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ÎN ZIARUL DE AZI:
• DIVERSITATE, IMAGI
NAȚIE, FINALITATE IN 
MUNCA POLITICA DE 
MASA • 0 CERERE, Șl 
ALTE CITEVA PIESE LA 
DOSARUL... BIROCRAȚIEI 
(Scrisori către redacție)
• „DE PRIN LUME ADU
NATE Șl IARĂȘI LA

LUME DATE”

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, 

va face n vizită nticială 
in Republica Federală Germania

La invitația președintelui fede
ral al Republicii Federale Germa
nia. dr. Gustav W. Heinemann, și 
a doamnei Heinemann, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae

Ceaușescu, va face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială în Republica Fede
rală Germania, între 26 și 29 iunie 
1973.

DE UN SFERT DE VEAC ÎN ROMÂNIA

MUNCITORUL ÎNTRUNEȘTE DUBLA CALITATE 
UE PRODUCĂTOR $1 PROPRIETAR

LA 11 IUNIE —25 DE ANI DE LA NAȚIONALIZAREA PRINCIPALELOR 
MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

Se împlinește, peste cîteva zile. 
Ia 11 iunie, un sfert de veac de 
la un eveniment de însemnăta
te capitala in viața clasei mun
cit oare și a poporului nostru, in 
evoluția istorică a României : 25 
de ani de la naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție 
industrială din țara noastră.

Evocînd aniversarea actului 
naționalizării, se cuvine ca a- 
cesta să fie încadrat în întregul 
său context istoric. în procesul 
revoluționar deschis de înfăptui
rea insurecției naționale antifas
ciste armate de la 23 August 
1944, în suita marilor evenimen
te ce au precedat acest act — e- 
venimente al căror jubileu a fost 
sărbătorit în timpul din urmă 
de întregul nostru popor. Este 
vorba de împlinirea, anul trecut, 
la 30 Decembrie, a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii și, 
apoi. în februarie, de aniversarea 
a 25 de ani de la făurirea parti
dului unic al clasei muncitoare, 
prin unificarea partidului comu
nist cu partidul social-democrat, 
între aceste evenimente a exis
tat o strinsă relație cauzală, o 
nemijlocită relație de condițio
nare și interdependență : abo- 
1 nd monarhia, preluînd în mîi- 
nile sale întreaga putere de stat, 
făurindu-și unicul stat major 
politic, clasa muncitoare avea 
larg deschisă înainte calea tre
cerii la reorganizarea socialistă 
a vieții economico-sociale, la e- 
dificarea socialismului pe pă- 
mîntul României.

Naționalizarea principalelor 
mijloace de producție indus- 
..’ială a marcat un act decisiv pe 
această cale. Așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu. „PRI
MUL ACT CARE A AVUT UN 
ROL HOTARÎTOR IN DESFĂ
ȘURAREA REVOLUȚIEI SO
CIALISTE L-A CONSTITUIT 
TRECEREA PRINCIPALELOR 
MIJLOACE DE PRODUCȚIE 
DIN INDUSTRIE. LA 11 IUNIE 
1948. ÎN MÎINILE POPORULUI : 
NAȚIONALIZAREA A DESCHIS 
O ETAPA NOUA TN ISTORIA 
RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE 
DIN ȚARA NOASTRĂ. A DUS 
LA LICHIDAREA MARII BUR- 

, GHEZII INDUSTRIALE ȘI FI
NANCIARE. LA CREAREA U- 
NUI PUTERNIC SECTOR SO
CIALIST DE STAT ÎN ECONO
MIE, A PERMIS TRECEREA LA 
CONDUCEREA PLANIFICATA 
A ECONOMIEI NAȚIONALE*. 
Puterii politice a clasei mun
citoare și aliaților ei, repre
zentată de rolul conducător al 
P.C.R. în guvern, i s-a adăugat și 
o vastă bază economică. Aces
te două pirghii fundamentale 
au decis întreaga evoluție vic

torioasă a construcției socialis
te în țara noastră.

Naționalizarea a fost concepută 
de partid ca un act revoluționar 
înfăptuit de clasa muncitoare în
săși. Eliminînd pe patroni din 
incinta întreprinderilor, munci
torii au preluat nemijlocit con
ducerea fabricilor și uzinelor. 
Visul de veacuri al oamenilor 
muncii, idealul care înflăcărase 
pe vechii noștri socialiști, crezul 
luminos căruia comuniștii îi con- 
sacraseră activitatea revoluțio
nară — munca eliberată de ex
ploatare — devenise realitate vie. 
S-a înfăptuit astfel „exproprierea 
expropriatorilor’* — măreața de
viză proclamată de „Manifestul 
Comunist", cerință vitală a con
strucției socialiste. „Fabricile sint 
ale poporului „Muncim pentru 
noi înșine, pentru bunăstarea 
tuturor !** — aceste idei au dina
mizat conștiințele, au determinat 
un uriaș val de entuziasm și elan 
revoluționar în rîndurile tuturor 
oamenilor muncii.

Cuprinzînd industria, transpor
turile. băncile, — cu alte cuvinte 
ramurile conducătoare ale eco
nomiei — naționalizarea a făcut 
cu putință trecerea la dezvolta
rea planificată și îndrumarea în
tregii evoluții a economiei pe

(Continuare în pag. a IlI-a)

LA „ELECTROMOTOR1*-TIMIȘOARA

153 de oameni semnau istoria. 
Timpul a dovedit-o

...Și vine luna iu
nie. dulcea și blinda 
lună iunie, călcind cu 
pașii ci orei de is
torie încurcați de tul
burătoare aduceri a- 
minte, lună a cărei 
primă zi am inchi- 
nat-o copiilor. celor 
mai tinere vlăstare 
ale țării. speranțelor 
și viselor ei... Dar a- 
cest iunie 1973 mar
chează intre zilele lui 
o dată de neuitat in 
letopisețul revoluției 
socialiste din patria 
noastră : 11 Iunie 1948, 
ziua „Marii preluări", 
din acea teribilă, u- 
nică și de nerepetat 
vară, cind avea să se 
înfăptuiască unul din
tre actele de căpălii 
ale noii orinduiri : na
ționalizarea principa
lelor mijloace de pro
ducție, trecerea greu

lui din avuția națio
nală in miinile stă- 
pinilor ei de facto 
care, prin acest act. 
deveneau și stăpinii 
de jure — poporul.

Mi-a spus atunci, 
exact cu 25 de ani in 
urma, proaspătul di- 
rector-rnuncitor al li
nei mari rafinării 
ploieștene : „Noi tre
buie să dovedim tu
turor că sintem mai 
buni și mai pricepuți 
gospodari decif foștii 
patroni. Căci tot ceea 
ce am dobindit prin 
instăpinirea pe care 
ne-arn asumat-o este 
bunul poporului, sin
gurul chemat să ne 
roclnicească avuția, 
pentru ca țara, ce de 
acum ne aparține cu 
adevărat, să devină 
cu fiecare zi tot mai

puternică, tot mai în- 
floritoare".

Era mijlocul lui iu
nie 1948.

Acum mă aflu in ce
lălalt capăt al țării, 
tocmai in frumoasa 
capitală a Banatului, 
și stau de vorbă cu 
cițiva dintre incerca- 
ții stăpini ai uzine
lor ..Electromotor"-Ti
mișoara evocind acea 
zi de neuitat.

Aici s-a consumat 
atunci un fapt demn 
de istorie. Oamenii nu 
știau atunci că făceau 
istorie, n-au găsit de 
cuviință să imortali
zeze fapta lor in nici 
o fotografie, dar do-

loan
GRIGORESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)

După 25 de ani, la uzina „Electromotor" din Timișoara

CE AU ÎNSEMNAT 25 DE ANI 
DE INDUSTRIE SOCIALISTĂ PENTRU 
Construcția de mașini 
și prelucrarea metalelor 
Dinamica producției globale 
Dacă luăm ca bază anul 1938, ea a repre

zentat în :
1948 = 87 la sută
1971 = 5 500 la sută
1972 = 6 400 la sută

Locuri de muncă
La doi ani de la naționalizare, in :

1950 = 172 900
In primii doi ani ai actualului cincinal :

1971 = 599 200
1972 = 651 600

Față de prevederile cincinalului pen
tru anul 1973, constructorii de mașini vor 
realiza in acest an o producție mai mare 
cu 4,4 miliarde lei.

In scopul delimitării răs
punderilor ce le revin in 
etapa actuală de integra
re atît unităților prodUcti- 
ve, cit și celor de invăță- 
mint superior și de cerce
tare științifică universitară, 
am invitat la o discuție 
concretă pe doi parteneri 
care in ultima vreme s-au 
distins prin eforturi remar
cabile de colaborare : Uzi
na, de mașini electrice și 
catedra cu profil similar 
din cadrul Institutului po
litehnic din București. 
Ne-am oprit asupra acestei 
formule convinși că și 
acolo unde s-au obținut re
zultate certe există loc pen
tru mai bine, iar dialogul 
purtat in această perspec
tivă poate fi intotdeauna 
rodnic. 11 redăm mai ales 
pentru fondul lui mai larg 
de învățăminte, pentru in
vitația la reflecție pe care, 
implicit, o adresează tutu
ror celor cu preocupări si
milare.

Reporter : Uzina afirmă 
că s-au permanentizat le
gături strinse intre invăță- 
mint și producție, dar că 
aportul școlii superioare se 
situează încă in urma posi
bilităților ; catedra îmbră
țișează și ea această ultimă 
concluzie, sub rezerva că 
acum e rindul uzinei să 
facă noi pași spre integra
re. Tocmai de aceea vă 
propunem să mergem mai 
departe, precizind fiecare 
dintre dv. cum ar trebui, 
practic, să acționeze parte-

x_____ ___ ______

norul spre a se da curs tu
turor soluțiilor preconizate?

Prof. univ. dr. ing. CON
STANTIN BALĂ, șeful ca
tedrei de mașini electrice : 
Noi am făcut eforturi ca, 
prin rotație, in fiecare zi 
o echipă de studenți ai a-

o serie de cursuri au fost 
restructurate spre a fi mai 
bine corelate nu numai te
matic, ci și in timp, cu ac
tivitatea practică a studen
ților. In fapt insă nu intot
deauna studenții au efectiv 
de lucru ; uneori sint re-

In prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a avut loc solemnitatea decorării 
tovarășului George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al României

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a decorat, luni 
după-amiază, cu ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I, pe tovarășul George 
Macovescu, membru al Comitetu
lui Central al P.C.R., ministrul a- 
f aceri lor externe, pentru îndelun
gată și rodnică activitate în miș
carea muncitorească și pentru con
tribuția adusă la înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Român 
de construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 60 
de ani.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Gheorghe Pană, 
Ilie Verdeț, Cornel Burtică, Ște
fan Andrei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Nicolae Ghenea și Vasile Gliga, 
adjuncți ai ministrului afacerilor 
externe.

înmînînd înalta distincție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat călduros pe sărbătorit. (Cu- 
vîntarea se publică alăturat).

A luat apoi cuvîntul ministrul 
afacerilor externe, care, adresîn- 
du-se secretarului general al 
Partidului Comunist Român, ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, a spus : „Vă 
mulțumesc din adîncul ființei, al 
conștiinței mele pentru că astăzi 
mă aflu aici, în fața dumnea
voastră.

Prin dumneavoastră mulțumesc 
partidului, Partidului Comunist 
Român, pentru că el m-a adus 
pină aici. In anii aceia din tinere
țe. cind am cunoscut partidul, am 
învățat, de atunci, tot timpul, 
să-mi iubesc poporul din care 
m-am născut, să-mi iubesc pămîn- 
tul din care m-am născut. M-a în
vățat să iubesc clasa muncitoare,

să-i înțeleg perfect rolul ei revo
luționar și s-o urmez. M-am stră
duit să fac acest lucru. Uneori am 
reușit, alte ori nu, dar niciodată 
nu s-a stins, nu se va stinge cre
dința în clasa muncitoare, credin
ța în partidul meu, credința în 
conducătorii lui.

Partidul nostru are astăzi o po
litică externă cum nu a avut nici
odată poporul acesta, țara aceasta 
a noastră. O faceți dumneavoastră.

Noi cei care lucrăm în Ministerul 
de Externe trebuie s-o aplicăm cu 
aceeași grijă, cu aceeași conștiin
ciozitate pentru ca ea într-adevăr 
să aducă poporului român, clasei 
muncitoare din România, partidu- 
•lui nostru acea strălucire pe care 
o merită'*.

După solemnitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat s-au 
întreținut cordial cu sărbătoritul.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Aș dori ca în numele conducerii 
de partid și de stat să felicit pe 
tovarășul Macovescu cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani și 
al înmînării acestui înalt ordin al 
Republicii Socialiste România.

Desigur, aceasta este o vîrstă 
încă tînără ; dar în acești ani to
varășul Macovescu a desfășurat o 
intensă activitate — și în ilegali
tate, cînd a adus o contribuție în
semnată la lupta revoluționară din 
România — și apoi in anii de con
strucție socialistă, mai cu seamă în 
domeniul politicii internaționale. 
Deci, prin acordarea acestei înalte 
distincții se dă și o înaltă apreci- 
ero activității pe care tovarășul 
Macovescu a depus-o în acești ani.

Dar, așa cum este obiceiul să se 
spună întotdeauna, acordarea a- 
cestei înalte aprecieri înseamnă și 
punerea unor noi obligații, de vi
itor, în munca pe care o are tova
rășul Macovescu ca ministru de

externe. Desigur, ținînd seama de 
politica internațională a țării noas
tre, de multiplele probleme ce se 
pun pe plan internațional, se 
poate prevedea că și în viitor va 
fi necesară o activitate intensă 
pentru a se înfăptui și in acest 
domeniu, în cit mal bune condiții, 
politica României de dezvol
tare a relațiilor internaționale, de 
întărire a colaborării cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, pen
tru realizarea politicii generale a 
țării noastre de colaborare în 
Europa, de pace în întreaga lume.

Doresc să exprim convingerea 
mea, a conducerii de partid și de 
stat că tovarășul Macovescu va 
desfășura și în viitor o activitate 
bună in această direcție. îi doresc 
încă o dată deplin succes în acti
vitatea sa, viață îndelungată, 
multă sănătate și fericire.

vitatea studenților se desfă
șoară intr-o compartimen
tare prea rigidă, poate toc
mai in virtutea acelui plan 
minuțios invocat aici. Ne
îndoielnic. nu la utilitatea 
planificării mă refer, ci la 
faptul că în procesul con-

intocmire a proiectelor a- 
nuale sau de diplomă, ac
tivitatea de laborator, prac
tica productivă în atelier, 
în desfășurarea cărora se 
apelează de fiecare dată la 
sprijinul uzinei, ar putea 
fuziona sub semnul unei

EXPERIENȚA UZINEI DE MAȘINI ELECTRICE — BUCUREȘTI ADUCE

Argumente convingătoare pentru 
colaborarea activă, permanentă 

a uzinei cu facultatea
nilor III și IV să lucreze 
in atelierele, in standurile 
de probă, in laboratoarele 
și la serviciile de control 
tehnic ale uzinei ; avem un 
plan minuțios cu operațiile 
pe care, progresiv, trebuie 
să le efectueze fiecare stu
dent ; au fost prevăzute și 
haremurile unor beneficii.

partizați in niște locuri fie 
cu activitate intermitentă, 
fie cu titulari deja exis- 
tenți. Așa că...

Dr. ing. CONSTANTIN 
RĂDUȚ, directorul Uzinei 
de mașini electrice : Obser
vația este reală, numai că 
noi vedem cauzele acestei 
situații in altă parte : acti-

cret de producție proiecta
rea unui prototip, realiza
rea și încercarea lui. chiar 
dacă se definesc ca etape 
distincte, fuzionează intre 
ele. Poate că o asemenea 
legătură organică ar putea 
fi realizată și in planurile 
de activitate studențească. 
Munca fiecărui student, dc

teme unice, pe care s-o 
trateze nu in două ore de 
atelier astăzi, plus in trei 
ore de laborator miine 
ș.a.m.d., ci in două zile pe 
sâptămină trăite efectiv in 
uzină. Orarul școlar. cu 
pondere astăzi in practica 
studenților, s-ar transfor
ma firesc intr-un program

cotidian de lucru, iar teme
le rezolvate — in soluții 
tehnice efective.

C.B. : A-m propus și vom 
susține in consiliul profe
soral variante perfecționa
te ale planului de invăță- 
mînt, astfel incit integra
rea să nu apară sub in- 
fățișarea unui program 
săptăminal de 32 ore că
ruia i s-au mai „lipit** 
încă patru de activitate 
practică. Există, de altfel, 
și o nefirească separare in- 
terdisciplinară. Așa incit 
ceea ce spuneți despre fu
zionare ne preocupă și pe 
noi. Efectuarea ei insă cere 
deopotrivă ca activitatea 
studenților să beneficieze 
de mai multă continuitate 
în timp ca și in spațiu ; 
or, care ar fi in uzina dv. 
locul unde studenții să 
lucreze efectiv și continuu, 
după un program vizind re
zolvarea unei teme unice?

C.R. : Există asemenea 
locuri : atelierul nostru de 
prototipuri și unele stan
duri de încercări pot fi 
preluate integral de poli
tehnică. Perspectiva activi
tății acestora, ținuta tchnl- 
co-științifică înaltă pc care 
și-o revendică — cred că 
le recomandă de la sine.

Rep. : Ați atins un as
pect pe care vă rugăm să-1 
dezvoltați : cum ar trebui 
acționat pentru ca întreaga

Mihai IORDANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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• Nici o palmă 
de pămint să 
nu rămînă ne
cultivată !

® Poate fi du
blată, in răs
timp de un an, 
producția de 
lapte ? 
Lucrătorii din I.A.S.
Giurgiu răspund 
afirmativ

® Față în față 
două comisii 
muncitorești 
pentru contro- 
lul calității 
produselor
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! FAPTUL! 
'divers! 

--------------------1 
1 „Transplant* j 
piscicol

— Alo ! Jurilovca ? Vâ anun- i 
i țăm câ peștii au sosit cu bine I 
' Și se simt excelent in „marea*’ I 

noastră din Oaș.
Vestea telefonică a fost trans- I 

mLsă de la sediul asociației I 
vinâtorilor și pescarilor sportivi • 
din Satu-Mare directorului uni- ■ 
tații piscicole Jurilovca (Tul- I 
cea), Afanasc Condrat, care și-a | 
asumat răspunderea unui expe
riment unic pină acum in țară. I 
De aici, de la Jurilovca. a por- I 
nit spre Satu-Mare un transport • 
de pești nobili de mare (nise- i 
tri. năstrugi. moruni), in ciuda I 
faptului câ experiențe ante- | 
rioare indicau eșecul unei ast
fel de aventuri piscicole pe I 
o distanță de peste 1 000 km. Și, I 
totuși, la capătul unei curse ' 
neîntrerupte de 22 ore. efectuată I 
de doi șoferi cu un autocamion, I 
din cei 500 de pești — transpor- I 
tați intr-un recipient cu insta- ■ 
lație de oxigenare — au ajuns I 
vii la destinație peste 200 de I 
pești. Roadele acestui ..trans- • 
plant" piscicol de la mare la I 
munte se vor vedea peste dțiva I 
ani. cind pescarii din județul | 
Satu-Mare iși vor încerca pu- . 
terile la pescuitul unor pești I 
de... citeva sute de kilograme.

Pe urmele 
lui Dracula

Tirgoviștenii așteaptă, in vara I 
aceasta, vizita unui grup de tu- | 
riști americani, care și-au pro- . 
pus să parcurgă itinerarul I 
descris cu 76 de ani in urmă de I 
scriitorul Bran Stoker in ro- ’ 
mânui său despre Vlad Tepeș I 
intitulat ..Draculau. Pentru a I 
veni -in intimpinarea oaspeților I 
și a le înlesni cunoașterea Tir- ■ 
goviștei, a locurilor legate de I 
viața și activitatea lui Vlad I 
Tepeș. de lupta poporului român ’ 
pentru independență in secolul I 
al XV-lea, cercetătorii Muzeu- I 
lui județean Dimbovița pregă- I 
lese in Tumul Chindia, ctitorie • 
a acestui domnitor, expoziția I 
,.Vlad Tepeș — legendă și ade- I 
văr". Tot cu acest prilej va fi 1 
prezentat un spectacol de sunet I 
și lumină intitulat ..La porțile | 
istoriei". Cum pregătirile 
pe terminate, gazdele sint 
de pe acum bucuroase de 
pefi-

„Mere* 
putrede

în toamna anului trecut, trei I 
„iluzioniști" au incercat o sea- I 
materie. Să facă dintr-un măr • 
doua. Iată trucul : Bălan Scar- I 
lat, achizitor, și Vasile Nicolae, I 
muncitor (ambii la C.L.F. Gu- ’ 
gești, județul Vrancea), preluau 
de la I.A.S. Focșani 1 000 kg 
mere. Mașina cu fructe era tri
misă direct la fabrica de con
serve din Burdujeni cu aviz de 
expediție (eliberat de C.L.F.), 
in care era înscrisă cantitatea 
de... 2 000 kg mere. La fabrică. I 
Eugen Moroșanu. șef de depo- I 
zit, confirma această cantitate. • 
Prin citeva „mișcări’* ca ace as- | 
ta, cei trei au făcut să apară. I 
peste cantitatea reală expediată, | 
22 854 kg mere pentru care fa
brica a plătit C.L.F. suma de I 
99 113 lei care au ajuns in bu- I 
zunarele scamatorilor. Dar. re- ■ 
cent o echipă de control a des- i 
coperit totul. Pentru cei trei, I 
după această ..iluzie** va urma | 
o amară... deziluzie.

Un microbuz | 
în flăcări

înir-una din zilele trecute, ti- | 
mișorenii au fost martorii unui I 
accident de circulație care, doar | 
pnnlr-o intimpiare, nu s-a sol- 
dat cu urmări tragice. Stefan I 
Bagoczki, aflat la volanul unui I 
microbuz al Trustului de con- 5 
strucții industnale-Timișoara, a | 
apăsat pe accelerație, transfor- I 
mind autovehiculul, plin cu oa- | 
meni, intr-un adevărat bolid. La . 
o intersecție insă, unde urma să I 
facă un viraj, microbuzul s-a I 
răsturnat fi a luat foc. Cei 10 1 
pasageri au fost răniți ușor. | 
Asta, pentru că au avut prezen- I 
ță de spirit și s-au evacuat | 
rapid. Un suspans dramatic, .

I care, sperăm. îl va lecui defi- I 
I nitiv pe vitezoman. ’

Sună... 
releul!

Tradiționalul „sună clopote- I 
' Iul !“ a rămas de domeniul a- • 
I mintirii pentru elevii Școlii ge- ■ 

nerale nr. 28 din Constanța. Lo- I 
| cui său a fost luat de un— re- | 
Ileu automat, conceput și con- 

struit chiar de elevi in cadrul I 
activității productive. Avanta- I 
je ? Se declanșează automat ' 

Ila ora exactă, fără cea mai | 
mică intirziere. nu mai necesită I 
minuirea de către un elev de I 

I serviciu și... sună in toate un- .
gherele școlii, nemaiexistind I 
pretextul „nu l-am auzit**. Deși I 
i-au mai rămas puține zile ..de

1 activitate” in actualul an școlar, i 
instalația elevilor constănțeni se I 
consolează cu faptul că va suna I

| in curind... vacanța mare. .

Rubrică redactată de
Dumitru TtRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii"

PORNIND DE LA O EXPOZIȚIE

DIVERSITATE, IMAGINAȚIE, FINALITATE
în munca politică de

La Slobozia, în sediul comitetului 
județean de partid a fost deschisă 
nu demult expoziția „Munca politi
co—educați vă de masă in sprijinul 
realizării cincinalului inainic dc ter
men’’. înscrisă in suita de manifes
tări și acțiuni consacrate înfăptuirii 
programului de educație comunistă 
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, expoziția relie
fează experiența dobindită pe acest 
tărim de organele și organizațiile de 
partid din județul Ialomița.

Vizitatorul urmărește cu interes ex
ponatele dc pe panourile „Munca de 
la om la om*', cuprinzind aspecte din 
activitatea agitatorilor, graficele, dia
gramele, fotomontajele care ilustrea
ză viu. convingător, forța mobiliza
toare a unor inițiative valoroase in 
întrecerea socialistă, precum și a u- 
nor schimburi de experiență și de
monstrații practice pentru populari
zarea metodelor înaintate in muncă, 
a fruntașilor în producție.

Ingenios ni s-au părut prezentate 
modalitățile folosite de organizațiile 
de partid pentru educarea revoluțio
nară, comunistă a oamenilor mun
cii. pentru aplicarea in viață a nor
melor eticii și echității socialiste. 
Așa, de pildă, pe un panou intitulat 
„Educația moral-cetățenească" atrag 
atenția mai multe afișe. Unul din
tre ele cuprinde chemarea : „Oameni 
ai muncii din județul Ialomița — in 
orice loc ne găsim să nu îngăduim 
nici o abatere de la principiul „Nici 
muncă fără piine, nici piine fără 
muncă**. Să facem totul pentru tra
ducerea in viață a acestui principiu**. 
Alături, gazeta de perete „Ferovia
rul**, de la complexul C.F.R. Fetești, 
cu articolele intitulate „Spirit parti
nic și combativitate in întreaga acti
vitate politico-educativă** și „Nu vom 
precupeți nici un efort pentru a în
deplini cincinalul in patru ani și ju
mătate**. Reține atenția, de aseme
nea, un panou pe care se află, față 
în față, două rubrici : „De cele mai 
multe ori este așa** și „Dar mai este 
și așa** ; in primul se relevă expe
riența valoroasă din munca politică 
desfășurată de unele organizații de 
partid din județ, in al doilea sint cri
ticate neajunsuri din activitatea unor 
colective.

Expoziția constituie o filă dintr-un 
prim bilanț al activității desfășurate 
în județ pentru perfecționarea mun
cii politice de masă in sprijinul pro
ducției, parte integrantă a unor ac
țiuni complexe dedicate înfăptuirii 
hotărârilor Plenarei C.C. al P.C.R. din

noiombrie 1971.
acest aspect al ... .____
și organizațiilor de partid din jude
țul Ialomița, reținem, intre altele. 
Dreocuoarea pentru a repune in ac
țiune toate metodele șl mijloacele 
muncii politice dc masă, in forme dc 
expresie cit mai concrete șl, implicit, 
convingătoare. Bunăoară, inițiativele 
„Leu cu leu se adună milioanele’* 
(C.C.H. Călărași). „Valoarea lucruri
lor mărunte** (F.C. Călărași) „Si lu
crăm o zi pe lună cu materiale eco
nomisite" (I.P.B. Slobozia) au 
larg popularizate prin agitatori, mij
loacele agitației vizuale, stațiile dc 
radioamplificare și in paginile ziaru
lui „Tribuna Ialomiței** pentru a fi 
generalizate și adecvate la specificul 
de muncă al altor colective. Peste 50

Referindu-ne doar la 
activității organelor

fost

tensă. strins legată de sarcinile eco
nomice. La Bordușani, Cuza Vodă, 
Lupșanu. Dichiseni etc. ei au orga
nizat intilniri ale cooperatorilor cu 
specialiștii pe tema : „Acordul global, 
sursă importantă in sporirea venitu
rilor**. în comunele Grindu. Căză- 
nești. Iazu. Miloșești, agitatorii 
popularizează zilnic sarcinile de lucru 
ce revin fiecărei formații dc muncă, 
inițiază intilniri intre echipe și bri
găzi cu același profil pentru a faci
lita schimbul de experiență, convor
biri cu oamenii pe grupuri dc case, 
familii, vecini, discuții în fața grafi
celor. Săptămânal, în fața microfoa
nelor stațiilor de radioficarc din Pe- 
rieți. Ulinu, Giurgeni. Sk’nica ș.a. 
agitatorii organizează dezbateri publi
ce despre consolidarea și apărarea a-

DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIEI
DE PARTID JUDEȚENE IALOMIȚA

de acțiuni, intre care „Olimpiada 
mecanizatorilor*’, „Cine știe agricul
tură. ciștigă”, „Meseria — brățară de 
aur*’, seri de întrebări și răspunsuri 
au fost organizate in unitățile de 
stat și cooperatiste din agricultură.

De o largă audiență se bucură in 
județ activitatea agitatorilor. In dis
cuții de la om la om sau in convor
biri cu grupuri de oameni, agitatorii 
de la Filatura de bumbac Slobozia, 
C.C.H. Călărași au explicat însemnă
tatea folosirii integrale a timpului 
de lucru șl a capacităților de produc
ție, a îmbunătățirii calității produse
lor pentru realizarea planului pe a- 
cest an și a cincinalului înainte de 
termen, pentru creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc. La Fabrica 
de cărămizi Țăndărei, Depoul C.F.R. 
Fetești, Uzina de reparații Ciulnița, 
s-au realizat filme de scurt metraj 
ilustrind gospodărirea mașinilor, ri
sipa de materiale, s-au inițiat rai
duri „Cu microfonul printre întir- 
ziați", s-au confecționat panouri 
care evidențiază momentele mai im
portante ale unei zile de lucru, popu
larizează metodele înaintate, fruntași! 
in producție.

în unitățile agricole agitatorii des
fășoară, de asemenea, o activitate in-

vutului obștesc, căile dezvoltării pro
prietății socialiste.

O atenție deosebită a acordat co
mitetul județean de partid agitației 
vizuale — mijloc important in mun
ca politică de masă. în urma unor 
schimburi do experiență la care au 
participat cadre din activul de partid 
si al organizațiilor de masă, grafi
cele. panourile, diagramele, vitrine
le. expozițiile, fotomontajele și. ală
turi de ele. gazetele de perete reflec
tă mai concret preocupările si sarci
nile diferitelor colective. De altfel, 
este interesant de relevat că pe plan 
județean, in ultimul timp, au fost ti
părite peste 75 000 de afișe, 
pliante și diferite broșuri, ____
„fluturași", care popularizează obiec
tivele și angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă.

Recent. în cadrul unei plenare, 
Comitetul județean de partid Ialo
mița a analizat pe larg activitatea 
politico-ideologică desfășurată de or
ganizațiile de partid in lumina ho- 
tăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971. Rcliefind experiența 
bună dobindită in județ in perfec
ționarea activității poiitico-ideologice 
și cultural-educative, in cadrul dez
baterilor s-a arătat că in viitor ac-

30 000
11 000

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

O cerere, si alte
masă

țlunile vor trebui si albă un carac
ter tot mal concret, să se adreseze 
mai convingător conștiinței oameni
lor. Aceasta cu atit mai mult cu cit 
in munca politică din județ s-au se
sizat manifestări de lipsă de iniția
tivă, de continuitate și formalism.

Totodată, s-a subliniat necesitatea 
de a fi revăzute programele forma
țiilor cultural-artistice pentru ca a- 
ccstca să promoveze In mal ____
măsură cintecul revoluționar, poezia 
și, in general, literatura politică, mi
litantă. Odată cu valorificarea folclo
rului țărănesc, echipele dc dan
suri vor fi îndrumate spre însușirea 
folclorului muncitoresc, a dansului 
tematic Izvorit din realitățile noastre 
socialiste. Privitor la activitatea bri
găzilor artistice de agitație, s-a insis
tat asupra cerinței de a fi orientate 
spre criticarea ascuțită a neajunsu
rilor, asigurindu-se totodată abando
narea umorului Ieftin, „pur distrac
tiv'*, citeodată chiar vulgar, coptrar 
principiilor noastre educative.

O atenție deosebită s-a acordat 
sarcinilor ce revin presei, învăță- 
mintului de partid, gazetelor dc pe
rete, cluburilor, caselor de cultură 
în vederea trecerii hotărite de la 
stadiul discuțiilor asupra codului 
eticii șl echității socialiste la 
cama lui fermă in viață, 
treaga muncă de pronagandă din 
județ. 6-a arătat cu acest prilej, 
trebuie să aibă caracterul unei ac
țiuni permanente, fără pauze, pen- 1 
tru a crea un climat in care nor
mele dc muncă și viață comuniste 
să devină norme ale comportării de 
fiecare zi a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii. In această 
ordine de idei s-a subliniat impor
tanța deosebită care trebuie a-cordată 
educării tineretului. intensificării 
sprijinului organizațiilor U.T.C., 
creării unui „cult al muncii**, în
deosebi pentru munca fizică în rin- 
durile tinerei generații.

Experiența acumulată. îndeplini
rea riguroasă a programului organi
zației județene de partid privind 
îmbunătățirea activității poiitico- 
ideologice. îmbogățit cu prilejul re
centei plenare, vor permite, desigur, 
concentrarea întregii activități poli
tico-educative in sprijinul produc
ției, vor asigura creșterea aportului 
ei la realizarea cincinalului înainte 
de termșn.

mare

Ioan VLANGA

pentru in-

un

la an

alăturate, 
județului

pe toate
Intreprin-

sfirși- 
Sî

nu- 
loealităti 
anonimait 
sase ani.

terenuri

(Urmare din pag. I)

In industria locală băcăuană

DE PRODUCȚIE

■

In fotografii : centrul civic din Alexandria (sus) și noua casă de cultură

NOI CAPACITÂJI ? ale integrării, 
că nu solicitările 

primul rind.

ALEXANDRIA

SECVENȚE EDILITARE
Oraș specific zonei 

de cimpie. Alexandria 
este una dintre 
meroasele 
ieșite din 
in ultimii
De la noua împărți
re administrat'iv-teri- 
torială. orașul de pe 
malul riului Vedea 
cunoaște o puternică 
dezvoltare 
planurile.
derea de accesorii si 
aparataje 
dustria construcțiilor ; 
fabrica de tablouri si 
pupitre electrice si. 
în curind. o mare fa
brică de rulmenți în
scriu orașul in con
stelația industriei ro
mânești in plină dez
voltare. Dar. asa cum 
se poate vedea si din 
imaginile 
reședința _______
Teleorman împrumu
tă de la an la an tot 
mai mult liniile arhi-

tectonice ale unei a- 
șezări modeme. Ală
turi de cele 2 500 de 
apartamente construi
te in ultimii ani. pa
trimoniul social-cultu
ral al orașului s-a 
imbosătit cu : un pa
lat administrativ, un 
spital cu 650 de pa.turi, 
o mare casa de cul
tură, unul dintre cele 
mai moderne magazi
ne universale din tară 
(in care se desfac a- 
nual. mărfuri în va
loare de aproape 70 
milioane), cărora li se 
va alătura la “ ' 
tul acestui an 
hotel turistic.

Dar dacă de 
la an Alexandria de
vine un oraș tot mai 
frumos, o contribuție 
deosebită o aduc lo
cuitorii lui. partici
pant! activi la prime
nirea urbei. Prin lar
ga contribuție a cetă-

tonilor, care s-a ridi
cat anul trecut la va
loarea de 18 milioane 
lei, a fost amenajat 
in pădurea Vedea un 
parc de agrement, cu 
strand 
sportive, 
si i 
sint, 
pină

si ____
__ _ Iar străzile 
parcurile orașului 
,__ de primăvara

1 toamna tirziu,
inundate de culorile 
trandafirilor si flori
lor.

Așadar, prin acțiunile 
întreprinse de edili, cu 
sprijinul si contribu
ția directă a cetățeni
lor. orașul de ne Ve
dea iși întregește si 
își lustifică tot 
mult denumirea 
oraș al florilor.

Alexandru 
BRAD 
corespondentul 
„Scinteii"

citeva piese, la
dosarul... birocrației

In unele scrisori ce se primesc la redacție, cetățenii semnalează fe
lurile manifestări de formalism și birocratism din partea unor sa- 
lariați in îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Ne,soluționarea Ia timp 
sau asa cum se cuvine a cererilor sau sesizărilor Îndreptățite ale ce
tățenilor denotă nesocotirea dc către funcționarii respectivi a obliga
țiilor lor profesionale și, implicit, a intereselor legitime ale solicilan- 
tilor. Publicăm, mai jos, citeva scrisori care vizează asemenea aspecte.

Un an pentru 
o adeverință

La 24 aprilie 1972 
am depus la registra
tura Direcției regio
nale căi ferate Cra
iova’ o cerere prin care 
solicitam eliberarea u- 
nei adeverințe de ve
chime in muncă la 
C.F.R. Intrucit pină 
la 22 iunie n-am pri
mit nici un răspuns, 
am revenit cu o nouă 
cerere, iar la 22 sep
tembrie am fost in 
audientă, pentru ace
lași lucru, la tovară
șul Păsculcscu. șef al 
serviciului personal la 
direcția regională. Mi 
s-a spus să aștept, că 
va da dispoziție să mi 
se elibereze actul res- 

așteptai 
februa- 
in urma 
adresa- 

am fost 
de că- 
regiona-

rerilor cetățenilor ? 
(Dumitru Niculcscu,
str. iSalubrității 30,
sectorul 1, București).

...Și eu am râ-
mas doar cu 

clpisa
re-

La sfirșitul lunil
martie 1973 am de-
pus la Oficiul P.T.T.R.

pectiv. Am 
pină în luna 
rie a.c„ cind. 
unei sesizări 
te „Scinteii**, 
încunoștintat 
tre Direcția _____
lă că a solicitat arhi
vei C.F.R. Turnu Roșu 
să-mi trimită adeve
rința cerută. De 
atunci tot aștept ade
verința absolut nece
sară pentru întocmi
rea dosarului de pen
sionare. Și nu știu cit 
mă vor face să mai 
aștept funcționarii de 
la arhiva C.F.R. Turnu 
Roșu. (Marin Fecioru, 
comuna Brădești, ju
dețul Dolj).

Ungureni — Botoșani 
suma de 2 350 de lei 
pentru a fi expediată 
prin mandat poștal 
unei persoane din Ba
cău (Epure Carolina, 
str. Oituz 65). Dar 
banii nu au ajuns 
nici pină astăzi la des
tinație. La 9 aprilie 
am reclamat faptul o- 
ficiului P.T.T.R. Un
gureni și mi s-a răs
puns că totul se va 
rezolva. Vâzînd că tot 
nu se face nimic, m-am 
dus cu o nouă recla- 
mație la oficiu. dar 
nici măcar n-au vrut 
să mi-o mai Drimeas- 
că ! Și. uite-asa. eu 
am rămas doar cu re- 
cipisa. (F. Rumpel, 
comuna Ungureni, ju
dețul Botoșani).

Aplicarea legii 
după bunul 

plac ?

riatul de Ia întreprin
dere. care avea sarci
na să-mi întocmească 
formele de pensionare, 
a tărăgănat insă aceas
ta nepermis de mult 
și, drept consecință, 
am pierdut dreptul la 
pensie pentru ultimele 
luni ale anului 1972. 
Oficiul de pensii mi-a 
răspuns că „pentru pe
rioada 1 septembrie — 
31 decembrie 1972. în 
care ați pierdut drep
tul la pensie din vina 
unității, urmează să 
vă adresați justiției, 
pentru a obliga per
soana vinovată de 
coastă intirziere să 
plătească pensia 
vi se cuvenea pe 
ceastă perioadă**.

După cum se vede, 
trebuie să umblu 
cum prin judecăți, ca 
să-mi cîștig un drept 
legal, pe care nu l-am 
putut primi de la bun 
început din vina unor 
funcționari neglijenți, 
birocrați. (Slellan Stol- 
cca, comuna StoeneștL 
județul Olt).

a- 
vă 
ce 
a-

Chiriaș nu mai 
sînt, dar chirie 

plătesc
Am locuit în imo

bilul din Aleea Zoe2, 
sectorul 1. pină la 26 
octombrie 1971. cind 
rn-am mutat in lo

ll cuinta. .pronri^tațe per- 
soriaT^, din,,șir., Salu
brității 36. aceiași sec
tor. Odată 
rea la noua 
am cerut 
spațiului 
sectorului 
dieze din 
sale.
in acest sens, 
la spațiul 
poartă nr. 66 800/31 X 
1972. Ea a fost 
partizată pentru 
lutionare. dună 
am putut afla, inspec
torului Matei. ~ 
incredibil, dar.
a trecut mai bine de 
un an și jumătate de 
cind nu mai locuiesc 
in imobilul mențio
nat, continuă să mi se 
rețină chiria. Am 
discutat de mai mul
te ori cu inspecto
rul Matei, dar, de fie
care dată, acesta mi-a 
răspuns, imperturba
bil : „Așteaptă !** (!)
Dar cit ? Să fi uitat 
oare tovarășii de la 
spațiul locativ al sec
torului 1 că legea pre
vede termene precise 
pentru rezolvarea ce-

cu muta- 
adresă, 

serviciului 
locativ al 

1 să mă ra- 
__ evidențele 
Ultima cerere 

depusă 
locativ.

re-
so- 

cum

Pare 
deși

Sint angajatul coo
perativei de consum 
Lunca, județul Tele
orman. La 10 februa
rie a.c. mă pomenesc 
că mi se retine din 
salariu alocația pentru 
copii încasată pe trei 
luni in urmă. Cum 
n-am lipsit nemoti
vat de la serviciu și 
n-am avut nici o altă 
abatere care să atragă 
după sine o atare con
secință. am considerat 
această gptinere abu
zivă. ilegala., Intețe- 
sîndu-mă la’ conduce
rea cooperativei, am 
aflat că reținerea s-a 
datorat faptului că u- 
nitatea nu si-a Înde
plinit planul pe anul 
trecut Nu înțeleg ce 
are una cu alta. Alo
cația de stat este un 
drept legal al copiilor, 
care n-au nici o vină 
că unitatea nu si-a 
îndeplinit planul. Oare 
conducerea coopera
tivei respective are 
dreptul să aplice le
gea dună bunul său 
plac ? (Nicolae Mușu
roi. salariat la coope
rativa de consum Lun
ca. județul Teleor
man).

Să plătească 
birocratul I

în 
la 

ex-
Am lucrat pină 

luna martie 1972 
întreprinderea de 
ploatare si întreținere
a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare și 
gospodărirea anelor — 
Caracal. îmbolnăviri-' 
du-mă. am stat în 
concediu medical pină 
la sfirsitul lunii au
gust 1972. cind am fost 
propus pentru a fi pen
sionat de boală. Sala-

a-

Care merge mal 
repede: trenul 
sau bicicleta ?

La 13 
1972. cu ______
589053, am predat 
magazia de bagaje a 
stației C.F.R. Timișoa
ra Nord o bicicletă 
pentru a fi transpor
tată la Eforie Nord, 
unde urma să-mi oc
tree concediul de odih
nă. Bicicleta n-a a- 
juns nici pină la a- 
ceastă dată la desti
nație. Cauza ? Nimeni 
nu știe nimic. La re
petatele mele rccla- 
mații adresate condu
cerii statici Timișoara 
Nord și tov. director 
aL Direcției C.F.R. Ti
mișoara n-am primit 
nici un răspuns cert. 
„Mai așiteptati. Am 
dat-o in urmărire** — 
mi s-a spus de fieca
re dată. Nu cumva s-a 
pierdut printre nume
roasele hirtii ce au 
fost întocmite după 
dispariția ei ? (Barto
lomeu Saner, str. Ale
xandru Odobescu 28, 
Timișoara).

★

Dc prisos, credem, 
să mal insistăm asu
pra consecințelor ne
gative pe care le au 
lipsa de răspundere și 
de probitate profesio- 

a salariatilor 
cauză. Faptele 

semnalate impun însă 
conducerilor instituții
lor respective să ia 
cele mai severe mă
suri împotriva salaria- 
ților care prejudiciază 
interesele cetățenilor, 
să lupte pentru in
staurarea unui climat 
de stimă și respect 
față de oamenii mun
cii, pentru înlăturarea 
oricăror manifestări 
de birocratism și for
malism.

septembrie 
recinisa nr. 

la

Grupaj realizat de 
Alexandru 
STROE

ln industria locală a județului 
Bacău au fost construite și date 
in funcțiune in ultima vreme 11 
noi capacități de producție. Din
tre acestea amintim : moara de 
griu, fabrica de bioxid de car
bon și spălătoria chimică din 
Bacău, stația autoservice din 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, precum și secțiile de 
prelucrări mecanice, forje, tex
tile. Pentru muncitorii de pe 
noua platformă industrială a o- 
rașului de pe Valea Bistriței a 
fost construită o modernă pa
tiserie. De mare importanță 
pentru industria județului sint 
noua hală chimică din muni
cipiul Gheorghe Ghcorghiu-Dej, 
modern utilată, unde se valori
fică superior deșeurile rezultate 
de la Combinatul petrochimic 
Borzești, precum și noua secție 
de prefabricate de la Urechești. 
Prin intrarea in funcțiune a a- 
cestor obiective, valoarea pro
ducției realizată de întreprin
derea județeană de industrie lo
cală a sporit cu circa 100 mi
lioane lei, iar numărul sorti
mentelor a crescut cu 40. Ca 
urmare, industria locală bâcăua-

nă produce astăzi pentru fondul 
pieței circa 650 de sortimente de 
bunuri • de larg consum. Ingine
rul Corneliu Croitoru. directorul 
întreprinderii județene de in
dustrie locală, ne-a spus că 
pină la sfirșitul acestui an vor 
mai intra in funcțiune incă 8 
noi capacități de producție. Este 
vorba, intre altele, de fabrica de 
piine și secția de băuturi răco
ritoare de la Bacău, secția de 
prelucrare a polistirenului ex
pandat din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, de patiseriile 
de la Tirgu-Ocna și Buhuși etc. 
Toate acestea vor conduce la o 
valorificare superioară a resur
selor locale de materii prime și 
materiale, la folosirea pe scară 
mai mare a înlocuitorilor in fa
bricarea unor produse noi, mo
derne. la creșterea volumului și 
extinderea prestațiilor de servi
cii către populație, la o apro
vizionare mai bună a oamenilor 
muncii din județ cu o gamă 
sporită de produse de larg 
consum.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii"

colaborare dintre învățămînt, cerce
tare și producție să întrunească o 
valoare mult mai substanțială, să vi
zeze aspecte esențiale, de fond cu care 
se confruntă sectorul electrotehnic, 
bunăoară ?

C.B. : Există un început bun : noi 
realizăm aici, la U.M.E.B., prototi
puri de motoare asincrone lineare, cu 
mare aplicabilitate tehnică. Abordăm 
și problema competitivității intre sis
temul dc acționare cu mașini rotative 
și cel cu motoare lineare. Și exem
plele ar putea continua. Dar prin asta 
nu se cheamă că am atins cele mai 
importante obiective ’ ’ “_,î
deși am impresia c. 
catedrelor lipsesc în
Cred că uneori nici uzinele nu sint 
pe deplin pregătite pentru integrare, 
indeoȘebi sub aspectul material. Pen
tru că integrare nu înseamnă doar 
soluționarea cîtorva teme și cu atit 
mai puțin simpla amenajare, ca șef 
de catedră, a unui birou în uzină. în
seamnă participarea continuă, efec
tivă, substanțială, eficientă, intr-un 
ritm similar ritmului de viață al 
uzinei.

C.R. : Știți foarte bine, tovarășe 
profesor, câ dacă aveți nevoie de ma
teriale, de mașini, noi vi le dăm. Și 
vi le vom da și in viitor cind vom 
avea un front de lucru din ce in ce 
mai larg. Dacă n-ar fi să numesc de- 
cit construcția noii hale a uzinei, de 
peste 16 mii m.p., echivalentă practic 
cu o fabrică nouă, și tot ar fi un ar
gument ; liniile de bo’oinaj in tact, 
platforma de încercări semiautomati- 
zată, elaborată de altfel in colaborare 
cu catedra, solicită, din plin aportul 
universitar. Sintem conștienți că cele 
mai eficiente probe tehnologice ale 
noilor utilaje, politehnica ni le poate 
face.

C.B. : Vedeți ? La un aspect oare
cum similar mă refeream cind spu
neam că pregătirile de integrare ar

trebui efectuate și dc uzine. Partici
parea noastră am dori-o nu doar „la 
probe**, iar invitația adresată nouă — 
nu doar cind n-a fost găsită o soluție 
tehnică. Integrarea o vedem organică, 
adică pe întreaga filieră de activitate 
a uzinei, chiar și in aspectele așa- 
zis „de rutină**. Catedra noastră are 
numeroase obligații contractuale cu 
uzina „Electroputere** (studiul trans
formatorului de 400 megawați, cel 
mai marc construit la noi in țară, 
este doar un exemplu), cu Fabrica de 
motoare electrice din Pitești etc. A- 
cestea, repet, sint legături contrac-

le are uzina. Și mai știți câ de fie
care dată cind ne-ați solicitat spri
jin, noi vi l-am oferit ori de cite ori 
planul de producție n-a fost afectat. 
Cind credeți că apare o nouă posi
bilitate de colaborare, spuneți-ne !

C.B. : Peste puțină vreme intră în 
folosință instalația nouă, complexă 
de impregnat prin picurare. Una din- 
ire cele mai dificile probleme pe care 
le ridică este uscarea bobinajelor, a- 
dică stabilirea pentru fiecare tip de 
motor electric în parte a unei diagra
me privitoare la intensitatea și du
rata curentului necesar a fi trecut

V

Colaborarea activă, permanentă
a uzinei cu facultatea

tuale. Integrarea nu poate fi decit 
una singură și asta s-ar putea rea
liza cel mai bine, credem noi, cu 
U.M.E.B. Nu numai că e aproape, că 
putem organiza cursuri cu studenții 
chiar in halele de producție, cum de 
altfel am și început, ci mai ales 
pentru că in sfera largă dc preocu
pări specifică uzinei ne putem regăsi 
cu toate obiectivele științifice și e- 
diicative pe eare le urmărim in acti
vitatea noastră universitară.

C.R. : Știți că, imediat ce uzina 
noastră a primit noi sarcini tehnico- 
ștllnțifice, am șl încheiat cu catedra 
dv. proiecte de contract. Știți, de 
asemenea, că v-am încredințat între
gul proces de omologare și de verifi
care periodică a caracteristicilor teh
nice specifice prototipurilor pe care

prin el după uscare. Dacă vom lucra 
cu studenții aici sint convins că o să 
vă lim de folos.

C.R. : De acord, cu atit mai mult cu 
cit avem convingerea că ne veți spri
jini să beneficiem integral de pe ur
ma experienței pe care studenții o 
vor dobindi astfel in halele de pro
ducție : de pildă, in cazul de față 
subiectele proiectelor lor de diplomă 
ar putea fi extrase in totalitate din 
planurile noastre tehnice de asimilare 
a produselor noi. In felul acesta vom 
obține cel puțin o variantă de rezol
vare a temei date care, coroborată 
cu varianta oferită de specialiștii 
noștri, să poată conduce la găsirea 
soluției optime.

C.B. Bineînțeles, cu atit mai mult 
cu cit adoptind această formulă ve-

nim și în intimpinarea unui dezide
rat mai vechi al nostru : prereparti- 
zarea studenților ; din anul al III-lea, 
de pildă, să poți lua o temă de pro
iect, s-o studiezi și după absolvire 
să mergi s-o aplici în uzina în care 
ai studiat-o ; toate cunoștințele asi
milate pe parcursul facultății ar do
bindi astfel o finalitate practică.

C.R. : Adică ar fuziona sub semnul 
unei perspective concrete...

...Odată încheiat acest dialog, am 
mers in halele uzinei, in spațiul bo
gat de referințe al discuției la care 
asistasem. Am văzut muncitori, ca
dre didactice și studenți lucrind 
laolaltă la îndeplinirea unor obiecti
ve mari, importante pentru dezvolta
rea uzinei, cum sint standul automat 
de încercare a mașinilor electrice, o 
nouă creație rezultată din fuzionarea 
tuturor acestor eforturi, la fel ca și 
grupul de alimentare pentru centrele 
de calcul — fructul aceluiași model 
de colaborare intre catedră și uzină ; 
în laboratoare se obținuseră recent 
noi perfecționări ale sistemului de 
comandă automată de la mașinile sin
crone, iar specialiștii atelierelor dc 
producție tocmai consultau proiec
tele unor noi dispozitive, cele mai 
recente rezultate ale unor proiecte 
studențești.

Toate acestea sint 
pe linia colaborării 
cele două unități, 
gumente temeinice 
de principiu dobindite 
cursul desfășurării dialogului vor fi 
transpuse in viață cu operativitate 
maximă, in așa fel incit școala să 
devină de real ajutor uzinei, iar be
lele acesteia să devină veritabile 
amfiteatre in care studenții să de
prindă secretele și pasiunea pentru 
viitoarea lor profesie ; să învețe să 
prețuiască munca, pe făuritorii bunu
rilor materiale ; să se pregătească te
meinic pentru a se inrok» cu bune 
rezultate in marele front al produc
ției.

realizări recente 
integrate dintre 
Și, implicit, ar
că acordurile 

pe par-

J
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Tr baza holărlril C.C. al r.C.R. din noiembrie 1971. In unitățile eco
nomice au luat ființă comisii pe domenii — organisme obștești alo co
mitetelor oamenilor muncii, menite să contribuie efectiv la soluționarea 
problemelor tot mai complexe cu care se confruntă zilnic colectivele dc 
salariațl șl, totodată, să asigure o participare tot mal largă a oameni
lor muncii la conducerea Întregii activități productive. în acest context. 
Ia recenta ședință comună a Comitetului Executiv nl C.C. al P.C.R. 
șl a Consiliului dc Miniștri, pornlndu-se tocmai de la necesitatea unor 
acțiuni mal ferme In direcția Introducerii mal rapide a progresului 
tehnic, asimilării dc noi produse, rcprolcctărll șl îmbunătățirii calită
ților tehnice alo unor produse a fost trasată, in mod expres, sarcina 
activizării comisiilor muncitorești pentru controlul calității produselor 
care vor trebui să manifeste mal multă exigență față dc calitatea pro
duselor destinate consumului Intern sau exportului. Am urmărit la lu
cru două dintre comisiile muncilorcștl pentru controlul calității produ
selor dc la Uzina de utilaj petrolier din Tirgoviște șl uzina „1 Mai" din 
Ploiești.

Lucrătorii de la I.A.S. Giurgiu răspund 
afirmativ, oferind, totodată, o experiență 

deosebit de interesantă
Dublarea producției de lapte in răs

timpul unui singur an. cu aceeași 
bază materială și cu aceiași oameni, 
este, fără îndoială, un rezultat remar
cabil. Acest succes deosebit a fost 
obținut la forma de vaci Frățești, de 
la I.A.S. Giurgiu. Aici, in 1972 
s-au obținut, in medio, la fie
care vacă. 3 800 1 lapte de la ace
leași 400 vaci care, in anul precedent, 
au dat o producție de numai 2 000 
litri. Cum s-a ajuns la acest rezul
tat 7

Consiliul oamenilor muncii din în
treprindere a discutat cauzele care 
determină ca producția de lapte să se •> 
mențină la un nivel necorespunză>br 
și & propus măsuri pentru redresarea 
și rentabilizarea fermei. A fost con
s'derată ca absolut necesară realiza
rea a trei obiective : asigurarea fu
rajelor in cantități suficiente, 
completarea numărului de îngri
jitori cu oameni pricepuți și cu 
dragoste de animale, reamenaja- 
rea adăposturilor. Desigur, ase
menea acțiuni sint foarte cunoscu
te, dar realizarea lor întocmai trebuie 
să-l preocupe pe oricare agricultor 
conștient de răspunderile și sarcinile 
pe care le are de îndeplinit. Ceea ce 
vrem să subliniem este faptul că o 
dată ce s-a adoptat acest program de 
măsuri s-a făcut totul pentru îndepli
nirea lui punct cu punct, cu exigență 
și perseverență.

Ca să hrănești bine vacile trebuie să 
ai furaje, iar ca să le ai, trebuie să 
le produci. Iată de ce una din pri
mele măsuri a fost amplasarea cul
turilor furajere in preajma fermei de 
vaci pentru a reduce cheltuielile de 
transport. încă din toamna anului 
1971 au fost insămințate suprafețe 
pentru masă verde, iar in primăvară 
s-au extins citeva culturi de mare 
randament, cum sint lucerna și sfe
cla furajeră. Acțiunile întreprinse 
pentru sporirea producției de furaje 
la hectar au continuat in tot cursul 
anului. Spre exemplu, pe terenul 
destinat sfeclei furajere s-au admi
nistrat cite 100 tone de gunoi de 
grajd la hectar. In acest mod s-a 
obținut o recoltă de 130 tone sfeclă 
la hectar. O mare sursă de nutre
țuri o constituie obținerea a două 
recolte pe an de pe același teren, 
prin extinderea culturilor duble pen
tru masă verde și siloz. In acest 
mod a fost asigurată, in condiții 
bune, hrana vacilor in cursul toam
nei și s-au insilozat peste 3 000 tone 
de porumb din culturile duble. In
tr-un cuvint de. pe aceeași suprafață 
s-a asigurat o producție dublă de’ 
furaje și superioare din punct de 
vedere calitativ. Important e și fap
tul că, in cursul verii, s-au folosit 
resurse diferite de furaje verzi, in- 
silozate îndeosebi pe timp de ploaie 
atunci cind nici vacile și nici utila
jele de recoltat nu puteau intra pe 
teren.

Concomitent cu preocuparea pen
tru asigurarea furajelor au fost in-

treprinse și alte acțiuni menite să 
ducă la redresarea sectorului zoo
tehnic. De pildă, pentru a reduce 
cheltuielile de întreținere, animalele 
au fost scoase din grajduri și duse 
pe pășune, unde la nevoie hrana s-a 
completat cu masa verde cultivată, 
întreținerea in aer liber și reducerea 
pe această cale a costului furajării 
nu sint metode necunoscute specia
liștilor, dar importantă este munca 
pentru crearea condițiilor de aplica
re a acestora. De asemenea, s-a fă
cut lotizarea vacilor in funcție de 
producție sau de starea fiziologică, 

1 s-a introdus mecanizarea mulsului 
și a altor lucrări care necesită un 
volum mare de muncă etc.

„După ce condițiile materiale au 
fost asigurate, îngrijitorii s-au sim
țit îndemnați ei înșiși să mun
cească mai bine, ciștigul lor fiind 
in raport cu producția obținută — 
a ținut să precizeze ing. .............
Vulpanovici, directorul 
sint sprijiniți de specialiștii 
intervin ori de cite ori ’ 
ajunsuri in aplicarea 
de lucru. Se știe că 
bruște în furajare sau ___
îngrijitorilor duc la scăderea 
ducției de lapte. Cunoscînd aceste lu
cruri. am îndemnat pe îngrijitori să 
se ocupe de animale cu dragoste, 
să cunoască orice abatere de la sta
rea de sănătate normală înainte de 
a fi nevoie de intervenția medi
cului veterinar".

îngrijitorii de la I.A.S. Giurgiu au 
deprins multe din tainele acestei în
deletniciri, aplică cu conștiinciozita
te programul de întreținere întocmit 
după cele mai noi criterii științifice. 
Nu s-ar putea spune că elementele 
tehnologiei de creștere a vacilor re
feritoare la hrănire, muls etc. ar fi 
deosebite de ceea ce scrie prin cărți 
sau reviste. Dar aici, nj 
creștere și exploatare a ____ ,
multe metode înaintate au ajuns să 
facă parte din bagajul de cunoștințe 
al fiecărui îngrijitor. în aceste con
diții s-a atins scopul propus. Vacile 
bine hrănite și îngrijite „au răspuns" 
cu dărnicie eforturilor făcute. In 
cadrul I.A.S. Giurgiu s-a inființat o 
nouă fermă de 400 de vaci de inaltă 
productivitate. Aceasta a contribuit 
ca, pe ansamblul întreprinderii, să se 
realizeze in medie 4 150 litri lapte de 
la un efectiv total de 800 vaci.

Efectul măsurilor amintite se ma
terializează și prin indici economici 

• superiori. Există certitudinea că și 
in acest an se vor obține însemnate 
beneficii din fermele de vaci cu lap
te, că planul de producție va fi înde
plinit și depășit. Această certitu
dine o dau faotele ; ele duc la con
cluzia fermă că nimic nu este impo
sibil atunci cind oamenii hotărăsc 
măsuri realiste și pun suflet, stăru
ință in realizarea întocmai a obiecti
velor propuse.

Vladimir 
I.A.S. Ei 

care 
observă ne- 
programului 
modificările 
schimbarea 

pro-

regulile de 
vacilor,

într-o uzină, cum este cea dc uti
laj petrolier din Tirgoviște — in care 
zilnic peste 170 tone dc metal se me
tamorfozează în zeci, sute și mii dc 
repere, flecare cu o destinație precisă 
in angrenajul complex ai produselor 
realizate — a te abate dc la normele 
de calitate la un singur reper în
seamnă a deregla un întreg meca
nism. A veghea, a interveni prompt 
ori de cite ori se constată apariția 
unor asemenea nesincronizări este 
mai mult docît o sarcină de serviciu, 
este o obligație morală a fie
cărui muncitor, inginer sau tehni
cian, indiferent de locul pc care il 
ocupă in cadrul procesului de pro
ducție. De la aceste realități a pornit 
la lucru comisia pentru controlul ca
lității produselor de la Uzina de uti
laj petrolier din Tirgoviște — unitate 
ale cărei produse sint bine apreciate 
atlt in țară, cit și peste hotare.

— La scurt timp după constituire, 
nc spune Ing. Tudor Radu, președin
tele comisiei, împreună cu comitetul 
de partid și cu comitetul oamenilor 
muncii, am stabilit un regulament dc 
funcționare, am întocmit primul plan, 
foarte concret, pe obiective precis 
conturate.

— Concret, cum lucrează comisia ?
— Săptăminal, în flecare secție a 

uzinei au loc dezbateri operative 
asupra calității execuției pieselor la 
care participă și comisia de control 
al calității. Lunar, împreună cu ser
viciul C.T.C., membrii comisiei ana
lizează situația derogărilor construc
tive și de tehnologie, abaterile de la 
documentația de execuție. De remar
cat că, și intr-un caz și in altul, con
cluziile comisiei nu se materializează 
in note de constatări, ci în propuneri 
concrete, date spre soluționare ope
rativă comitetului oamenilor muncii 
sau sectoarelor productive. De regulă, 
membrii comisiei sint participant! 
activi la rezolvarea acestor probleme.

Iată și citeva exemple desprinse 
din jurnalul „de bord" al comisiei. 
Analiza, împreună cu toți factorii 
răspunzători, a cauzelor rebuturilor 
de la vanele de 2 țoii și jumătate și 
la cele de 3 țoii și stabilirea măsu
rilor corespunzătoare. Rezultatele ? 
Reducerea rebuturilor la primele 
produse de Ia 6.4 tone în februarie, 
la 850 kg in aprilie, iar la cele din 
categoria a doua de la 1 300 kg ’ 
0. Eliminarea zgomotelor produse in 
timpul funcționării la instalația de 
intervenție I.C.5, prin măsuri de în
tărire a controlului in sectoarele tra
tament termic și montaj.

— Ca membru al comisiei — ne-a 
spus Constantinescu Nicolae, vopsi
tor — răspund nu numai de calitatea 
produselor care imi trec prin miini, 
mie și celorlalți membri ai echipei, 
ci urmăresc drumul parcurs de ele 
de la ambalare pină la încărcare și 
expediere.

Esențial în stilul de muncă al a- 
cestor comisii este stabilirea unor 
răspunderi precise, po fiecare mem
bru în parte, a unui sistem exact de 

’ consemnare a neajunsurilor și dc in- 
' tervenție operativă pentru înlătura
rea lor. In tot ce Întreprinde 
comisia se are in vedere, deopotri
vă, activitatea curentă șl cea de 
perspectivă. Iată citeva concretizări 
făcute de către unul dintre membrii 
comisiei, lăcătușul Ion Stăncscu, de 
la secția de montaj a uzinei:

— O priză de putere montată de
fectuos, o lucrare deci de slabă ca
litate, ne-a obligat, cu puțin timp in

urmă, să lucrăm două zile in plus 
și să demontăm *mai mult de ju
mătate din agregat pentru remedie
re. Ca membru al comisiei dc con
trol al calității, nm propus ca dc 
aici înainte pentru flecare suban-

„1 Mai” din Ploiești este nevoie nu 
numai de simple păreri și opinii, ci 
de foarte multe sugestii practice, 
pentru ca efortul pentru calitate să 
fie maJ rodnic, să se identifice cu 
produsul finit tot mal bun, to.t mai 
competitiv. însuși directorul între
prinderii, Ing. Gheorghe Dinu, ne-a 
conturat un tablou al cimpulul. po- 
Ribil, dc manifestare a inițiativei co
misiei muncitorești pentru controlul 
calității produselor. „Peste 60 la 
sută din producția uzinei noastre — 
ne spune dinsul — este destinată ex
portului. Aceasta obligă la o perma
nentă competiție cu propriile perfor
manțe, In sensul unei continuo per
fecționări a instalațiilor atit sub ra
portul calității execuției, cît și al 
parametrilor tehnici. Este un dome
niu in caro luarea unei decizii, dar 
și promovarea ei, la flecare loc de 
muncă, ar trebui să se bazeze, in 
primul rind, pc aportul unei aseme
nea comisii".

fectuată la cele două turnătorii, ocu- 
pindu-mă șl de soluționarea unor 
deficiențe ce nu rezultat".

Ing. Ion Munteanu. proiectant gra
dul I: „Nu am avut o sarcină ex
presă în acest sens, dar ca membru 
al comisiei veghez și mă preocupă 
realizarea unor proiecte de cea mal 
bună calitate".

Ion Pitulice, strungar la secția re
morci: „Acum aflu pentru prima 
oară că slnt membru al acestei co
misii" (7 !)

Mihal Radu, rectificator la secția 
sculări© : „In cei 34 ani de activitate 
ca muncitor am acumulat, cred, su
ficientă experiență in domeniul ca
lității produselor, pe care desigur o 
puteam valorifica in calitate de 
membru al comisiei, dc * cărei exis
tență aflu abia acum".

Alexandru Iarka, maistru la sec
ția forjă: „Niciodată de la Înființa
rea comisiei nu nc-nm intilnlt cu 
toți, cel puțin pentru a ne cunoaște,

FATĂ ÎN FATĂ?. »

la

o comisii muncitorești pentru

samblu să fie cineva răspunzător, să 
garanteze că ceea ce trece de la o 
echipă de montări la alta e de cali
tate și corespunde întocmai desenu
lui de execuție. Exigenta și autocon- 
trolul pe faza de lucru au devenit, 
de atunci, norme de conduită la 
montaj și tind acum să cuprindă în
treaga uzină. Sintem preocupați, deo
potrivă, și de comportarea in exploa
tare a noilor instalații aflate in pro
be. ca și de stadiul asimilării produ
selor prevăzute in acest an. Pentru 
aceasta, comisia de control a calității 
produselor a introdus, la una dintre 
instalațiile prototip F.A.10, aflată in 
probe de exploatare în curtea uzi
nei, un jurnal de observații care se 
completează zilnic, asigurindu-se so
luționarea promptă a tuturor defec
țiunilor tehnice.

In orice loc de muncă, un ochi 
venit din afară te face și pe tine să 
privești altfel. Fiecare om are nevoie 
de o părere cu care să-și confrunte 
propriile ginduri și acțiuni. La uzina

Stăm de vorbă cu membrii comi
siei, in legătură cu obiectivele ur
mărite în decursul perioadei ce a 
trecut de la înființarea ei. cu modul 
practic de acțiune a fiecărui membru 
in parte. Am adresat citorva din 
membrii comisiei întrebarea : „In ce 
s-a concretizat activitatea de pină 
acum, in cadrul comisiei de calitate ?"

Ing. Gheorghe Bădolu, președinte
le comisiei: „Singura acțiune a co
misiei, de la constituirea ei. a fost 
analiza calității pieselor turnate în 
cadrul turnătoriilor de oțel si de fon
tă. Pentru trimestrul II din acest 
an. ca și pentru întregul an. nu avem 
întocmit un plan tematic în baza 
căruia să acționăm. Aceasta poate „ 
și pentru faptul că nimeni nu nc-a " 
dat vreo indicație in acest sens și 
nici atribuțiile comisiei nu sint încă 
precis conturate".

Ing. Alexandru Teodoru: „Am par
ticipat ca membru al comisiei și ca 
inginer in cadrul atelierului proiec
tare tehnologie la cald, la analiza e-

cu atit mai mult pentru a stabili 
un program concret de acțiune".

Aceasta este starea de fapt. Este 
de la sine înțeles că în asemenea 
condiții nu se poate vorbi de o acti
vitate a comisiei pentru controlul 
calității produselor, ci. în cel mal fe
ricit caz, de acțiuni individuale, 
sporadice, lipsite de perspectivă, care 
de cele mai multe ori se confundă 
cu sarcinile de serviciu curente.

Desigur, nivelul calitativ și per
formanțele tehnice atinse de produ
sele fabricate de uzină sînt dintre 
cele mai bune. In final, orice de
fecțiuni posibile sînt eliminate ast
fel incit pe poarta uzinei să iasă nu
mai produse de bună calitate, ceea 
ce. de altfel, este un fapt real, oon- 
statat. Dar tocmai acest fapt impu
ne necesitatea unui control din par
tea întregului colectiv de muncă a- 
vînd ca instrument printre altele șl 
comisia pentru controlul calității al 
cărei rol este de a preveni irosirea 
unor materiale, a munci prin depis-

tarea și stabilirea unor măsuri care 
să ovite orice remaniere. In lipsa 
unul asemenea control preventiv, a- 
ceastă calitate se obțipe cu prețul 
unor cheltuieli ridicate, nelustlflca- 
tc. Bunăoară, măsurile stabilite — 
cum e cazul celor In domeniul re
ducerii rebuturilor din turnătoria 
dc oțel șl fontă — sint duse doar 
pină la jumătate, dovada cea mai 
concludentă fiind însuși faptul că, 
deși la o scrie de repere, în urma 
acțiunii Încheiate în trimestrul I a.c., 
rebutul s-a diminuat simțitor, totuși 
pe ansamblul turnătoriei de oțel 
cantitatea do piese rebutate a fost, 
după prima decadă a lunii mai, de 
aproape 18 tone. Mal mult decît a- 
tit. probleme mari ale uzinei, cum 
sînt sarcinile in domeniul asimilă
rii produselor — numai In acest an 
familia produselor noi va crește cu 
încă zece — ca și necesitatea pre
luării mal rapide de către secțiila 
de fabricație a execuției noilor pro
duse, ca să enumerăm doar citeva, 
nu au devenit încă obiect de lucru 
al activității acestei comisii. Lipsa 
unor instrucțiuni de organizare și 
de funcționare a comisiilor de con
trol a calității, Invocate de unii 
membri al comisiei, se dovedesc, la 
o analiză atentă, nefondate. Hotărl- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 este clară în acest 
sens, ea prccizînd că activitatea a- 
ccstor comisii se va desfășura pe 
baza unor programe concrete do 
muncă, câ sarcina lor este de a spri
jini organele colective de conducere 
a unităților economice și de a con
lucra strlns cu serviciile de resort 
din cadrul acestora în analiza mo
dulul în care se îndeplinesc sarci
nile de plan, In studierea probleme
lor ce se ridică în domeniul lor de 
activitate, în elaborarea și aplicarea 
măsurilor care se Impun in vederea 
îmbunătățirii muncii șl creșterii efi
cienței economice.

Fără Îndoială că experiența, nici 
ea perfectă a Uzinei de utilaj pe
trolier din Tirgoviște, ca și nevoile 
reale ale uzinei din Ploiești vor face 
ca să se schimbe radical lucrurile. 
A sa cum di scutam și cu tovarășul 
Alecu Dumitru, secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., 
aici nu sînt necesare nici instrucți
uni și nici alte asemenea precizări, 
ci este vorba de o reconsiderare a 
muncii acestei comisii — în acest 
sens sarcini deosebite revenind atît 
comitetului de partid al uzinei, cît 
și comitetului municipal de partid. 
De altfel, după cum am fost infor
mați, in aceste zile au avut loc șe
dințe cu șefii compartimentelor 
C.T.C. din toate întreprinderile ju
dețului și cu toți directorii și secre
tarii de partid. Cu această ocazie, 
alături de o serie de alte Drobleme 
a fost abordată și necesitatea activi
zării tuturor comisiilor pe domenii 
și în special a celei pentru contro
lul calității produselor. Este o ce
rință de prim ordin, un Imperativ 
de înfăptuirea căruia depinde, în 
mod hotărîtor, realizarea exemplară 
a sarcinilor mari ce revin tuturor 
unităților economice în acest cinci
nal in domeniul îmbunătățirii per
formanțelor tehnice și ridicării ni
velului calitativ ale tuturor produ
selor.

Constantin DUMITRU 
Constantin SOCI

Florea CEAUȘESCU

-
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(Urmare din pag. I)

LA C. P. L. GUGEȘTI

lon N1STOR
corespondentul „Scînteii Imagine de pe șantierul Uzinei de alumină din Tulcea

Foto : S. Cristian

PERFECTIONAREA TEHNOLOGIILOR 
DE PRELUCRARE A LEMNULUI

în cadrul Complexului pentru 
prelucrarea lemnului Gugești, 
județul Vrancea, se înfăptuiește 
un amplu program de perfecțio
nare a tehnologiilor de lucru și 
reorganizare a sectoarelor de 
producție, avi nd ca scop folosi
rea la întreaga capacitate a teh
nicii existente in unitate, valo
rificarea superioară a lemnului, 
diversificarea producției. Astfel, 
mecanizarea operațiilor de ma
nipulare a buștenilor și schim
barea circuitului instalațiilor de 
tratament termic la secția de 
furnire din nuc, fag și stejar 
asigură obținerea unor venituri 
suplimentare de peste 3 mili
oane lei anual. Se modernizează 
depozitul de cherestea, se me- 
canizează transporturile prin fo
losirea autostivuitoarelor și se

introduc metode noi țe uscare 
rapidă a frizelor pentru par
chete. Se inlăptuiesc măsuri 
tehnice și organizatorice, care 
asigură sporirea cu peste 20 la 
sută a capacităților secțiilor de 
placaj și cherestea, fără a se 
mări numărul de muncitori din 
cadrul complexului.

După cum ne spunea tovară
șul Constantin Stoian, inginerul 
șef al C.P.L. Gugești, a fost lăr
gită gama de produse nenomi
nalizate, prin introducerea în 
fabricație a diverselor tipuri de 
lăzi, panouri de cofraj, palete 
C.F.R. și altele. Deosebit de im
portant este faptul că, in ca
drul complexului, pentru prima 
dată, se fabrică și mobilă. Pen
tru început, garnitura de bucată-

rie „Nora", un tip de mobilă 
suplă, elegantă și modernă, 
alcătuită dintr-un bufet cu cor
puri etajate, masă și taburete, 
confecționate din PAL și PFL 
melaminat, in culori pastelate. 
Masa și scaunele au picioare 
metalice. Mobila e prevăzută cu 
elemente funcționale și estetice, 
introducerea in fabricație a mo
bilei nu s-a făcut prin dotarea 
eu noi mașini și utilaje, ci prin 
folosirea intensivă a celor e- 
xistente. Cele citeva circulare, 
mese, bancuri de montaj și 
prese au fost executate cu posi
bilități interne, in cadrul acți
unii de autodotare.

In toate județele conti
nuă acțiunea de identifica
re a terenurilor care, pină 
acum, nu erau folosite ra
țional sau chiar deloc. Ele 
primesc o destinație preci
să : producția de porumb și 
furaje. Iată ce ne relatează 
corespondenții noștri :

în județul Ialomița, su
prafețele din centrele gos
podărești ale cooperativelor 
agricole, ale I.A.S. și 
S.M.A., curțile din gospo
dăriile personale și loturile 
individuale ale cooperato
rilor însumează 24 300 ha, 
adică 5 la sută din supra
fața agricolă a județului. 
Datorită măsurilor luate de 
organele județene. aceste 
terenuri au fost insămințate 
cu plante furajere și legu
me. In momentul de față, 
curțile cetățenilor au fost 
transformate in adevărate 
grădini. Locuitorii comunei 
Scinteia, de exemplu, au 
insâmințat 12 ha cu legume 
și 25 ha cu porumb, dovleci 
și sfeclă furajeră. In livada 
de pruni, pe 10 ha. se culti
vă dovleci furajeri. Și in 
comunele de pe malul Bor- 
cei ogrăzile au fost trans
formate in straturi de legu
me. La Făcăieni. in curțile 
oamenilor au fost insămin
țate peste 30 ha de cartofi, 
fasole, roșii, ceapă, vinete, 
iar pe terenul din jurul sec
ției S.M.A. se cultivă bor- 
ceag. Acțiunea de identifi
care a terenurilor continuă.

Se au in vedere zonele de 
lingă liniile ferate și cana
lele de irigații, spațiile vi
rane din jurul orașului Slo
bozia etc.

în județul Timiș, acțiu
nea de identificare și repu-

direcția agricolă și institu
țiile de profil care verifică, 
pe comune, modul cum se 
desfășoară acțiunea, ajută 
la luarea unor măsuri ope
rative pentru cultivarea tu
turor terenurilor. Au fost

lități unde au fost însămin- 
țate cu porumb cite 5 hec
tare. Preocupări pentru va
lorificarea productivă a te
renurilor există și in orașe. 
La Timișoara, de pildă, au 
fost insămințate cu porumb.

nomice ca Fructus, Azur, 
Autobaza de transporturi 
auto, întreprinderea de pre
fabricate din beton, între
prinderea frigorifică și al
tele, care descarcă la intim- 
plare gunoaie, pămint și re-

Nici o palmă de pămint 
să nu rămînă necultivată!

//
✓ /

Sub acest îndemn se desfășoară in toate comunele acțiunea 
de insămințare cu porumb, furaje, legume a tuturor 

terenurilor agricole

nere in circuitul productiv 
a fiecărui petic de pămint 
neutilizat pină acum se des
fășoară in toate cele 82 de 
localități rurale și urbane. 
Din inițiativa biroului co
mitetului județean de par
tid au fost alcătuite 17 co
misii cuprinzind activiști de 
partid și specialiști de la

găsite destule suprafețe de 
pămint nefolosit. In comu
na Boldur. intre clădirile 
cooperativei agricole și la 
marginea localității au fost 
depistate 5 ha, iar in incin
ta sectoarelor zootehnice — 
1,8 ha. Multă inițiativă au 
dovedit și organele locale 
din Buziaș și Silagiu, loca-

legume și furaje 15 ha „re
cuperate" prin desființarea 
unor drumuri inutile din 
marginea municipiului, ni
velarea unor gropi de cără- 
midărie. etc. In prezent se 
desfășoară o acțiune ener
gică pentru curmarea abu
zurilor săvirșite de unele 
unităti industriale și eco-

ziduuri industriale pe tere
nuri fertile, pe marginea 
șoselelor și pe izlazuri.

„Nici o palmă de pămint 
necultivată" — este deviza 
sub care, in satele și comu
nele județului Bacău, se 
desfășoară acțiunea de 
identificare și punere in 
valoare a tuturor suprafe-

țelor de teren care nu au 
fost folosite pină acum. 
Cooperatorii din comunele 
Girleni, Săucești. Nicolae 
Bălcescu, Fărâoani și multe 
altele au arat și semănat 
terenurile din jurul sediilor 
administrative, locurile vi
rane din cadrul fermelor 
zootehnice, drumurile care 
s-au dovedit de prisos. Un 
exemplu pozitiv il oferă 
cooperatorii din Săucești. 
Din inițiativa organizației 
de partid, aici, sute de oa
meni au ieșit la săpatul ca
nalelor de scurgere a apei 
din citeva bălți care n-au 
fost cultivate niciodată. Din 
păcate mai sînt și localități 
unde pămintul nu este pre
țuit. La Seculeni, bunăoară, 
grajdurile cooperativei a- 
gricole sint înșirate la dis
tanțe mari unul de altul, 
iar terenul dintre construc
ții este acoperit cu gunoi și 
năpădit de bălării. Situații 
asemănătoare se intilnesc și 
la Horgcști, Ștefan cel 
Mare, Odobești. In județ 
sint și unități industriale, 
ca cele din Borzești și Co- 
mănești. unde nu se folo
sesc importante suprafețe 
de teren. De aceea, acțiunea 
Începută trebuie continuată 
pină cind fiecare palmă de 
pămint va fi cultivată cu 
porumb s-au plante fura
jere.

un făgaș corespunzător cerințe
lor obiective ale socialismului, 
intereselor fundamentale ale na
țiunii. Pe proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de producție 
s-a bazat înfăptuirea politicii 
partidului de industrializare so
cialistă a țării, — existența in
dustriei socialiste a fost reazlmul 
hotărîtor al cooperativizării agri
culturii, al dezvoltării tuturor 
forțelor de producție, al extin
derii și generalizării relațiilor 
socialiste în întreaga economie, 
al victoriei depline a socialismu
lui în patria noastră.

...Acum 25 de ani, predînd 
cheile seifurilor din birourile de 
coAducere ale fabricilor, nu pu
țini dintre patroni și-au exprimat 
neîncrederea arogantă în capaci
tatea muncitorilor de a conduce 
și administra aceste bunuri. 
Astăzi, după 25 de ani, oricine 
poate vedea, compara și trage 
concluzii : preluînd, în fond, de 
la burghezie, o industrie slab 
dezvoltată, învechită, minunata 
noastră clasă muncitoare a reu
șit, sub conducerea partidului, să 
făurească o nouă înfățișare eco
nomică a României — țară a 

dina- 
leri- 
cele

i ale 
afir-

unei industrii puternice, i 
mice, armonios repartizate 
torial, incluzînd ramurile 
mai înaintate, purtătoare 
progresului tehnic, care-și 
mă cu tot mai mult succes com
petitivitatea pc plan internațional. 
Iar la aceste realități, inspira
toare de satisfacție și mîndrie, se 
adaugă perspectivele industriei 
noastre, care se dezvoltă în rit
muri din cele mai rapide, rolul 
ei hotărîtor în programul de am
plificare a forțelor de producție 
ale țării, ale poporului.

împlinirea a 25 de ani 
mărețul eveniment pe 
vom aniversa la 11 Iunie 
te poporul nostru înzestrat cu o 
strălucită perspectivă — progra
mul trasat de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale P.C.R. 
— angajat în întrecerea pentru 
realizarea unui obiectiv care s-a 
impus ca o cauză națională : 
înfăptuirea înainte de termen a 
planului cincinal, avind ca pre
misă esențială îndeplinirea opti
mă a planului și a angajamente
lor pe anul în curs.

De la naționalizare încoace, 
muncitorii, la vechea lor calita-

de la 
care-1 
găseș-

te de producători, și-au 
gat-o pe aceea de proprietari și 
beneficiari ai roadelor muncii lor. 
înțelegerea aprofundată a aces
tei calități să înflăcăreze con
științele, să insufle și mai mult 
spirit revoluționar, și mai multă 
răspundere pentru bunul mers al 
fabricilor și uzinelor, pentru avu
ția obștească ! în mîinile clasei 
muncitoare, în mîinile poporului 
se află astăzi bunuri de valoare 
înzecită și însutită față de mo
mentul naționalizării ; a asigura 
administrarea și conducerea su
perioară a acestora, organizarea 
științifică a producției și a mun
cii, îndeplinirea riguroasă a sar
cinilor de plan, o înaltă discipli
nă socialistă a muncii, producție 
de calitate, combaterea oricăror 
manifestări ale risipei, gospodă
rirea cu strictețe a materiilor pri
me și materialelor — iată sarcini 
de partid din cele mai impor
tante pentru fiecare comunist, co
mandamente patriotice pentru 
fiecare muncitor. Sînt realități 
care trebuie cu putere sublinia
te prin întreaga muncă politică 
de masă a organizațiilor de partid.

...Nu au fost lesnicioase sarci
nile dezvoltării mijloacelor 
producție naționalizate, nu 
fost mici eforturile pe care 
fost chemați să le depună 
muncitorii, trecuți 
„peste noapte" — la conducerea 
fabricilor, cît și tovarășii lor 
de la mașini. Dar, în lumina 
întregii istorii trăite în acest 
sfert de veac, apare și mai clar, 
mai arzător, adevărul-lege în
scris cu litere de foc : a urma 
cuvîntul partidului înseamnă a 
urma drumul intereselor funda
mentale ale poporului, înseamnă 
a birui.

Prețuirea marilor realizări de 
pină acum, conștiința perspecti
velor deschise larg înainte să fie 
un imbold și un izvor de noi 
și nesecate forțe spre înainte ! 
In cinstea aniversării unui sfert 
de veac de la naționalizare, în 
cinstea apropiatei sărbători a 
zilei de 23 August, ziua insurec
ției naționale antifasciste arma
te, titlul de cinste al fiecărui co
lectiv din fiecare fabrică și uzină 
să fie cucerirea de noi și cît 
mai mari sucecsc pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen, pentru accelerarea dez
voltării socialiste a patriei !
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Șl IARĂȘI LA LUME DATE
Vn cunoscut animator și Instruc

tor al brigăzilor artistice dc agitație 
iml evoca, nu cu multă vreme in 
urmă, momentul lor inaugural: una 
din uriașele hale ale uzinei „23 
August" din Capitală, o platformă 
improvizată. înconjurată de munci
tori și câțiva „artiști" care abia a- 

schimbc... salopeta de
și câțiva 

pucascră să-și 
lucru.

— Acesta a 
mărturisea cu 
teri oru torul.

Dar, oare, acesta a fost adevăratul 
început ?Nu pun la îndoială exacti
tatea datelor de mai sus. el dau curs 
unor elemente pe care o prodigioasă 
tradiție mi le sugerează.

Tn zeci de comune se păstrează și 
azi milenarul obicei al „strigării 
peste sat". Tinerii se urcă pc dea
lurile din împrejurimi și incep să 
comenteze hazliu date, inlîmplări. co 
evocă viața cotidiană a localității.

Opinia publică ia astfel atitudine, 
de sute dc ani, in același fel. activ, 
imparțial față de comportarea mem
brilor colectivității. Exemplele nu 
se opresc aici. Și acum, in serile 
lungi de iarnă, țăranii organizează 
clăci, șezători sau. mai modern, re
uniuni. Aceste prilejuri se transfor
mă întotdeauna in incisive satire la 
adresa leneșilor, a celor lipsiți de 
spirit gospodăresc, a risipitorilor. 
Glume, ghicitori, „anticele comice" 
se fac auzite pină la ore tirzîi, spre 
hazul celor prezenți.

Ce sint oare toate acestea, dacă nu 
forme incipiente ale celei ce avea 
să fie brigada artistică de agitație 
astăzi. în condițiile unei atitudini 
conștiente a întregii colectivități, de 
intervenție responsabilă, activă în 
toate problemele de interes comun. 
Am încercat acest scurt memento 
istoric tocmai pentru a sublinia per
manența in timp a unei idei gene
roase: opinia publică nu poate ră
mine Indiferentă la existenta unor 
neajunsuri care pot și trebuie în
dreptate. O idee care continuă să 
călăuzească activitatea celor 
7 000 brigăzi artistice de agit 
funcționează in 
tăți industriale, 
strucții, la sate, 
le culturale.

Peste tot, ele .. _ . __
târire la sprijinirea, cu mijloace spe
cifice. a problemelor producției. A- 
cest lucru l-au demonstrat și re
centele consfătuiri de lucru interjude- 
țene cu membri ai brigăzilor, cu in
structori. textieri, cu factorii res
ponsabili ce le îndrumă activitatea, 
organizate de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste. După cum ară
tam in articolul consacrat întâlnirii 
de la Galați (vezi „Scinteia" din 
16 mai a.c.) brigăzile artistice de a- 
gitație, datorită angajării lor ferme, 
partinice, reprezintă cel mai adesea 
un puternic mijloc de influențare a 

a
ca 
de 
la

fost începutul — ne 
oarecare nostalgie in-

peste 
_ . . iție, ce 

secțiile marilor uni- 
pe șantiere de con- 
pe lingă așezăminte-

s-au angajat cu ho-

colectivului, o oglindă veridică 
vieții sale. De această dată, luind 
punct de plecare consfătuirea 
schimb de 
Cluj, vrem 
din condițiile 
să le îndeplinească brigada pen
tru a-și putea duce la bun sfirșit 
această, condiție fundamentală a' e- 
xisteiîțel sale.

experiență 
să relevăm 

pe care

de 
ci te va 

trebuie

Brigada )x>atc aborda cele mai de
licate situații create in întreprinde
re ? Dispune ea practic de posibili
tatea de a se pronunța critic, curajos 
asupra acestora ? Este in măsură să 
popularizeze experiența înaintată, 
faptele deosebi’e dc muncă, exem
plul generos al comuniștilor rare 
muncesc cu pasiune, cu înaltă dăru
ire pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin ? Fără îndoială, da; indife
rent dară ne referim la cele ce ac
tivează in unități industriale sau a- 
gricole. pe lingă casele de cultură 
sau comitetele U.T.C. Cu o singură 
condiție, totuși: să acționeze ca o 
parte componentă, inseparabilă a co
lectivității respective, ca o pirghic

tul inițial a fost schimbat prin Inter
venții spontane ale celor din sală. 
Ve nesimțite, astfel ia naștere o dez
batere. se schimbă păreri, aprecieri, 
totul declanșat de brigada care a 
crescut direct din mijlocul colecti
vității.

A o concepe astfel înseamnă, deci, 
a o Înarma do la bun început cu 
toate atributele unei eficiente munci 
de partid.

★
— Unde este mai bine, să funcțio

neze aceste brigăzi ? Cine să le ,.tu
teleze" ? — iată alte întrebări care 
la consfătuirea do la Cluj au pri
mit un ferm răspuns teoretic și 
practic. Mai întir o experiență ale

LA CLUJ, DEMONSTRAȚIA „PE VIU"

4 UNEI CONSFĂTUIRI DE LUCRU

brigada artistică de agitație—o prezență 
politică eficace, atita vreme cit se afirmă
ca o componentă inseparabilă a vieții
și activității propriului colectiv de muncă

a comitetului dc partid, a U.T.C.-ului 
sau sindicatului din întreprindere.

Așadar, brigada artistică dc agita
ție nu poate exista in afara colecti- 
v.tații pentru că pe scenă, in fața 
salariaților, ca exprimă insuși punc
tul lor de vedere. Reprezentantă a 
opiniei publice, brigada nu face alt
ceva decit să aleagă pe cei mai au
torizați reprezentanți ai acesteia pen
tru a comenta evenimentele.

lată, spre exemplificare, cum au 
înțeles acest principiu de bază coo
peratorii din comuna Florești-Cluj : 
cei trei-patru tineri din brigadă 
au apărut in fața publicului clu
jean cu mici scenete, dialoguri, sche
ciuri etc. Aoarent deci, nimic deose
bit. Pină cind. din sală, o voce in
tervine in reprezentație cu u- 
nele precizări. Odată ’ ’ 
dialogul 
litatea 
lui. La 
tindu-se _____  „_ ___  _
ale unor fruntași ai satului, 
dintre aceștia .
și rugat să povestească cum a fă
cut. In aceste clipe, textul este lăsat 
deoparte ; brigada nu mai joacă, ci 
discută gospodărește cu brigadierul 
invitat.

Să ne imaginăm acum acest spec
tacol chiar in comună, in sala că
minului cultural. Fără îndoială, 
spectatorul este pus in situația de a 
nu mai lua parte la o „piesă re
gizată", ci la o discuție autentică

'e; cei-de'pe scenă și cei din sală-. . și- senzația ue autentic pe •care> icon- 
nu arareori aici, la Floreșți, .tex- sătenii noștri o apreciază,, , li

: in reprezentație cu 
precizări. Odată declanșat, 

scenă-salâ devine moda- 
principală a spectacolu- 
un moment dat. prezen- 
rezultatele bune in muncă 

unul 
este poftit pe scenă

cărei rezultate vorbesc de la sine.
Pe scenă apar șase țărani coope

ratori din Macea, județul Arad. Și 
in fața spectatorilor începe să se 
desfășoare cu o naturalețe desăvir- 
șită „ujina“ — masa pe care o iau 
după-amiază cei ce lucrează la cimp. 
Din desagi ies la iveală roșii și cas
traveți, plosca cu băutură, nelipsita 
slană, iar cei șase încep să mănince 
și să vorbească. In 15 minute, în
treg sectorul legumicol este „forfe
cat" cu de-amănuntul. In savurosul 
grai bănățean, cu un umor popular 
de cea mai bună calitate, s-a reali
zat astfel o incizie profundă în viața 
și concepțiile .......................
muncă.

— Cum s-a 
rea atit de _ „ _ _ _____
țață a faptelor ? — l-am întrebat pe 
profesorul Traian Lepăduș. instruc
tor de brigadă la Macea, de 15 ani.

— Brigada de agitație pe care ați 
văzut-o aparține chiar brigăzii de 
cimp a C.A.P.-ului. Este normal deci 
să cunoască ce se petrece in secto
rul respectiv.

— Dar nu va ști ce se întîmplâ 
în alte sectoare...

— Nici hu trebuie să știe, pentru 
că in C.A.P. avem cite o brigadă de 
agitație pentru fiecare sector. In to
tal : 14. Am rezolvat astfel și pro
blema documentării, a legăturii ne
mijlocite cu organizațiile de partid, 
cu conducerea. Oamenii „joacă" ceea 

. ce yăd și fac tot ei zilnic. Re aici 
și. senzația de autentic pe •care icon-

acelui
ajuns 

bogată

colectiv de

Ia cunoaște- 
și de nuan-

Experiența oferă așadar un răs
puns fără echivoc întrebării de mai 
sus: brigada de agitație demon
strează adevăratele sale posibilități 
atunci cind acționează în unitatea 
economică dc bază, in secțiile între
prinderilor. in sectoarele C.A.P.-uri
lor etc. De aici notele lor specifice, 
particulare, de aici evitarea șabloa
nelor, imposibilitatea copierii texte
lor generale, fără nici un ecou pen
tru colegii de muncă ai artiștilor a- 
matori. în sfirșit, de aici decurge 
și autenticitatea de ansamblu a spec
tacolului, una din condițiile de bază 
ale eficienței sale.

Și din acest punct dc vedere, In- 
tilnirca de la Cluj a prilejuit citeva 
confruntări revelatoare. Printre bri
găzile invitate la schimbul de expe
riență s-au aflat și cele de la între
prinderea de industrie locală Gherla, 
Uzina de material rulant Cluj 
(secția nr. 3), ClubvM C.F.R. 
Dej. Conținutul programului lor 
a avut aceeași linie directoare: ilus
trarea diferitelor aspecte ale pro
ducției. Și totuși, prezența for
mațiilor amintite a fost palidă, 
nesemnificativă. Motivul : „furați" 
de importanța temelor abordate, cei 
de aici au uitat că brigada de agi
tație este și ARTISTICĂ. Iată de ce, 
uneori am asistat la un fel de dări 
de seamă... dialogate, la fraze ge
nerale, rostite cu emfază in fața cor
tinei, la enumerări monotone de 
nume de oameni, care nu aveau cum 
să capteze atenția. Lipseau in schimb 
invenția scenică, ritmul, ideea prin 
care un fapt de muncă putea fi 
transfigurat artistic. Lipsind atrac- 
tivitatea, autenticitatea, programul 
de brigadă cădea de fapt in cealaltă 
extremă a formalismului in sectorul 
de care ne ocupăm : oricit de inte
resante date ar exista, oricit de im
portante ar fi problemele abordate, 
dacă ele sint aduse pc scenă sec, fad, 
ca intr-o oarecare analiză de produc
ție, dacă tendințele moralizatoare 
prevalează, efectul educativ se dove
dește minim.

— Așa este — au recunoscut cei 
mai mulți instructori de brigăzi. 
Dar ce să ne facem dacă nu avem 
textieri pentru a scrie texte mai 
bune ?

Obiecția merită o analiză detalia
tă (pe care ne propunem să o rea
lizăm intr-o anchetă viitoare). Pen
tru moment ne limităm să semna
lăm că in întreprinderi există nu
meroase cenacluri literare care ar 
putea fi atrase în redactarea texte
lor de brigadă ; la Macea, de pildă, 
după cum spunea chiar Traian Le
păduș, întreg satul scrie acum tex
tele, deoarece însuși prestigiul bri
găzilor invită la așa ceva. Intr-un 
cuvînt, textul nu vine din afara co
lectivului de muncă, ci constituie o 
emanație a acestuia.

Concluzia poate fi extinsă șl in 
ce privește statutul brigăzii artisti
ce de agitație. Numai născută din 
sinul colectivului, numai oglindin- 
du-1 conform cunoscutelor cuvinte 
„De prin lume adunate și iarăși la 
lume date", brigada iși poate afla 
împlinirea adevăratei sale meniri.

La Invitația ministrului secretar 
de slat In Ministerul Comerțului 
Exterior, Nlcolae M. Nlcolae. in peri
oada 24—26 mal a.c., Karl Heinz 
Sohn, secretar de stat în Ministerul 
Federal al Colaborării Economice 
din R. F. Germania, a făcut o vi
zită în Republica Socialistă Româ
nia.

Cu prilejul vizitei au fost exami
nate posibilitățile de dezvoltare, in 
continuare, a cooperării economice, 
industriale șl tehnice bilaterale, cit 
și pe terțe piețe.

★
Luni la amiază a sosit în Capi

talii generalul Sir Michael Carver, 
șeful de stat major general al tru
pelor dc uscat din Marea Britanle, 
care, la invitația generalului colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef 
al Marelui Slat Major, face o vizită 
oficială in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au venit în intimpinare generalul 
colonel Ion Gheorghe, generali și 
ofițeri superiori.

Au fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București, locotenent-colonelul G. A. 
Gilhead, atașat militar și naval, și 
membri ai ambasadei.

După-amiază. generalul Sir Michael 
Carver a făcut o vizită protocolară 
la Ministerul Apărării Naționale, 
fiind primit de generalul colonel 
Ion Gheorghe.

In aceeași zi, oaspetele a depus 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor patriei și la Cimitirul militarilor 
britanici de la Tincăbești.

★
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe, luni, a sosit în Capi
tală dl. H. A. Anwari. adjunct al 
ministrului informațiilor din Iran, 
care va face o vizită oficială în țara 
noastră.

Oaspetele a fost întîmpinat. la so
sire, de Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Mărgineanu, director general al A-

genției române de presă — „Ager
pres", de funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost dc față reprezentanți al 
Ambasadei Iranului la București.

★
La Invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, in perioada 
21—28 mai, o delegație a Ligii iu
goslave pentru pace, independență 
și egalitate in drepturi a popoarelor, 
alcătuită din Drago Govorusic, se
cretar general al ligii, și dr. Ale- 
xandar Magarașevic. profesor de 
drept internațional la Universitatea 
din Novisad, 
tru pace a 
Voivodina, a 
noastră.

Oaspeții au ......   .„........ r.„
relații externe a C.C. al P.C.R., au 
avut întrevederi la Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii, la Aso
ciația de Drept Internațional și Re
lații Internaționale, la Facultatea de 
drept a Universității București, au 
vizitat obiective economice și so- 
cial-economice din Capitală și din 
județele Vrancea, Buzău și Prahova.

★
Executiv al Uniunii 
Studenților Comuniști

președinteie ligii pen- 
provinclei autonome 

făcut o vizită In țara
fost primiți Ia Secția

Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a 
fost intimplnat de Iulian Bituleanu, 
adjunct al ministrului finanțelor.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii TUnisiene — 1 iunie — luni 
a avut loc, in Capitală, o seară cul
turală organizată sub ausDiciile In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

După ce ziaristul Petre Cristea și-a 
împărtășit impresii de călătorie din 
Tunisia, a luat cuvintul Taieb Sah- 
bani, ambasadorul Republicii Tuni
siene în Republica Socialistă Româ
nia. El a subliniat semnificațiile 
multiple ale Zilei naționale a țării 
sale, aducind, totodată, un călduros 
omagiu relațiilor de prietenie româ
no-tunisiene.

Comitetul
Asociațiilor _____ ___ ______ v„
din România, in colaborare cu Cen
trul european UNESCO pentru 
invățămintul superior, cu sediul la 
București, și Ministerul Educației 
și Invățămintului, au organizat, luni, 
la Casa de cultură a studenților, o 
masă rotundă cu tema : „Conceptul 
de învățământ in perioada revolu
ției tchnico-științifice contempo
rane".

Au participat reprezentanți ai 
P.N.U.D., rectori ai instituțiilor de 
învățămint superior, cadre didactice 
de prestigiu, reprezentanți ai mi
nisterelor economice, specialiști in 
producție, studenți.

★
Luni seara a sosit în Capitală 

Pieter Lieftinck, director executiv 
la Fondul monetar internațional, 
care va face o vizită în țara noastră.

★
După cum s-a anunțat, Intre SI 

și 25 mal, a avut loc la Haga, Reu
niunea europeană a comitetelor na
ționale U.N.I.C.E.F. La reuniune, 
conducătorul delegației române, Vir- 
giliu Radulian, președintele Comite
tului național român pentru 
U.N.I.C.E.F., a fost ales membru în 
Comitetul consultativ permanent și 
președintele unui grup regional 
U.N.I.C.E.F. din Europa.

★
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de aniversarea a 28 de ani de la e- 
liberarea Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist, ing. Lubor Heisig, con
silier economic, și dr. Jan Stracar, 
consilier comercial al Ambasadei 
R. S. Cehoslovace la București, au 
fost, luni, oaspeții constructorilor de 
autoturisme din Pitești. Oaspeții ce
hoslovaci au participat la o intilnire 
cu reprezentanții salariaților din 
această importantă unitate Indus
trială. Cu acest prilej, ing. Dumitru 
Mihai, directorul general al uzinei, 
a evocat relațiile de prietenie și co
laborare, pe multiple planuri, sta
bilite intre cele două țâri și po
poare.

(Agerpres)

RadU CONSTANTINESCU

ROMÂNIA-FILM" — prezintă

PROGRAMUL IIPROGRAMUL I

a Institutului de fizică
„Primul 
de Al.

Doina

19,30 Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptăminli : 
loc de pe pămlnt" 
Mandy. Interpretează 
Llmbășanu.

ASEARĂ, LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA 
PREMIERA FILMULUI ULTIMUL CARTUȘ

O producție a Casei de filme cinci. Film realizat în 
studiourile Centrului de Producție Cinematografică 
,,București" cu concursul Ministerului de Interne. Un 
film de SERGIU N1COLAESCU. Scenariul : TITUS PO-

atomică
sesiunea 
a Insti
ls care

POVIC1, PETRE SALCUDEANU. Imaginea : Alexandru 
David. Muzica : Richard Oschanitzky. Decoruri f Marcel 
Bogos. Coloana sonoră : Ing. A. Salamanian. Montaj : 
Dragoș 'Witkovski. Costume : Oltea Ionescu. Cu : Ilarion 
Ciobanii, George Constantin, Amza Pellea, Sebastian 
Papaiani, faarga Barbu, Ion Besoiu, Colea Rautu, Joan 

Constantin

Luni dimineața a început 
științifica anuală de lucru 
tulului de fizică atomică, 
participă specialiști din mari unități 
industriale și de cercetare, din insti
tuții medicale și de învătămint care 
utilizează in activitatea lor surse de 
radiații, izotopi radioactivi, aparataj, 
tehnică și tehnologii nucleare reali
zate de Institutul de fizică atomică.

In cuvintul de deschidere, prof. 
Ioan Ursii, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
directorul institutului, a relevat suc
cesele obținute in domeniul cercetă
rilor fundamentale. menite să asi
gure înfăptuirea Programului nu
clear național și, in special, a celor 
destinate soluționării unor cerințe 
imediate ale economiei naționale. El 
a înfățișat, de asemenea, principa
lele sarcini ce revin Institutului de 
fizică atomică in vederea înfăptui
rii obiectivelor stabilite de Confe
rința Națională a partidului in do
meniul activității științifice, al spo
ririi aportului cercetătorilor la înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men.

Lucrările sesiunii continuă in ca
drul a 7 secții de specialitate. unde 
vor fi prezentate și dezbătute peste 
200 de comunicări științifice.(Agerpres)

9.00 Teleșcoală.
10.00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Avanpremieră.
10.15 Teleenclclopedia.
10,55 Teleclnemateca pentru

ret. „Strălucește steaua mea" 
— producție a studiourilor 
sovietice. Regia : Al. Mitta. 
In distribuție : Oleg Tabakov 
și Elena Prolkova.

12.20 Pe-un picior de plai.
12.45 52 de inițiative în 52 de săp- 

tămini.
13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lecția 

a 35-a.
18.00 Telex.
18.05 Publicitate.
18.10 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală.

18.40 Universitatea TV.
19.20 1001 de serL

cinema
A Ultimul cartuș : PATRIA — 10; 
12.15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20.
• CiprLan Porumbescu ; CAPI
TOL — 9,30; 12.30; 16.15; 19,15, la 
grădină — 20.
• Eliberarea (seriile IV șl V) : 
GRADINA SELECT — 19,45.
• Omul nu e singur : LUMINA 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.30: 20,45.
• Rond de noapte : SALA PA
LATULUI — 17.15 (seria de bilete 
— 4570): 20,15 (seria de bilete — 
4571), SCALA — 9; 11.15: 13.30;
16.15; 18.45: 21,15. BUCUREȘTI - 
9; 11,15; 13.30: 16.30: 13,45; 21. Ia 
grădină — 20,15. GRADINA DINA
MO — 20.15.
• Baladă pentru Măriuca : TIM-

t v
20.05 Reflector.
20,20 Seară de teatru : „Singurul 

martor" de A. șl P. Tur. In 
românește de Lla Crlșan.

22,10 24 de ore • Contraste în lu
mea capitalului.

22,30 Gala maeștrilor : Nlcolae Se- 
căreanu.

Seară pentru tineret
20,00 Actualitatea pentru tineret.
20.15 „Laureațil".
20.30 Melodii la cererea dv. cu 

Mihaela Mihai, Eva De- 
marczyk, George Răpcău, Ru- 
xandra Ghlață, Cliff Richard.

20.45 Dialog intre generații.
21,00 In atenția școlii — cerințele 

economiei.
21.15 Tineri muzicieni.
21.30 Rubrica sportivă.
22,00 Caleidoscop tehnico-științific.
22,10 „Stilul e omul" — mic „tra

tat" de comportare.
22,20 Drumul tînărulul spre muncă 

— rubrică de orientare profe
sională.

22,40 „Invitație la Ploiești" — pro
gram de muzică ușoară șl 
populară susținut de tineri 
interpret! din municipiul Plo
iești.

—
Destinul prozei româ

nești contemporane este 
într-o măsură hotăritoare 
legat de opera lui Marin 
Preda. O recentă 
datorată lui Mihai 
gheanu, propune o 
cuprinzătoare sinteză asu
pra locului scriitorului și 
operei sale in cultura ro
mână, rezumind și inter- 
pretind, cel mai adesea cu 
rigoare, contribuțiile 
tice asupra scrierilor auto
rului „Moromeților", 
trunzînd cu un ochi lucid, 
avizat in universul vast și 
nu o dată imprevizibil al 
creației acestuia. De altfel, 
asupra literaturii lui Ma
rin Preda s-au pronunțat, 
cum era și firesc, mai toa
te personalitățile criticii 
noastre, relevind in con
sens, dincolo de un aspect 
sau altul, caracterul des
chis al operei investigate, 
multitudinea sugestiilor 
conținute. Ca în cazul crea
ției oricărui mare scriitor, 
literatura sa nu se lasă cu 
ușurința cuprinsă intr-o 
formulă, calitatea' ei prin
cipală derivind poate din 
știința autorului de a recrea 
viața, un fascinant univers 
al sentimentelor și atitudi
nilor umane in devenirea 
lor continuă, din știința 
de a se păstra in perma
nență in zonele greu ac
cesibile ale firescului, 
aflind întotdeauna calea 
către destine esențiale. 

„Filosofia" multora dintre 
personaje nu putea să nu 
atragă atenția că in per
soana lui Marin Preda se 
află, deopotrivă, un scrii
tor de pregnantă originali
tate și un pătrunzător teo
retician. De-a lungul ani
lor, „semnele" teoreticia-’ 
nului s-au făcut auzite, fie 
în considerațiile asupra 
propriei creații, fie in in
terpretarea altor lucrări li
terare. Dar cu deosebire 
prin „IMPOSIBILA ÎN
TOARCERE" (volum care 
are la origine răspunsuri 
Ia întrebările adresate de 
poetul 
cadrul 
vistei 
impus -----.................
eseistice ale scriitorului. ' tară 
Pentru că, in definitiv, ce 
altceva, dacă nu un act 
teoretic, întreprinde Marin 
Preda în „Imposibila în
toarcere" sau, mai recent, 
în volumul de „Convor
biri" cu poetul Florin 
Mugur ? 
la originea căruia nu poate 
fi aflată — avind in ve
dere adîncimea și gravi
tatea operei scriitorului — 
decit nevoia organică de a 
se explica pe sine, cu alte 
unelte decit cele ale lite
raturii propriu-zise și, in 
același timp, de a se pro
nunța nemijlocit asupra u- 
nora din ideile de acut in
teres cu care se confruntă 
societatea și literatura ac
tuală.

Conștient de ecoul opi- -- - .
niilor sale, de posibilitatea sideralii și meditații
de a ajuta la ordonarea ’’
ideilor, la dl— 
atitudinilor, scriitorul se 
consideră, pe bună drepta
te, îndemnat să și le formu
leze, să și le exprime pu
blic. Asistăm astfel nu nu
mai la un act literar, ci șl 
la un act civic. Autoritatea ___________
scriitorului este împrumu- tîmplările și încercările ei.

carte,
Un- 

primă

cri-
pă-

Adrian Păunescu in 
unei rubrici a re- 

„Luceafărul") s-au 
atenției virtuțile 

ale !

9—20.15 în conti-PURI NOI 
nuare.
a Copiii căpitanului Grant : 
FESTIVAL — 9: 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 21. la grădină — 20. FAVO
RIT — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18.15;
20.30, MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
16: 18,30: 20.45, BUZESTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. la gră
dină — 20,15.
a Amintiri din copilărie : DOINA
— 9,30; 11,30.
• Domnului profesor, cu dragos
te : DOINA — 13.30; 15.30; 18;
20.30,
• Pe aripile vintului : LUCEA
FĂRUL — 10; 14.30; 19. la grădină
— 20. la ARENELE ROMANE
— 20.
• Clasa muncitoare merge In pa
radis : CENTRAL — 10; 12.30; 15; 
17,30; 20,15.
• Cind legendele mor : EXCEL
SIOR — 9: 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20.30, GLORIA — 8,30: 11: 
16; 18.30; 20,45.
• Corabia „Pasărea albastră" — 
10; 12; 14, Medalion Stan șl Bran

13.30;

— 16,30; 18.30 , 20,30 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Ceața : BUCEGI — 15.45; 18;
20,30, la grădină — 20. MIORIȚA
- 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Grăbiți apusul soarelui ; GRI- 
VITA — 9; 12,30: 16; 19,30, LIRA
— 15.30; 19, la grădină — 20.
• Drumurile bărbaților : DRU
MUL SĂRII — 15.30: 18; 20.15.
• Țara sălbatică : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15.30; 18:
20.15, MOȘILOR - 15.30; 18; 20.15. 
la grădină — 20.
• Cu miinile curate : VIITORUL
- 16; 18; 20,15.
a Ce se tntlmpiă, doctore ? : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA - 15.30: 18: 20,15, la 
grădină — 20,30.
• Veronica : COTROCENI — 16; 
18; 20. PROGRESUL — 9; 16; 
18; 20.
• Acea pisică blestemată : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30, la grădină — 20, TOMIS -

tată teoreticianului, atitu
dinilor sale civice. Cu cele 
mai bune rezultate.

„CONVORBIRILE CU 
MARIN PREDA" vor fi. 
mai intii, o fereastră larg 
deschisă către opera sa. E- 
vocarea anilor copilăriei, a 
personajelor care au îm
prumutat identitatea unor 
eroi ai nuvelelor și roma
nelor devin fapt de istorie 
literară. Scrisorile lui Tu
dor Călărașu (tatăl Iui 
Marin Preda, prototipul u- 
nuia dintre cele mai sedu
cătoare personaje ale lite
raturii noastre contempo
rane, Ilie Moromete) ca 
și amintirile despre acesta 
vor depune mărturie asu
pra fidelității scriitorului 
față de model, a marelui

s-au constituit, grefîndu-se 
fâră putință de estompare, 
un autentic cod moral, 
principii definitive de 
viață. Ele ajută să se înțe
leagă condiția marii puteri 
a multora din personajele 
lui Marin Preda ; fie că 
sint acuzat autobiografice, 
ca Ilie sau Niculae Moro
mete, fie că sint savant în
văluite în haina ficțiunii 
ca mulți din eroii „Risipi
torilor", „Intrusului" sau 
mai puțin comentatei nu
vele „Friguri".

Raporturile dintre reali
tate și creație, legile se
crete ale actului scriitori
cesc găsesc in confesiunile 
lui Marin Preda originale și 
convingătoare răspunsuri, 
îndemnul cuprins in multe

CRONICA LITERARĂ

FLORIN MUGUR

„Convorbiri cu

Marin Preda"
său talent, capabil să ri
dice la simbol o existen
tă. implicind in ea drama 
unei categorii sociale și a 
unui timp istoric, care 
avea și nu mai avea răb
dare. Vom recunoaște in 
stilul epistolar al lui Tudor 
Călărașu, stilul oral al o- 
mologului său literar. O a- 
semenea transcriere artis
tică, în care fidelitatea față 
de model nu rămine tribu- 

anecdoticei nesemni- 
decit 
mare 
să se 
per- 

să se

timp istoric, care

ficative, nu putea fi 
la îndemina unui 
scriitor, care a știut 
identifice cu destinul 
sonajului său dar și 
detașeze lucid de acesta.

poetul Florin Reînviind diferite întîm- 
Un act teoretic plări din biografia sa, 

*■ scriitorul pare a se con
funda cu ele, a le trăi cu 
o fascinantă intensitate, 
menită numai unei memo
rii artiste. întotdeauna e- 
vocarea va tinde către un 
scop, intimplarea va năzui 
să exprime o mai generală 
atitudine. Elementele auto
biografice, rememorate din 
perspectiva altui timp, 
fără a-și pierde sub magia 
cuvintelor riguros minuite 
prospețimea de altădată, 
devin pretexte pentru con- 
..I-.M..'. asu-

_ _________ pra marilor probleme ale 
direcționarea existenței. Adunate laolal

tă, ele se constituie intr-o 
explicație superioară asupra 
fondului moral al scriitoru
lui însuși. Ele ajută să se 
înțeleagă că din observa
rea îndelungă a faptelor 
vieții, a reacțiilor diferite 
ale oamenilor față de în-

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 90.S0. 
la grădină — 20.
o Tecumseh : DACIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30. VITAN —
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude : FERENTARI — 15.30;
17,45; 20.
• Raportul agentului 36 ; PACEA 
— 16; 18; 20.
• Nici un moment de plictiseală : 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
• BătrlniJ bandiți : FLOREASCA 
- 15,30; 18; 20.15.
• Cowboy i MUNCA — 15,30; 18; 
20,15.
a Fata bătrlnă : POPULAR — 
15.30: 18, 20,15.
• Eliberarea (seria a III-a) : RA
HOVA - 15.30; 18: 20,15.
• Misterul din Insula Balfe t 
FLAMURA — 9: 11.15; 13.30; 16; 
18,15 : 20.30.
B Explozia : CRÎNGAȘI — 15,30: 
18; 20.15.
a Organizația : COSMOS
18; 20,15.

15,30;

din paginile cărții este de 
a observa cu grijă fapte- 

. le vieții, de a descoperi și 
păstra’ in mare cinstire ac
tul meditației fără de care 
nimic nu se va oferi cu a- 
devărat înțelegerii, pentru 
a deveni folositor in timp. 

Evident, mobilurile con
fesiunilor, ca și matca în
trebărilor inteligent și o- 
portun formulate de inter
locutor, se vor afla in o- 
pera lui Marin Preda, larg 
familiară cititorului. Dar 
drumurile către răspunsuri 
sint complicate, cîteodată 
indirecte, de parcă s-ar 
confesa, intr-un alt timp, 
inteligentul personaj din 
Siliștea-Gumești, în stare 
nu doar să observe cu 
uimire și spirit critic 
lumea ce defilează prin 
fața casei sale sau se 
adună să comenteze știrile 
de ziar la prăvălia lui Io- 
can, ci și să interpreteze 
evenimente complexe. ce 
se petrec pe meridianele 
lumii ori rodul artistic al 
unora dintre marii scriitori 
ai contemporaneității. To
tul făcut cu o adevărată 
conștiință a gravității ce 
trebuie să guverneze o o- 
pinie, cu un pilduitor res
pect in fața cuvîntului, a 
puterii lui. „Convorbirile..." 
sint, din acest punct de ve
dere, o carte profund mo
rală. Fiindcă dincolo de o 
idee sau alta, amplu argu
mentată sau enunțată 
doar, asistăm la o lecție 
de demnitate și profunzi
me. Fie că autorul evocă o 
fertilă călătorie făcută cu 
ani în urmă intr-un alt

univers geografic ori se 
pronunță asupra realități
lor satului românesc, fie 
că propune considerații a- 
supra operelor lui Cervan
tes, Tolstoi, Dostoevski, 
Sartre, Camus, Malraux, 
Eminescu („marele nostru 
poet", original prin „for
ța sa de expresie specifică 
geniului și reprezentind 
virtuțile creatoare ale po
porului nostru, in acel timp 
și nu numai în acel timp"), 
Sadovcanu, („contempla
tiv al naturii", scriitorul 
care „integrează ființa u- 
mană in natură ca pe o 
vietate de un gen deose
bit"), Camil Petreșcu, Re- 
breanu etc.

Considerațiile lui Marin 
Preda — despre stil in lite
ratură, rolul lecturilor „in 
trezirea la viața morală", 
actul de creație ca „rezul
tat al vieții interioare", 
miturile unei culturi ca 
„noțiuni de referință", te
ma artei ca spectacol, e- 
coul literaturilor modeme, 

• literatura :de călătorie, lo
cul inspirației in procesul 
creațieii raporturile dintre 
național și universal în 
cultură, despre cărțile ne
cesare, fără de care „e 
greu sau cu neputință să 
trăiești" etc. — se consti
tuie în pagini memorabile, 
menite să adîncească nu 
numai înțelegerea propriei 
sale opere, ci a literaturii 
in genere. După cum, sin- 
tem încredințați, nu vor 
rămine fără ecou : îndem
nurile sale ca scriitorul să 
călătorească „și in supra
față. și in adincime, in via
ța oamenilor", intrucit „sta
tul pe loc al scriitorului 
care nu scrie" echivalează 
cu „o condamnare la eșec"; 
pledoariile sale sobre pen
tru selecționarea „din ceea 
ce ni se intimplă in viață, 
a lucrurilor care ne pot 
susține și care ne întăresc 
în aspirațiile noastre" ; 
convingerea că „fiecare 
popor trebuie să-și închi
puie (...) că literatura, cul
tura în genere, începe și 
sfirșește cu el" — afirma
ție de robust patriotism. 7 

Scriitorul care, mărturi- 
sindu-se, afirmă ; „nu din- 
tr-o dată aveam să înțeleg 
că semnificație au lucrurile 
pentru noi numai dacă a- 
ceste lucruri sau intimplări 
coincid cu o dispoziție' a 
sufletului nostru de a le 
fotografia, parcă, pentru a 
fi contemplate in tihna zi
lelor următoare", aduce 
dovadă prin ideile și atitu
dinile grav exorimate in 
„CONVORBIRI..." că nici
odată n-a înțeles contem
plația ca pe un act gratuit.

Lecția complexă, expre
sivă ce ni se propune, slu
jită cu “ ‘
tit de 
deloc 
dere uin uu.tm viem ; 
contemplația este înțeleasă 
ca un act ce presupune o 
dăruire autentică, o trăire 
profundă a evenimentelor 
vieții, ale lumii, fără 
care ești refuzat, ca 
intrus, de la marele 
spectacol. Lecția scrisului 
lui Marin Preda este una 
de înaltă responsabilitate 
artistică și civică.

i unelte literare a- 
personale, nu este 

una de desprin- 
din fluxul vieții ;

de
un
ei

Nlcolae DRAGOȘ 
___________________/

țs

@ Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
UNIREA — 1G; 19,30, la grădină 
— 20.

teatr
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : In cadrul ciclului 
„Debuturi — afirmări — confir
mări" : Recital de plan susținut 
de Andrei Tănăsescu și recital de 
vioară susținut de Ștefan Rodcscu 
— 20.
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prJan Porumbescu" (sala George 
Enescu) : Concert de muzică de 
cameră românească contemporană 
— 20.
• Opera Română : Turandot — 
19,30.

• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza ’Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 20.
• Teatrul Mic : Stilpii societății
— 19.30.
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria î — 
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Mitică Popescu
— 19,30.
• Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor" — 20,30; 21,15.
• Circul „București" : Arena ’73
— spectacol internațional — 19,30.

i
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Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Frontului Patriotic Laoțian (Neo Lao naksai)

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, luni la 
amiază a sosit in Capitală o dele
gație a Frontului Patriotic Laoțian 
(Neo Lao Hak^at). condusă dc Nou- 
hak Phoumsavan. membru al Comi
tetului Permanent al Comitetului 
Central al F.P.L.. care va efectua o 
vizită de prietenie in Republica So
cialistă România.

La aeroportul Otopcni. delegația 
Frontului Patriotic Laoțian a fo^t 
salutată de tovarășii Gheorghe Pană,

Plecarea la Varșovia a delegației 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste

Luru seara a plecat la Varșovia o 
delegație a Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, condusă de 
Dumitru Popescu, președintele
C.C.E.S.. carc va participa la con
ferința miniștrilor culturii din unele 
țări socialiste.

0 DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI 
AI P. C. DIN CEHOSLOVACIA A SOSIT LA BUCUREȘTI

Luni a sosit in Capitală o delega
ție de activiști ai Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, condusă de 
Bohumil Hanus, adjunct de șef de 
secție la C.C. .al P.C. din Ceho
slovacia, care, la Invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, va face o vizită de schimb 
de experiență In țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl,

Vizitele delegației
Patriotic din

Delegația Frontului Popular Pa
triotic din Republica Populară Un
gară, condusă de Bela Molnar, se
cretar al Consiliului Național, care 
se află in țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a făcut vizite în 
județele Vilcea și Sibiu.

In județul Vilcea delegația a fost 
primită de Petre Dănică. prim-secre
tar al Comitetului județean al 
P.C.R.. președintele Consiliului ju
dețean al Frontului Unității Socia-

VIZITELE SECRETARULUI PARTIDULUI SOCIALIST BELGIAN
Continuindu-și vizita pe care o 

face in țara noastră. la invitația 
C.C. al P.CJFL. Jan Luyten. membru 
aj, Biroului. Național, secretar al 
P.S. Belgian, a făcut o călătorie in 
județele Constanța și Galați, unde 
s-a întâlnit cu tovarășul Vasile Vil- 
cu, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța al

IAȘI
• SPORT • SPORT • SPORT> SPORT • SPORT ♦ SPORT * SPORT • SPORT** SPORT •SPORT

mase plastice AM MAI ADUNAT DOUĂ PUNCTE, DAR NUMĂRĂTOAREA SE VA EACE IA TOAMNĂ!
prelucrare a mase- 
ridicată printre pri-

1 Uzina de
I lor plastice. ______ r___ _ ....

mele in noua zonă industrială a
l lașului, este bine cunoscută in i 

țară și străinătate pentru gama 1
1 largă de produse din policlorură l 
, de vinii, polietilenă și polistiren. ’ 

Recent, uzina s-a înscris și ca ț
I, producătoare de piese de schimb i 
j din poliacetali și poliamide pen- 1 
I ‘ tru autoturisme, camioane și 4 
I autobuze. Adăugate la țevile de .’ 

diametre intre 32 și 280 mm, \
1 tuburile pentru izolații termice, i 

plăcile ondulate, covoare, dale. )
' plăci extruse și folii plastifiate l 
ț și suflate, granulele pentru ca- ’ 

bluri electrice și redpienți de ț
I diferite dimensiuni, noile re- i 
. pere pentru piesele auto spo- ’ 
' resc numărul sortimentelor 4 
j și tipodimensiunilor la peste 300.
i Inginera Leonti.na Luca, care \ 
| răspunde de asimilarea noilor t 
i produse, ne precizează că recent ' 
/ s-a terminat asimilarea celor 11 '
I repere din poliamide, poliacetal ț 
L și polipropilenâ comandate pen- < 
' tru autoturismul ..Dacia 1300“, 1 
4 trecindu-se totodată la produc- l 
i ția lor de serie. S-a încheiat și ’ 
I asimilarea a 25 de repere de 
i piese de schimb pentru autoca- i 
' mionul românesc de licență 1 
4 MAN și au fost trimise la omo- l 
j logare alte 9 repere pentru au- ' 
1 tobuzul de aceeași licență. \
4 In sCrșit, sînt in curs de asi- l 
. milare și alte repere ca : jghea- ’ 
) buri pentru conductori electrici, f 
4 pentru uzina „Electroputere"- I 
’ Craiova, noi tipodimenși uni de l 
4 țevi pentru agricultură, profile ’ 
i pentru industria minieră care ) 
1 vor înlocui metalul in subteran / 
t etc. Lista noilor produse nu se I 
' oprește insă aici. Inginerul 4 
4 Gheorghe Adamescu, șeful ser- ’ 
i viciului de cercetări, ne relates- ) 
' ză că in laboratoarele uzinei 1 
i s-au obținut deja, pentru prima 
' dată, granule transparente pen- 4 
\ tru butelii de uz alimentar, gra- 
i nule speciale pentru jaluzele și ) 
\ alte profile, granule pentru in- - 
4 călțăminte etc. Un tip de gra- ■ 
< nule pentru protecția sirmelor \ 
* folosite La garduri împletite a și t 
Iț fost fabricat in cantități indus- ’ 
i triale pentru o serie de benefi- \ 
’ ciari din Italia. Produsele din 4 

mase pla-!~"
i Iași sint 
. beneficiari

î

lizate la « 
și de alți i 

i Deneut'iiiii caic»»*»- Olanda, 
’ R.F. Germania, Elveția. U.R.S.S., 
4 Afganistan, iată doar citeva dm 
i țările unde harnicul colectiv al \ 
’ uzinei ieșene a livrat in acest i 
4 an. peste prevederile contrar- , 

tuale, produse in valoare de a- 1 
proape 500 000 lei valută.

Manole CORCACI \ 
corespondentul „Scînteii

I

\ an. peste prevederile

I 
ț 
ț I 

A

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R,. Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R . Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
Iianh. ambasadorul Republicii De
mocrate Vietnam, și Lam Van Luu, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopcni. 
se aflau membri ai conducerii 
consiliului, precum șl Jaromir O- 
cheduszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București.

(Agerpres)

delegația a fost intimpinată de tova
rășii Iosif Szasz, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Gâvoz- 
dea, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală, de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Frontului Popular
R. P. Ungară

liste, a vizitat Combinatul de indus
trializare a lemnului din Rimnicu- 
Vilcea, muzeul memorial „Nicolae 
Bâlcescu" Stațiunea de cercetări viti
cole Drăgășani, precum și stațiuni 
balneoclimaterice de pe Valea Ol
tului.

La Sibiu delegația a avut o intil- 
nlre cu reprezentanți ai Consiliului 
municipal al Frontului Unității So
cialiste, a vizitat noile cartiere ale 
orașului și obiective de interes cul- 
tural-istoric.

P.C.R., și cu tovarășul Constantin 
Dăscălescu. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R.

Oaspetele a vizitat ’Combinatul 
siderurgic de la Galați. Delta Du
nării, stațiunile de pe litoralul Mării 
Negre, serele de la Mangalia Nord 
și obiective cultural-istorice de la 
Constanța.

Insertindu-se pe Linia de echilibru 
Intre unele pronosticuri ultraoptimis- 
te (de genul ..batem cu 3—0") și al
tele prea pesimiste (,,pierdem sau, 
cel mult, facem meci egal"), previ
ziunea avancronicii noastre (..Nu va 
fi ușor, dar avem prima șansă") a 
fost confirmată pe terenul de joc — 
ceea ce nu ne-a dat, totuși, satisfac
ții deosebite. Nu ne-a dat asemenea 
satisfacții fiindcă prea mult ne-a 
fost încercat cordul și prea mult 
ne-au fost solicitați nervii pină cind 
să vedem 1—0 pe tabela de marcaj 
și pină cind să auzim fluierul final 
al arbitrului. Evident, la ora aceasta 
avem cu toții mulțumirea că ziua de 
27 mai ne-a adus ceea ce doream și 
pretindeam de la ea : o evoluție 
bună a tricolorilor și victoria — spre 
a aduna încă două puncte în clasa
mentul grupei a IV-a pentru califi
carea la Weltmeisterschaft '74.

Oaspeții noștri de duminică, fotba- 
liștii-atleți ai antrenorului Georg 
Buschner, au jucat așa cum ii știam 
și așa cum ne așteptam. Pornind de 
la considerentul că noi. gazdele, vom 
ataca și vom ataca tot timpul (altă 
alternativă decit ofensiva nici n-am 
fi avut, intrudt a pierde un punct 
sau pe amindouâ însemna pentru 
noi a pierde practic calificarea), ei 
și-au văzut de la început in pri
mul rind de apărare, incercind să 
facă totul pentru a nu pri
mi gol. In fața experimentatului por
tar Blochwitz (cel care la 6 decem
brie 1967 înmărmurise aceleași „tri
bune" apărind penaltiul lui Sasu și 
excluzindu-ne de la olimpiadă) au 
așezat un libero (Bransch), iar alți 
patru fundași au fost postați ca 
..jandarmi" pe lingă atacanții noștri: 
Lauck — la Dobrin ; Sammer — la 
Dumitrache ; Ganzera — la Marcu ; 
Kurbjuweit — la Troi. Această „lec
ție" a liniilor defensive succesive și 
a marcajului „om la om" — cu care 
fotbaliștii din R.D.G. au venit de la 
cabine — a fost completată pe teren 
de o ambiție unanimă in a nu lăsa 
să treacă nimic, de o rară predis
poziție spre efort, de încercări de a 
fringe cursivitatea jocului, dar și de 
unele intrări prea dure, de intimi
dare (Lauck l-a pus jos pe Dobrin 
chiar in primul minut !), sau de ie
șiri mai puțin controlate (Peter 
Ducke și Seguin au „văzut" carto- 
nașul'galben). Ajutați in primul rind 
de ei înșiși, de reflexele portarului 
la cele șase șuturi trimise pe spațiul 
porții in prima repriză de Dinu, 
Dumitrache, Nunweiller (3) și Du
mitru. dar și ajutați de capricioasa 
Fortună in citeva situații, adversarii 
noștri au rezistat (0—0 la pauză) 
pină in minutul 53, cind Blochwitz a 
greșit cum a greșit Răducanu in par
tida cu Cehoslovacia și cind Dumi
trache — asemenea lui Ceapkovici — 
n-a iertat, ci a trimis cu precizie... 
In gol. De aici înainte, meciul avea 
să se desfășoare pe tot terenul (nu 
la o singură poartă ca pină atunci), 
Insă nici Blochwitz n-a mai greșit, 
nici atacanții noștri n-au maj găsit

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE
DIN R. F. GERMANIA

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec. a primit luni diminea
ța. la palatul M.A.N., delegația par
lamentară din Republica Federală 
Germania, condusă de Annemarie 
Renger, președinta Bundeslagului. 
care face o vizită in țara noastră.

La întrevedere au luat parte Mia 
Groza, Hie Murgulescu. Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai Marii A- 
dunărl Naționale, Constantin Dincu- 
lescu. Aurel Vijoli, Gheorghe Vasi- 
lichi, președinți de comisii perma
nente. acad. Aurel Moga, vicepre
ședinte al grupului parlamentar de 
prietenie România — R.F. Germania, 
deputății Anton Brcitenhofer. Mircea 
Reore.mu și alto persoane oficiale.

A fost prezent Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania la Bucu
rești.

In timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă de cordialitate, oas
peții au luat cunoștință de unele as
pecte alo organizării și activității 
Marii Adunări Naționale, precum și 
de rezultatele obținute de poporul 

t român in dezvoltarea multilaterală a 
țării 6alc.

★
In cursul dimineții, delegația par

lamentară din Republica Federală 
Germania a depus o coroană de flori

Delegația culturala din R.P. D. Coreeană 
in județul Brasov

Delegația culturală din Republica 
Populară Democrată Coreeană, con
dusă de Li Miăn Sang, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, membru al Bi
roului Permanent al Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, vi
cepreședinte al Federației pentru li
teratură si artă, președintele Uniu
nii compozitorilor, care se află in 
tara noastră, a făcut duminică si 
luni o călătorie în județul Brașov. 
Cu acest prilej au fost vizitate uzi
nele de autocamioane, monumente 
de artă și istorice, noile cartiere de

MĂSURI PtfJTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA TRAFICULUI DE DURI
In vederea imbunătâțlrii traficului 

de călători. Departamentul Căilor 
Ferate a dispus înființarea, cu în
cepere de la 3 iunie, a 106 trenuri 
accelerate, personale si curse locale. 
Asemenea trenuri vor circula pe tra
seele București — Alexandria — 
Zimnicea. București — Craiova — 
Petroșani — Deva. Craiova — Petro
șani — Cluj. București — Iași. Bucu
rești — Suceava. București — Baia 
Mare. București — Oradea si pe 
alte rute. Acceleratul international 
201/202. cu punct terminus București 
Nord, a fost prelungit oină la Con
stanta. realizindu-se astfel o legă
tură directă intre principalele orașe 
din Europa occidentală si centrală 
cu litoralul românesc al Mării Ne
gre. Trenul internațional ..Mamaia 
Expres", care circulă ne ruta’ .Ber-, 
lin — Varșovia — Pragă — Bu-’ 
dapesta — Mangalia: asigură, totoda
tă legătura cu stațiunea bulgară 
Vama, prin introducerea unei gar
nituri de la Medgidia spre punctul 
de frontieră Negru Vodă.

Datorită înzestrării cu noi locomo

precizia, nici Răducanu n-a putut fi 
păcălit.

Tricolorii erau, la sfirșit, epuizați 
de efort și copleșiți de bucurie. De
sigur, 1—0 nu este un scor euforic 
însă ei știu, șl no| de asemenea, că 
dacă scorul ar fi fost 2—0 sau 3—0 
nimeni de pe teren și din tribune nu 
s-ar fi mirat și n-ar fi putut să le 
conteste meritele. Sint de felicitat 
cei doisprezece jucători trimiși in 
arenă de Valentin Stănescu și 
Robert Cosmoc, cum de felicitat sint, 
deopotrivă, și acești doi antrenori 
curajoși, pentru că au realizat nu 

POST-SCRIPTUM LA MECIUL DE FOTBAL 
ROMÂNIA —R. D. GERMANĂ

numai victoria dar și un joc specta
culos, presărat adesea cu faze de fot
bal modern și inteligent. Dacă vă 
mai aduceți aminte, după partida de 
tristă amintire de la Helsinki scriam 
că nemulțumirea principală se referă 
la calitatea jocului și că la fel de 
critici am fi fost chiar dacă rezul
tatul ne era favorabil ; același senti
ment justițiar ne impune acum să 
precizăm că și in situația unui draw 
(intre noi, fie vorba, bine câ nu s-a 
intimplat așa !) reprezentanții noștri 
ar fi meritat aceleași bune aprecieri 
pentru superioritatea lor tehnică și 
gindirea lor tactică, pentru ambiția 
sportivă și risipa de energie de care 
au făcut din plin dovadă. Invățind 
din pățania colegilor lor mai tineri — 
care, simbătă, la Pitești, s-au luat 
la luptă corp la corp cu adversarii 
și au pierdut — tricolorii seniori au 
evitat cit au putut ciocnirile „pe via
ță și pe moarte", au gîndit mai mult 
decit adversarii, au jucat balonul 
mai măiestru, au driblat, au dat pase 
neprevăzute — cu alte cuvinte au fost 

Dumitrache in plin efort fi golul înscrii de ei Foto : 8, Cristia*

la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La amiază, oaspeții nu vizitat di
ferite cartiere ale Capitalei.

★
Luni, biroul Marii Adunări Națio

nale a oferit un dejun in Onoarea 
delegației parlamentare din R.F. 
Germania, condusă de Annemarie 
Renger, președinta Bundcstagului.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Maria Groza, Uie Murgulescu, 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai
M.A.N., președinți ai unor comisii 
permanente ale M.A.N., miniștri, de- 
putați.

Ștefan Voitec și Annemarie Renger 
au toastat pentru dezvoltarea ascen
dentă a colaborării dintre România 
și R.F. Germania.

După-amiază. parlamentarii din
R.F. Germania au avut o întreve
dere, la Ministerul Afacerilor Exter
ne. cu George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. Au participat Ma
ria Groza, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E., precum 
și Erwin Wickert, ambasadorul R.F. 
Germania la București.

(Agerpres) 

locuințe din Brașov, cooperativa a- 
gricolă de producție Hărrnan, precum 
și stațiunea turistică Poiana Brașov.

Luni dimineață, membrii delega
ției au fost primiți de tovarășul 
Constantin Drăgan. prim-secretar al 
Comitetului județean Brasov al 
P.C.R. In timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, au 
fost discutate, probleme ale dezvol
tării culturii in cele două țări, 
oaspeții fiind informați de rezulta
tele obținute pe această linie in ju
dețul Brașov.

(Agerpres) 

tive si vagoane de mare viteză, ex
tinderii liniilor ferate duble și de 
mare rezistentă, precum si utilizării 
unor noi instalații automate de di
rijare. numărul trenurilor care vor 
circula cu viteze de 120—140 km pe 
oră va spori cu încă 20. alungind 
la 88.. Ele vor circula îndeosebi pe 
traseele care unesc Capitala cu lo
calitățile Conștiința. Mangalia. Bra
șov. Făgăraș. Sibiu. Petroșani. Sime- 
ria si Galati.

In scopul servirii In condiții 
bune a salariatilor care lucrează în 
schimburile doi si trei, printre care 
a celor din cadrul marilor întreprin
deri industriale din București. Plo
iești. Cluj. Sibiu. Suceava. Piatra 
Neamț. Constanta. Simeria. Arad. 
Timișoara si Petroșani s-au creat in 

' plus 90 de trenuri si curse care pot 
> transporta peste 40 000 de persoane.

Analizîndu-se fluctuația solicitări
lor înregistrate in rindul călătoriilor, 
s-a prevăzut ca 79 de trenuri să 
circule numai in zilele de virf ale 
sâptăminiL

(Agerpres)

mai buni la capitolul fotbal și au re
zistat la capitolul angajament fizic. 
Răducanu a fost sobru și sigur, adu- 
cindu-ne aminte de Răducanu de ia 
Laussanne ; Sătmăreanu a împins 
mereu jocul in față ; Antonescu și-a 
confirmat precizia de ceasornicar cu 
care intervine ia minge ; Dinu a 
„judecat" el orice fază in apărare, in 
prima repriză a avansat de citeva ori 
și in atac, iar după gol, prevăzător, 
n-a mai părăsit careul nostru ; De- 
leanu a fost fundașul pe care Ldwe 
nu l-a putut depăși ; Dumitru a reu
șit o infernală evoluție intre minutele

30 șl 90. și numai ghinionul n-a lăsat 
cele trei mingi bombardate de el sâ 
intre in plasă ; Dobrin a oferit o su
gestivă lecție practică despre jocul 
fără minge ; Nunweiller și-a dovedit 
lui, și ne-a dovedit și nouă, că mai 
poate fi cel mai bun din „22“ intr-un 
meci internațional ; Troi a jucat ca 
la Tirana, de parcă n-ar fi avut in 
față apărători mult mai greu de de
pășit ; Dumitrache a reeditat „clasa" 
de la Guadalajara, canfirmind că ră- 
mine in continuare atacantul nr. 1 al 
fotbalului nostru ; Marcu a demon
strat că devine tot mal util naționalei, 
de La un meci la altul. Aducind cuve
nitele cuvinte de laudă tricolorilor, nu 
uităm, bineînțeles, nici de insuficien
țele jocului lor : pripeală și impre
cizie in atac, unele neînțelegeri și 
ezitări în apărare, conlucrare defici
tară intre mijlocași. început slab al 
lui Dumitru, șuturi neinspirate tri
mise spre poartă de Dobrin. o sesi
zabilă cădere fizică in ultimele 15 
minute fixitatea pe posturi, lipsa 
schimbărilor de locuri între ata-

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE 
INDIENE

Delegația parlamentară indiană, 
condusă de dr. G. S. Dhillon, pre
ședintele Camerei Reprezentanților a 
Parlamentului Republicii india, care 
se află in țara noastră la Invitația 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a vizitat luni 
municipiul Iași. Membrii delegației 
au avut o Întrevedere cu acad. Cris- 
tofor Simionescu. membru al Consi
liului de Stat, Gh. Brehulnescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Iași. loan Manciuc.

PRIMIRE LA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.
Luni, tovarășul Mlhal Dalca, pre

ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit delegația Sindica
tului general al salariaților din ser
viciile publice din R. A. Egipt, con
dusă de Abdel Mowem Badawi, vice
președinte al sindicatului, carc, la 
invitația Comitetului Uniunii sindi
catelor din instituțiile administrative 
dc stat și consiliile populare, a făcut 
o vizită de studiu in țara noastră.

In cursul întrevederii, oaspeții e- 
giptenl au apreciat că vizita făcută 
in România le-a dat posibilitatea să 
cunoască concret realizările obținute 
de clasa muncitoare, dc poporul ro
mân in opera de construire a socia
lismului. să ia cunoștință de activi
tatea pe care o desfășoară sindica

153 de oameni semnau istoria
(Urmare din pag. I)

yada ei există, depusă 
intr-un loc devenit sa
cru, intru păstrarea ei 
pentru posteritate. 
Erau zilele fierbinți 
ale lui iunie 1948. U- 
zina — citeva atelie
re utilate atit cit o 
putuseră face niște 
patroni particulari — 
trecuse in miinile ce
lor care o ridicaseră, 
ii dăduseră oarecare 
faimă și tradiție. A- 
tunci, in acea vară de 
neuitat, cei ce prelua- 
seră prin luptă ceea 
ce le aparținea au 
hotărit construirea u- 
nei hale noi, moder
ne, prevăzută cu un 
grup social — semn al 
modului cum înțele
geau ei cd trebuie să 
arate o uzină socia
listă. Au hotărit s-o 
ridice prin muncă pa
triotică, lucrind peste 
orele lor de serviciu și, 
pentru ca sd nu se 
uite nimic, au întoc
mit un act destinat 
viitorului. O foaie de 
pergament pe care au 
scris : „Astăzi, 11 iu
nie 1948, noi, colecti
vul de muncitori de 
la „Electromotor"-Ti
mișoara, intru știința 
generațiilor viitoare, 
ne-am. pus- semnătura 
pe acest act pentru a 
marca începerea con
strucției celei dinții 
hale noi care se zi
dește aici in primii 

ani ai Democrației 
Populare".

Așa au scris : cu 
„D‘‘ și cu „P" mare.

Apoi au semnai pe 
rind acel pergament 
al Măriei-Sale Po
porul, 153 de semnă
turi cu litere de ne
șters. Au făcut perga
mentul sul, l-au in
trodus intr-un tub de 
zinc, l-au sudat, l-au 
învelit in fler inoxi
dabil și l-au îngropat 
in beton, la temelia 
primului pilon de sus
ținere a noii hale.

Făceau istorie și 
știau c-o fac.

Privesc acum locul 
acela devenit un loc 
de onoare pentru cel 
căruia i se acordă 
cinstea de a lucra in 
preajmă lui ; hala și-a 
dublat . dimensiunile, 
uzina întreagă și-a 
înzecit și însutit pu
terile și fosta fabrică 
este dc nerecunoscut. 
Undeva, in apropiere, 
se dărimă ultimele 
magazii din „moșteni
rea" preluată atunci, 
pentru a se face loc 
noii ființe a uzinei in 
continuă expansiune.

Erau 153, acum' sint 
3 500. Erau 15 comu
niști, acum sînt 750. 
Fabrica producea vreo 
30 du motoare pe Iu năi 
acum produce peste- 
28 000 in același răs
timp, furnizind țării 
2/3 din necesarul de 
motoare electrice și

canțl pentru „desfacerea" apără
rii, ș.a.m.d. Nu ne îndoim insă 
că analiza lucidă a jocului va pune 
punctul pe ,.i“ și va contura direcții 
eficace pentru îmbunătățirea in con
tinuare a comportării naționalei.

In legătură cu meciul de duminică 
ș-ar mai putea face și alte aprecieri 
— dar, neputind insista asupra lor, 
ne rezumăm să le inserăm. Arbitrul 
austriac Linemayr a confirmat in 
bună parte exigența și obiectivitatea 
cu care il creditasem, dar a greșit in 
citeva faze și a tolerat unele intrări 
prea dure. Publicul a trăit, cu emo
ție și încordare cele 90 de minute, 
însă încurajările sale ardente s-au 
cam lăsat așteptate. (Dacă s-ar fi 
jucat meciul la Craiova ! !). A fost 
excelentă ideea de a organiza o par
tidă de copii in deschidere (micii 
fotbaliști vor ține minte toată viața 
această zi de 27 mai). Mai puțin 
inspirată a fost ideea după care s-au 
distribuit biletele ; in săptămina pre
mergătoare a fost „omor" pentru o 
peluză, iar la Intrarea in stadion di
feriți bișnițari — care, probabil, au 
calculat greșit raportul dintre cerere 
și ofertă — ofereau „tribune" la ju
mătate preț.

...Trăgind linie și fâcînd adunarea, 
vedem câ reprezentativa noastră are 
acum 7 puncte. Este pe locul intii și 
mai are de jucat două partide. Se 
speră că ne-ar mai putea „ajuta" fie 
fotbaliștii finlandezi, fie cei albanezi, 
presupunindu-se că pe terenul pro
priu aceștia nu vor lăsa echipei R.D. 
Germane toate punctele, dar parcă 
mai bine e să ne ajutăm singuri. 
Duminică am acontat biletele pentru 
Miinchen ; cu un punct sau chiar 
două in 26 septembrie la Leipzig (se 
poate, ne-am convins alaltăieri !) și 
cu alte două in 14 octombrie, la 
București, cu finlandezii. putem 
dormi liniștiți.

Pină atunci Insă deocamdată 6ă 
reluăm campionatul...

G. M1TRO1 

primarul municipiului Iași, deputat 
in M.A.N., și alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid șl de stat. 
Cu acest prilej, membrii delegației 
s-au interesat despre organizarea si 
activitatea consiliului popular jude
țean Iași.

In aceeași zi. parlamentarii Indieni 
au vizitat zona industrială a lașului 
șl instituții soclal-culturale din loca
litate.

(Agerpres)

tele din țara noastră, de contribuția 
lor la realizarea inalnte de termen a 
sarcinilor dc plan. Ei au subliniat 
bunele relații stabilite Intre organi
zațiile sindicale din cele două țări.

Președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a prezentat oaspeților unele 
aspecte din activitatea șl preocupă
rile sindicatelor din țara noastră pe 
plan intern și internațional, eviden
țiind cu satisfacție că relațiile dintre 
U.G.S.R. și sindicatele din R. A. 
Egipt evolupază ascendent, în inte
resul oamenilor muncii din cele 
două țări, al unității de acțiune in 
mișcarea sindicală internațională.

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

50 la sută din produ
sele de acest gen ex
portate de Roinănia pe 
toate continentele lu
mii.

Există condensată, 
in monografia ne
scrisă încă, dar trăită 
de toți cei care dau 
prestigiu mărcii „E- 
lectromotor" — Timi
șoara, istoria de un 
sfert de veac a tutu
ror fabricilor și uzine
lor preluate in acel 
1948 in stăpinirea po
porului pentru a do
vedi tuturor că sintem 
mai buni șl mai pri- 
cepuți gospodari decit 
foștii patroni. Există 
dovada înfăptuirii vii
torului așa cum o a- 
rată partidul comu
niștilor — pe baza ce
lor realizate pină a- 
cum, și a perspectivei 
științific elaborate. E- 
xistă o istorie care se 
scrie sub ochii noștri, 
in fiecare colț al pa
triei, chiar și acolo 
unde n-a fost nimic 
de preluat, unde totul 
s-a înfăptuit pornin- 
du-se de la zero, pen
tru a ajunge astăzi să 
ne spunem cu min- 
drie : asta ne-am pro
pus, asta am făcut, 
asta vom face.

Cei 153 care tem-, 
nap pergamentul în
gropat la temelia zilei 
de miine făceau a- 
tunci, cu adevărat, Is
torie.

Timpul a dovedit-o.

„VICTORIE MERITATĂ 
A FOTBALIȘTILOR ROMANI*

Comentarii ale ziarelor 
din R. D. Germană

BERLIN 28. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Varvara, transmite : 
Toate ziarele apărute luni in capita
la R. D. Germane publică cronici 
despre meciul de fotbal disputat 
duminică la București între selec
ționatele României și R. D. Germane. 
Cronicarii sint în unanimitate de 
acord că victoria fotbaliștilor români 
a fost meritată. Astfel, in ziarul 
„Neues Deutschland" se scrie, prin
tre altele : „Succesul la limită al 
gazdelor a fost meritat", iar comen
tatorul ziarului „Berliner Zcitung" 
apreciază că „in ceea ce privește 
tehnica și forța de pătrundere, ro
mânii au fost superiori". In artico
lul din „Junge VVelt" se arată că 
„Succesul echipei României este me
ritat. Echipa română a jucat in a- 
numite perioade un fotbal mai bun, 
mai plin de idei șl mai tehnic".

în citeva rînduri
POLO PE APA. — Turneul inter

național de la Utrecht a revenit re
prezentativei Olandei (5 puncte). Pe 
locurile următoare : R. F. Germania 
(4 p.), România (2 p.). Iugoslavia
(1 p.). Ultimele rezultate : Olanda — 
Iugoslavia 4—3 ; R. F. Germania — 
România 5—1.

FOTBAL. — Echipa de fotbal Jiul 
Petroșani, aflată in turneu in U.R.S.S., 
a jucat la Karaganda cu formația lo
cală Șahtior. Victoria a revenit gaz
delor cu 2—1 (2—1). ȘAH. — Turneul 
internațional de la Dortmund a conti- 

.nuat cu runda a 10-a. în clasament 
conduc Spasski (U.R.S.S.), Andersson 
(Suedia). Marovici (Iugoslavia), Hecht 
(R. F. Germania) și Popov (Bulga
ria) cu cite 6,5 puncte fiecare. Victor 
Ciociltea se află pe locul 9 cu 5 
puncte (în runda a zecea a remizat 
cu Popov).

Ședințe□ -> 

ale unor 
organisme 

ale C.A.E.R.
La Mangalia s-au desfășurat lucră

rile celei de-a 35-a ședințe a Comi
siei permanente a C.A.E.R. pentru con
strucții, la care au luat parte dele
gațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, Româ
niei, Ungariei și Uniunii Sovietice. 
Pe baza convenției de colaborare din
tre C.A.E.R. șl R.S.F. Iugoslavia a 
luat parte șl o delegație a Iugo
slaviei.

Din partea guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, * vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al României la 
C.A.E.R., a adresat participanțiior un 
salut, relevind succesele importante 
pe care ‘le-au obținut țările membre 
ale C.A.E.R. pe linia adincirii și per
fecționării colaborării in domeniul 
construcțiilor, cit și posibilitățile de 
dezvoltare in continuare a colaborării, 
in conformitate cu prevederile pro
gramului complex.

Delegația română a fost condusă 
de ministrul construcțiilor industria
le, ing. Matei Ghigiu.

In cadrul ședinței au fost exami
nate probleme referitoare la sarcinile 
grupelor permanente de lucru ale co
misiei in domeniul coordonării planu
rilor de dezvoltare a construcțiilor, 
industriei materialelor de construcții, 
programul de colaborare pe termen 
lung al țărilor membre ale C.A.E.R. 
in domeniul construcțiilor de locuințe, 
probleme privind cooperarea și spe
cializarea în producția construcțiilor 
ușoare pentru clădiri cu destinații 
diferite etc, precum și măsuri ce 
decurg din protocoalele sesiunii 
C.A.E.R. și ședințelor Comitetului 
Executiv al consiliului. Au fost a- 
doptate recomandări privind tehno
logia unitară in domeniul producției 
unor materiale de construcții, per
fecționarea producției de mașini pen
tru construcții, precum și în proble
me de arhitectură.

Particlpanții la lucrările ședinței 
au luat parte la vernisajul expoziției, 
ilustrind construcția de locuințe în 
țara noastră, organizată in acest scop, 
au vizionat filme de specialitate și au 
făcut o vizită la poligonul de prefa
bricate și panouri mari de locuințe 
din orașul Constanța.

★
PRAG A 28 (Agerpres). — Zilele a- 

cestea s-a încheiat la Velke Karlo- 
vice, in Cehoslovacia, cea de-a 41-a 
ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria carboniferă.

La lucrări au luat parte delegați 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Un
garia și U.R.S.S. Au participat, de 
asemenea, în calitate de observatori, 
reprezentanți ai Iugoslaviei.

Comisia a elaborat graficul planu
lui de colaborare tehnico-științifică 
pină in anul 1980. S-a subliniat, cu 
acest prilej, că sarcina cea mai Im
portantă a comisiei constă in -șatis- 
faderea’necesităfildr de cărburie ‘ăle 
țârilor membre ale C.A.E.R. frt pla
nul elaborat sint incluse, de aseme
nea, și probleme ale ocrotirii me
diului Înconjurător.

★
BERLIN 28 — (Corespondență de la 

C. Varvara). La Berlin a avut loc 
cea de-a patra ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru poștă 
și telecomunicații, la care au luat 
parte delegațiile țărilor membre.

Au fost examinate sarcinile care 
rezultă din protocoalele adoptate la 
ședințele 61 și 62 ale Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. Totodată, a fost 
examinat planul pină in anul 1975. in 
care sint prevăzute măsuri îndrep
tate spre dezvoltarea in continuare a 
poștelor și telecomunicațiilor și spre 
adinclrea și perfecționarea colabo
rării dintre statele membre ale 
C.A.E.R. in domeniul poștelor și tele
comunicațiilor. Au fost examinate și 
alte probleme ale colaborării și coo
perării statelor membre ale C.A.E.R. 
în acest domeniu.

Ședința comisiei a decurs In spiri
tul prieteniei, colaborării și înțele
gerii reciproce.

★
BERLIN 28 (Agerpres). — La Lei

pzig a avut loc zilele acestea o șe
dință a consfătuirii conducătorilor 
diri domeniul gospodăririi apelor ai 
țărilor membre ale C.A.E.R., la care 
au fost examinate sarcinile privind 
înfăptuirea în continuare a progra
mului complex al C.A.E.R.. în con
formitate cu hotăririle celor de-a 
61-a și 62-a ședințe ale Comitetului 
Executiv al C.A.E.R. La ședință au 
luat parte delegațiile Bulgariei. Ce
hoslovaciei, Cubei, R.D. Germane, 
R.P. Mongole, Poloniei, României, 
Ungariei. U.R.S.S., iar in calitate de 
observator — o delegație a Iugosla
viei.

La ședință a fast efectuat un 
schimb de opinii asupra posibilități
lor de cooperare în proiectarea și 
construirea unor obiective din dome
niul gospodăririi apelor în cadrul a- 
dincirii și perfecționării in continua
re a colaborării, precum și asupra 
problemei colaborării in bazinul Du
nării și Tisei.

Au fost adoptate planul de lucru 
pe anul 1974 și planul de colaborare 
tehnico-științifică pe anii 1976—1980. 
Acestea prevăd crearea unei uniuni 
internaționale, avind drept scop Îm
bunătățirea folosirii capacităților e- 
xistente în diferite țări membre ale 
C.A.E.R., precum și proiectarea și 
construirea de obiective In domeniul 
epurării apelor.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte reprezentanți ai Secretariatului 
C.A.E.R., iar ca invitați au fost pre
zenți reprezentanți ai UNESCO, ai 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa și ai altor organizații inter
naționale.

★
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — Re

cent a avut loc, in R.P. Ungară, șe
dința Consiliului parcului comun de 
vagoane de marfă. La ședință a fost 
analizată activitatea din. anul 1972. 
evidențiindu-se rezultatele pozitive 
obținute In îmbunătățirea exploatării 
în trafic internațional a vagoanelor 
de marfa, în special prin micșorarea 
rulajului acestora.

Totodată, s-au convenit măsuri me
nite să contribuie in continuare la 
dezvoltarea și adincirea colaborării 
economice și tehnice a participanți- 
lor la parcul comun de vagoane.



viața internațională____
Consultările multilaterale 

de la Helsinki
HELSINKI 28 — Trimisul special, 

D Ținu, transmite : în ședința de 
luni, grupul de lucru pentru coope
rarea culturală a adoptat documen
tul cuprinzind instrucțiunile pentru 
organismul conferinței europene ce 
se va ocupa, in faza a doua, de dez
voltarea contactelor umane. A conti
nuat activitatea do redactare a di
feritelor documente in problemele

Reuniunea Comitetului international 
pentru securitate și cooperare europeană

BRUXELLES 28 (Corespondență 
de la N. Popescu-Bogdânești). La 
Bruxelles s-au desfășurat lucrările 
reuniunii Comitetului international 
pentru securitate și cooperare eu
ropeana — structură organizatorică 
specifică definită de Adunarea re
prezentanților opiniei publice euro
pene. care s-a țintit, in capitala bel
giană. in iunie anul trecut.

întîlnirea. avind un caracter de 
lucru, a elaborat proiectul de statut 
al Comitetului international și rezo
luția in problema participării la 
Congresul mondial al forțelor păcii, 
care se va tine la Moscova in luna 
octombrie, anul acesta. Do aseme
nea. a fost elaborata, in formă de 
proiect. Declarația comitetului in
ternațional pentru securitate și co
operare europeană — document ce 
urmează să fie remis, după defini- 
t.vare, tuturor statelor participante 
la apropiata reuniune pentru securi
tate și cooperare in Europa.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor se arată, intre 
altele, că. pentru a face ireversibilă

„Trebuie încurajate și întărite tendințele 
pozitive din Europa14

Un interviu acordat de secretarul federal pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei ziarului ,,Le Figaro"

PARIS 28 (Corespondență de la 
P. Diaconescu). — Intr-un interviu 
acordat ziarului ..Le Figaro", secre
tarul federal pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei. Miloș Minici. a decla
rat. intre altele : ,,Cred că concepția 
unei Europe fără blocuri și fără con
fruntări îngrijorătoare constituie toc
mai domeniul in cârc punctele de 
vedere iugoslav și francez sint foarte 
apropiate. Noi am constatat aceasta 
in perioada consultărilor reciproce a- 
supra pregătirii viitoarei conferințe 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. In același sens, trebuie încu
rajate și întărite tendințele pozitive, 
pentru ca ele să devină o caracte
ristică a relațiilor in Europa. Același 
spirit trebuie să fie prezent peste tot 
in lume, acolo unde pacea ar putea

EXPRESIE A ROLULUI CRESCÎND AL AFRICII NOI

Reuniunile la nivel înalt h Addis Abeba
Addis Abeba — orașul care in 

decursul anilor a găzduit a ti tea reu- 
n.uni de importanță deosebită pen
tru destinul Africii contemporane — 
a îmbrăcat de mai multe zile haină 
de sărbătoare. Principala sa arteră 
de circulație ce urcă spre poalele 
muntelui Entoto (capitala Etiopiei este 
situată la 2 600 m altitudine), renu
mita ..Casă a Africii", ca și alte 
străzi centrale și edificii sint ilumi
nate festiv și ornamentate cu 
steagurile ii portretele șefilor de 
state din c<3e 41 de state membre 
ale Organizației Unității Africane. 
Pentru a marca cea de-a zecea a- 
niversare a creării O.U.A.. si-au dat 
întâlnire aici șefi de state si de gu
verne. reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare națională din toate colțu
rile continentului african. Timp de 
trei zile, de joi pină simbătă. s-a 
desfășurat sesiunea jubiliară, iar 
duminică a început cea de-a X-a 
conferință la nivel înalt a O.U.A.

Dezbaterile, cuvintările rostite de 
numeroși șefi de state in cadrul 
festivităților au oglindit cu putere 
marile procese pozitive care au a- 
vut loc in decurs de un deceniu pe 
continentul african, creșterea conti
nuă a rolului statelor africane pe a- 
rena mondială, voința lor de a a- 
duce o contribuție cit mai activă la 
intreaga viață internațională. Deo
sebit de pregnant s-a afirmat nă
zuința statelor participante de a a- 
sigura realizarea unor noi progrese 
pe calea unității și conlucrării po
poarelor in scopul de a se ajunge 
la Lchidarea definitivă a colonial-s- 
mului. la abolirea rasismului, in su
dul continentului. la zădărnicirea 
politicii impenaÎLsmului si neocolo- 
nialismului. la realizarea unor pași 
mai mari pe calea dezvoltării eco
nomice si sociale.

Aceste probleme stau, de altfel, și 
in atenția conferinței șefilor de sta
le si de guverne. In alocuțiunea 
rostită cu prilejul alegerii sale ca 
președinte al conferinței. Yakubu 
Gowon, șeful statului nigerian, refe- 
rindu-se la sarcinile Organizației 
Unității Africane, in noul deceniu in 
care a pășit, a arătat că acestea con
stau in eliberarea continentului de 
orice formă de colonialism si ra
sism prin sporirea sprijinului moral 
și material acordat mișcărilor de e- 
liberare. in întărirea independenței 
eoonomice a națiunilor eliberate si 
asigurarea controlului asupra pro
priilor bogății naturale, in consoli
darea pe toate planurile a indepen
denței politice.

în urma discuțiilor de pină acum. 
bu fost adoptate toate rezoluțiile a- 
supra problemelor politice, redactate 

cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice $i alte domenii ale relațiilor 
dintre state.

După adoptarea baremului pri
vind repartizarea intre țările partici
pante a cheltuielilor legate de desfă
șurarea conferinței, grupul pentru 
problemele financiare a trecut la 
elaborarea sistemului de finanțare.

trecerea dc la confruntări la destin
dere — proces care s-a afirmat cu 
vigoare in ultimul timp in cadrul 
relațiilor intre statele europene, da
torită inițiativelor întreprinse atit 
pe planul acțiunilor diplomatice, cit 
și in cadrul curentelor de opinie — 
sint încă necesare eforturi stăruitoa
re pe multiple planuri. Comitetul 
international cheamă opinia publică 
din țările continentului european să 
să nu-și slăbească atenția și vigilența 
combativă, să facă totul pentru ca 
la Conferința general-europeană 
pentru securitate și cooperare să se 
pună bazele solide ale păcii și secu
rității. ale încrederii și cooperării in 
Europa.

La lucrările reuniunii de la Bru
xelles au luat parte delegați din 
România și alte 23 de țări europene, 

ai comitetelor și organizațiilor naționa
le ale opiniei publice pentru securi
tate și cooperare europeană, mili
tant pe tărim social, oameni de cul
tură, reDrezentanți ai diferitelor cu
rente politice.

fi amenințată'*. Referindu-se, in con
tinuare, la rolul țărilor mici și mij
locii in viața politică internațională, 
ministrul de externe iugoslav a spus: 
,,în același timp, cred că țărilor mici 
și mijlocii, fie că aparțin sau nu 
blocurilor sau că sint nealiniate sau 
neutre, le revine responsabilitatea 
deosebită de a confirma, prin angaja
mentul lor activ, faptul că lumea a- 
parține intr-adevăr tuturor".

★
La invitația lui Michel Jobert. mi

nistrul afacerilor externe al Franței, 
luni a sorit la Paris, intr-o vizită 
oficială. Milos Minici, vicepreședin
te al Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, secretar federal 
pentry afacerile externe.

O Sesiunea jubiliară a O.U.A. a afirmat’voința popoarelor 
africane de a întări unitatea și cooperarea ® în discuție : 
importante documente privind abolirea definitivă a colonia
lismului ® Aprecieri călduroase față de solidaritatea mani

festată de România socialistă

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

de Comitetul ministerial De notat 
că pentru prima dată in istoria
O.U.A. toate documentele respective 
au fost redactate in colaborare cu 
reprezentanții mișcărilor de eliberare 
de pe continent.

în rezoluția adoptată in legătură 
cu situația din coloniile portugheze 
se exprimă satisfacția față de succe
sele dobindite de forțele patriotice 
ce acționează in Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde. Angola. Mo- 
zambic. precum și hotănrea de a 
intensifica sprijinul acordat mișcă
rilor dc eliberare respective. Tot
odată. sint condamnate o scrie de 
țâri membre ale N.A.T.O. pentru 
sprijinul militar pe care il furni
zează Portugaliei in lupta împotri
va forțelor patriotice. într-o altă re
zoluție sint condamnate autoritățile 
rasiste din Republica Sud-Alricană 
pentru politica lor rasială, exprimin- 
du-se. in același timp, satisfacția 
fată de intensificarea luptei duse de
S.W.A.P.O. — Organizația poporului 
din Africa de sud-vest (Namibia). 
Rezoluția cu privire la Rhodesia 
condamnă refuzul regimului mino
ritar de la Salisbury de a pune ca
păt politicii de discriminare ra
sială.

Două rezoluții adoptate in legă
tură cu insulele Seychellp (aflate sub 
dominație britanică). Insulele Co
moro și teritoriul Afar și Issa (sub 
dominație franceză) cer respectarea 
dreptului inalienabil al popoarelor 
din aceste teritorii la autodetermi
nare și independență. O altă rezo
luție privește soluționarea situației 
din Orientul Apropiat. Reamintind 
că O.U.A. a constituit o comisie al
cătuită din 10 șefi de state pentru a 
sprijini eforturile privind soluționa; 
rea problemei Orientului Apropiat și 
salvgardarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinean, rezoluția sub
liniază că „vom continua. în scopul 
realizării păcii, în spiritul echității și 
eficacității, să susținem efectiv sta

Convorbirile 
cehoslovaco - 
vest-germane

BONN 28 (Agerpres). — La Bonn 
a continuat luni cea de-a doua run
dă a convorbirilor dintre R.S. Ceho
slovacă și R.F. Germania consacrată 
normalizării relațiilor reciproce. De
legațiile celor două țări sint conduse 
de Jiri Goelz, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.S.C., și, res
pectiv, de Paul Frank, secretar de 
stat in M.A.E. al R.F.G. Potrivit unei 
declarații a șefului delegației ceho
slovace, convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă constructivă, de lu
cru. Pe baza rezultatelor obținute in 
timpul convorbirilor de săptămina 
trecută, cele două delegații vor con
tinua discutarea acelor probleme a- 
supra cărora nu există încă o con
cordanță de păreri. Noua rundă de 
convorbiri se va încheia la 31 mal. 
după toate probabilitățile, informează 
agenția C.T.K.

„Poporul cambodgian este hotărît să-și 
continue lupta pină la victoria finală”

PEKIN 28 (Agerpres). — Penn 
Nouth, președintele Biroului Politic 
al Comitetului Central al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.), primul ministru al Gu
vernului Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), a adre
sat lui Khieu Samphan, vicepremicr 
și ministru al apărării naționale al

SĂ iNCETEZE PERSECUȚIILE 
ÎMPOTRIVA PATRIOȚILOR 

SUD-VIETNAMEZI!
o Declarația Comitetului sud- 

vietnamez de luptă pentru 
eliberarea patrioților și 
luptătorilor pentru pace

VIETNAMUL DE SUD 28 (Ager- 
pres). — Comitetul sud-vietnamez de 
iuptă pentru eliberarea patrioților și 
luptătorilor pentru pace a dat publi
cității o declarație, in care condam
nă cu hotărire încălcarea de către 
administrația saigoneză a prevederi
lor Acordului de la Paris asupra 
Vietnamului — relatează agenția de 
presă „Eliberarea".

Declarația relevă că autoritățile sai- 
goneze nu au renunțat nici pină acum 
la acțiunile lor de persecutare și a- 
restare’în masă a persoanelor cu con
vingeri patriotice, care se pronunță 
pentru pace și înțelegere națională 
in Vietnamul de sud. Arătind că, în 
prezent, in închisorile și lagărele de 
concentrare saigoneze sint deținute 
peste 200 000 de persoane, care sint 
supuse unor crunte represiuni și a 
căror viață este in primejdie, decla
rația cere ca autoritățile de la Saigon 
să inceteze neintirziat persecutarea 
patrioților sud-vietnamezi și să res
pecte clauzele Acordului dd la Paris 
asupra Vietnamului.

tele arabe pină la eliberarea terito
riilor lor ocupate".

Participanții la reuniunea Ia nivel 
înalt a O.U.A. au adoptat, totodată. 
Declarația de independență economi
că a continentului, document care 
subliniază importanța industrializării 
Africii și a instituirii controlului a- 
frican asupra bogățiilor naturale ale 
continentului. Toate aceste documente 
vor constitui baza activității O.U.A. 
in cel de-al doilea deceniu de exis
tență a sa.

Evenimentul din capitala Etiopiei 
este urmărit cu atenție și cu justi
ficată speranță de popoarele din ță
rile Africii. De altfel, o serie de ma
nifestări care au loc la Addis Abeba 
oglindesc interesul viu al opiniei 
publice africane. Intr-unui din locu- 
rile centrale ale capitalei Etiopiei 
este amenajată Expoziția mișcărilor 
de eliberare națională, care, prin 
panouri și exponate (arme captura
te de la colonialiști, aspecte ale vie-

„Operațiunea Amilcar Cabrai" 
a fost încununată de succes

Luis Cabrai, membru al Comisiei 
Permanente a Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde, a adre
sat șefului statului nigerian. Yaku
bu Gowon, care conduce lucrările 
celei de-a 10-a conferințe la nivel 
înalt a Organizației Unității Afri
cane, de la Addis Abeba, un mesaj 
prin care il informează că patrioții 
guineezi au ocupat, la 25 mai, ta
băra de la Guiledje — una din cele 
mai importante poziții strategice 
ale trupelor colonialiste portugheze
— transmite agenția France Presse. 
Mesajul relevă că ocuparea taberei
— care a fost denumită ..Operațiu

Argentina și Cuba 
au restabilit relațiile diplomatice

ȘEFUL STATULUI ARGENTINEAN A PRIMIT 
PE CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI ROMÂNE 5

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 
Argentina și Cuba au restabilit, luni, 
in mod oficial, relațiile diplomatice 
— informează agenția Prensa Latina. 
Hotărirea a fost luată în cursul în
trevederii dintre președintele Argen
tinei. Hector Campora, și președin
tele Cubei, Osvaldo Dorticos Tor- 
rado.

Referindu-se la semnificația aces
tui eveniment, președintele Cubei, a- 
flat in capitala Argentinei pentru a 
participa la ceremonia de instalarea 
noului șef al statului argentinean, a 
declarat : „Acordul privind restabili
rea relațiilor diplomatice dintre Ar
gentina și Cuba constituie o conti
nuare a legăturilor dintre popoarele 
noastre, care nu au fost întrerupte 
niciodată. Cred că acest act are o 
înaltă semnificație istorică pentru 
ambele popoare, pentru America La
tină și pentru lumea întreagă. In
terpretăm poziția guvernului Cam- 
pora ca pe o atitudine frățească, ca

i act suveran, care va iniția o nouă

G.R.U.N.C., comandant șef al Forțelor 
Armate de Eliberare Națională ale 
poporului cambodgian, un mesaj 
care salută victoriile poporului cam
bodgian in timpul operațiunilor din 
sezonul uscat.

Mesajul, care a fost dat publicității 
de agenția khmeră de informații, re
levă victoriile repurtate de patrioții 
cambodgieni, în ciuda sprijinului a- 
cordat de S.U.A. regimului lui Lon 
Noi.

Mesajul relevă, de asemenea, că 
vizita efectuată in zonele eliberate 
ale Cambodgiei de Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al Cam
bodgiei, constituie o mărturie convin
gătoare a marii unități care raliază 
poporul cambodgian sub stindardul 
victorios al F.U.N.C. .

în încheiere, mesajul afirmă hotă
rirea poporului cambodgian de a-și 
continua lupta in spiritul respingerii 
oricărui compromis, al independenței 
și al deciziei ferme de a fi stăpin pe 
propriul său destin, indiferent de di
ficultățile și sacrificiile care ar de
curge din aceasta.

PROGRAMUL NOULUI
HAGA 28 (Agerpres). — Primul 

ministru al Olandei. Joop den Uyl, 
a prezentat luni in Parlament pro
gramul noului cabinet olandez, in
stalat la 11 mai.

Abordîhd aspecte ale politicii Ex
terne. premierul olandez a declarat 
că guvernul său se pronunță in mod 
hotărît pentru continuarea dialogului 
Est-Vest. pentru ca lumea să poată 
trece ..de la era confruntării la cea 
a cooperării, de la o politică de înar
mare nestăvilită la o reducere a ar
mamentelor".

Joop den Uyl a declarat, pe de 
altă parte, că guvernul său „res
pinge ideea unei forțe nucleare eu- 

ni noi din regiunile eliberate), ofe
ră o impresionantă imagine a luptei 
pentru libertate a celor 30 milioa
ne de africani aflați incă sub ju
gul dominației coloniale. Concluzia 
care se degajă din vizitarea expo
ziției este evidentă : nimic pe lume 
nu poale stăvili procesul de lichi
dare a ultimelor bastioane ale co
lonialismului.

Reuniunile din capitala Etiopiei 
sint urmărite cu interes nu numai 
de popoarele africane, ci si de toti 
prietenii acestora. Pe adresa confe
rinței au sosit numeroase telegrame 
și mesaje de salut din toate col
turile lumii. Cu un viu interes a 
fost primit aici mesajul adresat de 
președintele Consiliului de Stat al 
României. Nicolae Ceaușescu. care a 
dat glas sentimentelor de prietenie 
și profundă solidaritate ale ponoru
lui nostru fată de popoarele africa
ne. fată de lupta lor pentru inde
pendentă si pace, pentru progres e- 
conomic si social. Exprimind o pă
rere larg împărtășită de parti
cipants. Sam Nujoma. președin
tele S.W.A.P.O.. ne-a declarat : 
„România este un prieten sincer si 
devotat al popoarelor Africii. Ea 
ne-a acordat întotdeauna un căl
duros ajutor politic, moral si ma
terial. Păstrez o amintire de neșters 
a intilnirii pe care am avut-o cu 
președintele Nicolae Ceaușescu".

Conferința la nivel înalt isi con
tinuă lucrările.

Nicolae N. LUPU
Addis Abeba.

nea Amilcar Cabrai", in memoria 
inflăcăratului luptător pențru eli
berarea Guineei-Bissau — a avut 
loc după patru zile de încercuire 
și de atacuri susținute împotriva 
pozițiilor inamicului.

In mesaj se arată : „Dedicăm a- 
ceastă victorie decisivă, marcind o 
nouă etapă a luptei noastre de eli
berare, celei de-a zecea aniversări 
a Organizației Unității Africane, a 
cărei acțiune pentru eliberarea to
tală a continentului ește una din 
sarcinile cele mai nobile și mai im
portante pentru progresul real al 
popoarelor noastre". 

ofapă în relațiile dintre Cuba și Ar
gentina, pe multiple planuri".

★
Argentina n întrerupt relațiile di

plomatice cu Cuba in urma rezo
luției adoptate in 1962 do Organizația 
Statelor Americane (O.S.A.). Prin 
restabilirea relațiilor dintre Buenos 
Aires și Havana. Argentina devine 
cea de-a opta țară din zona Ame- 
ricii de sud și centrale care, alături 
de Mexic, Chile, Peru. Guyana. Bar
bados, Trinidad-Tobago și Jamaica, 
întreține relații diplomatice cu Re
publica Cuba.

Președintele Campora 
a promulgat legea 

privind amnistia generală 
a deținuților politici

BUENOS AIRES 28 (Accrpres). — 
Președintele Argentinei. Hector 
Campora, a promulgat legea privind 
amnistia generală a deținuților po
litici, adoptată anterior de cele doua 
Camere ale Congresului Național.

Un comunicat oficial publicat la 
Buenos Aires menționează că este 
pentru prima dată cind Parlamentul 
argentinean a aprobat in unanimita
te și prin aclamații un proiect de 
lege.

Plan de colaborare 
între academiile de științe 

din România și Bulgaria
SOFIA 28. (Corespondență de la 

C. Amariței). — La Sofia au fost 
semnate protocolul și planul de 
colaborare științifică pe anii 1973— 
1975 intre Academia Republicii So
cialiste România și Academia de 
Științe Sociale și Politice și Acade
mia bulgară de științe. Documentele 
au fost semnate de acad. Remus 
Răduleț, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, și Ale
xandru Roșea, membru al prezidiu
lui Academiei de Științe Sociale și 
Politice, iar din partea bulgară de 
acad. Hristo Daskalov, vicepreședinte 
al Academiei bulgare de Științe.

CABINET OLANDEZ
ropene", adăugind că se pronunță 
pentru menținerea Olandei in cadrul
N.A.T.O.

în expunerea sa. premierul olan
dez a apreciat că „unul din ele
mentele esențiale ale unei politici 
moderne a securității este controlul 
armamentelor și dezarmarea re
ciprocă".

Pe plan intern, potrivit programu
lui anunțat de premier, principalul 
efort al guvernului olandez va fi 
orientat spre stăvilirea inflației. 
Premierul olandez a anunțat că. in 
următorii ani, cheltuielile militare 
vor fi reduse.

Perspectivele relațiilor 
economice ale Poloniei 

cu țările membre ale C.E.E. 
în dezbaterea Comisiei 
pentru comerț exterior 

a Seimului
VARȘOVIA 23 (Corespondență de 

la Gh. Ciobanu). — Comisia pentru 
comerț exterior a Seimului polonez 
a examinat la ultima sa reuniune o 
serie de aspecte privind eficiența im
portului și exportului și perspectivele 
relațiilor economice ale Poloniei cu 
țările membre ale Pieței comune. In 
timpul dezbaterilor s-a subliniat că 
rezultatele pozitive obținute in comer
țul exterior in ultimii doi ani repre
zintă, printre altele, o urmare firească 
a modificărilor aduse sistemului or
ganizatoric și economic in sfera co
merțului exterior polonez.

Comisia Seimului a subliniat că 
dezvoltarea raporturilor economice cu 
C.E.E. „constituie o expresie a poli
ticii active de coexistență pașnică pe 
plan economic". Comisia a constatat, 
de asemenea, că extinderea colabo
rării economice cu țările C.E.E. se lo
vește de o serie de obstacole, cum ar 
fi desele restricții cantitative practi
cate de Piața comună.

DACCA

Conferința asiatică 
pentru pace

DACCA 28 (Corespondență de la 
Ion Puținelu) : Sub auspiciile Consi
liului Mondial al Păcii, in capitala 
Republicii Bangladesh, s-au des
fășurat, timp de trei zile, lucrările 
Conferinței asiatice pentru pace. La 
încheierea dezbaterilor, participanții 
au adoptat o rezoluție care cheamă 
la declararea regiunii sud-estice a 
continentului asiatic drept o „zonă a 
păcii". Participanții s-au pronunțat, 
totodată, pentru normalizarea rela
țiilor dintre cele trei țări din regiu
ne — India, Pakistan și Bangladesh 
— în spiritul și litera prevederilor 
acordului de la Simla.

Deplina solidaritate cu lupta justă 
a popoarelor din Vietnam. Laos și 
Cambodgia, împotriva intervenției 
militare americane in această parte 
a lumii a fost exprimată într-o altă 
rezoluție a conferinței, in timp ce 
in declarația conferinței — docu
mentul principal — se face un apel 
la promovarea unei politici de coo
perare reciprocă și securitate, care 
să aibă la bază recunoașterea prin
cipiilor renunțării la forță și la fo
losirea forței in relațiile dintre sta- 
telț din Asia, soluționarea tuturor 
diferendelor prin negocieri și mij
loace pașnice, respectul integrității 
teritoriale și a inviolabilității fron
tierelor.

BUENOS AIRES 28. — Trimisul 
special Agerpres, V. Păuncscu, 
transmite : Președintele Argentinei, 
dr. Hector Campora. a primit luni, 
la Palatul prezidențial Casa Rosada, 
pe Miron Constantinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, conducă
torul delegației române care a par
ticipat la ceremoniile de Instalare a 
noului șef al statului argentțncan.

La primire, au fost de față Juan 
Carlos Puig, ministrul relațiilor 
externe al Argentinei, și Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al României. A luat 
parte, de asemenea, Victor Florescu, 
ambasadorul României la Buenos 
Aires.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației române a transmis președin
telui Hector Campora un mesaj 
cordial de salut din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin

BUDAPESTA

Vizita delegației de activiști aj P.C.R.
BUDAPESTA 28 (Corespondență de 

la A. Pop). — La invitația C.C. al
P.M.S.U., o delegație de activiști ai 
P.C.R. condusă de Trandafir Cocirlă, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., se află 
in schimb de experiență in R. P. 
Ungară..

In timpul vizitei, delegația a pur
tat discuții la Comitetul municipal 
de partid Budapesta, la Comitetul

UZINA DOONA —ROD Al COOPERĂRII 
FRUCTUOASE ROMANO - IRANIENE

TEHERAN 28 (Ager
pres). — La Uzina de 
preparare a minereu
lui complex Doona 
— construită in Iran 
de către I.S.C.E. Geo- 
min, pe baza unui 
proiect elaborat de 
1PROMIN, s-a atins in 
ultimele zile capacita
tea proiectată. Uzina

se compune din secții
le : concasare, măcina
re, flotare, filtrare, 
preparare șl dozare. 
Capacitatea de prelu
crare a minereului de 
galena, ceruzită și 
blendă se ridică la 250 
tone/zi, obținînd un 
concentrat plumbos de 
65—68 la sută. Întregul

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Convorbiri sovieto-egip- 
tOIlQ La Mosoova a avut loc o 
convorbire între ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromiko, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Egipt, Mo
hamed Hassan el Zayyat, in proble
me de interes comun, precum și în 
probleme privind situația internațio
nală actuală. A fost acordată o aten
ție deosebită, precizează agenția
T.A.S.S., situației din Orientul Apro
piat

Fam Van Dong,primul ™- 
nistru al R.D. Vietnam, a primit o 
delegație militară algeriană, condu
să dc colonelul Zerguiri Mohamed, 
aflată in vizită la Hanoi. Delegația 
algeriană a avut, de asemenea, o în
trevedere cu membri ai Reprezen
tantei Republicii Vietnamului de sud 
în R.D. Vietnam.

Cu prilejul plecării defi
nitive din Finlanda a dr- Mir- 

cea Bălănescu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Helsinki, 
ministrul afacerilor externe al Fin
landei, Ahti Karjalainen, a oferit un 
dejun.

Freședintele Indone- 
Zici, Suharto, a primit o delega
ție guvernamentală a R.P.D. Coreene, 
condusă de Kim Gion Ryon, minis
trul de finanțe al acestei țări. Con
ducătorul delegației cpreene a trans
mis președintelui Suharto o scrisoa
re personală si un mesaj verbal din 
partea președintelui R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen. Președintele Suharto a 
avut cu membrii delegației coreene 
o convorbire cu privire la dezvolta
rea relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări. Arătind că problema reu- 
nificării Coreei trebuie rezolvată de 
poporul coreean fără amestecul unor 
forțe din afară, președintele Suharto 
a relevat că Indonezia acordă un 
sprijin deplin eforturilor guvernului 
R.P.D. Coreene în direcția reunifi- 
cării independente și pașnice a țării.

„Egiptul și Algeriaau căzut 
de acord asupra unei depline coope
rări in cadrul viitoarelor dezbateri 
ale Consil’ului de Securitate privind 
situația din Orientul Apropiat", se 
arată în comunicatul comun, dat pu
blicitarii la Carto, la încheierea con
vorbirilor oficiale oe care președinții 
Anwar Sadat și Houari Boumediene 
le-au susținut, succesiv, la Cairo și 
Addis Abeba.

MISIUNEA „SKYLAB
CAPE KENNEDY 

28 (Agerpres). — As- 
tronauții Conrad, Ker
win și Weitz au în
ceput, luni, în jurul 
orei 14.00 (ora Bucu- 
reștiului) cea de-a pa
tra zi spațială, după 
ce au petrecut, pen
tru prima dată in 
timpul acestei misiuni, 
cele opt ore de somn 
la bordul stației spa
țiale „Skylab". După 
cum s-a mai anunțat, 
in urma aplicării ți

nui strat protector îm
potriva razelor solare 
în zona avariată a 
stației, temperatura a 
scăzut pină la 82 gra
de Celsius, specialiști 
ai N.A.S.A. sperind 
că ea se va stabili, in 
viitoarele zile, la 23 
de grade.

După primul detun 
servit la bordul „Sky
lab"-ului, cei trei as- 
tronauți au început, 
luni, un program de 
experiențe medicale.

tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. Mulțumind, 
președintele Hector Campora a trans
mis, la rindul său, un salut cordial 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în cursul convorbirii, președintele 
Hector Campora a subliniat faptul 
că in Argentina este cunoscută și se 
bucură de o înaltă apreciere activi
tatea conducătorului României, con
sacrată apărării suveranității, inde
pendenței și egalității In drepturi a 
tuturor statelor.

în cadrul intilnirii s-au evidențiat 
posibilitățile existente și dorința 
ambelor părți c|e a intensifica rela
țiile in toate domeniile, pe bază de 
egalitate in drepturi.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă deosebit de călduroasă, 
prietenească.

de partid al cartierului XII din Bu
dapesta, la comitetele județene de 
partid Peșt și Vesprem, la Comi
tetul de plasă și orășenesc Szenten- 
dre. Au fost vizitate o serie de 
obiective economice.

Luni, delegația de activiști ai 
P.C.R. a fost primită de Arpad 
Pallai, secretar al C.C. al P.M.S.U. 
La primire a fost de față loan Co- 
toț, ambasadorul României la Buda
pesta.

echipament industrial 
al acestei uzine este de 
fabricație românească. 
Intrarea in funcțiune 
a noului obiectiv in
dustrial se înscrie pe 
linia extinderii coope
rării economice și teh
nice dintre România și 
Iran.

Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, Pai 
Sian-kuo, ministrul comerțului exte
rior, și alte oficialități chineze au 
avut o întrevedere cu membrii dele
gației economice a R.F. Germania, 
condusă de Berthold Beitz, președin
tele Consiliului director al întreprin
derii vest-germane ..Fried. Krupp 
Ag“, aflată în vizită la Pekin.

„Ziua națională a mun
cii VOlUntare" desfășurat 

duminică în Chile. Tn cadrul acestei 
acțiuni, organizată sub deviza „Chile 
muncește pentru Chile", 3 milioane 
de cetățeni au participat voluntar 
la efectuarea unor lucrări din dife
rite ramurj sie economiei naționale. 
De asemenea, activitățile adminis
trative au continuat în mod normal.

0 delegație a C C. al 
P.S.U.G., condusă de E. Muchen- 
berf’or. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G.. a făcut o vizită 
în Belgia, la invitația Partidului So- . 
cialist Belgian. Delegația a avut con/ 
vorbiri cu copreședinții P. S. Be?v 
gian, Jos van Eynde și Andre Cools. 
De asemenea, oaspeții au avut o în
trevedere cu președ'ntele P. C. din 
Belgia, Louis van Geyt.

Rezultatele alegerilor di” 
Sirid. Zaza, ministrul sirian al 

afacerilor interne, a făcut cunoscute 
rezultatele parțiale ale alegerilor le
gislative siriene. O nouă consultare 
electorală urmează să aibă loc in
tr-un sector al guvernoratului Arte, 
unde rezultatele aleeorilor au fost 
anulate. Dintre cele 186 de locuri ale 
viitorului Consiliu al Ponorului, fo
rul legislativ suprem al tării, situa
ția a 164 a fost dcia clarificată. în 
cadrul noii formule parlamentare 
cand'dat'i prezentări dn Frontul Na
tional Progresist (F.N.P.) an cucerit 
Jo7 do locuri, dintre care 111 revin 
Partidului Baas (n*rtidi>l Pnvrr_ 
rămmt din anul l°R3t. 7 Part’duliii 
Comunist. 6 Uniunii Socialiste Arabe 
și 3 .Socialiștilor arabi.

PrR”edMo19 Nrtnn a Pr<?_ 
zentat Congresului un proiect dc 
lege dc alocații bugetare suplimen
tare, tntalizînd 2 miliarde dolari 
în vederea îndeplinirii obligațiilor 
monetare internaționale ale S.U.A.

Marea BrtTV'’ r; g-:rir 
au hotărît să reia relațiile diploma
tice, întrerupte din timpul conductu
lui arabo-israelian din iunie 1967.

La ora 19,00, ora 
Bucureștiului Conrad. 
Kerwin și Weitz au 
participat la o confe
rință de presă.

Incepind d„ luni, e- 
chinajul stației spa
țiale utilizează tele
scopul „Apollo", cel 
mai puternic aparat 
de acest fel lansat 
pină acum in spațiu, 
in vederea studierii 
Soarelui și a altor 
aștri mai îndepărtați.
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