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CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ

A LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIA

CHIMICA Proletari din toate țările, unitf-vă I

A DOUA ZI
A LUCRĂRILOR

In cursul zilei de marți, lu
crările Consfătuirii pe țară a 
lucrătorilor din industria chi
mică s-au desfășurat pe secții i 
organică și medicamente; me
talurgie neferoasă; petrochi
mie, fibre, mase plastice, cau
ciuc ; celuloză și hîrtie; în
grășăminte și anorganică ; me- 
cano-energetică.

în rapoartele de specialitate 
prezentate cu acest prilej s-au 
analizat pe larg rezultatele ob
ținute în decursul ultimilor ani 
în diversele sectoare ale in
dustriei chimice, unele aspecte 
negative ale activității atît în 
organele centrale de îndru
mare cît și în unitățile produc
tive și căile de ridicare con
tinuă a eficienței economice a 
acestei importante ramuri in
dustriale, de sporire a contri
buției ei la dezvoltarea gene
rală a economiei noastre na
ționale.

La dezbateri au luat euvîntul 
un mare număr de delegați-

muncitori, cadre tehnice ți de 
conducere din unitățile pro
ductive, specialiști din institu
tele de proiectări și cercetări, 
constructori de utilaje și ai 
noilor obiective chimice. Dis
cuțiile vii, creatoare, numeroa
sele propuneri și soluții izvo- 
rîte din experiența practică, 
examinarea în spirit critic a 
unor neajunsuri, sugerarea a 
numeroase soluții pentru înlă
turarea lor au constituit un e- 
ficient schimb de experiență, 
o contribuție remarcabilă la 
stabilirea problemelor ce tre
buie rezolvate în fiecare sector 
pentru ridicarea rapidă și sub
stanțială a activității în indus
tria noastră chimică.

Concluziile dezbaterilor pe 
secțiile de specialitate vor fi 
aduse la cunoștința tuturor 
participanților la Consfătuire 
în ședința plenară de închi
dere.

(Agerpres)

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Anton lonescu fi Aristicâ A- 
nițescu doi dintre lăcătușii 
care asigură buna funcționare 
a utilajelor de transport din 
cadrul întreprinderii miniere 

Rovinari (reg. Oltenia).
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Decorări la Consiliul de Stat
Marți la amiază, la Consiliul 

do Stat al Republicii Socialiste 
România, a avut loc solemnita
tea înmînării de ordine și me
dalii conferite de Consiliul de 
Stat unor muncitori, maiștri, teh
nicieni, ingineri, cercetători știin
țifici, proiectant!, pentru merite 
deosebite în dezvoltarea indus
triei chimice, cu prilejul Consfă
tuirii pe tară a lucrătorilor din 
această ramură.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
Gheorghe Gaston Marin, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice, Gheor
ghe Roșu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

„Ordinul Muncii* clasa a Il-a 
a fost acordat tovarășei Diaman
te Laudoniu. Cu „Ordinul Mun
cii* clasa a III-a au fost distinși
291 tovarăși: ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România”

clasa a V-a s-a acordat la 5 to
varăși.

Prin același decret a fost con
ferită „Medalia Muncii* unui 
număr de 405 tovarăși.

După înmînarea înaltelor dis
tincții tovarășul Chivu Stoica, în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
felicitat călduros pe cei decorați, 
urîndu-le sănătate, noi succese 
în activitatea lor consacrată dez
voltării economiei naționale.

Din partea celor distinși au 
luat euvîntul Adriana Militaru, • 
Ion Bălășoiu și Tănase Volintiru, 
care, mulțumind pentru cinstea 
acordată, au încredințat condu
cerea de partid și de stat că își 
vor consacra și în viitor toată 
puterea lor de muncă construirii 
socialismului în patria noastră.

După solemnitate, președintele 
Consiliului de Stat s-a întreținut 
călduros cu cei decorați.

(Agerpree)
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Vizităm Uzina „23 August" Ia 
sfîrșitul celei de a treia zile a 
programului de practică. în a- 
ceste ore de debut, după rosti
rea tradiționalului „Bine ați ve- 
nit“ avem prilejul să verificăm 
gradul de eficacitate al măsuri
lor organizatorice pregătitoare 
luate în uzină și în facultățile 
ai căror studenți au fost trimiși 
aici pentru practică. O colabo
rare anterioară bine susținută 
între comisia de practică a uzi
nei și delegații Institutului poli
tehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, Institutului de construcții 
și Institutului politehnic din 
Timișoara a făcut posibilă o 
judicioasă întocmire a grafice
lor de mișcare a studenților 
practicanți în secții și ateliere,

EXCURSIONIȘTI 

ÎN MUNȚII 

DIN NORDUL 

DOBROGEI

CONSTANTA (de la co
respondentul nostru).

La sfirșitul săptămtnii a- 
cesteia, oamenii muncii ve- 
niți în concediu pe litoral 
cor putea vizita munții din 
nordul Dobrogei. Renumiți 
pentru vechimea lor, aceștia 
vor incinta privirile turiștilor 
prin forța pe care o degajă 
marile lor nuclee de granit, 
resturi din semețul de odini
oară lanț al Hercinicilor. 
Excursioniștii vor acea, toto
dată prilejul să străbată un 
colț din pădurile de la Nicu- 
lițel, să se înfrupte din buca
te preparate după rețete spe
cifice nordului dobrogean și 
să soarbă un pahar din „vi
nul casei" oferit de podgo
riile întinse pe dealul Niculi- 
țel. Cu excursia aceasta, fili
ale O.N.T. Constanța inaugu
rează seria unor trasee noi, 
necunoscute vizitatorilor din 
ceilalți ani.

Elevi la munca
și odihna

în pădurea de la 
Niculîțel a fost or
ganizată o tabără 
școlară de muncă 
patriotică. De-a 
lungul celor două 
luni de vacanță.

aici urmează să 
creze în serii 
cîte 10 zile aproape 
200 de elevi din li
ceele raionului Tul- 
cea. Prima serie de

Iu
de

30 da elevi ți-a țl 
început activitatea. 
In tabăra de la 
„Cocoșul" se vor or
ganiza drumeții 
pentru cunoașterea 
împrejurimilor, pen
tru completarea ier
barelor, jocuri de 
orientare turistică

RECOLTA PLĂTEȘTE
DIJMÂ neglijentei

...Startul la recoltatul păioase- 
lor a fost luat și în „Dobrogea 
de aur“, cum, plastic, i-au îm
prumutat poeții numele ținutului 
dintre Dunăre și Mare de la spi
cul griului de secerat și de la 
strugurele sătul de soare. Com
binele sînt din nou în largul mă
rilor de gnu; sute de autoca
mioane cu arcurile lăsate sub 
povară, navighează din cîmp 
spre magazii. Rodul e bogat...

Vizitînd unități agricole din 
această regiune, am fost mar
torii începutului de bătălie, des
fășurării sale. La gospodăria a- 
gricolă de stat Hîrșova, distri
buite pe brigăzi și grupe de lu
cru, aproape o sută de combine 
recoltau din plin. După două 
zile de încleștare a forțelor» griul 
de pe o mie de hectare trecuse 
prin combinele lui Constantin 
Țuțuianu — la cei 18 ani ai săi, 
socotit nu numai mezinul gos
podăriei, dar și un foarte bun 
meseriaș — Radu Cojanu, Tu
dor Alexe, Nicolae Coman... Fie
care „bătuse’ cu combina pînă 
la 22—24 de mii kilograme. 
„Producția nu ne-a scăzut sub 
3 000 kilograme la hectar — ne 
spunea, cu vădită mîndrie, briga
dierul Pantelimon Corețchi. Spe
răm să încheiem cu cel puțin 
trei mii cinci sute ! Deocamdată 
ne străduim să adunăm în ma
gazii pînă și ultimul bob. Pof
tiți în urma combinelor ! N-o să 
găsiți nici măcar un spic, iar din
tre boabele ce-au pătruns în 
tobă, pînă la unul ajung în saci“.

în tarlalele vecine, cele ale 
cooperativelor agricole din Cio- 
banu, Ghindărești, Dăeni, Pe- 
ceneaga, Traian, Carcaliu și în 
alte o sută de locuri aceeași ma-

rimă încordare. Uriașul magnet 
— cîmpul — a adunat în a- 
ceste zile întreaga forță a Do
brogei ce ie pregătește pentru 
cea de a zecea aniversare a în
cheierii cooperativizării agricul
turii sale. întreaga recoltă de 
orz se află acum in magazii; 
griul de pe douăzeci și ceva de 
mii de hectare a luat, de ase
menea, drumul hambarelor. Cul
tura de mazăre concentrează, 
mai mult noaptea, rate de oa- (fontinuart

/n prima școală a vieții
— numită curent și cei 
șapte ani de acasă — 

printre multe alte lucruri fo
lositoare, mamele își învață 
copiii să fie prieteni cu apa 
și săpunul. Revistele ilustra
te, emisiunile de radio și te- 
levizune, teatrele de păpuși, 
editurile, își înscriu cu serio
zitate ca problemă tematică 
de prim ordin, curățenia, cea 
despre care o zicală nostimă 
spune că este mama sănă
tății. Se întîmplă uneori însă 
ca mama aceasta atît de ge
neroasă cu sănătatea noastră 
să aibă și fii vitregi, atunci 
cînd ei cresc mari.

Pe unul din aceștia l-am 
întîlnit zilele trecute în 
tramvaiul 13, la orele acelea 
de aglomerație cînd nu te 
mal gîndești cu compătimire 
la soarta sardelelor. Un in
divid îmbrăcat într-o salo
petă murdară își făcea loc 
printre călători, lăsîndu-le 
ca amintire urme de loc fine 
de ulei mineral.

— Fii atent tovarășe, îmi 
murdărești hainele — a în
drăznit pînă la urmă cineva 
să-l admonesteze.

— Dacă nu-ți convine, n-ai 
decît să-ți cumperi mașină...

— Ai putea să umbli cu 
haine curate — intervine o 
altă voce.

— Eu sînt muncitor, tovă- 
râșele... vin de la „șaibă-...

Moment de tăcere. Omul 
de la „șaibă" privește a- 
menințător. Cineva însă nu 
se lasă intimidat de poziția 
„tare- a turbulentului Luat

NESPĂLATUL
DIN
TRAMVAI

De ce stau sub cheie
particulară

bunuri obștești ?
Speram, In momentul in car» 

interveneam luind apărarea co
mitetului comunal Cotnari al 
V.T.C. împotriva directorului 
căminului cultural care interzi- 
sese acțiunea organizației, ru- 
pîndu-i afișul prin care o făcea 
cunoscută, să nu ne mai întil- 
nim cu asemenea situații.

Oltenești (raionul Huși), du
minică 11 iunie a.c. Lipsind di-

—v,.
prin etr 
că fi V

* in

ecosdă tmpe

IOK CHIRIAC
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din scurt, pretinsul muncitor 
care venea de la „șaibă- s-a 
dovedit a fi un oarecare me
canic auto particular, din 
aceia care repară vehicule la 
domiciliul clienților.

Eugen Sanda, salariat la 
Institutul de studii și pro
iectări hidroenergetice — 
cel care a intervenit punîn- 
du-1 la punct pe Individ, ne 
mărturisește că nu este pen
tru prima oară cînd asistă la 
asemenea scene.

— Să călătoriți o dată în 
tramvaiele care deservesc 
marile șantiere ale Capitale:. 
După două sau trei drumuri 
ești nevoit să-ți duci hainele 
la spălătorie. Trebuie odată 
și odată făcut ceva cu cei 
care își scuză lipsa de bun 
simț și murdăria de pe hai
ne. prin faptul că vin de la 
muncă. Noi toți sîntem mun
citori și tocmai de aceea ne 
respectăm pe noi, pe seme
nii noștri și nu ieșim în lume 
cu hainele de lucru—

11 ascultăm sfatul și lati
ne la capătul tramvaiului 25, 
în noul și modernul cartier 
Militari. Un întreg complex 
de șantiere — dintre care 
cele mai multe aparțin

ATANASIE TOMA

Punct turistic pe Valea Gur- 
ghiului (regiunea Mureș-Au

tonoma Maghiară)

încă înaintea sosirii acestora. 
De asemenea, activitățile orga
nizatorice inițiale — eliberarea 
legitimațiilor, a abonamentelor 
de transport, repartizarea fiecă
rui student în echipe și la ma
șini — au putut fi efectuate cu 
maximă operativitate, ușurînd 
integrarea imediată în progra
mul efectiv de practică. Desi
gur, sustragerea de la colabora
re a unuia din cei doi factori 
responsabili pentru calitatea or
ganizării și desfășurării practi
cii are consecințe negative. Pre
vizibile cu un timp în urmă, 
ele sînt acum reale. Institutul 
politehnio din Cluj a încheiat 
cu uzina o convenție pentru 
practica unul număr de 30 de 
studenți ai Facultății de elec
tromecanică. Solicitate repetat, 
cu insistență de comisia de 
practică, n-au sosit nici azi pro
grama și tabelele nominale pen
tru acest grup de practicanți. 
încă neprezentați în uzină — 
studenții, dar și cadrul didac
tic delegat să-i îndrume — sîm- 
bătă 1 iulie, aceștia vor fi pri
vați și după sosire de alt nu
măr important de ore efective 
de practică, deoarece studierea 
programei, alegerea celor mai 
potrivite locuri de muncă pen
tru realizarea obiectivelor ei, 
întreaga suită de măsuri orga
nizatorice necesare integrării 
în programul de activitate al 
secțiilor, pretind acum o cheltu
ială mai mare de timp și ener
gie. Acest efort de prisos va 
sustrage pe de altă parte mem
brii comisiei de practică de la 
îndeplinirea sarcinilor concrete, 
pretinse de controlul și îndru
marea eficace a studenților 
practicanți care și-au început 
deja activitatea.

Nu este aceasta însă singura 
absență. Mai lipsesc din uzină 
— nu se știe de ce — 20 de stu- 
denți (adică 50 la sută din prac
ticanți) de la Institutul de ști
ințe economice, un cadru didac
tic permanent prezent care să 
le conducă activitatea. Mai con
semnăm nedumeriți — după a- 
ceste prime zile — ignorarea în
datoririlor de îndrumători „ ai 
unor grupe de practică de către 
trei cadre didactice ale Politeh
nicii bucureștene. Practica, e 
drept, a început și fără dinșiî. 
Totuși studenții simt nevoia în
drumărilor și a exemplului per
sonal.

ION TRONAC
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DEZVOLTAREA INDUSTRIEI CHIMICE Șl SARCINILE CE REVIN ACESTEI RAMURI
DIN DOCUMENTELE CONGRESULUI AL IX-LEA AL P. C. R.

Raport prezentat de tovarășul Gheorghe Gaston Marin
Raportul a arătat că profun

da revoluție tehnica-științifică, 
care caracterizează epoca 
noastră, a conferit industriei 
chimice un rol deosebit de im
portant în ansamblul progre
sului industrial mondial. Ea a 
devenit un factor de bază al 
dezvoltării producției materia
le, al Introducerii progresului 
tehnic, al creșterii productivi
tății muncii sociale.

Școala românească a ridicat 
savanți cu renume în dome
niul chimiei, o pleiadă de in
gineri și chimiști deschizători 
de drumuri în această ramură 
a știintej și tehnicii. în tezau
rul universal al cuceririlor ști
ințifice și-au adus o prețioasă 
contribuție numeroși chimiști 
români, printre care Ștefan 
Micle, Alexe Marin, Carol Da- 
villa, Petru Poni, Constantin 
tstratl, Gheorghe Spacu, Radu 
Cernătescu și alții. Remarcabi
lul om de știință Nicolae Teclu 
1 anticipat, cu aproape un se
col în urmă, necesitatea creării 
ji dezvoltării acestei ramuri 
centru avîntul economiei na
ționale. Cu toate acestea, in- 
lustria chimică reprezenta în 
1938 numai 2,7 la sută din va- 
oarea producției globale in- 
iustriale a țării.

A revenit Partidului Comu
nist Român misiunea de a tra
sa, încă în primii ani ai in
dustrializării socialiste, liniile 
lirectoare de dezvoltare a in- 
îustriei chimice care să satis- 
’acă necesitățile multiple ale 
economiei naționale în plin 
ivînt, să asigure valorificarea 
luperioară și complexă a re
surselor naturale. Prin aloca- 
■ea unor fonduri de investiții 
rare au crescut an de an, în 
cerioada 1950—1965 au fost 
construite și date în funcțiune 
140 întreprinderi și secții noi. 
Dispunem astăzi de o industrie 
chimică modernă, în plină 
iezvoltare, in care sînt repre- 
centate toate subramurile ei 
cunoscute pe plan mondial ; 
ca realizează peste 6 000 de 
produse.

Principala atenție a fost a- 
cordată petrochimiei, căreia 
-au fost alocate aproximativ
10 la sută din fondurile de in
vestiții ale ramurii. Prin a- 
ceasta s-au pus bazele dezvol- 
.ării industriei îngrășăminte- 
or. fibrelor și firelor chimice, 
nașelor plastice și rășinilor 
lintetice, cauciucului sintetia
11 unei game variate de alte 
șroduse chimice. Importante 
onduri de investiții au fost 
ilocate pentru construirea 
mor mari combinate de celu- 
oză Și hîrtie și uzine de me- 
calurgie neferoasă.

în continuare, raportorul a 
lubiiniat că, deși producția 
jlobală a industriei chimice a 
crescut în perioada 1950—1965 
htr-un ritm mediu anual de 
!2,3 Ia sută, producția și con
sumul la numeroase produ
se se situează în urma unor 
ări cu industrie chimică pu- 
:ernică. Aceasta arată că rit- 
nul înalt de creștere trebuie 
nenținut și în viitor, pentru a 
ijunge din urmă țările dezvol- 
ate în acest domeniu impor- 
ant al producției mondiale.

Potrivit direcțiilor de dez
voltare stabilite în raportul 
prezentat de tovarășul Niaolae 
Deaușescu, secretarul general 
ti Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a Congresul al IX al par- 
idului, industriei chimice 
i revin sarcini Importante 
n vederea satisfacerii ne
voilor agriculturii eu îngră
șăminte, biostimulatori, a cerc
ilor de fibre ale industriei 
extile, a nevoilor de produse 
tie industriei de medicamente 
fi bunuri de consum pentru 
populație. Planul cincinal pre
vede o creștere a producției 
flobale a industriei chimice — 
rrclusiv a celei de celtWoză, 
lîrtie și metale neferoase — 
lie 2,4 ori în 1970 față de ni- 
relul anului 1965, corespunză- 

unui ritm mediu anual de 
14 la sută, superior ritmului 
mediu al producției industria- 
,«. La nivelul anului 1970 vom 
produce 1 328 000 tone îngră
șăminte substanță activă, 
83 000 tone de fire și fibre chi
mice, 241 000 tone de mase 
plastice și rășini sintetice, 
S0 000 tone de cauciuc sintetia 
ți cantități sporite la toate 
•elelalte produse.

Creșterea producției va fi 
Însoțită de unele schimbări în 
structura nomenclatorului de 
produse, corespunzător cerin
țelor consumului intern și ex
portului. Se vor fabrica sorti
mente mai eficiente, cum sînt 
ureea, îngrășăminte «omplexe 
azot-fosfor-potasiu în compo
ziții variate, se va îmbunătă
ți raportul dintre elementele 
nutritive ale îngrășămintelor, 
mărindu-se ponderea azotului, 
corespunzător cerințelor agri
culturii noastre.

O dezvoltare susținută va 
cunoaște producția de mase 
plastice și rășini sintetice, de 
fibre și fire sintetice, va spori 
considerabil producția de auxi
liari textili și pentru pielărie, 
se vor fabrica noi clase de 
coloranți cu aaracteristici su
perioare. Prin modernizarea 
industriei de medicamente se 
vor înlocui numeroase produ
se din import «u produse indi
gene. creîndu-se disponibilități 
și pentru export. Industria 
metalurgiei neferoase va trece 
la g Yslorțficgr^ Cgmjțjexl t 

concentratelor șl a bauxitelor. 
Vor continua eforturile pentru 
sporirea considerabilă a pro
ducției de celuloză și hîrtie. 
Cerințele populației vor fi mai 
bine satisfăcute prin creșterea 
producției de bunuri de con
sum chimice, care vor fi rea
lizate în noi sortimente și în- 
tr-o gamă variată.

Relevînd faptul că actuala 
consfătuire reprezintă încă o 
dovadă a preocupării și spriji
nului permanent pe care par
tidul și guvernul îl acordă dez
voltării industriei chimice, în
drumării continue a activității 
lucrătorilor ei, vorbitorul a 
arătat că analizele făcute în 
întreprinderi ca și măsurile ce 
se vor stabili în urma dezba
terilor consfătuirii, vor contri
bui la îmbunătățirea activității 
viitoare, la elaborarea planului 
pe anul 1968 șl a planului cin
cinal 1971—1975, la care se lu
crează în prezent.

Infățișînd bilanțul rezultate
lor obținute pînă acum de lu
crătorii din industria chimică 
în îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin din- planul cincinal, ra
portorul a arătat că, în 1966, 
producția globală planificată a 
fost realizată în proporție de 
101,3 la sută, productivitatea 
muncii — de 101,4 la sută, iar 
beneficiile — de 110,1 la sută. 
Și în prima jumătate a aces
tui an, producția globală in
dustrială a înregistrat un ritm 
înalt de creștere fată de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut, respectiv de 20,5 Ia 
sută, planul fiind realizat în 
proporție de 101,4 la sută. In 
același timp, planul pe 1966 nu 
a fost realizat la îngrășăminte 
chimice, decît în proporție de 
83, 6 la sută, la cauciuc sinte
tic, de 86,5 la sută, la polieti
lenă de 94 la sută etc. A- 
ceastă situație a croat greutăți 
agriculturii, unor întreprin
deri textile și din alte ramuri 
ale Industriei prelucrătoare.

Pe baza măsurilor luate la 
unele întreprinderi în urma 
analizei făcute de conducerea 
de partid, la Combinatul de 
cauciuc sintetic și produse pe
trochimice din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Uzina de fibre 
sintetice Săvinești. Combinatul 
chimic Borzești și aitele situa
ția producției s-a redresat In 
alte unități însă, printre care 
Combinatul chimic Craiova, 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele. 
Combinatul de celuloză si 
hîrtie Călărași, continuă să se 
înregistreze rămîneri în urmă 
fată de plan.
_ Existenta unor restanțe de 
producție si la livrarea de în
grășăminte. fire și fibre chimi
ce. coloranți si auxiliari pentru 
textile și pielărie, celuloză si 
hîrtie obligă întreprinderile 
producătoare sl Ministerul In
dustriei Chimice să ia măsuri 
hotărîte per.tru recuperarea 
acestor datorii.

Nomenclatorul produselor 
chimice rămîne ia urmă și față 
de cerințele crescfnde ale 
populației, care solicită o va
rietate mai mare de detergent!, 
articole din mase plastice, in
secticide si alte produse chi
mice. Pe de altă parte, nu s-au 
avut în vedere unele produse 
chimice intermediare, auxilia
re, catalizatori și altele, ce ar 
putea fi produse de industria 
noastră și care încă se impor
tă.

Vorbitorul a subliniat apoi 
că. deși volumul exportului de 
produse chimice a crescut in 
anii 1900—19*5 de aproape * 
ori. Iar ponderea sa în expor
tul total al țării a ajurs la a- 
proape 7 la sută, totuși el nu 
se ridică încă la nivelul posi
bilităților actuale ale indus
triei chimiee. Trebuie să lu
crăm in așa fel incit calitatea 
produselor chimice livrate ia 
export, promptitudinea cu ca
re răspundem cerințelor co
merțului exterior, în condiții
le accentuării concurentei pe 
piață, să creeze relații trainice 
și lărgite pentru desfacerea 
produselor chimice românești, 

ne creșterea rolului Ministeru
lui Industriei Chimice și al 

vitatea de comerț exterior. In 
crearea de legături directe cu 
clienții externi.

Dificultățile care au dus la 
nerealizarea planului de pro
ducție la unele produse Im
portante sînt determinate în 
primul rînd de neatingerea 
unor capacități de producție ia 
termenul planificat — îngră'ă- 
mintele la Craiova și Tr. Mă
gurele, fibrele și firele chimice 
la Brăila, celuloza și hîrtia ta 
Călărași, polietilena la Brazi, 
plumbul la Copșa Mică.

Direcțiile generale din mini
ster și conducerile întreprin
derilor trebuie să treacă cu 
toată hotărîrea șl răspunderea 
la aplicarea măsurilor stabili
te la fiecare unitate și produs 
pentru a se asigura, în cel mai 
scurt timp, nu numai intrarea 
în condiții normale de func
ționare a instalațiilor și înde
plinirea exemplară a sarcini
lor de producție planificate, 
ci și recuperarea restanțelor. 
Ministerul Industriei Chimice 
trebuie să acționeze cu mai 
multă perseverență, să apele
ze la un cera mai larg de spe
cialiști, la oameni de știință, 
profesori și, la nevoie. Ia spe
cialiști străini, pentru a scurta 
la minimum durata înlăturării

dificultăților care apar în pro
ducție.

Exigența beneficiarilor în ce 
privește calitatea și competi
tivitatea produselor chimice — 
■ arătat vorbitorul — este în 
continuă creștere. Unele între
prinderi insă nu acordă întrea
ga atenție ridicării nivelului 
calitativ al produselor. In cinci 
luni din acest an, pe întregul 
minister, valoarea produselor 
refuzate pentru calitate neco
respunzătoare s-a ridicat la 
22,5 milioane lei. Slaba exigen
tă a unor servicii de control 
tehnic de calitate din între
prinderi este încurajată de mi
nister și de conducerile între
prinderilor, care nu au luat 
la momentul potrivit măsuri 
energice pentru curmarea aba
terilor eonstatate.

Eforturile întreprinderilor 
trebuie să se îndrepte nu nu
mai spre obținerea de produse 
conforme cu standardele în vi
goare, care In unele cazuri 
sînt depășite, cî spre fabr-ca- 
rea de produse cu caracteristici 
similare celor obținute în ță
rile cu industrie chimic* dez
voltată, pentru a tMT.ee coe.ctx» 
cu acestea pe piețe externe.

Diversificarea domenfifar 
de utilizare a produselor chi
mice noi și în special a maselor 
plastice, rășinilor «ir: etice. fi
brelor chimice, implici o mat 
strînaă colaborare între eor&s~ 
materii acestor produse si spe
cialiștii industriei chimice, 
pentru a stabil: folosirea tar 
cu maximum ce randament, 
evitîndu-se reclamați: care 
provin uneori dintr-o un., zare 
incorectă a acestora

problemă

«Bbsnarh

Raportorul s-a ocupat în 
continuare de problemele ex
ploatării și întreținerii poten
țialului tehnic existent in in
dustria chimică, . 
fundamentală care condițio
nează desfășurarea normală 
a producției, realizarea para
metrilor proiectați, asigurarea 
unei înalte eficiente econo
mice. In această privință în
treprinderile mai vechi, con
solidate, dispun de un per
sonal tehnic experimentat, 
care dovedește competență și 
maturitate în exploatare. Ace
eași situație se întâlnește și 1* 
majoritatea întreprinderilor 
noi, recent puse în funcțiune. 
Ia care a existat o preocupare 
corespunzătoare pertr* recru
tarea *1 pregătirea radretar. 
Vorbitorul a citat apoi neo- 
țu-mai care «a avut tea la 
C—Shi .a-u. pr*■ iw~ Plo
iești. ia «ifaa JJarrobtena”. 
la Combtnarid de rel -tac* S 
hîrtie Cătă-ari. tVomăararai 
de ingrășăm -’e Turna Mă- 
rirai*. C
Craiova. In aceste «s tast da
torită tas fta-e-te- caiT-rt-i > 
persona, —te p slabes
zări ■ ptoJji**ef * ■ șș~- 
cn. s-a: tarea scree eazurt ăe 
expioatare serorespamătnare 
a tateaMfitar a de aeresper- 
tare a Csr pune «etnaiaenre. 
care au dnermsaa: avar-: a 
accidente te*— ce. secta- te 
instala- tar. ac see wrc£ de 
consecințe — rr-se r-ir~> de 
plan P chel: aed sapEznee- 
tare. Capactatite rar ale 
instala: trior dm teefuses-a 
chimic*, — terăepeuăeuta la
tre secții k «xr-« cccoă- 
r.ate trap' te* ții <■ ătratel 
pac. bere p t acare eerr^tEet 
aa'fanate de intre* «e le fa 
funcționarea acestora. Mutae 
opriri p deregMet re proce
sului tetnc4oe* a • - ta —ti 
avanilor In -.raldțfiSe ener
getice proprii 
lor din suttsui caerperia na
tional Numai ia etnoi ana
lul 19» au arat loa 50 în
treruperi. *te care 39 la rută 
în tr.statatale energetice ale 
combinatei sr rt'mce

Analiza acdder.tetar d *- 
variilor a arătat Inc* o dată 
că se impune etaborarea onor 
norme stricte de exploatare 
și de intervenție urmate de 
controlul riguros a continuu

Vorbitorul t-a ocupat apoi 
pe larg de mijloacele de 
menținere a potențialului de 
producție al instalațiilor, sub
liniind importanța executării 
în cele mal bune condiții 
tehnice a reviziilor șl repa
rațiilor, planificării lor judi
cioase și scurtării termenelor 
de imobilizare a instalațiilor 
pentru reparații și revizii.

Varietatea mare a utilaje
lor cu care a fost dotată in
dustria chimică în ultimii ani 
a mărit considerabil necesa
rul de piese de schimb — a 
spus vorbitorul. Proiectarea 
și asimilarea în țară a piese
lor de schimb pentru indus
tria chimică, sarcină care re
vine în primul rînd Ministe
rului Industriei Chimice, vor 
trebui să fie mai bine orga

nizate, utilizîndu-se întreaga 
capacitate de producție a 
atelierelor de întreținere exis
tente. De asemenea, se im
pune urgentarea construirii 
uzinei prevăzute în planul 
cincinal în acest scop. Tot
odată, este de cea mai mare 
însemnătate înfăptuirea ne
întârziată de către Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, îa colaborare cu Mi
nisterul Industriei Chimice, a 
măsurilor stabilite de condu
cerea de partid, de a se pro
duce și tipiza treptat «perete 
de măsură și control necesare 
chimiei și altor ramuri in
dustriale Vorbitorul a arăta* 
ci Intrudt o serie de utilaje 
au fost scoase din funed-re 
înainte de durata normală de 
ies viciu datorită cuvodări. 
problemele de combatere s 
cororiun.; îttwu să-s: d- 
sească ua loa wgMriar.: ia 
rereriarv ta proMctarc. fa ale
gere* celor bene sotta^ 
uail>««u. te aWiTi'f de

Metal rpv a cceftrdsor “o-

F i n traducerea la artiaj

■tar st

3»

«ees*. seu an ii d pfa* da 
rfac-dere Sta partea bene- 
ficterfter. proeca.-t-tar. rtrr- 
rre rtorftar t f j— vreâor de

IsWșri* ia mtiăd pro- 
r st de tavT»r re fa ctr-nie 
esce eccd - sear-L ca și fa alte 
mart ala iatfustiie într-o 
astsiaă havlriloara ia acrivi- 
ta-ea twcrăscctar dir. pro:ee- 
tare. —darea protectan-
tQar tfa aste ca a:ît
mrt mare, aa e® prin speai- 
firul acestei tadcfrd, proce
deu! tatmo’ogta a'ea, capaci
tatea «f nl .eJuf tehr.la al in- 
stalatnlor. desarnuaă de la 
început rezaitateie tehnice și 
eeoooadce. medul de organi
zare a producției și a muncii,

-.ța economică 
l acest sens, 

jmopr
■ o au facă din 

și ul- 
udiilor 
egerea 

ce celor
, stabRirea mă

rimii optime a capacității de 
producție, adootarea de so
luții constructive cit mai eco
nomice, in orimul rînd prin 
montarea utilajelor în aer li
ber. executarea de eonstruct.il 
ușoare, scurtarea la maxi
mum a lungimii rețelelor de 
conducte și cable, comasarea 
diferitelor secții, reducerea 
consumului de metal. Un 
exemplu în eeea ee privește 
alegerea pentru noile obiec
tive. a unor Instalații care au 
la bază eele mai moderne 
procese tehnologice, amplasate 
pe platforme eu profil com
plex, îl constituie una din 
fabricile platformei de la Pi
tești, care permite realizarea 
instalației eu un tonaj și o 
suprafață redusă la jumătate 
față de eea existentă în fune- 
țiune la Săvinești și cu un 
preț de cost de aproape 3 ori 
mai redus.

Indicațiile date de condu
cerea de partid de a se con
strui noi «omplexe industriale 
mari — a spus vorbitorul — 
corespund caracteristicii In

dustriei ehimice moderne de 
a asigura pe această bază 
cele mai reduse costuri de 
producție, pentru a putea 
concura cu succes pe piața 
internațională. Construirea de 
capacități optime de produe- 
ție, realizarea de complexe 
mari industriale asigură • 
colaborare și elasticitate ma
ximă în producția secțiilor 
și o prelucrare dt mai înaltă 
a materiilor prime. Uneori 
insă se piar.lfieă și eonstruiesa 
la etape scurte, capacități de 
producție limitate. Dac*, de 
pildă, te locul celor trei in- 
Ralații de metanol da t«Nl 
»•*• g lease teoeae. s-ar 
f ‘.iMisuidî o singură insta
lație mare de acest gen, ia- 
wstitia specrfic* ar I! tost 
■e red-ai w efidacs eco-

Carrecărita p experimentările 
«* revijl unităților 

nrettre ie rerretare te insta
la* păac. to rare caeituieii- 
je si rac-crCe sînt limitate. 
Eternele strirae să-și fac* »- 
aemeaea experfasentări s> cer- 
retăr. pe rtae’tuia li lor. Plă
tind prebd enavenit. înțele
gem vă ai se livreze instalații 
verif :ate. ea ntîlaje puse la 
punch care te scurt timp să 
atingă top parametrii prevă
zut: ta contiach

Defitaentele amintite pu
teau fi înlăturate dacă pro- 
spectarea p.eții și contracta
rea instala iii’or se făceau cu 
mal mult simț de răspundere, 
în urma unui studiu temei
nic d e sperie nței firmelor 
furtuznare. al condițiilor de 
funcționare a instalațiilor, 
pentru a se putea stabili în 
contracte clauze și garanții de 
livrări corespunzătoare, obli
gatorii pentru furnizori.

In activitatea de tnvestițlt 
s-au făcut puternic simțite în 
anii din urmă efectele predării 
cu întârziere a proiectelor, ale 
r.erespectării ordine! de ela
borare a documentațiilor în 
raport cu cerințele execuției, 
precum și unele omisiuni sau 
refaceri. Toate acestea au a- 
vut ca principal efect întâr
zierea unor lucrări de con- 
itrucții-montaj, decalarea ter
menelor de punere în funcțiu
ne. executarea de lucrări su
plimentare.

Persistă încă serioase lipsuri 
în ce privește amplasarea o- 
biectivelor, folosirea terenu
rilor, în special a acelora des
tinate agriculturii și sectoru
lui forestier. Aceste neajun
suri s-ar putea evita prin 
practicarea soluțiilor pe ver
ticală, gruparea clădirilor, re
ducerea suprafeței construcții
lor administrative și auxiliare, 
folosirea de terenuri mai pu
țin productive. Institutele de 
proiectări, în colaborare cu 
conducerile întreprinderilor, 
sînt chemate să reglementeze 
și o altă problemă vitală pen
tru economie, aceea a împie
dicării impurificării apelor și 
aerului de către unitățile chi
mice. Este necesar ca proiec- 
tanții să prevadă In mod obli
gatoriu în studiul tehnlco-e- 
conomic soluțiile și sumele ne
cesare stațiilor de epurare și 
recuperare a substanțelor utile 
care să fie puse în funcțiune 
o dată cu instalațiile pe care 
le deservesc.

Cerințele specializării și s- 
profundării aspectelor tehni- 
co-economice ale proceselor 
tehnologice, precum și nece
sitatea unei concepții mai ra
ționale și mai economice a lu
crărilor de construcție. Impun 
studierea degrevării institute
lor de proiectare din chimie 

de sarcina elaborării docu
mentației de execuție pentru 
construcții ți montaj. Acestea 
ar putea fi făcute de un in
stitut specializat pe lingă Mi
nisterul de Construcții pentru 
Industria Chimică și Rafină
rii, care ar avea astfel posi
bilitatea de a raționaliza ți 
tipiza construcțiile ți lucrările 
de montaj.

Alături de proiectare, execu
ția este chemată să asigure 
termene cit mai scurte ta con
strucția. montajul și darea In 
funcțiune a instalațiilor chimi
ce. Ia țara noastră, termenele 
de execuție ale unor lucrări 
de iaveștiție tint iacă mult 
prea '.ungi. Avantajele scurtă
rii duratei de execuție sînt 
multiple și incontestabile Pu- 

aii de îngrășăminte de la Cra
iova cu trei luni mai devre
me ar duce Ia o producție su- 
pLmentară de 75 000 tone uree 
F 75 8*0 tone azotat de amo
niu. a căror valoare se ridică 
la 380 mil Ioane let Se impun, 
deci, măsuri pentru ca lucră
rile de investiție să fie pregă
tite din timp, pentru a se crea 
un decalaj suficient între în
tocmirea documentației și În
ceperea construcției, perioadă 
în care să se facă toate co
menzile de utilaje provenite 
din țară ți din import, să se 
asigure o aprovizionare co
ordonată ți ritmică. Aceasta 
va permite, concomitent, folo
sirea rațională a forței de 
muncă, pregătirea din timp a 
cadrelor de muncitori cali
ficați. Totodată, este necesar ca 
Ministerul de Construcții pen
tru Industria Chimică și Rafi
nării să studieze experiența 
țărilor avansate în specializa
rea mai adincă a unităților de 
execuție.

Subliniind sarcina ce revine 
constructorilor de a asigura 
realizarea ritmică și la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor, ra
portorul a amintit apoi unele 
greutăți determinate de întâr
zieri în primirea documenta
țiilor. de lipsa unor materiale 
și de sosirea eu întârziere a 
unor utilaje tehnologice. Pe de 
altă parte, pe unele șantiere 
persistă neajunsuri provocate 
âe constructori.

Calitatea întregii activități 
de investiții trebuie să fie a- 
preciatâ pozitiv numai atunci 
dnd la obiectivul respectiv 
•-au atins toți parametrii pro
iectau la termenul planificat, 
rtad iawitia asirură eficien
ța seor.tatâ. Efarturue Ocu:e 
de stal prin alocarea fonduri
lor de investiții industriei chi- 
m ce obligă lucrătorii din a- 
eeastă ramură să-ți mobilizeze 
toate forțele pentru a pune la 
dispoziția economiei naționale, 
la termenele planificate, pro
dusele și acumulările prevă
zute.

In continuare, vorbitorul * 
arătat că planul cincinal pre
vede o creștere a productivită
ții muncii în 1970 de 67,4 la 
suta față de 1955. In anul 1966 
această creștere a fost de 14,2 
la sută, obținîndu-se astfel cir
ca 64 la sută din sporul de 
producție, reducerea prețului 
de cost ți însemnate beneficii 
peste plan. Anul trecut, pro
dusul net realizat de un sala
riat în industria chimică a spo
rit eu peste 20 la sută față de 
anul precedent.

Cu toate acestea, față de po
sibilitățile create prin înzes
trarea tehnică a muncii, se în
registrează încă rămîneri în 
urmă. Principala cauză a ne- 
realizării productivității mun
cii la o serie de instalații o 
constituie depășirea numărului 
personalului prevăzut in pro
iecte.

Creșterea eficienței activi
tății economice trebuie să se 
concretizeze în reducerea chel
tuielilor de producție, în spori
rea acumulărilor socialiste. In 
primele einci luni ale acestui 
an, în industria chimică s-au 
realizat beneficii peste plan 
de 143 milioane lei. Acesta 
este, în primul rînd, rezultatul 
acțiunii de rentabilizare a pro
ducției, inițiată de conducerea 
partidului nostru, caie a supus 
unei aspre critici practica pier
derilor planificate din econo
mia națională. Pentru realiza
rea acestei sarcini, în cadrul 
întreprinderilor Ministerului 
Industriei Chimice, care fabri
că o serie de produse cu pier
deri, se desfășoară o intensă 
acțiune de rentabilizare.

Analiza consumurilor de ma
terii prime arată «ă ele sint 
încă ridicate la unele pro
duse ; de asemenea, se în
registrează frecvente depă
șiri ale consumurilor spe
cifice. In anul 1966, la a- 
proape 30 la sută din to
talul de 189 norme de con
sum urmărite prin planul de 
stat și departamental s-au în
registrat depășiri reprezentând 
o valoare de peste 66 milioane 
lei. Aceste consumuri inadmi
sibile de materii prime și ma
teriale ridică cheltuielile de 
producție, încarcă nejustificat 
balanțele materiale, sustrag în
semnate resurse care ar putea 
fi supuse procesului de valori
ficare superioară, micșorează 
posibilitățile de creștere a pro
ducției și duc la importuri su
plimentare. Ministerul și con
ducerile întreprinderilor tre
buie să pună capăt neîntârziat 
acestor stări de lucruri. De a- 
eeste pierderi trebuie să răs
pundă nu economia națională. 

ci acei care le provoacă și le 
tolerează.

O contribuție importantă la 
creșterea eficienței economice 
a industriei chimice va trebui 
să o aducă acțiunea de orga
nizare științifică a producției 
și a muncii, în curs de desfă
șurare. întrucit în industria 
chimică organizarea fluxului 
tehnologic are loc o dată cu 
proiectarea și construirea in
stalațiilor. activitatea pentru 
organizarea științifică a pro
ducției ți « muncii trebuie să 
fie concentrată spre folosirea 
completă a utilajelor și instala
țiilor și depășirea capacității 
lor de producție, optimizarea 
proceselor tehnologice, mai 
buna folosire a timpului de 
lucru. Rezultatele obținute pî- 
nă in prezent, deși incomplete, 
scot în evidență mari rezerve 
în cadrul fiecărei întreprin
deri.

Concentrarea industriei chi
mice în unități mari cu profil 
complex — « spus vorbitorul 
— impune adaptarea organi
zării si conducerii acestora la 
condițiile nou create, înlătura
rea unor structuri organizato
rice depășite, organizarea pe 
baze științifice a sistemului in
formațional în cadrul între
prinderilor In prezent, un vo
lum mare de informații cir
culă între întreprinderi și mi
nister privind probleme care 
ar trebui și pot fi rezolvate ia 
nivelul întreprinderii ; în 
schimb, în minister nu sînt 
dezvoltate suficient sectoa
rele de studii tehnice șl 
conjuncturale, pentru stabi
lirea celor mai juste direc
ții șî proporții de dezvoltare 
în perspectivă a industriei chi
mice.

Creșterea eficienței economi
ce obligă la formarea și înră
dăcinarea unor metode de lu
cru bazate pe evaluarea critică 
a rezultatelor soluțiilor adop
tate în problemele complexe 
ale investiției, producției și 
desfacerii produselor, pe com
pararea în permanență a va
riantelor posibile și alegerea 
celei optime.

In raport au fost abordate 
pe larg și problemele califică
rii cadrelor. Formarea unui 
număr mare de cadre într-un 
timp relativ scurt — a spus 
vorbitorul — a cerut eforturi 
deosebite Analiza activității 
de pregătire și formare a ca
drelor a scos însă la iveală se
rioase lipsuri în re privește 
s*abilirea structurii ț>e specia
lități a personalului, exis'enta 
unor programe școlare incom
plete. contro’ul redus din par
tea conducerilor întrenrinderi- 
lor asupra selecționării cadre
lor didactice, asupra calității 
cursurilor. Datorită calificării 
înguste a muncitorilor opera
tori, în prezent un număr ne
justificat de mare de munci
tori de întreținere lucrează di
rect în secțiile de producție. 
Trebuie studiată de către Mi
nisterul Industriei Chimire 
problema îmbunătățirii pro
gramelor analitice ale școlilor 
profesionale și de maiștri în 
vederea lărgirii cunoștințelor 
în domeniul mecanicii, energe
ticii, aparatelor de măsură și 
automatizare. Totodată, merită 
să fie examinată de Ministe
rul Invățămîntului. în colabo
rare cu Ministerul Industriei 
Chimice, problema accentuării 
pregătirii electromecanice si în 
domeniul automatizării a vi
itorilor ingineri chimiști.

In majoritatea întreprinde
rilor chimice există posibilita
te ca maistrul să devină ca
drul de bază în organizarea, 
supravegherea și conducerea 
instalațiilor. De aceea, este ne
cesar ca un număr din ce în 
ce mai mare din muncitorii cu 
experiență și înaltă calificare 
să fie îndrumați să-și comple
teze cunoștințele tehnice în 
școlile de maiștri. Din lipsa 
maiștrilor cu pregătire cores
punzătoare. conducerea schim
burilor este încredințată ingi
nerilor, ceea re duce la o fo
losire incompletă a cajacitățil 
lor tehnice. Peste 5n ia sută 
din numărul cadrelor cu pre
gătire tehnică superioară lu
crează direct în exploatarea 
Instalațiilor, ceea ce restrînge 
posibilitatea folosirii lor in 
munca de concepție, de per
fecționare tehnologică, de ana
liză a căilor de sporire a pro
ducției și a eficienței economi
ce a acesteia. Există un ranort 
nesatisfăcător între numărul 
inginerilor chimiști, pe de o 
parte, și ingineri mecanici si e- 
nergetici, pe de altă parte. în 
defavoarea celor din urmă. O 
proporție necorespunzătoare 
există și între ingineri și eco
nomiști, în special în institu
tele de proiectări. Prin planul 
de pregătire a cadrelor pentru 
perioada următoare vor tre
bui eliminate aceste anomalii.

In actualul eincinal, numă
rul salariaților din industria 
chimică urmează să crească 
cu peste 55 000, dip care peste 
40 000 muncitori. Din indica
țiile conducerii de partid a 
fost întocmit un program de
taliat de recrutare și pregăti
re a cadrelor necesare noilor 
unități din acest cincinal. Vor
bitorul a subliniat câ promo
varea cadrelor trebuie să aibă 
la bază verificarea obligatorie 
a competenței profesionale, a 
preocupării pentru perfectio
narea «unoștințelor și aplica
rea lor în interesul întreprin
derii și al economiei naționale.

Pornind de la necesitățile e- 
conomiei naționale și de la 
tendințele revoluției tehnlco- 
științifice contemporane, parti
dul nostru atribuie chimiei un 
loc central în cadrul cercetă
rii științifice — a spus vorbi
torul. Ministerul Industriei 
Chimice dispune astăzi de un 
număr de 6 institute de cerce
tări, 4 laboratoare centrale și 
un important număr de labo
ratoare uzinale, cu un poten
tial uman de cercetare califi
cat și experimentat. In insti
tutele de cercetări lucrează 
peste 2 300 de salariați, din 
care aproape 800 de cercetători 
cu pregătire superioară. In 
munca de cercetare au fost 
obținute realizări însemnate. 
Prin aplicarea proceselor teh
nologice puse la punct de in
stitutele de cercetare se reali
zează o producție anuală de 
circa 1 200 milioane lei. Rezul- 
tateie puteau fi și mai bune 
dacă s-ar fi manifestat mai 
multă operativitate din partea 
ministerului în aplicarea în 
producție a cercetărilor, dacă 
proiectarea ar fi lucrat mai o- 
perativ pentru întocmirea do
cumentațiilor pe baza cercetă
rilor.

Actualul nivel de dezvolta
re al cercetării și experiența 
dobîndită de proiectanți fac 
necesară și posibilă crearea și 
în industria noastră a engi- 
neering-ului prin realizarea 
unei colaborări permanente în
tre cerce; area procedeelor chi
mice, cercetarea în domeniul 
construcției utilajelor chimice 
și proiectarea instalațiilor, în
lesnind astfel aplicarea în in
dustrie, într-un ■ termen mai 
scurt, a proceselor tehnologice 
definitivate de cercetare. în
ființarea engineering-iilui va 
înlesni, totodată, cooperarea 
cu partenerii externi pentru 
realizarea unor obiective ale 
industriei chimice.

Rolul hotărîtor pe care-1 
are cercetarea în menținerea 
caracterului competitiv al in
dustriei chimice impune con
centrarea în mai mare măsură 
a cadrelor cu experiență și 
pregătire tehniro-științifică su
perioară în această activitate. 
Laboratoarele uzinale au posi
bilitatea să desfășoare o acti- 
■Vitate de cercetare valoroasă 
pentru perfecționarea neîntre
ruptă a producției, lărgirea 
gamei de sortimente, îmbună
tățirea calității produselor și 
reducerea consumurilor speci
fice.

Subliniind că măsurile ini
țiate de partid și guvern pen
tru îmbunătățirea organizării 
activității de cercetare științi
fică constituie un cadru deo
sebit de favorabil pentru ca 
activitatea de cercetare știin
țifică să devină tot mai rod
nică, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că oamenii de 
știință și cercetătorii din in
stitute și de la catedre vor a- 
duce o contribuție crescindă 
la dezvoltarea științei și in
dustriei chimice românești.

Dezvoltarea și diversificarea 
Industriei chimice, apariția 
unor probleme tot mai com
plexe care trebuie rezolvate 
operativ, competent presupun 
sporirea rolului conducerilor 
unităților industriei chimice, al 
direcțiilor generale din minis
ter — a spus în continuare ra
portorul. Ministerului Indus
triei Chimice îi revine sar
cina de a desfășura o mun
că creatoare și competentă, 
îneît sprijinul pe care îl 
acordă unităților în subor
dine să fie concret, ope
rativ, eficient. Este necesar ca 
latura tehnică a activității să 
stea mereu în fruntea preocu
părilor, dar nici un moment 
nu trebuie să fie ruptă de la
tura economică, deoarece in
dustria chimiră este chemată 
să aducă o prețioasă contribu
ție la dezvoltarea economiei, 
la sporirea rapidă a avuției 
naționale. Nu trebuie pierdu
tă nici un moment din vedere 
importanța hotârîtoare pe care 
o are realizarea la timp și la 
un înalt nivel calitativ a tu
turor obiectivelor prevăzute 
în planul de investiții, atinge
rea într-o perioadă cit mai 
scurtă a parametrilor proiec
tați pentru îndeplinirea planu
lui de producție în acest an 
și în viitorii ani ai cincinalu
lui. Este de datoria tuturor 
ministerelor, a tuturor colec
tivelor din întreprinderile care 
concură la realizarea marilor 
obiective ale chimiei să spri
jine efectiv eforturile lucrăto
rilor din această ramură, asi- 
gurînd la timp materialele ne
cesare. livrînd utilajele și in
stalațiile la un înalt nivel ca
litativ.

Realizările obținute pină 
acum, se spune în încheierea 
raportului, ne întăresc convin
gerea câ lucrătorii din indus
tria chimică vor fructifica mult 
mai bine mijloacele puse la 
îndemîna lor. Promovînd tot 
ce este nou și înaintat, mun
cind cu abnegație și entuziasm, 
lucrătorii din industria chimică 
vor îndeplini și vor depăși 
sarcinile de mare răspundere 
ce le revin în actualul cincinal 
stabilite de Congresul al IX-lea 
al partidului, aducînd astfel o 
contribuție substanțială la a- 
vîntul economiei naționale, la 
dezvoltarea și înflorirea pa
triei noastre — România so
cialistă.

(text prescurtat)
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Șl A FOST ZIUA...
Programul din primele 

zile a consacrat multe cea
suri sportului, a pus în miș
care energiile și spiritul 
competițional. Fotbal: Bra
șov—Suceava, 9—0 ; Iași— 
Maramureș, 2—1; volei, e- 
levii din Bacău, Cluj, Banat 
și Dobrogea și-au învins 
colegii din Crișana, Ploiești, 
Argeș și Mureș cu 2—0. La 
handbal, cel mai spectacu
los meci a fost considerat 
cel dintre elevii orașului 
București și colegii lor din 
Galați; o mențiune specia
lă pentru portarul gălățean 
George Rusescu, elev la 
Școala tehnică petrol-chi- 
mie din Brăila, care i-a en-

A TREIA
nii aleea dintre corturi), ri
sipiți prin poenele din jur, 
la soare sau la umbră ți... 
cam atît.

Bucureștenii pregătesc o 
emisiune de radio locală. 
Ea se va încadra in rigorile 
genului, cu rubrici precis 
delimitate: interviuri, a- 
nunțuri și muzică, sfaturi, 
comentarii sportive etc. 
etc. Terenul de documenta
re : tabăra, reporterii: e- 
levi, tehnicieni — tot ei. 
Materialul e adunat și 
acum au de lucru poeții, e- 
pigramiștii, ,,responsabilii" 
cu umorul și crainicii. Plo- 
ieștenii și colegii lor din

Brașov fac ultimele retu
șuri in pavilionul expoziției 
cu obiecte executate de e- 
levi in orele de lucrări 
practice, în cadrul cercuri
lor pe materii, de artă 
plastică, foto, precum și cu 
revistele școlare, după care 
ne vor anunța vernisajul și 
orele de vizitare pentru 
marele public.

Atmosfera este de lucru, 
deci. Vor veni zile in care 
toate aceste pregătiri, vor 
da densitate vieții de tabă
ră, colectivul va profita, in 
plenul lui, de inițiativele 
îndelung gindite și realiza
te. Deocamdată, ne așteaptă

o seară distractivă. O pre
gătesc elevii din Iași, Banat 
Bacău și alte regiuni bucu- 
rîndu-se de concursul ute- 
oiștilor din raionul Cîmpi- 
na. Din program : cintece 
populare și muzică ușoară 
(soliștii care s-au anunțat 
sînt atît de numeroși incit 
ar putea susține cite un 
program in fiecare seară), 
monologuri, o discuție cu 
exemplificări despre modă 
și cum să dansăm, concurs 
cu catrene, jocuri distracti
ve și, firește, dans.

MARIETTA VIDRĂȘCU
Spartachiada taberei este după cum se poate constata și vtzual in plină desfășurare

INFORMAȚII
Delegația Comitetului Polonez de Cooperare a 

Organizațiilor de tineret (O.K.W.O.M.) care te află 
| în țara noastră la invitația C.C. al U.T.C. și-a con

tinuat vizita prin regiunile Suceava. Maramureș și 
Cluj. Cu acest prilej, delegația a vizitat C.A.P. Plo- 
peni, Fabrica centrală de prelucrare a minereurl- 
lor, Combinatul chimico-metalurgic „Gheorghe 

N Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare, întreprinderea 
g „Tehnofrig" din Cluj, întreprinderea agricolă de 

stat Aiud și alte obiective sociale și culturale. De
ll legația a fost primită la Comitetele regionale Su
rcea va și Cluj ale U.T.C. și a avut discuții la Secția 
gde învățămînt a Sfatului popular regional Mara- 
F.mureș și la Universitatea „Babeș Bolyai".
, *i Delegația Ligii Tineretului de Stînga din Suedia, 

[' condusă de Lennart Ingbevrg, vicepreședinte >1 
t. Ligii, care se află în țara noastră la invitația C.C.
* ; al U.T.C., și-a continuat vizita de prietenie prin re- 
ț'giunile Galați, și Dobrogea vizitind‘orașele Galați 
f și Constanța, Combinatul siderurgic Galați, Șan
tierul naval Galați, C.A.P. Șîvița și alte obiective 
I sociale și culturale dfin aceste regiuni.
* Vineri. 30 iunie, deflegația a fost primită la Ce- 
}, mitetul regional Galați al U.T.C.

Membrii delegației s-au întîlnit cu numeroși ti- 
/ neri și tinere, au purtat discuții la comitetele 
ț U.T.C. din întreprinderile vizitate cu care prilej 
' s-au interesat de activitatea tineretului și a orga-
• nizatiilor U.T.C.

Luni, 3 iulie, deJlegația suedeză a fost primită la 
.Direcția de sistematizare, arhitectură, proiectări, 
3 construcții Dobrogea. unde a luat cunoștință de 
ț perspectivele de dezvoltare arhitectonică a litbrâ-
• lului românesc.

tuziasmat pe spectatori.
Pentru un vizitator din 

afară, ziua de luni ar fi 
putut să apară total nein
teresantă. Nu putea să vadă 
decît pilcuri de elevi plim- 
bîndu-se pe sub copaci sau 
pe „bulevardul corturilor" 
(cum au botezat bucurește-

Inaugurarea liruei aeriene 
București-Londra

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

• PE PLAIURILE
ȘOIMĂREȘTILOR

Organizarea unei impresio
nante petreceri în aer liber a 
căpătat în ultimii ani un carac
ter tradițional pentru tineretul 
sucevean. Duminică, o aseme
nea manifestare s-a desfășurat 
în pitoreasca Luncă a Moldovei 
din preajma orașului Gura Hu
morului. Aici și-au dat întîlnire 
tineri din cîteva raioane înve
cinate : Fălticeni, Dorohoi,
Cîmpulung, Rădăuți și Suceava. 
Concepută original, acțiunea 
din Lunca Moldovei a căpătat 
grandoarea unei mari serbări 
cîmpenești.

Atmosfera manifestării a fost 
imprimată chiar de modul cum 
au fost primiți oaspeții ; la in
trarea în oraș ei au fost întîm- 
pinați de un grup de călăreți 
bucovineni și apoi conduși spre 
mînăstirea Voroneț unde evoca
torii, bărbați în costume de e- 
pocă, au deschis calea spre re-

tt-

• IN MASIVUL ROONEI
Aterizarea, decolarea și pre

zența repetată a unui elicopter 
pe „aeroportul'* de la Cota 1700 
în munții Rodnei, Maramureș 
au intrat în cotidian. In prima 
zi ca și in următoarele, „păsări 
de fier" ajutau un entuziast 
grup de tineri geologi la mate
rializarea cu succes a unor ipo
teze de specialitate. Este vorba 
despre extinderea zăcămîntului 
de la Exploatarea minieră Baia 
Borșa. Așadar, sus, aici la Cota 
1700, inginerul Florin Pănces- 
cu, geologul Dumitru Iglozan, 
maistrul loan Podit, son
dorii șefi Petru Curta, Marian 
Găgeanu și ortacii lor, pun ba
zele fundațiilor viitoarelor lo
cații, punctelor de valorificare 
a noi rezerve de minereuri cu 
un bogat conținut de metal.

Cota 1700 din masivul Rodnei, 
este considerată, la ora actuală, 
locul de la altitudinea cea mai 
mare, unde se efectuează astfel 
de lucrări. Dar și aici formația 
de lucru amintită, condusă de 
inginerul Teodor Popescu, reedi
tează succesul înregistrat Ia va
lorificarea unor comori subte
rane cum au fost cele de Ia Ex
ploatările miniere Suior, Ilba și 
Cicîrlău.

V. MOINEAGU

numitul monument. Sute de 
neri au trăit emoția redescope
ririi uneia dintre cele mai sem
nificative mărturii ale geniului 
creator românesc.

După cîteva ore Lunca Mol
dovei era „invadată" de tine
ret și veselie entuziastă. Pe o 
estradă liberă, zeci de formații 
artistice de la Vama și Solea, 
de la Ostra și Frasin, de la Su
ceava și Fălticeni, au adus eu 
ele un crîmpei din frumusețea 
și bogăția folclorului sucevean. 
Seara, în același decor impre
sionant. miile de participant la 
serbare s-au reîntilnit 
marii lui Sadoveanu 
Șoimăreștilor), peliculă 
cu cîțiva ani în urmi 
aceste meleaguri.

Manifestarea tinerească dîn 
Lunca Moldovei, inițiată și or
ganizată de Comitetul raional 
Gura Humorului al U.T.C., s-a 
încheiat tîrziu în ritmul pașilor 
de dans.

eu soi- 
(Neamul 
realizată 
chiar pe

BEJ-DEANU ION

Inchipuiți-vă 10000 
kg de smintind in 
niște bidoane cărora, 
din cauza căldurii, le 
sar capacele. 10 UW 
kg de smintind depo
zitată așa pe un fel 
de rampă de descăr
care, sau pe lingi gar
duri, expusă degradă
rii în fiece clipi. 
Inchipuiți-vă că toate 
cele 10 000 kg de 
smintind s-au răstur
nat în albia Bahluiu- 
lui. O da! Nu-i tm- 
poeibiL La I.C.I.L. Iași 
a posibil orice. Inchi- 
putți-vă că toate mi
țele din Iași ar ști de 
cele 10 000 kg de 
smintind pe care, a- 
vind drept de gospo
dar, l.C.I.L.-ul face 
ce face și le oferă o 
asemenea masă copi
oasă. Ce-ar fi ? N-ar 
tăbărî cu toate la 
l.CJ.L. ? N-ar trebui 
atunci purtat război 
cu mîțele ? S-o spu
nem, dar șoptit, să nu 
ne-audă. La l.C.LL. 
lași este pericol de 
așa ceva. Și mai de-

tați, I.CI.L.-ul ridică 
doar 1670 hl, la A- 
crâmești și Obîrșeni 
dm 12 000 litri plani- 
ricoți preia doar 2 970 
litri ; vreo 400 kg de 
amintind așteaptă la 
Dumești o săptămină. 
Inchipuiți-vă. E a-

smîntînă. Scuze ? Da, 
desigur că sînt și scu
ze sau, cum e la modă 
să se mai numească 
acestea, „motive o- 
biective" care, de cite 
ori e vorba de a da 
seamă pentru negli
jențele strigătoare la 
cer, sînt luate la once 
discuție între dinți, 
ca luleaua de turci. 
Știm, tovarășe 1. Ro- 
tăriță, director al în
treprinderii de comer-

ce mptive ați avut de 
nu prea v-ați clintit 
din fotoliu și ați ac
ceptat cu ochii închiși 
situația ?

Noi înșine am în
tîlnit în repetate rin- 
duri, cu ocazia depla
sărilor în teren, oa
meni așteptînd ore în 
șir, uneori chiar zile 
întregi, să vină cineva 
și să le ia produsele 
contractate. Subli
niem, contractate. Noi

CRAPII DIN APA BAHLUIULUI
AR PUTEA MULȚUMI...

etc. Inchipuiți-vă în- 
tr-o singură comună 
(Poenești-Vaslui) vreo 
12 000 litri lapte tur
nați în teica porcilor 
din cauza I.C.I.L.- 
ului. Precis că o să-i 
binecuvânteze porcii și 
după ce vor deveni 
fripturi. Dar să nu ne 
oprim aici. La Bivo
lari, din 4000 hecto
litri de lapte contrac-

proape imposibil. Și 
totuși, cantități indus
triale de lapte și pro
duse lactate se degra
dează zilnic din cau
za I.C.I.L.-ului, în 
timp ce la Iași și în 
celelalte orașe ale re
giunii uneori trebuie 
să alergi o jumătate 
de zi de la Ana la Ca
iafa după un kg de 
caș, un borcan de

cializare și industriali
zare a laptelui, ne 
veți spune și nouă, ca 
și altora, cărora le-ați 
mai spus, că nu aveți 
încă autocisterne sufi
ciente, că unele dintre 
cele pe care le aveți 
sînt defecte, că duceți 
lipsă de capace și de 
bidoane etc., etc. Dar 
ce măsuri ați luat în 
loc ? Sau, mai precis,

înînșine am întîlnit 
sediile cooperativelor 
agricole la ore tlrzii 
oameni rugîndu-se la 
telefoane ca să vină 
cineva din partea 
l.C.IL.-ului și tot n-a 
venit. Ați fost aștep
tați și trebuia cel pu
țin să țineți cont de 
aceasta, dacă de exis
tența contractului în
cheiat cu cooperative-

le agricole de produc
ție ați uitat cu așa u- 
șurință. Cu ce drept, 
dar, dispune I.C.I.L.- 
ul de eforturile sute
lor de cooperatori. Ci
ne și ce anume îi per
mite să le risipească 
chiar în momentul în 
care se credea în fi
nalizarea lor cuveni
tă?

Să punem problema 
și așa, pentru a ud 
convinge, totuși, că 
nu există suficiente 
motive pentru a ține 
morțiș de poala, și așa 
zdrențuită suficient, a 
„cauzelor obiective". 
Vn plan, cel puțin 
planul contractual, și 
măsurile preventive 
au fost, desigur, luate 
de la bun început. 
Oricum, așa trebuia să 
se facă și dacă așa s-a 
făcut, cum se face a- 
cum că nu puteți face 
față contractelor în
cheiate, aducînd pre
judicii însemnat^ 
muncii altora, care 
s-au străduit să se ți
nă de cuvînt ?

ION CHIRIAC

Marți dimineața a decolat 
de pe aerodromul Băneasa o 
navă IL 18 aparținînd între
prinderii de transporturi aeri
ene civile TAROM pentru a 
efectua zborul inaugural pe 
linia București—Londra. în
tre persoanele oficiale aflate 
la bordul navei erau repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, aj Ministeru-

Amatorii 
în stagiune 

estivală
La Casa de cultură a tinere

tului din raionul Grivița Roșie a 
avut loc premiera spectacolului 
„D-ale carnavalului" în regia 
actorului Corneliu Girbea. Entu
ziaștii actori au fost răsplătiți cu 
vii aplauze și flori.

Dincolo de această laconică 
notă informativă e munca de 
6 luni a unui colectiv eu greu 
de închegat : tînăra profesoară de 
limba română la Școala nr. 13, 
Tănase Magdalena, cu o talentată 
dublură, Mariana Crețu („Arta 
Modei"), tov. Luchia Luca, stu
dentă la conservator în anul II, 
tov. Popescu Dumitru, funcționar, 
Banea Ernest, metodist, Macagiu 
N., contabil, Matei Mircea, teh
nician și, alături de ei, tov. di
rector al Casei de cultură Liviu 
Oatu.

Sînt cei care pregătesc clipele 
de destindere ale tinerilor prin- 
tr-o muncă asiduă, așteptînd doar 
prezența lor în sala de spectacol 
și aplauzele lor.

lui Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene, ai unor insti
tuții și organizații centrale.

Noua linie aeriană interna
țională este deservită de avioa
ne IL 18 care parcurg distanța 
între cele două localități în 
patru ore. eu o scurtă escală 
la Bruxelles.

(Agerpres)

Nespălatul

din

• ÎNTÎLNIRE
CU CRAIȘORUL

„Cînd era Horia — împărat 
Grofii n-au dormit in paf

Ca și altă dată chemarea ve
nită peste aproape două veacuri 
i-a adunat pe moți în Albac, 
comună de unde în toamna a- 
nului 1784 clopotele bătute în 
dungă au făcut să sclipească coa
sele amenințător, iar grofimea s-a 
cutremurat cu spaimă de conști
ința la care au fost ajuns robii 
pămîntului și ai pădurilor, ca îm
preună sînt puternici. Și acum, 
după 183 de ani, tot în Albac, 
moții s-au adunat să-1 vadă pe 
conducătorul acelei cumplite 
răscoale de atunci. Un Horia 
din piatră, însuflețit de simți
rea sculptorului Romulus La- 
dea, s-a arătat mulțimilor. în 
același timp au răsunat din mii 
de piepturi imnul eroilor, Trico
lorul, Deșteaptă-te române, 
pornite de corul din Bistra care

a împlinit 75 de ani de la în
ființare. Artiștii Naționalului 
clujean au adus în fața moților 
Procesul Horia tatr-o frumoasă 
montare și cu un imens succes. 
Trei ore în șir, om lingă om, sub 
un soare torid, mulțimea a ră
mas în picioare nemișcată, nu
mai lacrimile nu le mai putea 
opri nimeni, fiindcă acestea 
spun mai multe despre sufletul 
moților, decît cuvintele. Această 
admirabilă sărbătoare a întîlni- 
rii cu Horia s-a prelungit pînă 
noaptea tîrziu. Sute de artiști 
amatori au cintat mai cu foc ca 
niciodată Țarinile, Doinele și 
Jocurile. Ca un nestins omagiu 
la horele încinse în poiene ră
sunau și acum din pieptul flă
căilor soriți din trei părți ale 
Apusenilor o veche strigătură 
și cînteeul : -Cind era Horia-im- 
părat / Grofii n-a« dormit in 
paf.

ION RUSU '

Șt « rtr nevastă-mea dacă tot stă mașina de
geaba, sparge-mi și mie nucile astea!

Desen de V. TIMOC

Fabrica de confecții 
și tricotaje București 

din Bd. Armata Poporului nr. 7, raionul 16 Februarie,

primește înscrieri la concursul de admitere pentru anul I 
la Școala profesionali pentru următoarele specialități i

— Confecții țesături, tricotaje și mecanici de întreținere ț
— Condițiile de admitere stat:
— să aibă buletin de Capitală ;
— să fie absolvent a 8 cl. elementare și să aibă vîrsta între 

14—17 ani.

înscrierile se fac zilnic la sediul întreprinderii, Serviciul personal 
și învățâmînt, pe baza următoarelor acte :

— certificat de naștere (copie)
— certificat de absolvire a 8 clase (original)
— buletin analiza singelui și radioscopia pulmonară.

TEATRU • CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE
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Acest animal ciudat: Tea
trul „C. I. Nottara“ la Teatrul 
de vară „Herăstrău" ora 20. 
Horia și Radu își asumă ris
cul : Teatrul satiric-muzical 
„C. Tănase",. Sala Savoy 
(15 56 78) ora 19,30.

SPARTACUS — film pentru e- 
cran panoramic

rulează la Patria (orele 12,45;
16,30 ; 20,15).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR — cinemascop

rulează la Republica (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30). 
Festival (orele 8,45 ; 11 î 13,30 ;

16 ; 18,30 ; 21).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează la Luceafărul (orele

9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21) București (orele 9 ; 11,15 ; 
13.36 ; 16.45 ; 19 ; 21,15. Fero
viarul (orele 9,15; 1L30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). Ex
celsior (orele 10,15; 12,30 ;
14.45 ; 17 ; 19.15 ; 21,30).

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,15 ; 
11,30 ; 13,45 : 16 ; 18,30 ; 21).
Modern (orele 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 
16,30; 19; 21,15). Melodia ta
rele 9 : 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,39).

MAIORUL ȘI MOARTEA
rulează la Victoria (orele 9; 
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). 
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop

rulează la Lumina (orele 9,15 ; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45). 
Dacia (orele 17,45 — 21 în con
tinuare).

OMUL CARE L-A UCIS PE LI- 
BERTI VALANCE

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

OGLINDA CU DOUA FEȚE
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

rulează la Giulești (orele 
15.30; 18 ; 20.30). Bucegi (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30).

DOCTOR PRĂTORIUS — cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10; 
16; 18.15; 38M.

MONTPARNASSE 19
rulează la Buzesti (orele 15.30 ; 
18). Drumul Sării (orele 15 ; 
17.30; 20).

UN MARTOR ÎN ORAȘ 
rulează la CringMi (orele 
15,30; 18; 2(U0).

DOAMNA DE PE SINE
ru!e«zt la Gloria forele 9;

11.15 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 ; 30.30).

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
R AȘ ULUI

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15).

MOARTEA VINE PE PLOAIE
rulează la Tomis (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 

• 16 ; 18,30 ; 21).

PE GHEATA SUBȚIRE — ci
nemascop (ambele aerii)

rulează la Flacăra (orele 
15,30 ;18).

BANDA DE LAȘI
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).

GRĂDINI
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop — ru

lează la Stadionul Dinamo (orele 20.30), Festival (orele 20,30).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — rulează la Doina 

(orele 20,30); Stadionul Republicii (orele 20,30).
DRAGOSTEA MEA — rulează la Capitol (orele 20,30).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop — rulea

ză la Bucegi (orele 20,30).
TRAGEȚI IN STANISLAS — rulează la Unirea (orele 

(20,30).
SOȚI ÎN ORAȘ — rulează la Expoziția (orele 20,30).
MOARTEA VINE PE PLOAIE — rulează la Tomis (orele 

20,30).
BANDA DE LAȘI — rulează la Viitor (orele 20,30).
NU SÎNT DEMN DE TINE — rulează la Arta (orele 20,30). 
SECRETUL CIFRULUI — rulează la Colentina (orele 20,30) 
VIAȚA LA CASTEL — rulează la Moșilor (orele 20,30). 
DACII — rulează la Progresul Parc (orele 20.30).
PRINTRE VULTURI — cinemascop — rulează la Aurora 

(orele 20,30). Rahova (orele 20,30).
DRAGOSTE ȘI PĂLĂVRĂGELI — rulează la Lira (orele 

20,30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop — ru

lează la Arenele Libertății (orele 20,30).
MONTPARNASSE 19 — rulează la Buzești (orele 20,30).

FRANCH CANCAN
rulează la Miorița (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

și
JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop

rulează la Munca (orele 15,30 ; 
19,15).

RELAXEAZĂ-TE DRAGA
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 16 ; 20.30).

PRINTRE VULTURI — cine
mascop

rulează la Aurora (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21). Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21). Rahova (orele 
15,30 ; 18).

TIMIDUL
rulează la Arta (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45).

VIAȚA LA CASTEL
rulează la Moșilor (orele 
15.15; 18).

TUDOR — cinemascop (ambele 
serii)

rulează la Cosmos (orele 
15,30 ; 19,15).

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop

rulează la Viitorul (orele 
15,30 : 18 : 20,30).

RIO CONCHOS — cinemascop 
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).
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PROGRAMUL I
10.10 Curs de limba franceză 

(reluarea emisiunii din 4 iulie), 
10.30 Concertul nr. 1 în si be
mol minor pentru pian și or
chestră de Ceaikovski. Solist 
Vladimir Horowitz ; 15.05 Ac
tualitatea literară ; 17.10 Călăto
rie în istoria civilizației (relua
rea emisiunii pentru tineret din 
1 iulie) ; 18.40 Antena Tineretu
lui : „Talent, cultură, muncă- 
(radio-anchetă) ; 21.05 Teatru 
radiofonic serial : Douăsprezece 
scaune de Ilf și Petrov (Seria 
a IlI-a). O femeie toridă și o li
citație glacială.

PROGRAMUL II

9.00 Program interpretat de 
pianista Sofia Cosma și violo
nistul Ștefan Ruha ; 9.30 Noua 
geografie a patriei (emisiune 
pentru școlari) ; 10.30 Bibliote
că de literatură română. Liviu 
Rebreanu : ,,Răscoala“ ; 11.10
Matineu de operă „Beatrice și 
Benedict" de Hector Berlioz 
(fragmente) ; 12.30 Odă limbii 
române (reluarea emisiunii din 
4 iulie) ; 15,30. Fonoteca de aur: 
Mihu Dragomir*; 15.45 Barca
rola si Preludiul în do diez mi
nor de Chopin în interpretarea 
pianistei japoneze Kiyoko Ta
naka ; 16,30 Interpreți ai muzi
cii preclasice : formația „Soliș

tii din Zagreb" dirijată de An
tonio Janigro ; 17.10 O operă în 
30 de minute : „Viața scurtă" 
de Manuel De Falia ; 17.40 Me
moria pămîntului românesc (re
luarea emisiunii din 1 iulie) , 
18.25 Actualitatea cinematogra
fică. Ediție pentru cmecluburi ;
18.40 Două tablouri simfonice : 
„Cînteeul secerătorilor" și ..Sea
ra pe deal" de Sabin Drăgoi ; 
19.10 Curs de limba geimană ;
20.40 Interpreți de altădată :
Jeni Metaxa Doro și Margareta 
Dan. Emisiune de Sandu Nau- 
mescu ; 22.15 Opere mai puțin
cunoscute : „Svatopluk" de Eu
gen Suchon (fragmente) : 23.22
Ciclul de lieduri „Frumoasa 
morăriță" de Franz Schubert.
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18.00 Telecronica economică ; 
18.30 Pentru copii Ala-Bala : 
„22 de pitici voinici". Transmi
siune de pe Stadionul „23' Au
gust" ; 19.00 „30 de minute cu... 
și pentru noi" Emisiune-maga- 
zin pentru tineret ; 19.30 Tele
jurnalul de seară ; 20.00 Orașele 
muzicii : TOKIO. Emisiune de 
George Sbârcea ; 20.30 Față în 
față. Călătoriți cu trenul ? Re
dactor : Aristide Buhoiu ; 21.00
Avanpremieră ; 21.20 Film ar
tistic : Inspectorul de poliție. O 
producție a studiourilor engle
ze ; 22.40 Telejurnalul de
noapte.

tramvai
(Urmare din pag. I) 

întreprinderii de construc
ții și montaj nr. 5 -r 
ridică aici zvelte blocuri 
de locuit precum și ujja 
din cele mai moderne zone 
industriale ale Capitalei. 
Staționăm în fața canti- 
nei-restaurant cu autoservire 
a fabricii de băi și radia
toare, ce poate rivaliza ca 
stil arhitectonic și amenajare 
cu oricare din restaurantele 
de pe litoral. Și deodată, fix 
la orele 12, în ambianța dă 
confort, bun gust și civiliza
ție a noului cartier bucu- 
reștean, ceva nu mai e în or
dine. Pe scările cantinei-res- 
taurant fug în dezordine 
grupuri de tineri muncitori 
de pe șantiere. Se grăbesc 
să ia masa. Și se grăbesc 
atît de mult incît unii din ei 
uită că mîinile mur.dare de 
var, pămînt, ulei, n-au tre
cut pe sub mîngîierea puri
ficatoare a apei, săpunului 
și prosoapelor aflate generos 
la dispoziția lor în spălă
toarele cantinei.

Ne oprim lingă chiuvetele / 
splătorului și le solicităm 
celor care n-au uitat că ma
ma sănătății este curățenia, 
părerea despre tovarășii lor 
de șantier care chiar în mo
mentele acelea țin feliile de 
pîine în mîni.

— Este o chestiune de edu
cație — e de părere Șerbă- 
nescu Gheorghe. Sînt con
vins că nici unul din ei nu 
mînca acasă fără să se spele 
mai înainte pe mîini. Scăpați 
de sub supravegherea fami
liei, unii tineri uită bunele 
deprinderi. Ar trebui ca ci
neva să se ocupe și acum de 
el...

— Și la noi, la școala pro
fesională — continuă Pop An
drei — erau elevi care după 
orele de practică pe șantier 
nu se spălau sau umblau în 
salopete. I-am criticat în 
adunările U.T.C. pînă cînd 
s-au obișnuit cu ordinea șî 
curățenia.

— Cred că nu trebuie dis
cutat prea mult pe tema cu
rățeniei. în fond este o ches
tiune de bun simț care nu 
ține decît de o bucată de să
pun — intervine foarte cate
goric Stancu Titu. Eu cred 
că ar trebui luate măsuri 
stricte : celor care nu se spa
lă să nu li se permită intra
rea în cantină...

îi sugerăm această soluție 
responsabilului cantinei. loan 
Iancu.

— Nu putem lua o aseme
nea măsură Noi sîntem uni
tate economică, oamenii ne 
pot riposta că au plătit abo
namentul, iar noi sîntem o- 
bligați să le dăm mincarea. 
Tot ce putem face este să le 
punem la dispoziție spălă
toarele. săpunul, prosoapele 
și îndemnul de a le folosi, 
în treaba aceasta numai e- 
ducația si convingerea tre
buie să-și spună cuvîntul. De 
bună seamă că printre cei 
care iau masa la cantina 
noastră sînt si tineri mem
bri în birourile organizații
lor U.T.C de pe șantier. Mă 
întreb : ei nu văd situația ? 
Atunci de ce nu iau măsuri ?

★
Se spunea pe la începutul 

acestui secol, printr-o zicală 
jumătate butadă, jumătate 
prejudecată de statistician, că 
poți recunoaște gradul de 
civilizație după consumul de 
acid sulfuric și săpun. Viața 
modernă a impus civilizației 
alte consumuri, iar vechea 
formulă a fost de mult de
pășită. N-ar strica totuși s-o 
reactualizăm, pentru acei 
tineri care uită că din mîi
nile lor ies minuni ale arhi
tecturii moderne. Cu un a- 
mendâment însă : acidul să 
fie folosit sub forma criticii, 
încolo, așa cum subliniau in
terlocutorii noștri, e vorba 
doar de apă si o simplă bu
cată de săpun...



Zilele trecute s-a disputat la 
Berlin un concurs internațional 
de natație, rezervat copiilor. 
Un remarcabil succes au repur
tat tinerii reprezentanți ai clu
bului Dinamo București, care 
au cîștigat 27 din cele 40 de 
probe ale concursului. Cu acest 
prilej, înotătorii români au sta
bilit 6 noi recorduri republica
ne pentru copii.

★
Echipa cehoslovacă de fotbal 

Dukla Praga susține o nouă ln- 
tîlnire în țara noastră. Oaspeții, 
în rlndul cărora joacă cunos- 
cuții internaționali Masopust și 
Viktor, vor evolua astăzi la Tg. 
Mureș, în compania echipei lo
cale A.S.A., recent promovată 
în prima categorie a țării,

★
Clubul sportiv Progresul or

ganizează joi o interesantă reu
niune de box, care va avea loc

pe ringul montat în Incinta 
parcului din str. Dr. Staicovicl. 
Reuniunea începe la ora 19.

★
In finala zonei europene a 

„Cupei Davis“ se vor întîlni 
echipele U.R.S.S. șt Spaniei. 
Meciul va avea loc în zilele da 
14, 15 și 16 iulie, la Barcelona, 
în vederea acestei întîlniri, fe
derația spaniolă a selecționat 
următorii jucători: Santana, 
Arilla, Gisbert si Orantes.

★
• în cadrul campionatelor 

feminine de atletism ale S.U.A., 
care se desfășoară la Santa 
Barbara (California), Charlotte 
Cooke a cîștigat cursa de 400 m 
cu timpul de 52” 5.10. Rezulta
tul obținut de Charlotte Cooke 
reprezintă un nou record al 
S.U.A. și constituie cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului.

Dezbaterile sesiunii OJ.D. Manifestații
la Seul

DE CE STAU 
SUB CHEIE PARTICULARĂ 

BUNURI OBȘTEȘTI ?
(Urmare din pag. I)

venită acțiunilor culturale. Pentru 
folosirea picup-ului existent la 
Vinețeștf tinerilor li s-a pretins sâ 
plătească chirie în creme ce ne
poții ți rudele celor care il au în 
primire îl folosesc pe gratis la 
petreceri și cumătrii. Autorizațiile 
plătite de tineri pentru bal ți 
hore, e vorba de cele 300 de lei 
plătite pentru 3 baluri respectiv 
în zilele de 1, 2, 3 ianuarie și 
cele 200 plătite în zilele de lt 2 
mai, sînt înregistrate în bonierul 
sfatului popular doar parțial, ca 
ți cum s-ar fi primit numai cite o 
suta. Jurnalul de activități al că
minului cultural este complet alb 
începînd de la 1 mai a.c. ți pînă 
în 11 iunie ziua în. care ne aflam 
la fața locului. Dîndu-i posibilita
tea să ne dovedească existența 
unor acțiuni care nu au fost pur 
și simplu înregistrate, directoarea 
căminului nu ne-a putut decît 
convinge încă o dată că în pe
rioada despre care este vorba 
chiar dacă ușile căminului au mai 
fost cînd și cind deschise despre 
activitate nici nu se poate vorbi. 
In treacăt fie spus ne declarăm 
de acord și salutăm chiar hotă- 
rîrea comitetului raional pentru 
cultură și artă de a retrage in
demnizația ce se cuvenea direc
toarei pe luna mai.

Amenințarea cu aruncatul che
ilor pe masă rămîne s-o judece 
cei în drept. Și așa au început să 
ruginească în buzunare. Cit des
pre faptul că ușile căminelor cul
turale vor rămîne astfel închise 
mărturisim de la început că nu 
ne sperie cituși de puțin. Dăm 
dreptate tovarășului Emil Pascal, 

secretarul Comitetului raional pen
tru cultură ți artă Huși și-l ru
găm chiar să rămînă perseverent 
în hotărîrea sa de a curma ase
menea poziții. Se vor închide 
ușile căminului, se va găsi ți cine 
să le deschidă. Lumea nu începe 
nici nu se termină cu persoana 
președintelui de sfat sau a direc
torului de cămin. Soluții se vor 
găsi. Și sîntem siguri că se vor 
găsi niște soluții bine gândite și 
plauzibile care să nu mai per
mită tovarășului Gh. Popa, direc
torul școlii generale din comuna 
Vetrișoaia să perceapă 300 de lei 
taxă pentru curtea școlii pe care

RECOLTA

Hnerii au fdorit-o pentru hori, 
să țină televizorul cămrnulm ad- 
tural în cabinetul domniei scle ți 
să le interzică amatorilor vizio
narea programului pe un aseme
nea motiv nefondat. Să nu ne 
contraziceți tovarășe director, așa 
s-o intîmplat ți în seara zilei de 
27 mai cînd propunerea tineri
lor, care ieșeau de la o adunare 
U.T.C., de a viziona împreună 
programul nu s-a putut realiza 
izbindu-se de tăria cu cpre le-ați 
interzis acest lucru. Ar fi să iro
sim hîrtia dacă ne-am apuca a- 
cum să comentăm atitudinea 
dumneavoastră față de tinerii 
care-și cereau un drept al lor, 
care drept, din nefericire, se afla 
sub cheia dumneavoastră. Ne e 
neplăcut să comentăm. Și la fel 
de penibil ne-a fost să auzim că 
în comuna Crețești, tot din raio
nul Huși, cei care organizaseră 
hora populară în ziua de 2 mai, 
deși plătiseră autorizația și se a- 
flau în drepturile lor legale, au 
fost ridicați cu alai din public de 
reprezentantul postului comunal 
de miliție pe motivul că nu sînt 
încă „în regulă". Să admitem că 
nu erau. Oare așa trebuie să se 
procedeze, oare hora izbucnise așa 
dintr-o dată, ce infracțiune into
lerabilă făcuseră ei organizînd pe
trecerea tinerilor din sat ?

Ne oprim aici cu exemplele 
deși ne vine greu să nu amintim 
și de Gr. Turtureanu, președintele 
Comitetului executiv al sfatului 
popular Pădureni, care, în loc sa-i 
sprijine pe tineri în folosirea sălii 
de cultură, oferită lor prin lege, 
îi constringe din umbră să închi
rieze casa cetățeanului Leon din 
satul Rusca, deși la Berezeni ra
ionul Huși, instrumentele muzi
cale, revenite tinerilor ca premiu 
la un concurs, ruginesc în dula
purile sfatului popular și mai sînt 
încă multe altele care se cer de 
urgență puse la punct.

Principalul e ca aceste bunuri 
obștești, căminele culturale și tot 
ce se află în dotația lor, să de
vină în adevăratul înțeles dl cu- 
vîntului bunuri obștești. Conclu
zia pe care am putea-o desprinde, 
și numai din exemplele analizate 
mai sus, este că cei care le au în 
păstrare au uitat de aceasta. 
Le-am amintit pe această cele.

PLĂTEȘTE

declaMt că k va abține repre- 
TKrtÂnttă Nepni iki. P^rsa Ba
hadur Kharti. iar cri al Mada- 
Ecczrvhri. Lzxris Rricoto MiLL*.

j

, F 
totodată _ 
can, „pentru că leac 
retragerii (trapelor 
nr.) de alte probleme, ceea 
contravine Cartei O.N.U. și 
tereselor țărikn arabe" Sharifud- 
din Pirzada, ministrul de externe 
al Pakistanului). Cei care s-au 
pronunțat pentru proiectul țărilor 
latino-amencane și-au exprimat 
părerea că „simpla retragere lasă 
celelalte aspecte să plutească în 
incertitudine" (Arthur Goldber, 
reprezentantul permanent al 
S.U.A.), și că propunerea latino- 
americană „conține toate elemen
tele necesare unei soluții" (Enri
que Garcia Sayan, reprezentantul 
permanent al statului Peru), spe- 
cificînd în plus că celălalt proiect 
„prin faptul că acordă anumite 
responsabilități Adunării Gene
rale a O.N.U. și secretarului ge
neral, restrînge funcțiunile Con
siliului de Securitate într-o oa
recare măsură" (Constant Schuur
mans, reprezentant al Belgiei).

S-au mai declarat în favoarea 
proiectului grupului nealiniaților, 
Vaclav David, ministrul afaceri
lor externe al Cehoslovaciei, Mil- 
ko Tarabanov, reprezentantul 
Bulgariei, Karoly Csatorday, re
prezentantul Ungariei și Ubaye 
Cheir Omar, reprezentant al Gui-

• LA 3 iulie, Intr-an pa 
din Parcul Sokolniki din 
cova s-a deschis Expoziția to- 
temațională „Cartea — promo
tor al ideilor marelui Octom
brie. păcii și progresului", or
ganizată în cinstea celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

La expoziție participă peste 
50 de edituri centrale din 
U.R.S.S., 130 de edituri din re
publicile unionale, precum și 
edituri din 9 țări socialiste. La 
standul Republicii Socialiste 
România sînt expuse circa 1 200 
de cărți de literatură social-po- 
litică, beletristică, științifică, 
tehnică, literatură pentru copii, 
traduceri.

• ZIARUL londonez „Sunday 
Times” relatează că este în po
sesia unui amplu document care 
dezvăluie regimul barbar din 
închisorile Republicii Sud-Afri- 
cane. Documentul, întocmit pe 
baza mărturiilor unor foști de
ținuți, descrie amănunțit actele 
arbitrare de brutalitate, trata
mentul inuman, metodele folo-

• Mathias Weber, im inginer 
din Saarbrucken în vîrstă de 
67 de ani, a făcut cunoscut ca 
a descoperit ceea ce savanții și 
matematicienii nu au reușit să 
descopere timp de secole : solu
ția matematică a cvadraturii 
cercului. El a declarat că a gă
sit această soluție după 40 de ani 
de cercetări, folosindu-se doar 
de un compas și de o riglă, pre
cum și de principiile lui Pitagora. 
El a refuzat, deocamdată, să 
dea explicații detaliate referi-

DIJMĂ NEGLIJENȚEI

VENEZUELA. Vedere din ca

pitala țării, Caracas
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Imagine din orașul Alger

Sărbătoarea Algeriei

• CORESPONDENTUL din 
San^a Crez al zarului Dia- 
ho* izformeaaă că aerieni ale 
forți-.or de guerLă iiz Bolivia 
s-au semnalai în ulrmeie zile 
în alte doaâ regiuni din țară, 
respectiv în Parabano si Lomas 
Ne gras. Este pentru prima dată 
cind in partea centrală a Boil- 
viei partizanii au angajat lupte 
cu forțele guvernamentale. Po
trivit corespondentului, impor
tante întăriri guvernamentale 
au fost dislocate in această re
giune. Căile de acces 
Santa Cruz și Cochabamba 
fost blocate de armată.

între
au

• DOUĂ picturi ale Iui 
casso, furate cu trei ani 
urmă la Londra, au fost regă
site de Scotland Yard printre 
diverse obiecte de artă ce ur
mau să fie vîndute la licitație. 
Potrivit relatărilor poliției bri
tanice, organizatorii licitației 
nu știau că este vorba de ta
blourile sustrase.

Picturile, aparținînd Galerii
lor de artă „Saidenberg” și 
„Perls* din New York, fuseseră 
trimise în 1964 la Londra, unde 
au fost prezentate în cadrul u- 
nel expoziții „Picasso". Ele au 
dispărut în timp ce erau trans
portate spre vapor pentru a fi 
expediate în S.U.A.

Pi
ta

In Algeria te aniversează 
astăzi Ziua independenței. Cu 
cinci ani în urmă, la 5 iulie, 
âvră 13 decerni de dominație 
colonială și aproape 8 ani de 
război, Algeria a devenit in
dependentă. In timpul scurt 
care a treout de la dobîndi- 
*ta independenței poporul al- 
gerian a depus eforturi sus
ținute pentru dezvoltarea e- 
conomiei țs culturii, ridicării 
standardului de viață al 
populației.

Vizitatorul Algeriei consta
tă strădaniile pentru făurirea 
unei industrii naționale, pen
tru dezvoltarea agriculturii. 
In ultimii ani cu apărut obi
ective industriale cum sînt 
cele de la El-Fergoug, Tlelat, 
Arzetc. Importante realizări 
au fost obținute în industria 
hidrocarburilor. Un rol în- 
remnat în obținerea succese
lor în industria algeriană l-au 
avut decretele privind națio
nalizarea minelor, apariția u- 
nor întreprinderi de stat pen
tru valorificarea bogățiilor 
Algeriei. S-a trecut la reor
ganizarea agriculturii. Au fost 
preluate sub controlul statu
lui suprafețe imense de teren 
abandonate de foștii latifun
diari, s-au lansat proiecte 
menite să diversifice ramurile 
agricole.

Importante sînt transfor
mările care au avut loc ți în 
alte domenii, și în special în 
tnvățămînt. înainte de pro
clamarea independenței, la 10 
algerieni doar unul știa carte. 
Pentru înlăturarea acestei si
tuații a fost elaborat un vast 
plan, ale cărui prevederi au 
ți fost în parte îndeplinite. 
Astfel, în anul școlar 1965— 
1966 cursurile școlilor prima
re, ale colegiilor și liceelor au 
fost urmate de un număr de 
1470 000 elevi. Pentru a asi
gura condițiile materiale ne
cesare dezvoltării învățămîn- 
tului, au fost construite sute 
de săli de clasă (în special în 
mediul rural).

Pentru a asigura economia 
cu cadre necesare, la Oran a 
fost înființată o universitate. 
In cinci ani numărul studen
ților a crescut de 10 ori.

Poporul român care a spri
jinit cu fermitate lupta pen
tru libertate a poporului al- 
gerian se bucură de succesele 
sale și îți exprimă satisfacția 
pentru faptul că legăturile 
multilaterale dintre țările 
noastre cunosc o permanentă 
intensificare.

Cu ocazia aniversării Zilei 
independenței, transmitem po
porului algerian sincere urări 
de bunăstare și prosperitate.

încotro se îndrepta
Chombe ?

Postul de radio Kinshasa a difuzat o declarație în care se arată 
că guvernul președintelui Mobutu a descoperit un nou complot 
îndreptat împotriva securității țării, inspirat și organizat de fostul 
premier Moise Chombe, al cănii avion a aterizat în Algeria în 
împrejurări încă necunoscute.

Avionul, la bordul căruia Chombe a fost arestat, se îndrepta 
•pre Africa, intenționînd să traducă în fapt noul său complot, se 
spune în declarația guvernului congolez. Noul plan a fost elaborat 
de unul din ofițerii superiori belgieni. Postul de radio Kinshasa
informează că în prima etapă a înfăptuirii planului, autorii lui au 
prevăzut organizarea unor vaste operațiuni diversioniste, și a unui 
intens plan de sabotaj economic. Ulterior, urma să aibă loc la 
Kinshasa o rebeliune. Complotiștii urmăreau exterminarea fizică 
a președintelui Mobutu și a altor oameni de stat congolezi.

Trupele britanice au pătruns 
luni seara în cartierul Crater 
din Aden, controlat de mai 
multe zile de forțe ale patrioți- 
lor. Potrivit agenției United 
Press International, unități 
blindate britanice însoțite de 
trupe terestre au intrat în 
Crater pentru a pune „capăt 
acestei situații intolerabile" 
pentru guvernul federal.

Din Aden se anunță că 
Înaltul comisar britanic, Hum
phrey Trevelyan, s-a întîlnit 
luni cu membri ai cabinetului 
federal al Arabiei de sud pen
tru a examina probleme lega
te de acordarea independen
ței federației, în spiritul pla
nului preconizat de minis
trul englez al afacerilor ex
terne.

(Urmare din pag. I)

ide, în precizie, mersul ceasorni
cului. Orice dereglare atrage du
pă sine pierderi. împreună^ cu 
tovarășul inginer Nicolae Dîngă, 
de la cooperativa agricolă din 
Dulcești, am făcut un calcul a- 
supra pierderilor la cultura de 
mazăre unde tocmai lucrau cinci 
combine în urma cărora boabele 
puteau fi strînse cu pumnul. O 
sută și ceva de kilograme la hec
tar, peste trei mii la întreaga 
suprafață cultivată. Și de ce ? 
Pentru că combinele pe care lu
crau Ion Sandu, Gheorghe Mi- 
trana și Ion Cangea au fost ac
ceptate să lucreze avînd mari și 
multe defecțiuni; pentru că re
coltarea s-a făcut de către co
sași dornici să acumuleze numai 
zile-muncă — în urma lor ră- 
mînînd foarte multe plante ne
adunate ; pentru că, printre cei 

**tare lucrau acum erau și mulți 
oameni neinstruiți.

Cele întîlnite la Dulcești ne-au 
6ugerat urmărirea, în continuarea 
raidului, a trei probleme: 1)
sînt toate combinele în mod rea! 
puse Ia punct ?, 2) în cazul unor 
eventuale defecțiuni, cum e asi
gurată depanarea lor ?, 3) cei
ce lucrează pe combine sînt ast
fel instruiți incit, prin munca lor, 
să contribuie la evitarea oricărei 
pierderi la recoltare ?

Cele constatate direct în te
ren ne-au determinat să formu
lăm o concluzie deloc favorabi
lă. La primul semn de întreba
re sute de... semne de întrebare. 
Mai ales în raza de activitate a 
S.M.T. 23 August și Negru Vo
dă primele ore de lucru au scos 
din... cursă, pentru diferite pe
rioade, zeci de combine. Defec
țiunile predominante ? La apa
ratul de treier... Se formulează 
și justificări : „Producția e mare 
și generează dereglări"; „cînd 
am efectuat reparațiile ne-au lip

sit, în bună parte, piesele de 
•chimb, fapt ce a obligat la multe 
recondiționări" ; „începutul așa 
e întotdeauna, pînă ne obișnu
im". Justificări sînt cu duimul, 
dar ce te faci că recolta, 
fh cîmp, e dijmuită tocmai de 
aceste justificări ? Și încă ceva, 
brigăzile de tractoare sînt foarte 
prost aprovizionate cu piese de 
schimb (Tractoristul Ion Sandu, 
spre exemplu, a trebuit să piardă 
aproape o zi, mergînd personal la 
S.M.T. 23 August pentru procu
rarea unui pinion de la combi
nă). La mai puțin de jumătate 
s-ar fi putut reduce timpul de 
inactivitate al mașinii și s-ar fi 
evitat și un drum cu tractorul 
la S.M.T. (doar de aici, din 
Dobrogea, a pornit valoroasa ini
țiativă privind economisirea de 
carburanți) dacă brigada din ca
re face parte ar fi fost aprovi
zionată cu minimum de piese. 
La consiliul agricol regional ni 
se spunea că zilnic se înregis
trează pînă la o sută de 
kilometri parcuri de tractoa
re de la brigăzi la S.M.T. nu
mai pentru aprovizionarea cu 
piesele de schimb defectate și 
care se dau de la magaziile de 
materiale numai pe bază de bon. 
Halal organizare ! Cît privește pe 
cei ce lucrează pe combină, ma
joritatea sînt tineri — mai mult 
de jumătate uteciști. In multe 
locuri însă, nimeni nu s-a gîndit 
să le facă vreun instructaj. Se 
vede acest lucru după lipsa de 
îndemînare cu care acționează. 
Și prin neîndemînarea lor dese
ori contribuie la generarea unor 
serioase defecțiuni la combine.

Asemenea frîne în desfășurarea 
lucrărilor pot și trebuie să fie 
înlăturate operativ, din mers.

Există toate posibilitățile pen
tru reducerea pierderilor, în
cheierea recoltatului în cel 
mult 10—12 zile bune de 
lucru — așa cum sună angaja
mentul țăranilor cooperatori și 
mecanizatorilor dobrogeni.

La New York a fost dat publicității anuarul 
statistic al O.N.U. pe 1966. In anuar se arată că 
populația globului era la jumătatea anului 1965 
de 3 295 000 000 mai mult de jumătate trăind in 
Asia (1830 000 000).

1965 cu 1 la sută mai mare decîtîn perioada anilor 1960—1965, 
rata anuală de creștere a popu
lației a fost în medie de 1,9 la 
sută. Media densității populației 
este de 24 locuitori pe kilometru 
patrat. Europa continuă să ră
mînă continentul cu cea mai mare 
densitate a populației (90 per
soane pe kilometru patrat), ur
mată de Asia de est cu 72 per
soane pe kilometru patrat. Cel 
de al șaselea continent, Oceania, 
are o densitate de numai 2 per
soane pe kilometru patrat.

Indicele producției industriale 
mondiale (fără R. P. Chineză) a 
crescut de la 100 la 167 în anii 
1958—1965. Cea mai mare creș
tere a fost înregistrată în estul și 
sud-estul Asiei, în Uniunea So
vietică și în țările Europei răsă
ritene. Intre 1950 și 1964 mai 
mult de jumătate din țări și-au 
dublat produsul național brut 
înregistrînd o rată anuală medie 
de creștere de peste 6 la sută. 
In 1965, producția mondială de 
țiței a fost de 1 511 000 000 tone 
metrice, realizîndu-se o creștere 
de 9 la sută față de cea a anu
lui 1964. Producția mondială de 
alimente era la sfîrșitul anului

în 1964.
Valoarea exporturilor mondiale 

în anul 1965 a fost cu 200 000 000 
dolari mai mare decît în 
anul precedent atingînd cel 
mai ridicat nivel înregistrat vreo
dată. Partea țărilor dezvoltate, 
ce revine din acest export, a cres
cut în ultima decadă de la 66,2 
la sută, la 69 la sută, în timp ce 
partea țărilor în curs de dezvol
tare a scăzut de la 24 la sută, la 
19 la sută în aceeași perioadă.

Numărul aparatelor de radio 
depășea în 1966 cifra de 551 mi
lioane. La sfîrșitul anului 1965, 
existau, de asemenea, în funcțiune 
181 milioane televizoare dintre 
care 79 milioane pe continentul 
nord-american, 59 milioane în 
Europa, 19 milioane în Asia, 5 
milioane în America de sud, 2 
milioane în Oceania și cîteva mii 
în Africa.

Una din concluziile principale 
ale anuarului statistic al O.N.U. 
pe 1966 este aceea că decalajul 
dintre țările dezvoltate și țările 
mai puțin dezvoltate în ceea ce 
privește nivelul de trai nu s-a re
dus, ci a crescut.

Explozia de la Lagos și sumbrele preziceri

La Lagos se pot auzi sumbre preziceri. Oficialitățile 
ajunse la capătul răbdării pretind că „o înfruntare mi
litară este inevitabilă". Mirosul prafului de pușcă plu
tește în atmosferă. Explozia se poate produce orieînd. 
Pe proaspăta graniță, care doar cu cîteva săptămîni în 
urmă despărțea două provincii ale aceleiași țări, dom
nește un climat de front.

Bomba care a ex
plodat în cartierul 
Ikoyi din Lagos a a- 
dăugat un plus de 
incertitudine în at
mosfera nigeriană. Un 
automobil, descins 
parcă din romanele 
de aventuri, a pă
truns vijelios pe stra
da în care se află in
stalat postul central 
de poliție. Din viteză 
o bombă a fost arun
cată. Polițistul de 
gardă a privit stupe
fiat spectacolul. N-a 
putut să mai intervi
nă. în fața dărîmătu- 
rilor experții se între
bau dacă atentatorii 
au urmărit doar să 
distrugă clădirea po
liției sau ei au vizat 
locuința, destul de a- 
propiată, a șefului 
guvernului federal 
Gowon. Atentatul de 
la Lagos alimentează 
părerea că îndelunga
ta criză a depășit 
faza duelurilor ver
bale, a amenințărilor 
pe calea undelor ra

diofonice. Ă «orft, in
tr-adevăr, momentul 
In care armele vor 
decide ?

Lagosul vădește 
nervozitate în fața 
refuzului invariabil al 
secesioniștilor de a 
accepta un dialog re
zonabil. Ojukwu, ge
los, probabil, pe glo
ria de odinioară a 
lui Chombe, perseve
rează în a face din 
provincia orientală o 
nouă Katangă. Visu
rile le clădește pe pe
trol. Un emisar al 
său a traversat ocea
nul pentru a obține 
bunăvoința giganți- 
lor „aurului negru". 
Ojukwu face promi
siuni și oferă generos 
garanții în speranța 
că dolarii se vor adu
na în visteria secătu
ită de la Enugu.

Lt.-colonelul din 
estul Nigeriei a dorit 
multă vreme să păs
treze aparența unui 
conducător fără am
biții personale, mo

derat, retinnt Eveni
mentele l-an obligat 
să-și revizuiască com
portarea pe scena pu
blică. Și astfel para
lela cu Chombe se 
impune pregnant. 
Oamenii de încredere 
ai lui Ojukwu colin
dă „Africa albă", zo
nele apartheidului. La 
Lagos (sursa știrii 
fiind autoritățile fe
derale) se afirmă că 
Ojukwu ar angaja 
mercenari din Ango
la, Mozambic și chiar 
din Republica Sud- 
Africană. Se pretinde 
că insula Sao Tome, 
posesiune portugheză 
în golful Guineei și 
vestită temniță sala- 
zaristă, ar fi devenit 
cartierul general al 
recrutorilor lui Ojuk
wu. Liderul de la 
Enugu n-a socotit 
necesar să se obo
sească publicînd dez
mințiri. încearcă să 
se înfățișeze calm, 
netemător, afișează o 
siguranță de sine pe

care Ia drept vorbind 
situația actuală a „re
publicii" salo nu o 
justifică.

Gowon a recurs Ia 
noi măsuri împotriva 
conducătorului Bia- 
frei secesioniste. De 
duminică seara Ojuk
wu încetează de a 
mai fi guvernator și, 
concomitent, încetea
ză de a mai fi loco
tenent colonel în ar
mata nigeriană. De
cretul semnat de Go
won n-are, însă, nici 
o șansă de a fi luat 
in considerare la Enu
gu. Guvernul federal 
este, deocamdată, 
prea slab pentru a 
putea să-și impună 
voința. Dovadă, du
bla demitere a lui 
Ojukwu a fost urma
tă de o propunere ce 
i-a fost adresată în 
vederea unei înțele
geri. Cele 6 puncte 
ale proiectului lui 
Gowon pornesc de Ia 
ideea renunțării la 
„independența" pro
vinciei estice, recu
noașterea autorității 
federale și acceptarea 
existenței unei fede
rații care să unească 
12 state cu un anu

mit grad de autono
mie. Răspunsul lui 
Ojukwu nu a parve
nit încă Ia Lagos. 
Cei de la Enugu nu 
se grăbesc în speran
ța că timpul va lu
cra în favoarea lor a- 
dîncind separarea Bi- 
afrei de restul Nige
riei.

Ar mai fi oare po
sibilă o reconciliere 
între Gowon și Ojuk
wu ? O oficialitate 
londoneză a vizitat 
Lagosul dar după 
consultările din capi
tala nigeriană nu 
s-au publicat nici un 
fel de relatări oficia
le. Societățile petro
liere care acționează 
pe teritoriul Biafrei 
ezită : plata redeven- 
țelor (7 milioane lire 
sterline) către Ojuk
wu ar deteriora defi
nitiv relațiile cu La
gosul. Un refuz față 
de deținătorii puterii 
de la Enugu i-ar 
pune în imposibilita
te de a-și continua 
activitatea. Magnații 
petrolului preferă să 
aștepte în speranța că 
deznodămîntul crizei 
se va apropia.

Lumea africană 
privește cu îngrijora

re evoluția situației 
din Nigeria. Econo
mia țării stagnează, 
șomajul capătă pro
porții, mizeria lovește 
păturile nevoiașe ale 
populației. Criza po
litică paralizează toa
te sectoarele de acti
vitate. Gowon a lăr
git componența gu
vernului său ineluzînd 
12 miniștri civili. Re
manierea tinde să sta
bilizeze autoritatea 
federală și să creeze 
premizele unei con
centrări a forțelor po
litice (stînga conti
nuă să fie exclusă) în 
vederea normalizării 
situației interne.

Vor reuși liderii ni
gerieni să găsească 
drumul spre masa 
tratativelor sau arme
lor, Ii se vor încredin
ța sîngeroasa misiune 
de a aduce finalul 
conflictului ? Ostili
tățile ar putea să 
aibă consecințe nefas
te pentru viitorul Ni
geriei. Autorii teribi
lelor amenințări cu 
„război total" mai au 
la îndemînă destule 
ceasuri pentru medi
tație...
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