi 
impus, In bună măsură, șl de o nece
sitate imediotă, aceea de a suplini 
absența unor piese noi, valoroase, 
care să răspundă exigențelor sporite 
pe plan Ideologic, artistic, educativ 
ln lumina Imperativelor cuprltwe In 
recentele documente de partid.

E adevărat că uneori din superficia
litate, grabă, din Insuficient dlscemă- 
mlnt ln alegerea pieselor s-n ajuns 
la unele montări „de serviciu*, care 
au pus sub semnul întrebării aceas
tă acțiune de revalorificare, pozitivă 
ln esența ti. După clteva asemenea 
experiențe, unii critici s-au grăbit să 
blameze teatrele pentru numărul 
prea mure de „reluări*, descurajtnd 
bunele Intenții Blamabil nu era insă 
faptul de a readuce In circuitul ac 
tunlitățll piese care meritau acest lu
cru, el modul cum au Înțeles unele 
teatre să-1 realizeze. O cultură tea
trală nu se construiește numai dlu 
noutăți Ml, ln nici un caz, din efe
meride. într-o mișcare teatrală des
centralizată, ca a noastră, o piesă are

noi Interpretări, pe mai multe scene, 
pentru a fi văzuta de spectatorii pen-

adevărata premieră La Galați, piesa 
Iul Dorel Dorian, ■ „Secunda w?, a 
aiml o soartă mal bună declt la G!u- 
laștL După 15 ani de la apariție, 
„Ziariștii* lui MIrodan, pe scena 

________ teatrului „Bulandra", ln ciuda unor 
cu totul diferite, In vi- suprandăuglri spectaculare, Izvorite 

din neîncrederea față de text, șl In 
ciuda unor comparații nefavorabile 
privind Interpretarea eroului princi
pal, a transmis publicului același rao-
| k " < > - f '■: FTr -•

!’

Privire de ansamblu asupra unor restanțe

s/s teatrelor și ale dramaturgilor
u-

dra- 
npărute 

trecuțl șl 
fi epuizat 
au dovedit, acolo 
puse în scenă cu

care, departe 
valențele atrne- 

unde 
con- 

rezonar.-

saj pur șl mobilizator al Intransigen
ței revoluționare a tineretului comu
nist Pe alte scene, montări noi, 
inspirate, au adus, pentru prima oară 
In fața publicului din diferite pârți 
ale țării, piese care șl-au afirmat 
dreptul la o viață scenică mal Înde
lungată, prin capacitatea de a stirn! 
ecouri In conștiințe. „Ștafeta nevă
zută* de Paul Evernc, jie scena Tea
trului tineretului din Piatra Neamț, 
„Cine ești tu“, tripticul aceluiași au
tor. In Interpretarea Teatrului ma
ghiar de stat din Sf. Gheorghe, 
„Cum Vodă* de Mlrcea Stefăriescu. 
pusă ln scenă la teatrul din Ploiești, 
„Scuza* de Szabo Lajos. ln monta
rea secției maghiare a Teatrului de 
stat din Tg. Mureș — slnt argumente 
ln favoarea tezei că una din îndato
ririle permanente ale teatrelor, fată 
de dramaturgia originală, este de a 
Întreprinde mereu teste de durabili
tate, prin noi valorificări scenice. 
Numai astfel se va putea constitui, 
treptat, fondul statornic, peren, al 
dramaturgiei noastre socialiste, înlă- 

cadudtățil 
content po-

turlndu-se prejudecata 
iremediabile a pieselor 
rane șl. Intervenind astfel activ' In 
opera timpului, de selecționare a va
lorilor.

La aceasta se adaugă, desigur, în

S®K@FiA reușite A unui
tintir ansamblu instrumental

Din toate timpurile, 
șl mal ales ln zilele 
noastre — secolul ma
ximei circula țU a va
lorilor culturalo — 
arta și In special mu
zica l-au apropiat po 

ju oameni, Innobllindu-îo 
t^Timțlrca, ‘ ‘
țî du-ih.____ ____ .

rli. Credincioși acestui 
Ideal, tinerii muzi
cieni amatori ger
mani — oaspeți ap.e- 
ciați, In acesta zile, 
al sălilor noastre de 
concert — s-au reunit, 
ca șl In anii trecuți, in 
numejo prieteniei șl 
al muzicii Invitația 
ce le-a fost adresată 
de Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului 
Comunist, de a-i vizi
ta pe colegii lor din 
România, vine să dea 
glas sentimentelor re
ciproce de considera
ție șl respect ce ca
racterizează relațiile 
dintre tineretul român 
șl cel din Republica 
Federală a Germaniei. 
Trebuie spus, că Or
chestra federală do ti
neret — ansamblu in
strumental complet — 
constituie cea mal 
bună formație repre
zentativă, alcătuita din 
membri a! numeroa
selor reuniuni de a- 
cest gen care ființea
ză in tonte landurile ,________ ____
țării. încă elevi al reștl — unul de muzl- 
dlferltelor școli de 
cultură generală, ține
rii artiști amatori Ișl 
perfecționează cu per
severență măiestria 
Individuală : tar mun
ca In ansamblu — rea
lizata de 2—3 ori pe 
an, po o perioadă do 
dtevn săptăminl — 
are ln vedere pregă
tirea unor turnee, a 
unor excursii do prie
tenie. în colectiv, în 
diferitele 
peste hotare.

Realizată sub Îndru
marea unul muzician 
pedagog de real pres-

tiglu, a profesorului clplino colectiva eficu-' 
Volkers Wangenhcim, ce și operanta. Astfel 
munca tinerilor muzi
cieni amatori urrnfl- __
rește, in mod’ firesc, impresionanta execuție 
un dublu scop : acela ■ a „Simfonici I-a“ de 
al pregătirii, ol tize- Johannes Brahms, 
lăril repertoriului . de conturată In sonorități 

ițlrca, Imbogaiin-J’-cconeert^' dar ln ega- robuste, dense, o rea
lii, sfera cunoaște-:i,rtă”măgurfl —Ași", acela Uzare corfe4’frX©le, Ih-

, operanta. Astfel 
se explică modul in 
caro a fost realizată

m v 1 p
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șl, mal ales, al 'calității, a pl'es 
no!, prezentate In premieră absol

• CLASA"
hr. 8/1972

Numărul pe luna august al re
vistei cuprinde amplul grupaj 
Intitulat „UN VROGRAM DI
NAMIC DE LUCRU PENTRU 
VIITORUL. LUMINOS AL TA
RII”, caro se deschide cu edito
rialul „Pollllea partidului, ex
presie a intereselor poporului, a 
cauzei socialismului*. în conti
nuare slnt inserate articolele : 
„Dezvoltarea economlco-soclală 
planificați a României* de 
MANEA MANESCU; „FrucUli- 
carea resurselor cu ma-rlmum de 
randament" de ILIE CÎȘU; „E- 
eonomla Județeană la dimensiuni 
contemporane" de CONSTAN
TLY DASCALESCU ; „Cadre 
pentru viitoarele obiective in
dustriale" de GHEORGHE GHI- 
NEA : „Legarea organică a in- 
vățămlniulul de cercetare șl pro
ducție" de GEORGE ClUCțl Ș 
„Să conectăm po deplin școala 
Ia fluxurile dezvoltării economi- ' 
ee șl sociale” de GHEORGHE’ 
DOLGU ; „Este necesar un eforii 
colectiv pentru sporirea eficien
ței aetlvRățltar didactice* de 
EUGEN POP ; „Construcții pe 
măsura cerințelor viitorului" de 
NICOLAE POPA ; „Specialist și 
om politic, calități inseparabile' 
de MATEI CONSTANTIN ; ,.E- 
fielența șl consumatorul: un sin
gur obiectiv central", de IOSIF 
STEINBACH ; „Pentru echilibru 
in domeniul cointeresării" do 
N1CODIM ROȘCA și „Experi
mentului științific — locul ce 1 se 
cuvine” de FICRET MUJDABA.

Din sumarul revistei mal con
semnăm articolele : „Avram 
laneu — -«Craiul Munților»" do 
ȘTEFAN PASCU ; „Avram lan- 
cu : mit șl erou literar" de MA
RIN BUCUR ; „Muzeele de Isto
rie — Important factor educativ" 
de PETRU BUNTA ; „Istorio
grafia militară în fața cerințelor 
actuale ale cercetării științifice" 
de C. CAZANISTEANU șl FL. 
CONSTANTTNIU șl „Pseudo- 
soluții pentru depășirea stării de 
subdezvoltare a -lumii a treia»" 
de VASILE PILAT.

La rubrica „CONSULTATH", 
NICU BUJOR semnează artlco-
Iul „Clasa muncitoare, în frun
tea luptei peniru Împlinirea as
pirațiilor înaintate nîe omenirii". 

Recenziile Intitulate : „Cronica 
mtinorabllel zile
23 August" de VI.. ZAHAJiESCU 
șl „Conjunctura și eflcaeltatea 
economică" de A. OPREA siesta 
tu’esc conținutul rubricii .,GM- 
TICA ȘI BIBLIOGRAFIE”.

cestora determină amlna- 
rea urgentâ a concursului, 

cutreiera] Dar Băncilă este intransi
gent. La repetarea con
cursului, in l£KJ-0, ill vedem 
partlciplnd cu peste 30 de 
lucrări, dintre care nu Uf 
ses-c trei din- cleiul 
Acțlorilnd brutal, autorită- culorile primare — roșul, 

galbenul și albastrul — or- 
• chestrîndu-le, ln armonii cu 

sonorității de Intensități 
maxime.

Sub această Ipostază nl 
M relevă pictorul cu pri
lejul expozițiilor personale 
din 1014 și .1915. ambele la 

. București. ȘI de data u- 
ccasta sc Impun prin me
sajul lor pfnzele de mari 
dimensiuni cu temă socia
lă „Grevistul* șl „Pax“.

în anii imediat următori 
războiului, clnd crearea 
Î’.C.R. a impulsionat lupta 
proletariatului din țara 
noastră, Băndlâ — Intre 
timp numit profesor la 
Școala de belle-arle din 
Iași (1915) — participă per
manent ta mitinguri mun
citorești, este și arestat, dar 
pictează mereu compoziții 
cu teme sociale, dintre care 
„Muncitorul șl țăranul? 
(„Ce mal scrie 1a gazeta ?*) 
șl „Invalizii* („La paradă*) 

’ slnt prezente șl In retro
spectiva do la Muzeul de 
Artă.

Intrarea P.C.R. In Ht'g'V, 
lltate șl represiunile copfu 
urmat Împotriva forțelor 
democratice fac tot mai di
ficilă, aproape Imposibilă, 
expunerea unor lucrări' cu 
ternă socială acuzatoare, 
ceea ce 11 determină po 
Băncllă să-și Îndrepte a- 
tențln spre realizarea de 
peisaje, naturi statice, por
trete solicitate de amatorii 
de artă al vremii, dar — 
ca șl altădată — continuă 
să picteze deseori crlmpeie 
din viața mizeră a săracilor.

Practicarea genurilor a- 
bordate acum — peisaje, 
flori, naturi statice, scene 
cu țărani — II prilejuiește 
artistului ancorarea mai 'a- 
dlncă In specificul local, 
prer>rup!ndu-l folosirea și 
armonizarea culorilor afla
te In arta populară, deși — 
Împins deseori de nevoile 
matettale — realizează șl 
unele subiecte cu caracter 
mal de serie.

•e să expri- Iile scot cu forța cele trei Expoziția retrospectivă 
riplex o te- lucrări acuzatoare. Nedrep- Octav Băncllă, prin cele 08

„ _ _____ _ ______ _ _____ _________ _____ [punerea tățlle 11 Indlrjcsc și Bănci- J«criri prezentate ne con-
dtevn tablouri manifest, de | ln decembrie a acelui an a lâ continuă ' " " * "l'm’ *** " *" n-

Aniversarea centenarului 
nașterii piciorului Ociav 
Băncilâf eveniment . Înscris 
In rlndul comemorărilor 
culturale recomandate de- 
UNESCO, ti prilejuit In In- ’ 
treaga țară o. seric de mn- 
nlfasîăr! dedicate persona-, 
lltățJ! acesturartlst cetă
țean. Dintre ele s-au re
levat cele trei expoziții re- 
troxpcciJve organizate de‘ 
către Muzeul de artă din-, 
Craiova, Muzeul de artă din 
lași șl, actualmente, Muzeul- 
de ariâ- ni Republicii Socia
liste România, din Bucu
rești. Aceasta din ur
mă, reconstituind toaic

„Ultlmul drum*, „Pribea
gul* etc. Pentru crearea 
lor, pictorul a 
toată toamna anului 1CO7 
satele Oltenie! unde au avut 
loc slngeroase represiuni. 
Ca urmare a nccstul pe
riplu,-IMncilfi a glndlt rea
lizarea unul ciclu compus

creează un Instrument nou, 
o formă proprie da expri
mare, corespunzătoare ce
rinței subiectelor sale. Fo
losește din ce In ce mal 
J“ —*n pusă brutal, vln- 

straturl foarte groa- 
...trebulnțcază excesiv

de des pasta
Ip- jos, în sir
ti*. so. Intrel

etapele -de-' ’creație - 'ale 
artfelului prin cele mai 
semnificative lucrări cu
noscute, ne prezintă con
comitent preocupările te
matice șl propagandistico 
din. primele două decenii 
ale secolului nostru ale o- 
perei pictorului militant sl 
măiestria limbajului plastic 
folosit ca mijloc de trans
mitere a Ideilor de care era 
animat

Lulnd contact cu idella 
socialista din fragedă copi
lărie, de pe tind, elev in 
clasele primare, locuia in 
casa cumnatului său Ion 
Nădejde, militant de frun
te al P.M.S.D.R., apoi In- 
treîlnlnd la MOnchen, unda 
a slnt patru ani ca bursier- < 

) pentru specializare.! un 
strins contact cu cercurile 
muncitorești germane, Oe- 
tav Băncilă s-a pătruns de 
rostul și menlren creație! 
sale, lnțelegtnd că arta Iul 
trebuie „să fie pusă lntoț-, 
deauna In 1 serviciul pro
gresului omenirii și al na
țiunii*, așa cum se va ex
prima Intr-un interviu din 
1814.

Ca urmare, Încă de ' la 
cele mul ■ timpurii realizări 
prezenlate?cu ocazia primei 
aale expoziții din 1BOT, se 
constată că, ln pofida In
fluenței mediului artistic șl 
a hivățămlntului scolastic 
m&ncheneZ, in opera sa pri
mează compoziția cu tema
tică inspirată din viața grea 
a țăranului șl muncitorului. 
Pe măsură ce. la începutul 
veacului nostru, se înăs
prește lupta de clasă, pe 
măsură ce proletariatul rt>- i 
mânase se afirmă mal pu
ternic. O-elav Băncllă mili
tează tot mal activ pentru.

J8

sMsemn

(Pribeagul)

Expoziția retrospectivă

OCTAV BĂNCILĂ

dln 12 scene care_  _ , . _
___  _ _________ __ ____ j me variat șl complex o te

ci artă cu tendință, realizlnd mutică unitară. Ex

mare răsunet ln contempo- primei compoziții „1OT7* In 
raneltate. Dacă plnă Jn 1OT5 | vitrina librăriei ieșene 
se mulțumise să picteze „Moldova" a fost Imediat 
compoziții In cri re Înfățișase 1 MM/oinic da
verist viața celor obidiți nf.ntnlltftH ■ flnn» trei zile

rime» fi

le scot cu forța cele trei 
lucrări acuzatoare. Nedrep-

xă realizeze Armă un Incontestabil cla- 
compoziții cu mesaj social : s'c picturii românești. 
„Citirea ziarului-, „Munci- care se impune nu numai 
tor In repaos", „Cina* ș.a. prin transmiterea convin- "_ ------ ’ rwirrvawa r» rinul w9 ithfwe ma.,comnozltll in cnro ln.'ai'.rasc t uu exprimarea cit gătoare a unulvlgurosme-

veriti viața reîor obidițiofictalltățl : după trei zile, moi directa a clocotitoare! «M social, ti ti prin ya- 
..Recrutul" este una ,dln 
lucrările edificatoare In ,
această direcție — de a- tul, candidind pentru ocu 
cum încolo . redă zjpi- ■ pateu catedrei de
duhoare adevăruri pe- din Inși, expune la
trecute In timpul răreea- alături de ceilalți concu- 
lelor' țărănești din IOT7 : rențl, o 
„înainte do lt!OTr ---- -

poliția a scos-o'din vitrina. rale revolte, pentru a lan- loarea artistica a creației 
în anul următor, tind artls- sa cit mal convingătoare ș-n.e, așa, cum o remarcam„ .„„rlngătoara wle. așa cum o remarcăm

„.manifeste-scrise iri ima- îndeosebi ln peisajele leșe-
le pictură gini plastice* — cum aflr- ne, lnduzlnd un exprdslv
la Ateneu, mn Șirato — Ociav Băncliă specific românesc prin sen-

i- renunțâ ln maniera clasică tirp.cnt șl armonii de cu-
parte din lucrările de a plete, Învățată cu slrg loare. _ _____ i_
„1OT7'“, prezența a- de la profesorii săi. șl Iși

loare.
Petre OPREAtitiulul

t
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ROMÂNIA-FILM" PREZINTĂ

Margareta BARBUTA

eleni

i

așteptăm 
nou, cu 
zlasm, 
nostru.orașe sau

o AJl.LA. (la Teatrul de vară 
„23 August*) : Spectacol extraor-

tace pe alții să 
vadă că eforturile gț-

. ...... J din ultimul 
sfert de secol n-au lă-

, ____
dusurile și cu Nu e vorba de a da 
le el. curaj ori a Îndemna la,

Documentele de par- treabă, ti de a vedea

in raportul in I
’ i tovară- - Știu că exl 

,-i. Nleolae Ceaușescu nele uscăli 
In fața Conferinței Nn- ceastă păi 
țlonale, creatorilor le Scriitorul. •

Eleonora Șașkova, Oleq lankovski, Vladimir Tihonov.

teatre
fllnar cu formați» „Tropical Flexla" 
(Republica Africa Centrală) — ,2». 
o Teatrul Gluleșll (ta Arenele 
Romane) : Comedie cu olteni — to.

nitul 'meu drag — M. .
«Ansamblul arllsHc „Rapsodia 
rcmfinA" : Pe plaiurile Mioriței 
— 19,».

* t brici,4

I

c i nema

MIORIȚA — 1®l

Nevăzut, necunoscut s VIITO
RI; 18; to.

(urmare din pag. I)

ai educării generației discutabil, rivaliza cu 
acelea ale marilor an
sambluri profesioniste 
(mă refer ln special 
1a grupul alămurilor). 
Dozajul individual al 
timbrelor, corelația 
justa șL, mal ales, lo
gică dintre acestea au 
putut fi apretinto In 
Interpretarea celor „0 
piese pentru orchestră 
maro”, Op. 8, lucrare 
aparțlnlnd compozito
rului . contemporan 
Anton Webern. Am 
remarcat, de aseme
nea, In rlndurlle tine
rilor muzldenl șl rea
le polențe solistice : 
inteligentă, acțlonlnd 
cu mult elan, pianista 
Gittl Plmer a etalat 
o versiune încă per
fectibilă a ultimului 
concert al lui Beetho
ven, iar clarinetistul 
Wolfgang Meyer a fă
cut dovada unei reale 
abilități tehnice, du
blate de o justă stăpl- 
nlre a stilului ca
podoperei mozarticnc, 
intcrpretlnd „Cvinte
tul In la major cu 
clarinet1’.

Mesajul de prietenie 
al ariei tinerilor mu
zicieni germani a fost 
primit cu mult entu
ziasm, culminlnd In 
ropote prelungite de 
aplauze atunci clnd 
interjircțil nu început 
să depene firul muzi
cii marelui Enescu.

Le mulțumim șl-l 
așteptăm să revină din 

același entu- 
in mijlocul

actuale In spiritul cu
noașterii aprofundate 
șl al respectului mari
lor valori ale tezauru
lui național șl univer
sal. Șl se poate. In

carnet 
muzical

adevăr, afirma că en
tuziasmul muncii, riv- 
nh depusă In studiu 
slnt contaminante ; Iar 
bucuria revelării ma
rilor adevăruri uma
ne pe care le descope- 

T4 tinerii inlerprețl 
este o bucurie pe care 
aceștia o Impari In 
mod generos cu publi
cul, la fel de entu
ziast, la fel de tlnftr. 
Cele două concerte 
prezentate la Bucu-

că de cameră, celălalt 
simfonic, susținut sub , 
cupola Ateneului Ro
mă n — au demonstrat 
că, deși in continuă 
Înnoire, orchestra po
sedă acel prețios sen
timent al ansamblului, 
al lmbhiărll sonorită
ților Individuale pe 
partide, al dozării to
nului In funcție de 
necesitățile expresiei. 
Aceasta este desigur 
realizarea cea mai de 
preț a tinerilor muii- 

" ' amatori, o reali-
importantă. ob'l- 
grațle unei dls-

Dumitru 
AVAKIAN

,DESPRE DRAGOSTE
Producție a studioului „Maxim Gorki’. Regia : Mihail 

Boghin. Cu : Viktoria Fedorova, Serghei Dreiden,

SS”K*HS a ESS"S. • 
a limbii vech» sl Inie- nouâ cunoaștere s vie- viitor glorios.' lepta-"“JrtronuX Ub cu pi—— - - 
care prcmerge intru- minușurllt 
chiparea artistică cere Dotii—e.-----
ca „veșmintele vorbi- Ud ale Plenarei .din șl a 
ri!“ să-1 tie pe, măsură. 3—3 noiembrie 1971,

România din 1SÎ72 olc recentei Conferințe gnntlco șl marile sq- 
este cu toiul altceva Naționale au insistat criflcil din ultimul 
detit a fost cu 23 de cu toata claritatea asu- sfert de secol n-au lă- 
an! In urmă, deși n pra necesității pacele- sat urme minore, cl au 
rămas tot tara dintre rării procesului da schimbat fapt țârii, șl 
rluri, cu arcul Cnrpa- 
țllor- la mijloc, Imbrfi 
jlș'.nd podișul transil
van, pe aceleași para

zitar refractare și a plăcilor termo- 
izolante*. în 1070, către sfirșitul anu
lui, studiul era aprobat Aprobarea 
lui Insă nu n ajutat la nimic, căci 
nici plnă la această data nu este. 
aplicat în practică. Eficiența prccal- 
culata : 8,3 milioane lei anual Deci 
6,3X3 (anD ■> 10,3 milioane Iei s-au 
pierdut prin... neaphearea acestui 
studiu. Da. S-AU PIERDUT, cu toa
te că acești bani nu intră ln 
capitolul pierderi In evidențele fi
nanciare.

Șl Încă un amănunt : In Juna 
mal a.c., conducerea combinatului a- 
rală că ar fi necesar un studiu... pri
vind paletlzarea șl, contalnerlzarea—

Ne-am oprit mal mult asupra a- 
. cestul caz lntrudt cl ni se pare a £i 

sugestiv pentru ceea ce înseamnă 
trecerea pe un plan secundar 
a preocupărilor privind organi
zarea științifică a producției și a 
muncii. Surprinzător. In fața acestor 
realități, cei direct răspunzători de 
ignorarea acțiunii de organizare ștl- 
lntlficâ aduc drept contraargumenteințlflcă aduc drept coniraargumențc 
numârul mare de studii aplicate. Ce 
ge constată Insă ? Dacă numeric stu
diile aplicate ln ultimul nn slnt rela- 
siv apreciabile. (04). eficiente lor este 
foarte scăzuta — un spor de produc
ție globală d9 2 837 mii lei. ceea ce 
este foarte departe de posibilitățile 
existente in aceasta mare unitn'e 
esonom’că șl mal nles de cerințele 
mari ale producțleL

în Întreprinderi șl centrale s-au 
făcut și se fac ln continuare studii, 
analize care evidențiază posibilitățile

de realizare e cincinalului Înainte de 
termen. întreaga. acțiune de organi
zare științifică a producției și a 
muncii trebuie să. (le subordonată în
făptuirii acestui obiectiv major. 
Esențial este si se descifreze care 
slnt piiucleic-chele, domeniile princi
pale ce. trebuie să fie perfecționate 
sub aspectul organizării, spre a crea

clteva din aceste direcții — regrup 
rea utilajelor tehnologice potrivit 
fluxului Impus de sortimentele Intro
duse in fabricație; mecanizarea unor 
operațiuni, care a dus la reducerea 
efortului fizic — la Fabrica de ma
teriale Izolatoare șl finisaj din Turda 
s-a obținut ■ anul acesta un spor de 
aproape 4 la sută față de sarcina pla-

■; ■ ■ - ' ■

32 de teme propuse pentru acest an, 
doar patru se referă la găsirea solu
țiilor menite xă ducă la o mal bună 
folosire a utilajelor, In eliminarea 
timpului de staționare occidentală a 
acestora. Cele 1 COT de ore stagnări 
ale morilor de ciment, peste timpul 
planificat, pentru reparații, cele 
aproape BOT de ore întreruperi acci
dentale In liniile tehnologice de fa
bricare a tuburilor (timp In care 
s-ar fl putut produce peste KM) kil'o-s-ar fi putut produce peste ... ..— 
metri tuburi) hu au constituit su
biecte demne de luat In studiu de ca
drele tehnice ale combinatului- din 
Tp Jiu.

Sigur că organizarea producție! șl 
muncii este Întotdeauna perfectibl-

condițiile pentru devansarea realiză
rii clncinalalul. înspre aceste punc- 
te-cheie să fie dirijată această ac
țiune, fie că este vorba de programa
rea optimă a producției, încărca
rea mal bună a capacităților de pro
ducție, perfecționarea fluxurilor teh
nologice, raționalizarea consumului 
de muncă prin extinderea mecaniză
rii și automatizării, trecerea la lu
cru pe mal multe mașini, reducerea 
personalului auxiliar, calificarea șl 
repartizarea Iul în munci direct pro
ductive, organizarea rațională a apro
vizionării cu materiale a locurilor de 
muncă. Introducerea de tehnologii 
care să solicite manoperă cit mal re
dusă etc. Tocmai acțlonlndu-se

-'ii
nificatS de creștere a productivității 
muncii.

De ce subliniem necesitatea ca ac
țiunea de organizare științifică să fie 
orientată asupra problemelor-chcie, 
de care depinde In mare măsură în
deplinirea mal devreme a cincinalu
lui 7 Pentru că, in nu puține între
prinderi. o (serie din aceste probleme 
slnt ocolite, forțele se risipesc In a- 
bordarea unor studii neeoncludente, 
cu Incertă eficacitate. Dacă Ia Com
binatul de; materiale, de construc
ții din Ta:. J!u nu se poate încă 
vorbi despre rezultatele practice, 
concrete, ale activității de organizare, 
o ..explicație" (daci o putem num! 
astfel) este șl ln faptul că din cele

■ _________ ,»■ .««MW»—

13 In fiecare Întreprindere. Ceea ce 
se cere acum nu este insă o nerfec- 
țtouare de dragul perfecționării, el o 
perfecționare a organizării producției 
și a muncii cu obiective precise, clar 
subliniate in documentele Conferin
ței Naționale a partidului : sporirea 
mal accentuată a prodn*IIvlt3til’mnn- 
cll. reducerea mal substanțială a 
cheltuielilor de producție si. In pri
mul rind, a celor materialei crește
rea susținută a eficientei economice, 
fală de ce revltaTzarea. intensifica
rea acțiunii de organizare ®tl!nt!fl- 

„că a producției și n muncii conxU- 
tu'e In momentul de fnîfl o sarcină 
primordială a tuturor. întreprinderi
lor ști centralelor Industriale.;de !n- 
tănțulrea căreia denlnd ln măsură 
hpiflritonfc realizarea marilor noas
tre obiective economice, valorificarea 
Imenselor rezerve șl posibilități ds 
care dispunem pentru Indenllhlrea 
cincinalului înainte de termen.

o l iaroațl cumsceaue i CENȚII AL
- B; 11,15; 13,33: 1S; ia.13; 23,30.
a Nlkolcdna Uursafi : FESTIVAL.,
- 9; 11,15; 13,33; ÎS; 18.33; 21.
a lIArtrohil minelor : LUMINA — 
9: 11,15;’ 13,fa; is; is.15; 83,to.
• Creierul : SALA PALATULUI — 
17.15 (sorta do bilete — 4217): 2:3.15 
(seria de bilete — 4219), BUCU
REȘTI — MJ; ll: 13,w: ia: 18,23; 
31. SCALA — ®,M; 11: 113,80; 14;
18.50; 21, GRADINĂ FESTIVAL —
19.45, GRADINA SEIJiCT — M.
a Dlnecurtatațl animalele șl co
piii : PATRIA — J; 12; 13; 18; îl. 
Capitol — tjo; 11,43; h: 19,15; 
1S.S3: 23.45. la grădină — 12,43.
a Tlniln șl Templul Soarelui : 
FLtiREASCA - 13J0: H; to,S3.
o Dacă e marți, e Belgia : FERO- 
VIAB — 0; 11,15; 13.33; 16,43; 18,15;
81.45, MELODIA — 8.45: 11; 13.»; 
18; 18.39: £3.43. MODERN — 9; 
11.25; 13.to; 19: 18,15; 23.83, ta gră
dină - to.
a Procesul unei stele : LUCEA
FĂRUL — Si; 11,15: 13,39; 18: IMO; 
31, GRADINA DOINA - to. FAVO
RIT - 0,13; 11.fa; 13,45: 19; 18,15: 
39,30. .
a Tudor i MUNCA — 10: 10.
O Ferma din Arizona : VICTORIA
- 0; 13.37: IS: I9.JJ, FLAMURA — 
(; 12.23; ÎS; 10.39, AURORA — 9;
i M?: 13:. 10.1 s; la ,grt di nâ. - toi 
o 'Projrem do desene animate 
pentru copil — 9.93: 11, O afacere 

HM; 13,20; 18: 2®J0 : DOINA

nu epidermic, . ci In 
toată ființa ei. îndeo
sebi tineretul e cu lo
tul altceva decit era 
altădată. E un tineret 
care știe să pună pro
bleme șl e capabil xă 
le rezolve, un tineret 
care nu-șl menajează

rluri, cu arcul Cnrpa- transformers! a con- 
țllor-ia mijloc, Imbrfi- științei oamenilor, a ln- 
țlș'.nd podișul transll- tregulul popor, in sen- 
van, pe aceleași para- sul de a răspunde de
lete șl meridiane. Dar plin sarcinilor făuri- 
clne are ln minte ima- r!i șbclallsmtdul mul- 
tiulie el dintre cele tltaternl dezvoltat.

ouă războaie .mondia- Tocmai aici creația
le șl caută s-o așeze artistică șl ln primul -
alături de realitățile de rind literatura tre- eforturile. îl văd Ia 
azi are sentimentul'a- bule să intre In 11- 
cut al unei metamor- nla de foc. Așa cum se 
foze, al unei radicale accentua

tlnile 
OUli

mutațlL Drumuri, .fa- prezentat de 
hripi orașe? Sigur, șui Nleolae 1 

j . Slut altele, atltea alr In f
'lele, Incit par de ne

crezut. Dar asta nu e 
tot. Astfel de schim
bări mal ‘ există. Ceea 
ce s-a schimbat șl xe 
schimbă mereu e omul, 
relațiile dintre oameni, 
viziunea lor despre lu
cruri, despre lume. 
Pe scurt, putem spu
ne că s-a schimbat 
conștiința socială șl 
putem vorbi — in le
gătură cu elementele 
cele mal avansate — 
dej o vădită trecere 
spre conștiința socia
listă. Sadovennu spu
nea odată că privind 
In ochii oamenilor 
munci!, a putut citi In 

" el lupta de clasă con
știentă. Pnrafraz!ndu-1, 
sa poate afirma că in 
ochii multora dintre

revinq sarcina de înal
tă responsabilitate da 
a contribui definitoriu 
kt făurirea unul „om 
cu cunoștințe multita- 
icrale, capabil să În
țeleagă, să Interprete
ze șl să folosească Just 
legile obiective alo 
dezvoltării sociale in 
fiecare etapă a evo
luției societății, să ac
ționeze eu fermitate 
pentru transformarea 
revoluționară a lumii. 
Făurind nn asemenea 
om, inarmlnd astfel 
poporul — susținea, in 
continuare, secretarul 
general al partidului 
— putem fl siguri de 
Înfăptuirea cu succes a 
mărețului program e- 
laborat de partid, pu-

—-Ti, ta examene, ta 
Intllnlrlle cu cititorii, 

fabrici șl uzine. , 
,__  că există șl ri
nele uscături prin a-. 
ceastă pădure llnără.' 
„ ___ este chemat
insă a studia țoală pă
durea — el care prin 
firea lui nu se teme 
că-1 vor cădea copacii 
ln cap. Că doar de a- 
ceea este scriitor, să 
fie curajos. Iar noul 
cere curaj.

Să ne glndlm tit cu
raj pune partidul ln o- 
pern construirii patriei 
socialiste 1 Oare vor 
dovedi scriitorii că in 
această falnică operă 
Istorică vor fi ceea ce 
au fost numiți, . adică 
ajutoare de nădejde 
ale partidului î Slnt 
convins că cta — cu 
cit se vor apropia ca 
partizani ol noului, cu 
pași mal fermi de rea
litatea soctaUslă.

o Aventuri Ia Marea Neagra i 
FLACARA — 15.33: 19, UROilET 
— 13,to: 1S.-POPULAR — 15,33; ÎS. 
o naiada Iul Gable Dogue I EX- 

, CELSIOR — «.43; 11; 13,to; 16; 18,13;
83,45, GLORIA — B.to: 10,43: 13,13; 
15.45: 15,15: BIĂ3, TOMIS — 8.45;
II; 13.15; 15,33; 18. la grădină — 
SJ.IȘ.
o Jandarmul fa New Yorft — 10;

13; 14; ÎS: 19,13, Duminici Ia New 
Yorlt — 213.15 : CINEMATECA (sala 
Union).
o NSu-frașlațl In spațiu t GRIVIȚA 
— 9; 11.45: ÎS: IS,to, VOLGA 
12; 15; 18: 20,45.
O Fanfan la Tullpe : ARTA
13,M; 19, la grtiilrta — S5.15.

S Lupul negru : LIRA — 13,33; 19, 
grădină — JOJA

n Vltlmul tren din Gun DÎU : DA- 
9; 11,15: 13,M; 18; 13,15;

a Tret din Virginia a BUCEGI — 
15.45; 18, GIULEȘTI — 15,SO;. Ut; 
29,50.
o O afacere ■ 
ia,M; îs. •
O Apa vie i MIORIȚA — 17,13; S3. 
R Explozia albă : COTROCEN1 —

,M; 1»; to, 15.
• Casa de sub arbori : 1.1UZEȘTI
— IS.SS; ÎS. la grădină — 23.15. 
o Waterloo i UNIREA — ÎS.
o Fredy șl clnlecol preriei : GRA- 
DENA UÎJJREA — ÎS, <3.
Q MArtnrLslrile unul comisar de 
poliție făcute procurorului repu
blicii 1 FERENTARI — 15,to; 13:
S3,15.
• Directorul : COSMOS — 13,35; |l. 
a to MO <le leghe sub mări î DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; S3.
o Robin flood 1 PACEA — 15,45" 
13; to.
o Legenda s CRINGĂSI — 15,335
11,45; to.
o Desculț In parc s, MOȘILOR — 
13,to: 18, U grădină — 2'3,15.
• Cermen i VTTAN — 15,33; U. 
o Jocul de-a moartea i GRĂDINA 
VTTAN — S0.15.
• MUmll Strogoff : PROGRESUL 
— 15.to: 1»; 29,39.
„ Amintiri bucurețtene s TIM
PURI NOI — B.45—S3.15 In conti
nuare.
o Vedere de pe pod i RAHOVA 
— 13, to; 13; "



PAGINA 5

corn :

DUMINICĂ
CURSURI SERALE

clurl : la București, In cuplaj

vremea

4

ii.

or

în cîteva rînduri

piui București

test construite în co

studiind In ,/teral". 
mistui Mlhal Prlcop

din 
In

J
j
i

3 anidi n 
cunog-

prln
voi un cară

zece ani. Erau 
două barăci șl o

secundă, 
trarea" ( 
Poiltehnl

cu Intensificări de scurtă _
Temperatura va înregistra o scădere 
la Începutul • intervalului. Minimele 
vor fi.cuprinse Intre 8 șl 18 grade. 
Iar maximele intre 20 șl 30 de grade.

i Enescu” 
> ; vioară ; 
eoni.

local mal ridicate. In București : 
Vremea va fi ușor Instabilă, cu cerul 
variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint potrivit. Temperatura 
va Înregistra o ușoară scădere.

rări electrice. în rest, aversele vor 
fi Izolate. Pe alocuri se va semnala 
și grindină. Vlntul va sufla potrivit, 

durată.

:u toate pu- Dintre primii comuniști 
. _______ __„___ . treabă fără care, ta 1 septembrie 1M1,

mi 4-șapte oprire, ca un suspf 
paznici de ai păminluluL Nu

torin, unul dintre primele 
combinate chimice ale țării.
Nu știu de ce lml vine Andrițolu, secretarul coml-

industriale. timplnat acest evenl-
■Un mare -număr de. meat, . atestă, o dată 

În plus, grija pe care 
partidul ți statul le 
acordă satisfacerii In

7.1 lilL’rtllf JJTUJLCiUiUJt’ „

plnsllcă șl tratamentul

face ceva șl că e 
dc suflet Olteanul,

nlzat aproape BOO km

ștrulte pt 
triel fac

SClNTEIA — vineri 18 august 1972

Plecarea reprezentantului P.C.R. 
la Congresul P. C. din Shri Lanka

i 
■.

Joi a părăsit Capitala, Indreptln- VUI-lca ai ..Partidului Comunist din 
du-sc spre Republica Shri Lanka, to- Shri Lanka.
varășul Mfu Dobrescu, membru au- X 1'1 Plecare. P« aeroportul Otopenl, 
picant al Comitetului Executiv al Eu fost nrra'”,“ l"varfl!rl' ’•'.h.v Da- 
C.C. al P.C.R., pentru a participa, c.a. 
reprezentant al Partidului Comunist 
Român, la lucrările Congresului al

"nu foit prezenți tovarășii Mlhni Da- 
lea, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.H., și Con
stantin Vaslilu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re- 

Subllcli Socialiste România, Cornelia 
lânescu, ,a primit o telegramă de 

mulțumire pentru mesajul de felici
tare adresat ministrului relațiilor ex
terne ecuadorian, Antonio Jcwă Ludo 
Raderea, cu ocazia aniversării Zilei 
naționale a Republicii Ecuador.

*
Joi după-amtază, a sosit in Capi

tală Aboubnkar Biro Knnle, noul 
ambasador al Republicii Guineea In 

• Republica Socialistă România.
-jir

Cu prilejul celei de-a XXVH-a 
aniversări a proclamării Indepen
denței Republicii Indonezia, amba
sadorul acestei țări Ia București, 
viceamiral Mursalln Daeng Ma- 
manggung, a oferit jaS seara o re
cepție.

*
In cadrul turneului pe care 11 În- 

treprlnde in țara noastră, formația 
„Tropical Fiesta" din Republica A- 
frica Centrală a susținut, joi seara, 
un spectacol pe scena teatrului de 
voră „23 August" din Capitală.

Sub conducerea dirijorului Evoko 
Evls, artiștii oaspeți au oferit pu
blicului bucurețtean, afiat In număr

Ieri în (ară : Vremea s-a menți
nut călduroasă șl in general frumoa
să in Clmpla Dunării, Moldova și 
Dobrogea, unde temperaturile au 
urcat peste 30 de grade. In Mara
mureș, zona Munților Apuseni. • In 
estul Transilvaniei, zona Carpatlior 
Meridionali, precum șl In sudul Ba
natului și nordul Olteniei, după- 
nminză, innorările s-au accentuat șl 
s-au semnalat frecvente descărcări 
electrice și averse locale do ploaie» 
Vlntul n suflat slab plnă ta potrivit. 
Temperatura aerului in ora 14 oscila 
Intre 24 do grade la Toplița șl 33 de 
grade la Tr. Severin, Bechet șl Băl- 
leștl In Bueureșii : Vremea a fost 
frumoasă șl călduroasă, cu cerul va
riabil. mai mult senin. Vlntul a su
flat slab plnă in potrivit. Tempera
tura maximă a , atins 32 de grade.

Tlmpal probabil pentru 10, 20 șl 
21 august. În (oră : Vremea va fi 
In general Instabilă. înnorărl mal 
accentuate se vor produce In Banat, 

s £te.
formă de averse. Însoțite do desefir-

PBOGBAMUL 1

Deschiderea emisiunii Telex. 
Universltaiea TV.

i Muzică populară cu acordeo- 
iitSTul Iile Udilâ»

B.M
»,M

10, M Cura do limba germanâ. Lec
ția a 12-n.
Da la decizie la acțiune. Pre
zent și viitor In viața Uzine! 
de mecanică tină din Bucu
rești.

11, M Pagini de umor : „Aventuri
In epoca de plasă”.

11,50 Ulm serial pentru copil : 
„Fiul mării*.

12,15 Tclojumat
17,20 Deschiderea emisiunii de 

după-amlază. Cura do ltrnba 
engleză. Locjn a 10-a.

1S.W Pentru sănătatea dv. : „Va
canța» natura, alimentația și 
sănătatea". Invitatul emisiu
nii : dr. Dan fitl robiei.
Salul cdntensporan. Reporte
rul se Înscrie pe lista de au
diențe. Ancheta despre telul 
In caro orgoneio locale din 
comuna LleșU, județul Galați, 
vin In lnUmpinarea doleanțe
lor cetățenilor. 
Trafțerea Loto.
Revista literara TV. a Actul 
literar șl condiția sa politica, 
participă : ■ Aurel Boranga, 
Franz Storch, Ion Vlad, Dan 
Tarchlta a Vă oferim apara
tul de filmat : Pop Slmton — 
„Porțile orașului* o Poesls — 
versuri In lectura autorilor : 
Vlrgil Teodorescu, Ioana Dta- 
conescu, MellUEi Jozset, Tra
ian iancu â Dialog la Cluj cu 
poetul Aurel Râu • Memoria 
documentelor : comentariu
filmat do Ileana Vrancea.

14,3 1W1 de sari.
1S,M Telejurnal o In dnstea zilei 

do 23 August — marea între
cere la zL

13.W Oameni și fapte din marea 
Întrecere.

23.18 Film arUsUo : „Un surtB In 
plină vară”. Regla : Geo Sal- 
zescu. Cu : Sebastian Papa- 
ianl, Florina Lulcan, Dem. 
Rid ui eseu.

il,« Panoramic științific : a „Scu
tul de la Banița” — o reali
zare rare revoluționează să
parea tunelurilor ; a Obiecti
vul cercetării : producția- 
Cum răspunde Institutul de 
cercetări tehnoioglco pentru 
construcția de mașini sarrtnl- 
Ior stannite de Con'e-lnța t 
Națională a partidului. 1

22,1® Avanpremieră.
22,13 Seară de balet. Imagini pe o 

frescă. Dansuri pe muzica 
primei culegeri de melodii 
românești (Codex Cnlonl) In 
prelucrarea compozltoruiui 
Doru PopovicL

22,Sî „24 de ore” o Din țările so
cialiste
programul n

.mare in arenei© din parcul. ^8 Au-
gust“, un frumos program, cuprin
zi ikI piese din folclorul african, pre
cum șl o suită de dasisuri și lucrări 
muzicale din repertoriul modern.

*
La Casa ziariștilor din București 

a fost deichlsA, ieri după-amtază, o 
expoziție de prezentare a desenelor 
șl machetelor realizate In cadrul 
concursului de caroscrll-auto 1971, 
inițial de Automobil Clubul Ro
mân șl revista ,,Autoturism”. Orga
nizat in ldeea realizării unei caroserii 
originale pentru autoturismul „Da
cia 1300" sau a altei mașini, con
cursul a avut un larg răsunet In 
rindul iubitorilor automobilismului. 
Au fost primite peste 1 500 de desene 
șl machete din Ipsos sau aluminiu. 
Juriul a acordat premiul I dese
nului executat de arhitectul Harta 
Constantinescu-Strlhnn din Bucu
rești, premiul II lucrării Ingine
rului Gheorghe Buzdrug, iar premiul 
Hi, celei realizate de... elevul Râz- 
van Slelu Tornea, clasa a "V-a la 
Școala generală nr. 15 BucureștL

Expoziția rămfne deschisă plnă In 
ziua do 30 august a.c.

NOU CONCURS DE ADMITERE
i-

ÎN INVATAMÎNTUL SUPERIOR
De la Minlstcnil Educației ?l îned- 

fdmlntulul ta comunică :
Pentru completarea locurilor ră- 

mase Ubera in urma concuriului de 
admitere In invdfămlniu! superior, 
iciiunea iulie 1972, IN CURSUL LU
NII SEPTEMBRIE SE VA ORGA
NIZA UN NOU CONCURS DE AD
MITERE, LA URMĂTOARELE IN
STITUȚII SI SECȚII :

CURSURI DE Zl
î. - ÎNVAȚAMÎNTUL 

DE INGINERI
Insliintul politehnic din București, 

secțiile : electrotehnică ; termocner- 
gottcă ; I" _ ■ - , ■ ■ ' te
legrafle, telecomenzi feroviare ; com
ponente și dispozitive electronico ; 
mașini termice ; utilaj chimic ; ma
șini hidraulice și pneumatice ; me
taniei agricolă ; tehnologia construc
țiilor de mașini ; mașinl-unelte : ela
borarea fontei șl oțelului ; turnătorie 
de fontă, oțel șl matale neferoase ; 
deformarea j" " ’ ____ 'te
termic al metalelor ; material ru
lant ; tehnica transporturilor fero
viare.

Instltuiul de construcții București, 
secția geodezie. .

Institutul de petrol, gaze șl geolo
gic din București, secțiile : Ingineri, 
geologică și geofizică ; forajul son
delor și exploatarea zăcămintelor-de 
petrol șl gaze.

Institutul agronomic din Bueureșii, 
secțiile : zootehnie ; Îmbunătățiri 
funciare.

Universitatea din Brașov, secțiile : 
automobile șl tractoare ; mecanică 
agricolă ; tehnologia construcțiilor 
de mașini-; mașlnl-unelte ; mașini și 
utilaje pentru prelucrarea ta cald ; 
Industrializarea lemnului.

Instltuiul politehnic din Cluj, sec-

industrtale ; construcții hldrotehnl- tlnțe tehnlco-productive ; chimie 
ce ; căi ferate ; drumuri $1 poduri ; cu: 
imbunătâțlrl funciare.

Instltuiul agronomic din Timișoa
ra, secția zootehnie.'

2. INVATAMÎNTUL DE SUBIN- 
GINEIU.

Institutul politehnic din București, 
secțiile : electrotehnică ; electroeăer- 
getică ; termoanergotlcă ; telefonle- 
telegrafle ; montarea și întreținerea 
utilajului chimic, montarea. Întreți
nerea ri exploatarea instalațiilor din 
industria materialelor de construc
ții ; mecanică tină : tehnologia pre
lucrării la rece ; tehnologia matcrla-

«.mvvu»- luai" de construcții ; tehnologie chi- 
; hidroenergetică ; 'telefonle-te- m!că anorganică ; turnarea metalelor 

■ - ■ feroase și neferoase ; deformări
plastice șl tratamente termice ; 
automobile.

Institutul de construcții din Bucu
rești, secțiile: construcții civile șl 
industriale ;. Instalații pentru con
strucții ; mașini și utilaje pentru 
construcții ; construcții hidrotehni
ce ; tehnică edilitară; construcții șl 
întreținere feroviare ; drumuri șî po
duri ; cadastru funciar.

Institutul de petrol, gaze șl geolo
gie din București, secțiile : forajul 
sondelor șl exploatarea zăcămintelor 

, dc petrol și gaze ; tehnologia prelu
crării șl chimizării petrolului și ga
zelor.

Institutul agronomic din Bueureșii, 
secția Îmbunătățiri funciare.

Universitatea din Brașov, secțiile : 
electrotehnică ; tehnologia prelucră
ri! la’ rece.

Institutul de subinglneri din Bala 
Mare, secția mine.

Institutul politehnic din Cluj, sec- 
. țllie : tehnologia prelucrării la rece ; 

construcții civile șl industriale ; In
stalați! pentru construcții ; tehnolo
gia materialelor de construcții.

crare-n la cald ; ‘mecanică agricolă. ,secUUe " ‘ehno'osla prelucrării . ta 
Institutul polltehnle din Iași, sec- , ț[| navale de bord.

țllie : mecanică agricolă ; Imbunălă- r ........................

'amică agricolă ; tehnologi 
țiilor de mașini ; maș!nl-i 
boraroa fontei șl oțelu'

țlr! funciare.
Institutul de petrol din Ploiești, 

secția mașini și utilaj petrolier.
Institutul politehnic din Timișoa

ra, secțiile : mecanică agricolă ; ma
șini termice ; material rulant ; ma
șini hidraulice șl pneumatice ; teh
nologia sudării ; construcții civile șl

20,03 O viață pentru o Idee : Grl- 
gore Anilpa.

20,23 Teatru scurt : „Cerere in că
sătorie0 de A P. Cehov. A- 
daptare șt regla : Lucian War
ds re. Distribuția : Irina Pe
trescu. VirgU Ogășanu, Mar
cel Glngulescu. 
Agenda-, 
Cluburi sportive bucureștene. 
Film documentar : „Scurtă 
istorie a gigantului de la Por
țile ".e Fler. Regla : Mittal D. 
Popescu. .
Dans șl muzică de pretulin- , 
dent AI Vin-!ra festival In- ț 
tcmațlonal de fotelor de la 
Burgas.

SPORT © SPORT © SPORT ® SPORT
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(Urmare din pag. I) șl Administrația Lo- cetățenilor sau 
-------------------- ------ cală rezultă .că numai contribuția _____  
fiecare al șaptelea ml- ln Primele 7 luni ale a acestora, s-nu inăl- 
nni a unu(-<nou*apai^«AlK«lal ,an s-au.j-țali- . țat,_de, la „Începutul, a? 
lament „la chele". în rat asemenea lucrări cestui an, clteva___ mii
anul viitor, acest ritm in valoare de circa 1,4 de case, s-au moder-
te vn accelera, ur- miliarde lei.
mind să se construiască

Se construiesc.' noi de drumuri locale, alte 
3 județe, Botoșani, 

'"_ ?J au fost
___electrificate, 

în numeroase locall-
_ tâțl rurale și-au înce- 

; Galați șl put activitatea, pen- 
sanatoriul tru prima data In a- 

cest an, o serie de 
case de cultură, cine- 

țcoll. în

iniiiu sa se —- --— Tf „ î
că peste 110 COT de n- c“® de 5ul?.ur6> .?? ' ? ,*
parlamente, cu 10 0OT tale, sanatorii, pollcli- Iași și Neamț, 
mai mult decit fusese nici, case de_ odihnă,. complet^ elec 
stabilit Inițial. J Din- ’ „ ' ’*
tre județele pe harta ă;a; 
cărora nu apărut In B0<a_Mi 
actualul cincinal, cele 
mal multe locuințe 
noi amintim : Hune
doara — 5 COT aparta
mente. Cluj 
Brașov șl Argeș — 
peste 4 COT, munici
piul București — a- aporturilor de la l-’io- 
prbăpe 25 000. Deși cu iești slnt numai clte-

" ■ „.I™..5 va din exemplele mal . , . „
icroasă, recente ce , se impun Hmplnă măreața săr- 
ln! for- atenției. în acest an bătoare de la 23 Aii- . 

urmează, de, asemenea, gust cu .noi șl noi 
să fie date In folosință succese. Noile loculn- 
clrca 8 COT de locuri țe, noile obiective so- 

conȘji 
întinsul pa-

o populație urbană 
mal puțin anim 
cu o industrie în* for
mare, județe precum 
Dîmbovița, Olt, Tul- 
eea, Teleorman șl 
Vrancea s-au bucurai 
și ele, de aceei , 
grliă, aloclndu-ll-se 
însemnate 1 ... _
pentru -construcția de 
locuințe.

Concomitent, se ren-

teatre, cinematografe 
- ■ Spitalele de la 

iare,"/ ’ 7
Caransebeș, sanatoriul 
de la Cficiulata, " ca
sele de cultură de la-___ ___ ,_______ ____
Ploiești, Vaslui șl Ro- matografe, școli. în

5 000, .man, hotelurile do la prezent, aproape
Ta. Jiu, Saiu-Mare șl .WOOOO: de copil de la 
Miercurea Ciuc. Sala salo slnt cuprinși in 
aporturilor de la Plo- 8 3©0 <fe grădinițe, din 
' " " ' ’ ’■ care 1223 cu cămin,
va din exemplele mal _Țara_ întreagă ln- 

atențîel. în acest 'an bătoare de la 23 Aii- 
urmează, de . asemenea, 
să fie date in folosințăși a

-at. în grădinițe ?! pesta clăl-cuiturale 
__ jașl 8 200 in creșe, ampla- ștrulte pe ln‘ 

du-lî-se sate, la sugestia ma- trlel fac parte irite- 
fondur.i melor, in cartierele de grnntă din bilanțul 
:țla de locuințe din zonele rodnic cu care este (n-

ivuncwiumiH* tsAi itat- -? unu* uiuimu ««

’ Uzează importante lu- locuințe, așezăminte 
crări de gospodărie Boriai-culțurale _ au 

ipozlțte de mune șl sate. Fie din tot mal mare măsură 
iltetul de fondurile statului, fie a nevoilor șl cerințe-

crări de gospodărie 
comunală. Din datele 
puse la dlai 
către Corni___ _ — ----- .., r _■
Stat pentru Economia din cele proprii ale lor cetățenilor.

(Urmare din png. D

nucleu din uriașa sinteză 
chimică a viitoarelor trans
humante către retatca ce 
abia Ișl măsura ființa. ’>ouă 
barăci șl o stivă de țăruși 
de bătut la hotarul des
țelenit dintre trecut șl ziua 
dc milno. Apoi s-a stlrnit 
una din acele mari epopei 
ale construirii prezentului 
socialist pornită brusc, im- » 
paiuos, năvalnic, riecunos- 
căitMire n cuv' 
incetinlre, relaxare. Viitorul

rece ; construcții corp nave ; lnstala-
Inslitritul politehnic din Iași, sec

țiile : tehnologia prelucrării la rece ; 
tehnologia materialelor de construc
ții ; construcții civile șl industriale ; 
drumuri si poduri ; îmbunătățiri fun
ciare.

Institutul de mine din Petroșani, 
secțiile : mine ; topografie minieră.

Instltuiul do sublnginerl din Pi
tești. secțiile : tehnologia prelucrării 
la rece ; automobile.

Institutul de petro] din Ploiești, 
secțiile : electromecanică petrolieră ; 
mașini 51 utilaj petrochimic.

Institutul politehnic din Timișoa
ra, secțiile : tehnologia prelucrări! la 
rece ; construcții civilă și industria
le ; îmbunătățiri funciare.

Institutul de sublngtnerl din Reșița, 
secțiile tehnologia construcțiilor de 
mașini grele ; tehnologia sudării ; 
electrotehnică. 1

3. INVATAMÎNTUL SUPERIOR 
ECONOMIC.

Academia de studii economice din 
București, secțiile : statistică ; econo
mie politică. ■mle politică.

Universitate» din’ Cralova; secția fi 
finanțe. J ,

Universitatea din Timișoara, secți
ile : economia Industriei, construc
țiilor și transporturilor ; contabili
tate.

InsUtutul agronomie din Timișoara, 
secția economia ugricullurlL

4. INVATAMÎNTUL PENTRU OFI
ȚERI DE MARINĂ COMERCIALA.

Institutul de marină din Constanța, 
secțiile : navigație electromecanică 
navală.

5. INVATAMÎNTUL UNIVERSI
TAR ȘI PEDAGOGIC.

Universitatea din București, secția 
maiematlcâ-Informatlcfi.

Universitatea „Babeș-Bolyal” din 
Cluj, secțiile : fizică ; științe econo- 
mlco-odmlnlstratlve — cu sediul la 
Sibiu.

Universitatea din Cralova, secțiile: 
matematică : fizică ; flzlcă-chlmlc.

Universitatea „AI. L Cuza" din 
Iași', secțiile : matemallcă-lnfcrmalt- 
că ; fizică.

Universitatea din Timișoara, sec
ția matematică-Lntorrrtallcă.

Universitatea din Brașov, secțiile : 
matematlcâ-informaltcă ; ehlmie — 
cunoștințe tehnlco-productive — cu 
durata de 3 ani ; fizică — cunoș
tințe tehnlco-productive. cu durata
uuiaw» _uu o mti a mmu. 
tlnțe tehnlco-productive, 
de 3 nnl.

Institutul pedagogic de 
Bala Marc, secția fizică 
tlnțe tehnlco-productive.

Institutul pedagogie de
Constanța, secțiile : Halcă -

3 ani din 
cunaș-

_jnoșiințe tehnlco-productive.
Institutul pedagogic de 3 an! din 

Pitești, secțiile : limba română — 
limba engleză ; fizică — cunoștințe 
tehnlco-productive.

Institutul pedagogie de 3 ani din 
Suceava, secția limba română — 
limba germană.

Institutul pedagogic de 3 ani din 
Tg. Mureș, secțiile : fizică — cunoș
tințe tehnlco-productive ; chimie — 
cunoștințe tehnlco-productive ; islo- 
rie-geografie ; matematlcă-fizică.

6. ÎNVATAMÎNTUI., MliDICAL
Universitatea din Craiova, secția 

medicină generală.
7. INVATAMÎNTUL ARTISTIC.
Institutul de artă teatrali șl cine

matografică „I. L. CaraglaJc* din 
București, secția arta actorului — 
in limba germană.

Conservatorul „Clprlan Porumbes- 
cu“ din București, secțiile : contra
bas ; clarinet ; corn ; .percuție ; pian-

Conservatorul „G. Dima“ din Cluj, 
secțiile : clarinet ; fagot ; 
trompetă.

Conservatorul „George 
din lo-șl, secțiile : canto 
violă ; violoncel ; harpă ; <

1. INVATAMÎNTUL DE SUBENGI- 
NERL

Institutul politehnic din București, 
secțiile : electro-encrgeiică . • monta
rea și Întreținerea utilajului chimic ; 
tehnologia prelucrării la rece ; teh
nologia chimică anorganică ; tehnolo
gia chimică organică; turnarea 
metalelor feroaae șl neferoase, auto
mobile.

Institutul de construcții din Bucu- j 
reștl, secția construcții civile și in
dustriale.

Ualversliolea din Brașov, secțiile : ’ 
tehnologia prelucrării la rece ; auto
mobile ; electrotehnică.

Institutul dc sublngincri din Boia 
Marc, secțiile : mine ; electromeca
nică minieră.

Institutul politehnic din Cluj, gec-;î 
(Iile : tehnologia prelucrării la rece 
construcții civile șl industriale.

Institutul politehnic din Galați, 
secțiile : construcții corp nave; in
stalații navale de bord.

till© : tehnologia 
tehnologia chimii

Institutul politehnic din Inși, eec- 
prelucrfirll la rece ; 

Lvnuuiu^u, .luiicCii anorganică ; teh
nologia chimică a macromoieculolor ; 
construcții civile șl Industriale.

Inslituiul de subinglnerl din I’liești, 
secțiile : tehnologia prelucrării la 
rece ; automobile.

Iiisliiuiul de petrol din Ploiești, 
secția mașini șl utilaj petrochimic.

Institutul dc sublngiticri din I teși fa, 
secțiile : tehnologia construcțiilor do 
mașini grele ; tehnolbgfa sudării ; 
electrotehnică.

Institutul politehnic din Timișoara, 
. secțiile : construcții civile șl Indus

triale ; tehnologia prelucrării la rece.
Institutul de mine Petroșani, sec- 

.ț:țr minttnemț, ■»?■, o,. ț-
-r 2: ■ INVATAMÎNTUL " ’ECONOMIC.

Academia de studii economice din 
București, secțiile : economia' indus
triei, construcțiilor șl transporturilor; 
statistică ; economia comerțului Inte
rior ; finanțe ; contabilitate.

Universitatea „Babeș-Bolysil* din 
Cluj, secțiile : economia Industriei, 
construcțiilor șl transporturilor ; con
tabil! laie.

Universitatea din Craiova, secție 
economia industriei, construcțiilor și 
trans par (urilor.

Universitatea „AL I. Cuza“ din Iași, 
secțiile : ’economia industriei, con
strucțiilor șl transpo-lurilor ; conta
bilitate.

Universitatea din Timișoara, sec
ția economie Industriei, construcții
lor și transporturilor.

Datele, de desfâșurare a concursu
lui de admitere slnt următoarele :

5—12 septembrie, pentru invăță- 
mlntul superior tehnic, economic, 
universitar, pedagogie .șl medical

28 august — 3 septembrie, pentru 
fnvifamlnial artistic (Institutele de' 
teatru, conservatoare — secțiile de 
instrumente șl canto).

15—22 septembrie, pentru tnvlțl- 
mlniul de subinginerl.

Condițiile de Imcriirrc slnt cele 
eomur.icale In broșura Admiterea 
(n Incdjanjlntul superior — 1972“.

Date suplimentare cu privire Ia 
concursul de admitere se pot obfine 
de la instituțiile de Inudfdmlnt su
perior.

Flacăra olimpică 
transmisă sportivilor iugoslavi

După ce a străbătut, aprinsă 
la Olimpia, teritoriul Greciei, 
dună ce a trecut prin Turcia șl 
Bulgaria, flacăra olimpică — In
trată In țara noastră tn ziua de 
13 august — a fost transmisă 
ieri dimineață de către sportivii 
români sportivilor iugoslavi ta 
punciul do frontieră Stamora 
Moravlța. Pe ultima parte a 
traseului românesc, torța a por
nit de fa Timișoara (primul 
schimb al ștafetei, fostul atlet 
Eugen Lupșa), n trecut prin Șng, 
Jebel, Deta, ajunglnd in jurul 
ore! 10,30 la granița româno- 
iugoslnvă. Pa această distanță nu 
fost efectuate 40 de schimburi 
de ștafetă, cel ce a purtat torța 
pe ultimul kilometru fiind maes
trul emerit al sportului Dumitru

i' Pirvuiescu, fost campion olimpic
î de lupte greco-romane In I9S0
l ta J.O. de ta Roma. El a trnns-
’ mis flacăra olimpică sportivului

iugoslav Branlatav Slmlcl, 
campion olimpic in 1934 
Tokio.

La festivitatea de predare a 
flăcării olimpice ce s-a desfă
șurat la punctul de hotar de la 
Stamora Moravlța au luat parte 
numeroși tineri șl tinere, cetă
țeni români șl iugoslavi, repre
zentanți al oficialităților de slnt 
șl sportive. în cadrul festivității 
nu rostit alocuțiuni Marin Blrje- 
ga, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
vicepreședinte al comitetului 
olimpie român, șl Zoran Pollcl, 
președinte al comitetului olim
pic iugoslav.

Din Iugoslavia, flacăra olimpi
că va trece In Ungaria, apoi in 
Austria șl; In fine, in R. F. a 1 
Germaniei, pentru a ajunge la i 
Mtlnchen, pe stadionul olimpic. 
In ziua de 28 august.

ÎNCEPE AL 55-LEA 
CAMPIONAT DE FOTBAL

Sezonul fotbalistic (zis) de toamnă 
începe oficial, in flecare un, cu pri
ma etapă a campionatului divizio
nar. lată-ne, la numai două zile, 
înainte de debutul celei de-a 35-a 
ediții a campionatului național, de 
debutul luptei pentru cucerirea mult 
Invidiatului — dar de prestigiu I — 
titlu de campion a! țării la cel mai 
popular șl mai larg răsplndit sport 
In aproape toată lumea.

Victoria de anul trecut a echi
pei F.C. Argeș a făcut ca numărul 

fotbalistice din țară alo 
“ și-au văzut Incununa- 

ștlglnd titlul, sfi crcas-z 
teșii ui apare de fapt

con trelor 
căror eehipe și-a 
te eforturile, ctșil; 
că la-opt'; -PilL, _______ 
in premieră, pe o eventuală „hartă 
a campionilor", după București, 
Ploiești, Timișoara, Brașov, Reșița, 
Arad, Orndea. Este un prim element 
inedit al campionatului care^lncene 
duminică ! într-un anume fel, Inedit 
(sau, oricum, mal puțin obișnuit) 
este faptul că în rindul divizionare
lor A se află de această.dată echi
pele Sportul studențesc și C.S.Ji. 
Reșița, „nuclee" fotbalistice de Ve
che tradiție, ce au lipsit însă o foar
te bună bucată de vreme din prima 
divizie.

Pentru Începerea noului campio
nat, pregătirile — intense In aproa
pe tot cursul verii — sini ncum 
terminate ; jucători, antrenori, ar
bitri șl, desigur, gospodarii stadirn- 
ne'.or ce vor găzdui meelurlje ,i;es- 

Specilye >■ așteaptă doar sosirea-'’ oroi
de Începere a partidelor, ora 17 — 
duminică 20 august. Etapa Inaugu-' 
rală programează următoarele mc-

. . ------- ps
stadionul „23 August" : Sportul stu
dențesc—S.C. Bacău (ora 17) șt 
Strana—A.S.A. Tg. Mureș (ora 18) ; 
ta Reșița : CJ3.M. Reșița—Steagul 
roșu Brașov ; ta Craiova : Universi
tatea Craiova—Rapid î la Arad : 
U.T.A.—F.C. Argeș ; Ia Constanța : 
Farul—C.FJR. Cluj ; la Ploiești : Pe
trolul—Dlnomo ; la Cluj : Univer
sitatea Cluj—JluL

Dar nu numai echipele din divizia 
A ineep duminica aceasta campiona
tul pe 1972*1073. In „horă° Intră, In 
aceeași zl, și formațiile din divizia 
secundă. în seria I,. consemnăm ln- 

(prln' retrogradare din A) a 
nidi Iași șl (prin promovare 

din O a echipelor. Delta Tulcea șl 
Gloria Buzău. In seria a H-a, Crlșul 
Oradea, respectiv Metalul Drobeta 
Turnu-Severln șl Melrom Brașov. 
Lulnd In considerație capacitatea ce
lor 23 de stadioane (ce vor găzdui 
medurl de A sau de B) și, mal ales, 
numărul mare nl amatorilor dc fotbal, 
In această primă „duminică fotbali
stică" ee scontează pe aproximativ 
SWB'llO de spectatori.

Ar fi intru totul de dorit ca, por
nind chiar și numai de la o aseme
nea cifră, toate cele 48 de echipe! — 
indiferent de categoria din care fac 
parte, indiferent de experiența |lor 
competlțlonală — să se prezinte n- 
nlmate jn primul riad de dorința d«i 

_ ;,nrșl..disputa,ansele !ntr-o perfects 
sportivitate.- de .n'situa jocul lor la" 
nivelul cerințelor fotbalului adevărat.-

■ I

Surpriza celei do-a treia zile a 
turneului Internațional de tenis de la 
Toronto (Canada) a fumlzat-o tină- 
rul argentlnean Guillermo Villas, caro 
l-a eliminat In două seiuri (0—4, 
6—4) pe campionul cehoslovac Jnn 
Kodcs. Iile Năstose l-a Invina. fără 
să forțeze (6—4, 0—1), pe auslra.lta.nui 
Geoff Masters. într-o altă partidă, 
Palrldo Cornejo (Chile) a dispus cu 
0—4, 3—G, 6—1 de Jan Kukal (Ceho
slovacia).

FOTBAL — La Belgrad, echipa lo
cală Steaua roșie a întrecut cu 4—1 
(1—0) formația Real Madrid. ATLE
TISM. — în cadrul campionatelor de 
atletism ale Danemarcei, Grith 
EJstrup a dștigat proba de săritură 
in Înălțime cu rezultatul de 1,83 m. 
Performanța reprezintă un nou re
cord național danez șl al țărilor nor
dice. e La Leipzig, Regina Klclnau 
a stabilit un nou șl valoros record 
ai R. D. Germane In proba do 
1 500-m ț 4'OT”0/1O. Reamintim că re
cordul mondial, deținut do sovietica 
Ludmila Brnchina, este de 4WD/10. 
MOTOCICUSM. — Campionatul 
mondial de motocros (ta clasa 5-00 
cmc) a fost cișligat In acest an dc 
belgianul Da Coster, care a totalizat 
0'9 de puncte. Pe locurile următoare

I. D.

s-au clasat Friederlchs (R. D. Ger
mană) — S2 puncte. Mlkkola (Finlan
da) — 01 puncte. HANDBAL, —rin 
turneul internațional do handbal 
„Cupa Prietenia” (rezervat echipelor 
de juniori), caro se desfășoară | lti 
Varșovia, selecționata României a Jn- 
tilnit reprezentativa U.R.S.S., in fața 
căreia a pierdut cu scorul de 29—21: 
Alte rezultate : Bulgaria — Ungaria 
10—16 ; Polonia (A) — Cehoslovacia 
15—15.

HANDBAL MĂSCULIN
România-U.R.S.S. 18-17
Aseară, la Ploiești, In noua sală a 

sporturilor, a avut loc un prim meci 
amical, de verificare In vederea 
participării la J.O. de ta MUnchen, 
Intre selecționatele masculine fde 
handbal ale României șl Uniunii 
Sovietice. După un joc atractiv, cu 
faze dinamice la ambele porți, hand- 
ballștli români au dștigat cu scorul 
do ill—17 . (10—8). El au condus de 
altfel Jocul, o impresie deosebită 
lăalnd portarul Penu, in revenire [de 
formă. MUne seară, tot de la ora '20 
și In aceeași sală, cele două formații 
vor susține partida revanșă.

Dar nu slnt numai ci, căci 
cel doisprezece de • atunci 
am ajuns astăzi o mie patru 
sule î înțelegeți ? A venit 
o mină de oameni “ — 
muncitori, cițlva ț 
materiale, șoferi, doi Ingi
neri, un funcționar, un ma
gazioner șl un intendent. 
Apoi a început să vină 
grosul, că știți cum e pe la 
noi, e mult eă se ducă vorba 
că se face ceva șl că e 
nevoie dc suflet. Olteanul, 
inimos, vine, se uită, mă- ■ 

ră, cintărcșle șl; cum 
trebuie decit să-1 clșUgl E 

___  ’ „e cu coada 
______ îilaljl, și clnd 
se pornesc, apoi se pornesc’ 
toți deodată. Era vremea 
clnd, așa cum spunem noi, 
se „repatriau“ oltenii, ve
neau ia ei acasă de pe toate 
meleagurile țării, de pe 
unde 11 Imprăștlase[ viața 
șl necazurile, că se J dusese 
buhu’ de ce făceam aici. Șl 
nu rămas. Au pus mina In 
același timp și pe lopată, 
și pe carie. Au învățat să 
mlnulască unelte din cc in 
ce mai complicate; șl ®ă 
descifreze formule chimice 
lot mai savante. Au deprins 
ușor, că slnt ageri Ui minte, 
șl acum fac pline in retorte,: 
căci, știți., noi aid produ
cem, in principal, Îngrășă
minte agricole, vreun mi
lion de torte pe an, cam 
atit cit trebuie ca să poți 
mări randamentul pămlnlu- 
lui pe vreo patru-eînd mi
lioane de hectare... Acum 
ișl aduc la muncă feciorii 
și fetele care le-au cr< rcut 
intre timp și au absolvit 
școli tehnice și profesio
nale și nu vor să se ducă 
In altă parte, ci vbr să 
rărnină aici, unde slnt toți

rtnrâlnr r-nnnr liumos, vine,

—axare. \ iitorul nu trebuie dw_n. 
o luase undeva, Înainte lncTwleren, lriige 
timpul nu mai avea „timp" !a- cejFal
să se uite in urmă șl 
trebuia să-1 prindem de 
poata hlamidei lui țesute 
din vise albastre șl să por
nim In ritm cu el spre 
n-l deprinde să lucreze 
pentru noi.

îmi zic că dacă voi găsi 
măcar pe unul dintre cei 
doisprezece care au fost 
trimiși aici, in avangardă, 
slnt un om norocos. Și 
slnt 11 găsesc la turnătoria___ ..._________ _ __jna 
atelierului mecanic ni uria
șului combinat, bărbat de 
vreo 50 de ani, cu llmplele 
pe care abia Încep să cadă 

;____ 2, o față
ochi plini de 

obișnuinței de a 
depărtare, o vorbă 

Este maistrul

pe care abia încep 
brumele toamnei.
blajină, 
calmul, 
privi In 
dom oală.
Ghcorghe Cosăceonu, om 
căruia l-au trecut prin față 
sute șl sule de lucrători ai 
combinatului, căci In un
sprezece nnl de muncă de
pusă pentru ca numele de 
Ișalnlța să lasă din anoni
mat șl să ajungă cunoscut 
de Întreaga țară a trebuit 
ca, pe lingă meseria lui, să 

. facă do toate.
— Pe unde slnt acum 

ceilalți — II întreb ?
— Pe nici aproape toți.

ai lor...
Colosul întins pe 

sute do hectare, cu
cite va 

cele 24

de fabrici ale sale, respiră dări, ca și când .ar fi făcută 
ritmic,. O respirație de gl- din sticlă,
gant înhămat cu toate 
terile lui la O țrvubu iu.su um., m-i .n-picniuL!'- i.’ji, 

pin adine nu venit să lucreze la Ișnl-
... ________  Nu este o nița, acolo unde viitorul nu
figură de sili. Respirația a- exista pe ntunci decit In 
ceasta se aude din trei in planșele topometrlce, il în- 
trel minute: aer slobozit cllnesc șl pe Marin Greavu 
puternic, răscolitor, din ră- șl pe Constantin Șutea. Deci 
runchil de metal al colosu- slnt șl ceilalți... Greavu __ ___ _____  _ 
luL Slnt plămlnli combina- s-a „repatriat0 de la Vie- o văd și pe ea tot 
tulul situați la uzina de 
oxigen, acolo unde aerul 
pur captat de la mari dls-

a fost un examen. Să nu 
uităm că, acum 15 ani, era 
cel mai mare combinat chi
mic din țară. Noi nu prea 
știm ce e' regretul. Dacă 
vreți, chimia ne-a devenit 
In anii aceștia ca o predes
tinare. O fată din cele două 
pe care le am urmează 
cursurile facultății do chi
mie din Craiova. Ca mi Ine

. . ’atcLk
Atunci, de ce să regret ?

Mal se află cu noi Petre

torent de virată, nu trebuit 
să învețe. Acum, cel care 
cu zece șnl in urmă abia 
făceau primii pași In chl- 

■ mie Încep să preia „schim
bul”. Iată clțtva : maistrul

spune că om primit in 
partid promoția conferin
ței. Cererile de Intrare In 
partid a 27 de tineri au fost 
puse In discuția organiza
țiilor de bază și toți ou fost _____ _,_____________
primiți în rindurile noastre, tehnolog Vaslle Chlțuicscu 
plulțl tineri. Cîțiva dintre de la uzina de amoniac a 
el urmează la fără frec- devenit inginer automatist _____ __ ____

■al". Econo- potențial și. real, îndepli- 
'■ -i a pre-" r" " ■ ■ ■ ■ --- ■ ‘

vență cursurile unor facul
tăți cralovene sau bucu- ________________ ,_______
reștene, după ce au absolvit forat să lucreze in perma- 
școllle profesionale șl li- .. ...........................
ceele patronate in parte șl 
de combinat

cu tehnica mondială 
seamnă pentru noi perfec
ționarea continuă a proce
selor tehnologice prin adu
cerea de Îmbunătățiri per
manente utilajelor, ceea 
ce presupune ca flecare 
cadru de înaltă calificare 
să devină un cerce1Stor

tanțe ți adus prin coloane 
groase de metal este des
compus in elementele Iui 
de bază prin forța presiu
nii atmosferice, șl e liche
fiat pentru a se obține 
din ei materia primă nece
sară producerii de ■ azotat 
de amoniu. Acolo, în imensa 
hală a celor patru baterii 
care transformă visele al
chimiștilor in realitate, ml 
se tirală un recipient cu 
eer lichid, răcit la minus 
IGO de grade Celsius, In 
care dacă s-ar cufunda 
numai pentru clteva se
cunde o broască vie șl apoi 
ar fi lăsată să cadă la 
pămlnl s-ar sparge in țăn-

să-l întreb dacă nu regretă 
cumva plecarea de acolo. 
Inginerul Justin Rogoz, di
rectorul general al combi
natului, bărbat înalt, de un 
calm profund, In gesturile 
șl vorba căruia nu găsese 
nimic din obișnuita agitație 
a omului prea copleșit de 
Importanța răspunderilor 
ce-l apasă umerii, lml as
cultă Întrebarea cam naivă 
șl rlde :

— Vreau să aud șl eu 
răspunsul iul Greavu, ca 
să știu cu cine lucrez...

— Regrete 7 Do ce ?
— Păi acolo erați la aer, 

ta odihnă, stațiune clima
terică...

telului de partid din com
binat. Șl ei, și Greavu slnt 
gorjenl. La un moment dat 
citează o vorbă din popor : 
„Nu-i român cum c oltea
nul șl oltean cum e gor- 
janul“. Șl rlde. Patriotis
mul acesta local ișl are 
fundamentarea Iul, este de 
ajuns să privești Oltenia de 
azi șl să recunoști că a fi 
oltean este un titlu" da 
mlndrle.

Ne întoarcem la cel doi
sprezece de la Ineepui care, 
de fapt, slnt acum o mie 
patru sute.

— Flecare al patrulea lu
crător al combinatului este 
comunist, spune Petre An- 

— La vremea ei, Victoria drițolu. putem

— Cam ci ți tfaeri 
combinat studiază ? - 
treb.

— Avem vreo șaizeci de 
studenți șl vreo patru sute 
de elevi la licee. Muițl 
frecventează cursurile sec
ției de sublngtnerl și ale fa
cultății de electrotehnică 
din Universitatea Cralovel. 
Asta e una dintre caracte
risticile combinatului nos
tru — spune Justin Rogoz. 
Aț.i au crescut toți, de la 
început Trebuie să înțele
geți că . aici ne lansam la 
Început Intr-unu dintre cele 
mai moderne ramuri ale 
Industriei, nebazlndu-ne do
rit pe un nucleu de spe
cialiști. Șl oamenii, indi-

nindu-și totodată sarcinile: 
curente de producție.

—Cel doisprezece care, la 
1 septembrie lt®l, dădeau 
la Ișainlța prima lovitură 
de Urnăcop se uită ncum, 
din vlrful piramidei unul 

n’ deceniu de realizări, Ia 
alt pisc ce trebuie nlins In 
viitorii ’ “
atunci 
stivă de țăruși adusă’ să 
delimiteze hotarul dintre 
trecut șl viitor. Acum fnc 
prognoze științifice, căci cei 
doisprezece comuniști, de a- 
tunci au devenit o mie pa
tru sute șl printre ei se află 
floarea chimiei oltenești.

E bine că pe marginea 
șoselei In patru benzi, unde 
marele combinat croiovean 
defilează prin fața mașini
lor In goană, s-nu pus a- 
vertlzoaro pentru reduce
rea vitezei. Căci nu este 
om care, irecind pe aici, 
®ă nu privească îndelung 
colosala panoramă n com
binatului. E o Imagine de 
neuitat care ți se lipește 
de retină cu Încărcături-, el 
de tilcuri a căror primă 
semnificație este mărturia 
forței omului eliberat. Iar 
in timpul acestei defilări 
in lungul kilometrilor auzi 
de citeva ori respirația co

nență In schimbul de noap
te pentru a putea Ir cven- 
ta In timpul zilei cursurile 
facultății. Stelian Laz.tr, 
pornit cu școala profesio
nală a combinatului, r' 
ajuns maistru principal ia 
uzina do acetllenă. Nelu 
Corlei, fost operator chi
mist, a absolvit școala pro
fesională a combinatului; 
apoi liceul seral la Craio
va, iar ncum urmează 
cursurile fără frecvență ale 
unei facultăți din Bucu
rești. Poale că lucrul 
acesta — adaugă directo
rul — vă dă o explicație 
cu privire la îmbunătăți
rea de către tinerii spe
cialiști români a parame
trilor tehnici al multor u- 
tllaje dintre care, unele, 
fabricale de mari firme 
slrtlne ce se fălesc cu 
Înaltul grad de perfecțio
nare a produselor lor. 
Sau, dacă vreți, un alt 
efect ni aceluiași lu- 

" cru : In lSfiD oprirea in
stalațiilor pentru revizui
rea anuală a durat 35 
de zile ; in 1872, aceeași 
operațiune, ba la un volum 
de instalații șl mai mare, 
n-n depășit 15 zile. In fe-h „_t(____  __ __ ___ _
lu! acesta inscriindu-ne În losulul pe care o duci In 

amintire ca pe o imagi
ne acustică ‘la adevăratului 
triumf al omului asupra 
naturii, atunci cind se 
pricepe sfi lucreze in con
sens cu ea.

parametrii mondiali.
inginerul șef Ion Doeo, 

șeful grupului de cercetare 
științifică din combinat 
ține să precizeze :

— A reuși să ținem pasul

iu.su


PAR1S Convorbirile cvadripartite 
în problema Vietnamului
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în problema
PARIS 17 (Agerpres). — Joi a 

avut loc la Paris a 153-a rundă a 
convorbirilor cva'dripartlto asupra 
Vietnamului.

Agenția V.N.A. Informează că In 
declarația publicată după încheierea 
reuniunii, șeful delegației G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de Sud, Ngu
yen Thl Birth, a arătat că S.U.A., in- 
careLnd să mențină administrația sai- 
goneză care este propria lor creație, 
au căutat prin orice mijloc să nege 
existența G.R.P. ca reprezentant au
tentic al populației sud-vietnameze, 
organizatorul șl conducătorul răz
boiului victorios de rezistență împo
triva agresiunii. în pofida acestei 
poziții, G.R.P. se bucură nu numai 
de Încrederea populației Vietnamului 
de sud, dar șl de un mare prerii.giu 
în lume, O dovadă n autorității sale

o constituie faptul că multe țări 
nealiniate șl-au exprimat simpatia și 
sprijinul puternic față de poziția 
G.R.P. șl, cu prilejul conferinței de 
la Georgetown, au recunoscut Gu
vernul Revoluționar ca membru cu 
drepturi depline al grupului țărilor 
nealiniate. Nguyen Thi Blnh a de
clarat că planul de pace in șapte 
puncte al G.R.P. continuă să-și men
țină întreaga valoare pentru soluțio
narea problemei vietnameze.

La rindul său, șeful delegației R.D, 
Vietnam, Xunn Thul, reamintind nu
meroasele luări de poziție Interna
ționale împotriva bombardării digu
rilor șl regiunilor jraputato nord-, 
vietnameze, a cerut din nou cu fer
mitate ca Statele Unite să pună ca
păt total și necondiționat tuturor 

. actelor de război împotriva R. " 
Vietnam.

D.

întrevederile lui Le Duc Tho la Moscova

MOSCOVA 17 (Agerpres). — An
drei Kirilenko, membru ■ al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
șl Konstantin Katușev, secretar ol 
C.C. al P.C.UA,„ l-au primit, la 17 
august, pe Lc Duc Tho. membru al

fost discutate probleme ule Întăririi 
legăturilor bilaterale de prietenie. 
Partea sovietică a exprimat sprijinul 
său față do lupta poporului vietna
mez. fală do propunerile conslructl- 

______ ... ____ _  ,,___   _ , ve de < reglementare pașnică făcute 
Biroului Politic, secretar al C.C. ol de guvernul R.D.V. șl G.R.P. al Re- 
„__________________ _............__ (Un pUbiicil Vietnamului de Sud șl a de-
Vletoam, ronșiilerol special al țe- clnral VB ncorda ln vllt(jr 
fuiui delegației R.D.V. la confc- j[n mmtar
num, care se află la Moscova, In tic poportilul vietnamez plnă la vie- e > -hă' fînmlS

Partidului celor ce muncesc

drum spre Hanoi.
După cum relatează agenția 

T.A.S.S., in cursul convorbirii au

torta finală.
în aceeași zl,.Le Duc Tho a plecat 

din Moscova spre patrie.

MOSCOVA 17. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova, Leningrad, , Kiei’ șl Erevan 
au Început, joi, „Zilele filmului ro
mânesc", manifestare consacrată zilei 
de 23 August, ziuă eliberării patriei 
noastre de sub Jugul fascist.

l.a cinematograful „Mir" din cen
trul capitalei sovietice a avut loc 
inaugurarea acestei manifestări, la 
care au participat V. N. Golovnea, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru cinematografie, regizorul Gri
gori Ciuhral, artist al poporului din 
R.S.F.S.R., cineaști1 sovietic!, func
ționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S. La ceremonia inaugurării a- 
ceslel manifestâri a participat o de
legație de cineaști români, alcătuită 
d'n Virgil Calotescu; secretar al A- 
sodațlel cineaștilor din Republica 
Socialistă România, actorii ,Irina Pe
trescu -și Virgil Ogâșanu.

Au fost prezenți ambasadorul Re
publicii Socialiste România ln Uniu
nea Sovietică, Gheorghe Badrus, șl 
membri al ambasadei.

Grigori Ciuhral; a rostit o scurtă 
cuvlntare ln care a evocat colabora
rea dintre cinematografiile celor două 
țări șl a urat deplin succes „Zilelor 
filmului românesc".

în prima zl, la Moscova a rulat fil
mul „Facerea lumii" care s-a bucurat 
do un frumos succes.

TIRANA 17 (Agerpres). — La Am
basada Republicii Socialiste România 
din Tirana a fost organizată o con
ferință de presă cu prilejul celei 
de-a XXVIII-a aniversări a eliberă
rii țării noastre. Ambasadorul Româ
niei in Albania, Ion Stolon, a vorbit 
despre semnificația .zilei de 23 Au
gust. a înfățișat schimbările surve
nite in dezvollnrea economică și so
rtata a României fia prezentat

obiectivele stabilite de Conferința 
Națională a Partidului Comunist Ro
mân privind edificarea societății so
cialiste multUateral dezvoltate.

Au participat reprezentanți al prin
cipalelor ziare șl publicații centrale 
albaneze, al radlotelevlzlunll, Mlnis- 
tcrulul?de Externe șl ol Comitetului 
albanez pentru relații culturalo șl de 
prietenie cu străinătatea.

După conferlnțn de presă, parti- 
clpanțllor le-au fost prezentate fîl- 
mo documentare despre Romănln.

LIMA 17 (Agerpres). în orașul 
Arequipa a fost inaugurală Săplă- 
mlna prieteniei peruano-romăne, or- 

’ ganlzată sub auspiciile Universității 
San Augustin din localitate. Cu Bcetrt 
prilej a avut loc vernisajul expori- 
țlel de fotografii .Aspecte din Ro
mânia socialista" șl a fost organi
zată o gata de filme documentaro 
românești. Posturile de radio locale 
au transmis programe de muzică 
populară romănească.

în cadrul adunării' Inaugurale nu 
vorbit Per o Luis Gonzales, vlcerec- 
torul Universității Son Augustin, dr. 
Julio Castro Franco, președintele 
Fundației culturale peruano-româ- 
ne, precum șl secretarul Ambasade! 
române la Lima, Cornel Mărgăuan. 
Au participat personalități ale vie
ții politice, oameni de arta și cul
tură, un numeros public.

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — în 
cadrul mnnifestarilor organizate ln 
Suedia cu prilejul zilei da 23 Au
gust, televiziunea suedeză a trans
mis un program de muzică populară 
românească. Programul a fost alcă
tuit, în cea mal1 mare parte, din În
registrări șl filmări realizate cu pri
lejul vizitei făcute in Suedia, în 
primăvara acestui an, de un grup 
folcloric românesc.

BAGDAD 17 (Agerpres). — Joi, 
17 august, au Început la Bagdad lu
crările Conferinței internaționale de 
solidaritate cu poporul Irakian. Orga
nizarea conferinței a fost hotărită 
după naționalizarea, la 1 iunie n. c., 
a bunurilor', aparțlnlnd , companiei 
„Irak Petroleum",-,clnd cercurile Im
perialiste au Încercat prin diferite 
manevre să Infrîngă hotărirea po
porului irakian șl să anuleze efectele 
naționalizări!.

La lucrări participă reprezentanți 
din peste 50 de țări ; din partea Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asta șl Africa participă Radu Vâ
slite.

Lucrările conferin au fost des
chise de ele Irakului, Ah--j
med Hassan , care a reafir
mat poziția țării sale ln problema 
naționalizării bunurilor companiei 
„Irak Petroleum". Președintele a a- 
cuzat companiile slrălne de a fi
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frustrat Irakul, In perl 
de venituri care depășesc un 
de dolari, sume ce puteau fi investite 
In proiectele de dezvoltare destinate 
să ducă la ridicarea nivelului do via
ță a poporului Irakian. Unitatea tu
turor forțelor progresiste constituie 
arma cea mal eficace pentru asigu
rarea Intereselor maselor populare șl 
realizarea obiectivelor patriotice șl 
naționale, a declarat șeful stalului 
irakian. Pornind de In acest princi
piu, a spus el. conducerea țării are 
în vedere stabilirea unei cooperări 
frățești Intre partidele șl forțele pro
gresiste naționale, consolidarea baze
lor reglementării pașnice șl democra
tico a problemei kurde și întărirea 
frontului național progresist.

Președintele Irakului a subliniat, 
apoi, . necesitatea unirii tuturor for
țelor progresiste arabe și a solidari
tății cu toate țările socialiste.

FRAGA 17 (Agerpres). — în cursul 
convorbirilor care au avut loc la 
Fraga Intre Lubomlr Slrougal, pre
ședintele guvernului R. S. Ceho
slovace, și Fioir Jaroszewlcz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, cei doi premieri s-ău 
informat reciproc asupra situației po
litice, sociale și economice din țării» 
lor, a stadiului realizării sarcinilor 
in domeniul, dezvoltării soclol-econo- 
mlcc a Poloniei șl Cehoslovaciei, re
latează agenția P.A.P. Au fost discu
tate, de asemenea, o serie de pro
bleme internaționale de interes pen
tru ambele părți.

Șefii ceior două guverne și-au ex
primat satisfacția ln legătură cu dez
voltarea mulillaterală a relațiilor.po- 
loito-cehoslovaca, la care au adus, b 
mare contribuție numeroasele contact' 
te alo conducerii celor două țări, ln 
special Intllnlrile dintre Edward Gle- 
rek și Gustav I-Iusnk.-

Joi, s-au Încheiat convorbirile din
tre conducătorii color două guverne.
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Atentat eșuat împotriva regelui Marocului
• Un comunicat al Ministerului de Externe marocan • Reu

niunea Conslliulnl de Miniștri la Rabat

RABAT 17 (Agerpres). — „Avionul 
do tip „Boeing", aparțlnlnd aviație! 
regale a Marocului, care-J transpor
ta pe regele Hassan al Il-lea de la 
Paris spre Rabat, a fost atacat ln aer, 
in după-amiaza zilei de 18 august; de 
unul din avioanele de vlnătoarc din 
escorta regală" — anunță un comu
nicat oficial al Ministerului Aface
rilor Externe al Marocului.

„Avionul rebel a folosit rachete șl 
mitraliere, dar avionul regal, care a 
fost grav avariat, a putut ateriza la 
Rabat. Regele este sănătos sl nevătă
mat. Toți pasagerii slnt, de asemenea, 
sănătoși. Aterizarea a reușit datori
tă curajului șl hotariri! Întregului e- 

r chlpaj. Scurt timp după aceea; alte 
avioane din formația de escortă au1 

«bombardat clădirile aeroportului. 
S-au Înregistrat clțiva răniți. Situa-"

țta sa află In prezent sub control" 
— menționează, In Încheiere, comu
nicatul.

Transmiflnd amănunte eu 
privire la acest atentat, agenția 
,,Prance Bresse" menționează că 
Boeing-ul suveranului marocan 

: a fost mitraliat deasupra loca
lității Tetuan. In timpul atacu
lui regele a luat microfonul de 
la bordul avionului și, spre a 
deruta pe atentatori, a anunțat» 
propria sa moarte. La aurul a- 
cestd vesti', avionul de escortă 
a încetat focul,.incit avionul re
gal a putut ateriza pe aeropor
tul din Rabat. Abia atunci, pi
lota rebeli șl-au dat seama de 
realitate șl au bombardat clădi
rile aeroportului:

* *

a Adunării Poporului
din R.A. Egipt
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Puternic baraj de artilerie declanșat 

de forțele patriotice în apropierea 

orașului Quâng Tri
VIETNAMUL DE SUD 17 (Agerpres). — Forțele armate populare 

de eliberare au declanșat joi cel mai puternic baraj de artilerie din 
cursul ultimei săptămlnl asupra irupelor, șalgoneze care Încercau să 
efeclaeze o 
trloțllor.

pătrundere către ora-șul Quang Tri, aflai sub controlul pa

Potrivit relatării
ted Press, cele ft._5 _____
proiectile de diferite calibre lansa
te do forțele F.NJE. asupra milita
rilor inamici au scos din luptă un 
mare număr dintre gceștllC idtottată, 
salgoriezll au Inreglslrât pierderi 
grele In tehnică de luptă șl echi
pament militar. PatrioțU au lansat 
atacuri și asupra unor unități ale 
regimului de la. Saigon amplasata 
la vest de Hue, unde se află baza 
de artilerie „Klng°.

Tot joi au mai fost înregistrate 
lupte Intre formațiunile forțelor 
patriotice șl trupele regimului ma
rionetă al Iul Thleu ln apropierea 
localității An Loc șl In imediata a- 
propiere a bazei inamicului de la 
Lai Khe, la 40 km de Salgon.

*
Agenția de presă „Eliberarea" a- 

nunță că. in cursul lunii iulie, a- 
’ proape 4 000 de ofițeri ți soldați al 

trupelor regimului marionetă de la 
Saigon, dislocate In regiunea Nam 
Do din Delta fluviului Mekong, au 
dezertat, irecind de partea forțelor 
armate populare de eliberare. Agen-

agenției Assocla- 
aproape 2 MO de

★

ț!a menționează că numeroși militari 
salgonezi s-au răsculat împotriva 
comandanților lor, pe care l-au luat 
prizonieri, șl s-au alăturat forțelor 
patriotice, Împreună cu Întreg arma
mentul din dotarea posturilor ®au 
subunităților respective.

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— Fostul ministru de justiție al 
S.U.A., Ramsey Clark, cnre a 
vizitat recent Republica Demo
crată Vietnam, a luat cuvlntul 
în Subcomisia juridică pentru 
retugințl n Senatului in legătură 
cu urmările bombardamentelor 
americane- usupro R.D.V, Clark 
a declarat ei. In urma unor ob
servații personale, a constelat 
rit sistemele de diguri ale R. D. 
Vietnam au Tost grav avariate 
de bombele lansate de aviația 
S.U.A. EI a menționat că a vă
zut școli, spitale, pagode șl nu
meroase locuințe distruse.

Fostul ministru al justiției n a- 
părut ln fața subcomisiei sena
toriale ln Invitația președintelui 
acesteia. Edward Kennedy.

'"l! : ’1: i ; Dpfc. j f .
BERLIN 17. — Corespondentul A- 

gerpres. Ștefan Deju, transmite : In 
zilele de 10 și 17, august au avut 
loc, ta Berlin, primele tratative ofi
ciale Intre delegația R. D. Germa
ne, condusă de Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Miniștri, 
și delegația R.’ F. a Germaniei, con
dusă de Egon ;Bahr. secretar de stat 
la Cancelarii! federală, ln vederea în
cheierii unul tratat care să reglemen
teze relațiile Intre cele două state 
germane.

în comunicatul dat publicității 
menționează că au fost discutate pro
bleme privind tratatul; cit șl alte pro
blema care Interesează ambele părți 
șl că următoarea Întrevedere Urmea
ză să albă loc la Bonn, -lri zllelâ de 
30 și 31 august

După încheierea acestei prime run
de a tratativelor, șefii celor două 
delegații au apreciat că au fost în
registrate progrese.

80 este normală pe întreg teritoriulPotrivit unul comunicat al Minis- (__ _
Ierului IaformațlUor din.Maroc. Con- țării, 
stilul de Miniștri s-a reunit Ia Ra- M
bat, miercuri seara, șl a continuat Agenția marocană 
dezbaterile In cursul zilei de joi. sub *’ * ” -»■ -----
președinția primului ministru, Mo
hammed Karim Lamranl. A fost lua
tă In discuție situația care’s-a creat 
In țară după atentatul nereușit Îm
potriva suveranului marocan, rela
tează agenția France Pres-se.

Comunicatul precizează că situația

CAIRO 17 (Agerpres). — Joi, ta 
Cairo, au luat sfirslt lucrările se
siunii extraordinare a Adunării Po
porului din Republica Arabă Egipt. 
In cadrul ședinței de. închidere, pre
ședintele Anwar Sadat a făcui o ex
punere asupra ultimelor evoluții ■ale 
situației politice interne șl externe a 
țării șl a răspuns Întrebărilor puse 
de deputațl, relevă agenția M.E.N.

în timpul dezbaterilor au fost exa
minate o serie de proiecte de lege, 
printre caro proiectul privind apăra
rea șl consolidarea unității naționale 
șl cel ........... ..
care a
Poporului a adoptat lege 
la unitatea naționala. In
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Lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru dezarmare

GENEVA 17 (Agerpres). — Comi
tetul O.N.U. pentru dezarmare de Ia 
Geneva a ținui, joi, o nouă ședință 
In cadrul actualei: sesiuni de vară. 
A luat cuvlntul .reprezentantul Uniu
nii Sovietice, Alexei lioscln. -care 
s-a referit, ln esență, la organizarea 
unei conferințe mondiale" pentru 
dezarmare. După părerea reprezen
tantului sovietic, un loc Important 
la lucrările acestei conferințe tre
buie să-l ocupe analiză căilor șl mij
loacelor de realizare a țelului final 
al tuturor eforturilor făcute In do
meniul dezarmării — Înfăptuirea

dezarmării generale șl totale. Con
ferința mondială ar trebui, de ase
menea, să acorde o atenție deose
bită elaborării unor măsuri parțiale 
In domeniul dezarmării și; Încetării 
cursei Înarmărilor

6
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CHILE:

_ .______ de presă 
M.A.P. anunță că generalul Moha
med Oufklr, ministrul opărării na
ționale al Marocului, s-a sinucis ln 
dimineața.zilei de-toi.

Generalul Drlss Bennomnr El Aln- 
ml, care deține portofoliul, poștelor 
șl ■telecomunicațiilor, a fost numit 
șl ministru ad-lnterlm al apărării 
naționale.

uȘaB ' >1»" ir'

referitor la preconizata unlfi- 
Egiptulul șl Libiei. Admtarea 

lea cu privire 
. .. i acest docu|

ment se relevă că „unitatea naționa
lă se bazează pe caracterul prioritar 
al scopurilor luptei de eliberare na
țională șl pe prioritatea intereselor 
naționale ln fața oricăror scopuri 
particulare ale păturilor sau grupă
rilor sociale, indiferent care ar fi a- 
cestea". Legea stipulează că Uniu
nea Socialistă Arabă este singura for
mațiune polltldl dih Egipt șl că este 
interzisă crearea oricăror altor orga-; 
nlzn‘,11.

Deșl ln perioada vacanței do vară 
viața politică vest-germană se des
fășoară ln mod tradițional lnlr-un 
ritm mal scăzut, consensul la caro 
au ajuns, atlt coaliția guvernamen
tală cit .șl opoziția, asupra necesității 
organizării de alegeri partanfentare 
antldpate In acest an, determină o 
febrilă activitate. Soctal-dcmowații 
șl .partenerii lor de coaliție, llbcr- 
democrațll. consideră că alegerile 
anticipate vor trebui să se desfă
șoare cel mal tlrzîu la 3 decembrie, 
în cercurile observatorilor din ca
pitala R.F.G. nu se exclude Insă 
posibilitatea devansării acestei riale, 
dacă evoluția situației o va pefmile. 
în consecință, confruntarea electo
rală a fost practic deschisă. Repre
zentanții partidelor guvernamen
tale — P.S.D. și-P.LD. — cel al opo
ziției — U.C.D.—U.C.S. — supun ln 
aceste zile presa, radioul șl televi
ziunea unul „tir" Intens de declara
ții pe terna alegerilor anUdpate ; 
totodată, In cancelariile partidelor 
menționato se pun la punct liniile 
strategiei politice ln următoarele 
luni, se elaborează platforme .elec
torale.

în ceea ce privește programul 
partidului social-democrat, șeful gu
vernului vest-german, caro deține 
și funcția de președinte al acestui 
partid, a șl schițat principiile unul 
asemenea document pe care, o dată 
definitivat, 11 ya supune dezbaterii 
conducerii pnrtldului la sfirșliul 
acestei luni. Programul va fi Înain
tat apoi spre aprobare congresului 
extraordinar al partidului, care va 
avea loc, după toata probabilitățile, 
Intre 12—13 octombrie, la Dortmund, 
în domeniu] economic, domeniul 
cei mal controversat al actualității 
politice . vest-germane, P.S.D. va 
pune pe prim plan — consideră ob
servatorii — stabilitatea șl asigura
rea locurilor de muncă, răspunzi nd 
astfel criticilor adresate de opo
ziție guvernului pentru o nu fl reu
șit să oprească creșterea prețurilor, 
în domeniul politicii externe se pre
conizează continuarea liniei politice 
realiste, constructive de pir.S acum, 
sprijinita de pături din cele mal 
largi ale opiniei publico vest-germa- 
ne șl de pesta hotare.

nUdpate ; 
partidelor

i ' : i «' J' .J'.'','<
aceasta — că s-ar putea ca pașii In- 
treprlnțl pe drumul pollllcli .externe 
să aibă un caracter Ireversibil, că nld 
un om poliție nu îșl.va putea permite 
să conteste acești puși fără rlscul de 
a-șl vedea serios pcrldltalc șansele 
ln fala alegătorilor.

în Înfruntarea preolectorală de pe 
scena politică vest-germană deosebit 
de activi se " dovedesc comuniști L 
După cum se știe, conducerea P. C. 
German a hotărlt să prezinte candi
dați proprii atlt la nivelul circum
scripțiilor cit și ta nivelul landurilor. 
Așa cum au declarat reprezentanții 
partidului, scopul angajării directe ln 
alegerile onticipate este cat, prin In
termediul unei fracțiuni parlamentare 
proprii in Bundestag, ®â poată pre
zenta alternativele P. C. German ln 
dezbaterea tuturor proiectelor de 
lege, sa se creeze condițiile unei 
lupte mal eficace, de ta Irilnma par
lamentului, împotriva marelui capital, 

din perioada guvernelor anterioare. a unei mal bune sprijiniri, ln acest
C’oncentrindu-și cu prioritate ntenția mod, a acțiunilor democratice extrn-
osupra problemelor majore ale poli- pariomenlare fale populației mund-
tlcii externe, tftrim pe care a Intre- toarc. Pe plan extern, partidul se
prins acțiuni Importante — semnarea pronunță pentru stabilirea de relații
tratatelor soviete—vest-german și •-*
polono—vcsl-germnn, acordul cu pri
vire la Berlinul occidental, inițierea 
discuțiilor oficiale ln vederea norma
lizării relațiilor cu R. D. Germană, 
unanim apreciate de opinia publică 
Internațională ca o contribuita pozi
tivă Ia destindere 
Scheel nu a ,.,r
rtiază însăși exponențll săi. să ac
ționeze cu aceeași consecvență pentru 
soluționarea unor probleme economi
ce interne — cu atlt ntal mult cu cit 
cercurile marelui capital, apropiate 
politic de U.C.D.—U.C.S.. .nu au fost 
prea dornice si. focă viața ușoară 
coaliției sodal-democrale—liberalo.
Faptul că opoziția conservatoare ișl 
concentrează „artileria grea" asupra 
politicii interne a guvernului prezin
tă insă șl un alt aspect de o însem
nătate deosebită, șl anume că en nu 
consideră util și nici nu cutează — 
cu excepția cercurilor extremiste — 
să atace politica externă a acestuia, 
care întrunește adeziunea cvasiuna
nimă a populației yest-germane. Este 
un lucru ce demonstrează — și ob
servatorii slnt unanimi ln a sublinia

Alacurile opoziție! la adresa ma
liției au ca principală temă — și nu 
In mod intlmplător — politica eco
nomică șl financiară. ,

Nimeni nu contestă aici — și chiar 
reprezentanți de frunte ai coaliției 
P.S.D.—P.L.D. recunosc aceasta — că 
pe plan intern partidele de guvernă- 
rnint nu au renllzat tot ceea și-au 
propus,.'că există tacă numeroase 
probleme ce iși reclamă grabnic re
zolvarea. Este Insă tot atlt de adevă
rat, remarcă observatorii politici, că 
aceste probleme nu au survenit fn cel 
aproape, trei ani de guvernare 
Brandt-Scheel, ci ele s-au acumulat

CORESPONDENȚA speciala

Presiuni economice ale
ț I r ■*.&. . ."i-/ î

companiei americane

„Anaconda"
• ■ : ■ i - ’. ’ -• ' .

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager
pres). — Jorge Armie, vicepreședin
tele Corporației de stat a cuprului 
din Chile (CODELCO), a decla
rat că firma americană .Anaconda" 
exercită noi presiuni asupra econo
miei chiliene, prin hotărirea de „a 
Îngheța" suma de 323 0©0 dolari, ne 
care trebuia să o achite minei chilie
ne Chuqulcamnta. In plus, a arătat 
el. compania americană a reținut, 
aăplămtna trecută, livrarea unei can
tități de .medicamente, ln valoare 
do, 117 0TO dolari, de care au urgen
tă nevoie spitalele minelor de cu
pru din Chile. „Aceste măsuri sini 
destinate să transforme Chile In vic
tima unul .șantaj” — a subliniat 
Arrate.

.Referlndu-se. la presiunile econo
mice exercitate de companiile ame
ricane asupra economiei chiliene. In 
urma hotărirli guvernului condus de 
președintele Salvador Allende de a 
naționaliza zăcămintele de cupru ale 
țării, ziarul „Ultlnta Hora", care a- 
pare la Santiago de Chile, a carac
terizat atitudinea companiei „Ana
conda" drept „un nou atac Împotriva 
suveranități! statului chilian". .

Convorbiri chino-cana- 
dienO. Ministrul afacerilor externe 
al, R. P. Chineze, Cl Pln-fel, a avut 
Joi convorbiri cu Mitchell Sharp, 
minisțrul afacerilor externe al Cana
dei, care efectuează o vizită ta Pe
kin. întrevederea1 s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă prietenească — rela
tează agenția China Nouă.

... ........
H doua Stopa a tratative- . consilier.pentru proble- 

Ior dintre Finlanda și H.D. me,e cu,tura!e Bl Prc' 
Germana Prlvlnfl stabUlrea rels- 
țlllor diplomatice Intre cele două țări 
s-a Încheiat la Helsinki. în comu
nicatul oficial ol Ministerului’Aface
rilor Externe al Finlandei se relevă 
că tratativele s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă constructivă și priete
nească.. Etapa viitoare a tratativelor 
va avea loc la Berlin, la sflrșltul 
lunii august.

La Sofia 8_a |acheiat vlzlla 
oficială a delegației Partidului Uniu
nea Națională Africană din Tanga- 
nlka (T.A.N.U.) și Afro-Shlrazl (Zan
zibar). In cursul vizitei — mențlo- , .----- , -
nează agenția B.T.A. — delegația a ZOnOlO SitUatO uO-O lllîlCjiUl 
fast primită' de primul secretar al 
C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat,.Todor Jlvkov, șl 
a avut convorbiri cu membri ai con
ducerii P. C. Bulgar.

La Panmunjon *avut 1,0 0 
reuniune a personalului tehnic din 
nordul șl sudul Coreei, însărcinat să 
asigure comunicațiile in timpul con
vorbirilor de fond Intre reprezentanții 
organizațiilor de Cruce Roșie din 
Nord și Sud, care urmează să Înceapă 
la 30 august la Phenian. în .timpul 
convorbirilor, intre Phenian șl Seul 
vor funcționa 20 de circuite telefo
nice șl telegrafice directe.

Filialele sindicale ale do
cherilor britanici opl ninrl

ALGER 17. — Cores
pondentul Agerpres, C. 
Benga, transmite : An
samblul de clntece și 
dansuri populare „Ma
ramureșul" a prezentat, 

■ In capitala Algeriei, un 
spectacol de gală, care 
s-a bucurat de un deo
sebit succes. In sală se 
aflau Mostefa Lacheraf,

I 
. î 

Și speclalițtl români ce 
lucrează In Algeria In 
cadrul cooperării eco
nomice , dintre țara 
noastră șl Algeria, a fS FitCS S1 rtă ?> 7/* A

Benpnna, secretar na
țional pentru probleme
le culturale ji de infor
mare al conducerii or
ganizației algeriene de , __ ___ , _
tineret, personalități aplaudat la scenă des-
cultural-ariistlce, mem- chită pe artiștii ror
bri ai corpului diplo- mâni. Ziarul „El Moudr 
matic. jahid“, precum și jx>«-

Ansamblul „Maramu
reșul" â susținut, de 
asemenea, un reușit 
program șl ln citadela 
petroliștilor de la Bu- prezentat

turtle de radio algerie
ne au acordat un spa
țiu larg programului 

de ansam-; • JMZ l f te LD'f Ll'fiOjF _ Cfr-tî IC* A J t* ... ",
fedlntelui Consiliului merdes. Publicul, in blul român, folclorului
Revoluției, Mohamed rindul căruia se aflau țării noastre.Reuolufiei, Mohamed rindul căruia se aflau țării noastre.

centre portuare — Londra, Huli, 
Liverpool, Preston, ■ Manchester, 
Southampton, Bristol șl Glasgow — 
nemulțumite de nolle oferte ale pa
tronalului privind garantarea locului 
de muncă au contestat hotărlrea cen
tralei sindicale a muncitorilor din 
transporturi, de a suspenda greva de
clanșată lă 28 ’iulie, anunțlndu-șl 
hotărirea de a continua acțiunea re
vendicativă.

Dezangajarea trupelor în

frontierei dintre India și Pa
kistan continuă și va fi încheiată 
In etape, pe baza acordului reciproc 
intervenit Intre comandanții de sector 
al celor două părți — anunță un co
municat militar pakistanez.

Comunist German a exprimat tm,’ 
protest hotărlt O asemenea operațiile 
ne, a declarat J. Angefort, membru 
al Prezidiului P. C. German, ame- 
nlnță sănătatea a milioane de oameni. 
El a' cerut concernelor să distrugă 
reziduurile respective, In așa fel in
cit să nu existe pericole pentru me
diul Înconjurător.

Primul ministru d Repu
blicii fîrobe Yemen, Mnhsln 
Ahmed Al Alnl, care se află în vizită 
în India, a anunțat că guvernul său 
a hotărlt să stabilească relații diplo
matice ta nivel de ambasadă cu India.

„Cosmos-514" - un nou 
satelit artificial al Pămlniulul a fost 
lansat In Uniunea Sovietică.

dere — guvernul Brandl- 
reușit, după cum șubli

normale, conform dreptului interna
țional, cu R.; D. Germană, pentru 
realizarea prevederilor tratatelor 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică ,șl Po
lonia, pentru {convocarea grabnică a 
conferinței general-curopene. Parti
dul militează .peniru unitatea de ac
țiune intre comuniști, social -demo
crat! șl toate celelalte forțe democra
tice șl progresiste ale societății vesl- 
ge.rmane. cu scopul de a se bara ca
lea U.C.D.—U;C.S.. a cercurilor reac
ționare șl a politicii lor. In același 
sens partidul comunlăi a arătat că 
este gata să sprijine consecvent toa
te inițiativele i unui viitor guvern so
cial-democrat cnre corespund intere
selor populației muncitoare.

Plnă'la alegerile anticipate au ră
mas mal bine de trei luni, timp in 
care, bineînțeles, înfruntarea dintre 
partide va deveni tot mal Intensă. 
Este perioada clnd. analizlnd cu gri
jă declarațiile de Intenții șl progra
mele politice, alegătorii ișl vor cris
taliza opțiunile.

v. cnișu

UN ASPRU RECfflZITORIU
ÎMPOTRIVA COLONIALISMULUI

NEW YORK 17 (A- se arată că politica au
torităților de ta Lisa
bona — în Mozsrmblc, 
Angola și Guineea-Bis
sau — contravine prin
cipiilor și 
convenției 
nule cu privire Ia lichi
darea tuturor formelor 
de discriminare rasială.
..Autorltăille poj’tu.'jhe- aceasta, comitetul a a- 
ze,'sc arată In raport, Ișl <-■■«?—- • —
Intensifică acțiunile co
lonialiste. lipsesc în 
mod «Isiematlc popu
lația din Angola. Mo-

■gerpres). — Comitetul 
O.N.U. pentru lichida
rea discriminării rasia
le a condamnat politica 
colonialistă a autorită
ților portugheze șl ati
tudinea unor țări occi
dentale care. In pofida 
hotăririlo- O.N.U., a- 
cordă ajutor aeeștor 
autorități. Membrii co
mitetului au adoptat ln 
unanimitate raportul 
întocmit de un grup____ ____________ , .
special de lucru. In care zambic șl Guliieea-Bis-

scopurilor rram 
internațto- Pori

sâu, de drepturile eco
nomice. politice și so
ciale fundamentale". 
Contlnulnd războiul co
lonialist împotriva no- 

irelor acestor țări. 
_ j-lugalla primește 
sprijin de la o serie de 
alte- state; ce arată in 
raport. în legătură cu

dresat tuturor acestor 
state cererea de a În
ceta sprijinul care per
mite Portugaliei să 
ducă războiul colonia
list

La Moscova a sosit, ieri, 
o delegajie a Mișcării do 
prietene „IsraeI-UJS.S.S."f 
la Invitația Uniunii asociațiilor sovieti
ce de prietenie. Reconstituită ln luna 
ianuarie 1972, aceasta mișcare are ca 
scop principal dezvoltarea relațiilor 
culturale și a altor relații de priete
nie Intre opinia publică din Israel șl 
din U.R.S.S. — relatează agenția 
T.A.S.S. Delegația este condusă de 
avocatul Abraham Melamed, membru 
al prezidiului mișcării.

încheierea fazei finale a 
negocierilor franco-britani- 
(jq privind construirea tunelului sub 
Canalul Minedl a fost anunțată d® 
ministerul francez al transporturilor. 
Potrivit agenției France Presse, tu
nelul va necesita investiții ln valoare 
de 6 miliarde de franci și va avea o 
lungime de 52 km. Lucrările de c 
strucție vor Începe In iunie 1573.

Protest ol P. C. German, 
în legătură cu Intenția mal multor 
concerne din R. F. a Germaniei de 
a scufunda In apele Oceanului Atlan
tic 2 500 de containere metalice con- 
țfni-id reziduuri Industriale cu un 
înalt conținut de cianură, Partidul

Guveniul Ugondei a hoiă- 
rit să recunoască Republica Bangla
desh.

Ca urmare a exploziei produse în 
timpul unui mare incendiu izbucnit 
în portul San Pedro (California), un 
rezervor de petrol a fost aruncat 
la o inâljime de aproximativ 60 de 
matri. Pentru combaterea incendiu
lui au fost mobilizate 30 de uni- 

tâji de pompieri
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