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in intimpinarea Conferinței Naționale a P.C.R. ți a celei de-a XXV a aniversări a republicii

LA FIECARE LOC DE MUNCĂ - 
MAI MULT, MAI BINE, MAI IEFTIN!

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

VIZITA TOVARĂȘULUI

AU HOTĂRÎT 
j SĂSI SUPLIMENTEZE 

ANGAJAMENTELE
: Telegrame adresate C.C. alP.C.R, : 
: tovarășului Nicolae Ceausescu
► Evenimentele de însemnătate istorică în viața partidului și a poporului român. Conferința <
► Națională a Partidului Comunist Român și aniversarea a 25 de ani de la proclamarea Repu- 1 
* blicii au determinat o atmosferă de profundă efervescență creatoare, de muncă însuflețită 4
► pentru realizarea exemplară a sarcinilor cincinalului. In uzine și pe ogoare, pe șantierele de 4
► construcții, întrecerea socialistă se desfășoară jn aceste zile cu o puternică intensitate.
, în cadrul dezbaterilor largi care au avut loc și continuă să se desfășoare in întreprinderi, <
► unități economice, institute de cercetare și pro iectare din diferite județe ale țării, în intim- <
► pi narea Conferințelor județene de partid, a fost reafirmată hotărîrea fermă a oamenilor mun- «
► cii de a supliment» angajamentele luate inițial pentru depășirea sarcinilor de plan. <
► In acest sens, pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului *
► NICOLAE CEAUȘESCU. personal, au sosit telegrame, in care se raportează angajamentele <
► luate suplimentar pînă în prezent. (In pag. a 2-a). <

FIDEL CASTRO RUZ NEBĂNUITELE In. pag. a ii-a

Contact 
nemijlocit 
cu realită
țile agri
culturii 
noastre 
socialiste 

•Au fost vizitate
I.A.S. „30 
Decembrie41 
și Institutul 
de cercetări 

pentru cereale 
și plante 

tehnice — 
Fundulea

După duminica petrecută în 
ambianța odihnitoare a secularei 
păduri Scroviște, ieri, în cea de-a 
patra zi a vizitei în țara noas
tră, oaspeții cubanezi au luat 
cunoștință de unele aspecte ale 
activității agriculturii noastre so
cialiste.

Prim obiectiv al vizitei: între
prinderea agricolă de stat „30 
Decembrie", vast complex agro- 
alimentar din apropierea Bucu- 
reștiului.

însoțit de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

în pagina a IlI-a

Recepție în onoarea delegației 
de partid și guvernamentale 

române, condusă de tovarășul7 9

Nicolae Ceausescu
9

A

Rezultatele cercetării agricole 
romanești s-au bucurai de 
aprecierile elogioase ale oaspe

ților

tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, străbate la primele 
ore ale dimineții, traseul animat 
ce duce, prin inima Capitalei, 
spre ieșirea către Giurgiu.

Iau parte la această vizită to
varășii : Emil Bodnaraș, Ion Io- 
niță, Ion Pățan, Teodor Mari
nescu, șeful secției relații exter
ne- a C.C. al P.C.R., Bujor 
Alinășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Gheorghe

(Continuare in pag. a 111-a)

încheierea 
convorbirilor oficiale

româno - cubaneze
Luni după-amiază, la Con

siliul de Stat s-au încheiat 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
și tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cuba, prim-ministru 
al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba.

Din partea română, la con
vorbiri au participat tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
te' al Consiliului de Stat, Ion 
Pățan, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi

nistrul comerțului exterior, 
general de armată Ion Ioni- 
ță, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul forțelor ar
mate, Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.C.R., minis
trul minelor, petrolului și 
geologiei, Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șe
ful Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Gheorghe Oprea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., con
silier la C.C. al P.C.R.. Petre 
Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Româ
niei în Republica Cuba.

Din partea Republicii Cuba 
au luat parte tovarășii dr. 
Carlos Rafael Rodriguez Ro- 
driguez, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba 
și ministru al Guvernului Re
voluționar, comandant Fla
vio Bravo Pardo, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, șeful 

Sectorului consum și deser
virea populației al C.C. al 
P.C. din Cuba, Jose A. Naran
jo Morales, membru al C-C. 
al P.C. din Cuba și ministru 
al industriei alimentare, co
mandant Arnaldo Ochoa San
chez. membru al C.C. al P.C. 
din Cuba și șef al armatei din 
Havana, Osmany Cienfuegos, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, secretar general al Or
ganizației de solidaritate cu 
popoarele din Asia, Africa și 
America Latină, Mauro Gar
da Triana, directorul Direcției 
țări socialiste- din Ministerul 
Relațiilor Externe, și Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, am
basadorul Republicii Cuba la 
București.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc.

La încheierea convorbiri
lor, a fost adoptat comunica
tul comun româno-cubanez, 
care va fi dat publicității.

(Agerpres)

RESURSE ALE 
INTELIGENȚEI 
TEHNICE DIN 
ÎNTREPRINDERI
• UZINA DE STRUNGURI ARAD : de la bancuri de lucru 
sau dulapuri pentru scule la utilaje și agregate de mare

complexitate
• UZINA DE VAGOANE ARAD : suplimentarea cu 20 de 
milioane iei a producției marfa ar fi fost de neeonceput

fârâ aceasta ampla acțiune de autoutilare

L-am întrebat pe tehnologul 
șef al Uzinei de strunguri din 
Arad, inginerul Ion Demian, de 
ce pînă nu de mult preocupările 
uzinei pe linia autodotării cu 
utilaje și agregate de mare com
plexitate se reduceau doar la 
confecționarea unor bancuri de 
lucru, sau dulapuri de scule. Un 
răspuns direct a fost ezitat, 
pentru început interlocutorul 
nostru preferind să ne furnizeze 
citeva date sugestive : „Anul a- 
cesta, valoarea mașinilor și agre
gatelor realizate prin autoutilare 
se va ridica la 5,3 milioane lei. 
Anul trecut, pentru cele 3,28 mi-

DE LA HUNEDOARA

De ce se 
planifică 
norme de 

consum la 
nivele supe
rioare celor 
realizate 
in 1971?
ARTICOLUL PE CARE ÎL 
PUBLICAM ÎN PAG. A 
ll-A SITUEAZĂ ÎN PRIM 
PLAN PREOCUPAREA 
FURNALISTILOR PENTRU 
O ACTIVITATE ECONO

MICĂ EFICIENTĂ 

lioane lei utilaje realizate, 
M.I.C.M. ne-a răsplătit cu o 
mențiune. Și acum să vă răspund 
mai direct: cam prea mult aș
teptam să ne vină de-a gata. Nu 
aveam .suficientă maturitate pro
fesională, cel puțin așa ni se pă
rea nouă și nici nu prea ne stră
duiam să ne-o cîștigăm. Acum, 
această problemă angajează com
petența și inteligenta creatoare 
a întregii uzine. Faptul că ne 
sînt dați indicatorii stimulativi a 
pus problema valorificării judi
cioase a ideilor, a înfrîngerii tra
diționalismului în gîndirea tehni
că. Să vă dau un exemplu. In 
cinstea Conferinței Naționale a 
Partidului și a împlinirii unui 
sfert de veac de existență a Re
publicii, colectivul nostru s-a an
gajat să dea peste plan 13 ma- 
șini-unelte, să realizeze o pro- 
ducție-marfă de circa 20 mașini 
și să sporească cu 1 la sută, pes
te sarcina prevăzută, productivi-

ION DANCEA

(Continuare în pag. a V-a)

SESIUNE
de GRIGORE ARBORE

De cîțiva ani bucureșteanul adoptiv din mine își reprima 
la sfîrșitul lunii mai și în toată luna iunie pornirea de a 
trece pragul Bibliotecii centrale de stat și de a se- instala 
comod, cu cîteva tomuri în față, în una din sălile de 
lectură. O nostalgie după ani nu prea îndepărtați mă 
cuprinde și, în unele zile, la primele ore ale dimineții, 
parcă m*aș duce din nou înaintea dantelăriei metalice a 
ușii uriașe din strada Ghica, așteptînd să se deschidă 
pentru a năvăli, cu un grup grăbit, la vestiar și apoi la 
custodele de la etajul doi care, desigur, îmi spun iluzio- 
nîndu-mă. nu mi-a uilat, poate, nici acum locul favorit. 
Uneori chiar mă duc dar parcă în mod special îmi amîrv 
sosirea acolo pînă la cîteva minute după deschi
dere, cînd sînt sigur că toate locurile sînt ocupate, că 
toată lumea se află, deci, deda ora opt dimineața pînă 
la zece seara în plină sesiune și că pentru mine mai ră- 
mîne accesibilă doar minunata sală cu fotolii capitonate 
și muzică revărsîndu-se invadatoare, la alegere și după 
propria dorință.

Sînt deci în sesiune și eu care nu mai sînt studentul 
Universității. Am o sesiune specială a mea, încărcată de 
nostalgie și ușoare reverii ; sesiunea cititorului care timp 
de aproape două luni nu mai frecventează bibliotecile 
universității și ale institutelor și nici acea mare clădire în 
stil neoclasic din fața Băncii Naționale. Sentimentul că 
îmi este cunoscută starea de febrilitate încercată de toți

(Continuare în pag. a V-a)

ECATERINA CIMPEANU, 
membră a Comitetului co
munal U.T.C. : „...în cazul
nostru, „a pune umărul" în
seamnă să participăm la 
munca, să ne înscriem efor
tul unde este mai important 
și mai dificil, să ne străduim 
ca mîine să fim mai utili 

decît astăzi"

„Succesele 
stau in 
miinîle 

noastre
ÎN DIALOGUL DES

PRE MUNCA. HĂRNICIE 
SI DĂRUIRE, COOPE
RATORII DIN COMUNA 
VLAD TEFES AU SCOS 
ÎN EVIDENTA NOI RE
ZERVE PENTRU SPORI 
REA RODNICIEI PĂMÎN- 
TULUI SI A VENITURI
LOR.
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• Județul Ialomițaw

• Județul Brăila

Vor fi depuse, de asemenea, eforturi 
pentru realizarea și depășirea angaja
mentelor asumate in domeniul agricultu
rii pentru creșterea continuă a eficienței 
acestui sector.

• Județul Argeș

SUCCESELE STAU IN

MllNILE NOASTRE"

Totul depinde de noi

AL. BĂLGRADEAN GH. FECIORU

reflecta 
fapt, ce 
spor de 
hectarul 
sută de

recunosc gre- 
„spune“ ori de

in sudul județului Ialo
mița, ne-am oprit ieri la 
cooperativa agricolă „11 Iu
nie" din Vlad Țepeș. Cu cele 
18 milioane de lei valoare a 
producției globale, cu recol
tele medii de 2 600 kilograme 
grîu. 3 400 kilograme porumb, 
30 de tone sfeclă de zahăr 
obținute anul trecut, coope
rativa trece printre unitățile 
cu rezultate de mijloc. Anul 
acesta, însă, este vizat unul 
din primele locuri în clasa
mentul întrecerii.

ÎNÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.

Șl A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSARI A REPUBLICII

|LA PANOUL) 
'DE ONOARE I 
I
I
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• UNITĂȚILE INDUSTRIA
LE ALE JUDEȚULUI HUNE
DOARA. Colectivele din unită
țile industriale ale j 
Hunedoara, au raportat 
plinirea cu 3 zile mai devreme 
a prevederilor planului pe 5 
luni la producția globală mar
fă, vindută și Încasată, export 
și beneficii. Acest important 
succes se înscrie In contextul 
general al entuziasmului dă
ruirii și abnegației cu care 
muncitorii, inginerii și tehni- .. •-------■ . întlmpină

. -ia 1 ’
_________deosebit el L 

tă pecetea hărniciei siderurgiș-

I
județului I 
tat înde- I 
devreme ■

I
■I

LA FIECARE LOC DE
ȘI-AU SUPLIMENTAT 
ANGAJAMENTELE

I.. _..... ..
Icienii hunedoreni mumpiua _

Conferința națională a parti- I
dului. In mod deosebit el poar- I
tă pecetea hărniciei siderurgiș- 1 ____ _____ ____  _________ __ _ __

im» mai bine, mai ieftin ■
I

I
I
I
i

i
i

de prefabricate betoane Deva, 
C.E.I.L. Deva și întreprinderi
le de industrie locală care s-au 
achitat în mod exemplar de 
sarcinile încredințate. Timpul 
ctștigat permite obținerea unei I

uâUIa . 
peste I 
tone I 
8 000 1

ener- ! 
prefă- I 

»rtantP! 1

importante producții su] 
mentare. Se estimează că >.----
Ia sfirșitul lunii mai industria 
hunedoreană va realiza ] '
sarcinile de plan 12 00o 
oțel, 10 000 tone fontă, 
tone laminate, 1200 tone cocs, 
45 milioane kilovați/oră 
?ie electrică, 5 ,W0 m.c. i___
bricate din beton, importante 
cantități de fier în 
marfă, cherestea 
mase plastice etc.

★

FURNALIȘTil DE LA
minereu 

și bușteni. I
• FABRICA DE CONFECȚII ■ 

„TIBNAVA" DIN SIGHIȘOA- I 
RA. Colectivul Fabricii de I 
confecții .,Tîrnava“ din Sighi
șoara, ca urmare a folosirii cu a 
randament sporit a timpului de I 
lucru și a mașinilor, raportea- | 
ză realizarea planului la pro
ducția globală și marfă pe 5 
luni cu 14 zile înainte de ter
men. Pînă la sfirșitul lunii mai 
ei vor obține peste plan pro
duse In valoare de aproape 30 
milioane lei.

M, BORDA

i
i
,i

norme

HUNEDOARA INTREABA:

De ce
se planifică

de consum
la nivele superioare

celor realizate în 19 717
Infățișînd realizările obținute 

anul trecut în urma cărora au 
ocupat locul I pe țară în între
cerea socialistă, siderurgiștii hu- 
nedoreni îți vorbesc cu satisfac
ție, printre altele, despre econo
miile realizate la consumul de 
cocs. Pentru elaborarea unei 
tone de fontă au folosit cu 9 kg 
cocs mai puțin decît își plani
ficaseră, fapt care le-a permis să 
producă peste plan o mare can
titate de metal. în acest an șta
cheta a fost coborîtă și mai mult. 
Ing. Ion Borza, șeful grupei teh- 
nico-economice de Ta sectorul 
furnale- aglomerări, explică acest 
succes prin măsurile tehnice și 
organizatorice aplicate cu con
secvență în ultima vreme. Din
tre acestea amintim : punerea în 
funcțiune a unei instalații de 
sortare și concasare care asigu
ră minereurilor bulgări o granu- 
lație optimă pentru mersul fur
nalelor; reparații capitale la pre- 
încălzitoarele de aer ale furnale
lor 5 și 7 care au creat condiții 
pentru ridicarea temperaturii a- 
erului insuflat în medie cu 30 
grade Celsius față de anul 1971; 
utilizarea aerului îmbogățit cu 
oxigen la furnalul nr.5 în urma 
căruia consumul de cocs s-a re
dus în medie cu 8,6 kg pe tonă.

Nimeni nu poate contesta re
zultatele bune și preocuparea 
statornică a siderurgiștilor din 
Hunedoara pe linia economisirii 
cocsului dar de aici și pînă la 
starea de automulțumire genera
lă, de euforie în fața realizărilor, 
este o cale lungă, parcursă cu 
prea multă ușurință.

Frecvent circulă părerea că s-a 
obținut tot ce se putea obține, 
că s-a atins o limită peste care 
nu se mai poate trece decît în 
condițiile unei revoluționări a 
tehnicii — concepție care nu 
corespunde realității. Dacă pe an
samblu situația se prezintă roz, 
adică consumul de cocs a scă
zut de la o etapă la alta, nu a- 
celași lucru se poate spune des
pre fiecare agregat în parte. La 
furnalul nr. 4, de pildă, în pri
mele 4 luni din acest an norma 
de consum planificată a fost de
pășită cu 2,6 kg pe tonă ceea ce 
a diminuat vizibil economiile 
înregistrate pe combinat. Iată, 
deci, o primă situație nesatisfă
cătoare, apreciată ca atare de 
înseși cadrele de conducere ale 
sectorului. Cazul este similar la 
furnalele 7 și 8, unde, raportat 
la dotarea tehnică, consumul de 
cocs nu a înregistrat scăderile 
firești. Iată, deci, că numai două

furnale din cinci au obținut re
duceri substanțiale la consumul 
de cocs (furnalul 5 — 10,7 kg 
pe tonă și furnalul 6 — 8,5 kg 
pe tonă), ceea ce este destul de 
puțin și nu poate justifica mul
țumirile instaurate la toate nive
lele.

Nici normele de consum nu au 
darul să-j stimuleze pe furnaliști 
în acțiunea de economisire a 
cocsului. Din păcate ele sînt 
prea largi și nu s-a ținut seama 
de stadiul atins. Norma fixată 
pentru secția I furnale, în pri
mul trimestru din acest an, este 
mai mare cu 2 kg decît consu
mul efectiv realizat anul trecut. 
Această situație este justificată 
prin producerea unei cantități 
mari de fontă cenușie, care „în
ghite" mai mult cocs decît fon-

• Prețul mult prea

ridicat al unei simple

neatenții: „Un

deranjament la un

furnal ne-a costat

economiile realizate

intr-un an întreg"

ta albă. Furnaliștii au demons
trat însă că argumentul specia
liștilor este neviabil, reușind să 
elaboreze fonta cu un consum de 
cocs mai mic decît anul trecut. 
Neținîndu-se seama de acest lu 
cru, în trimestrul II a fost fixată 
o normă de consum iarăși mai 
mare decît cea înregistrată an
terior, deschizîndu-se o portiță 
risipei și slabei gospodăriri. Ba, 
mai mult, practica a fost extinsă 
și la secția a II-a care, de nenu
mărate ori, a dovedit că este ca
pabilă să reducă consumul de 
cocs și nu să-1 sporească. La fur
nalul nr.6 am întîlnit o situație 
incredibilă : pentru acest agregat 
pregătit să obțină „cei mai înalți 
indici de utilizare din istoria 
combinatului** (după cum se ex
prima Gheorghe Dumitriu, pre
ședintele comitetului sindical pe 
secție) s-a stabilit o normă de 
consum la cocs atît de mare 
îneît nici furnaliștilor nu le vine 
să creadă : cu 6 kg mai mare 
decît cea planificată anul trecut 
și cu 12 kg mai mare decît con-

sumul realizat în aceeași peri
oadă.

— Avem cocs mai mult decît 
ne este necesar, a afirmat eco
nomista Elisabeta Măgheroșan 
de la secția I furnale. Normele 
ne permit să ne întindem.

Iată o situație cu totul și cu 
totul paradoxală. în timp ce 
peste tot cocsul reprezintă un 
material deficitar, la Hunedoara 
el prisosește sau mai exact spus 
nu este drămuit cu cea mai mare 
grijă- Ca să nu mai amintim 
de efectele negative pe care le 
determină menținerea unui con
sum ridicat de cocs pe tona de 
fontă pentru eficiența activității 
economice.

— Deși observ ca necesitățile 
reale sînt cu mult inferioare nor
mei planificate, își continuă ide- 
ea tovarășa economistă, trebuie 
să repartizez cantități care și pe 
mine mă uluiesc. Așa apar redu
cerile spectaculoase de cocs la 
unele furnale.

Petru Oara, locțiitor al secre
tarului comitetului de partid al 
secției I, susținea că uneori 
consumurile de cocs cresc din 
cauza nerespectării disciplinei 
tehnologice. Sînt destul de frec
vente cazurile cînd la caupere se 
înregistrează oscilații în menți
nerea temperaturii și se pierd 
importante cantități de aer cald 
datorită lipsei de etanșeitate a 
agregatului. Or, se știe că o cale 
eficientă de reducere a consu
mului de cocs o reprezintă creș
terea temperaturii aerului insu
flat. Respectarea rețetei de în
cărcare a furnalelor este ia
răși o operație ' de extremă 
importanță. Există situații cînd 
se introduce mai mult cocs 
decît este necesar, ceea ce 
duce la creșterea consumurilor 
și la declasarea fontei. Deși 
muncitorii nu-și 
șeala, furnalul
cîte ori nu se respectă rețeta de 
încărcare, încălzindu-se excesiv. 
Aceeași importanță o are reduce
rea la maximum a opririlor acci
dentale și a timpului afectat 
reparațiilor capitale, eliminarea 
deranjamentelor prin respectarea 
graficelor zilnice de revizie, ști- 
indu-se că orice pornire a furna
lului necesită un consum mai 
ridicat de cocs. Un furnalist 
a explicat foarte plastic ce efec
te poate avea o singură defecți
une ivită pe fluxul tehnologic. 
„Un deranjament la furnalul nr. 
5, spunea el, ne-a mîncat econo
miile de cocs realizate într-un 
an întreg". E, să recunoaștem, 
un preț prea ridicat plătit nea
tenției.

Hotărîrea oamenilor muncii din in
dustria județului Argeș de a suplimenta 
angajamentele pe care și le-au luat inițial 
tn întrecerea socialistă însumează pină in 
prezent 158 milioane lei la producția mar
fă fabricată. De asemenea, pînă la această 
dată, constructorii argeșeni au hotărit să 
depășească planul producției de construc- 
ții-montaj cu 116 milioane lei — mai mult 
cu 85 milioane Iei față de angajamentul 
inițial — și să dea in funcțiune cu 15—90 
zile înainte de termen 7 capacități in
dustriale și 11 obiective social-economice 
de importanță locală.

GHEORGHE 
BUCUR, meca
nizator : „De cî- 
teva zile lucrez 
la fertilizarea su
plimentară a po
rumbului. Din 
zori și pînă sea
ra 14—25 ore pe 
zi, nu opresc 
tractorul. In ca
zul acestei lu
crări ziua în
seamnă produc
ție suplimentară. 
Și eu, ca toți cei 
care lucrăm aici, 
la Vlad Țepeș, 
vreau să obți
nem un spor cit 
mai mare de re

Pe baza analizei efectuate tn actuala 
etapă a întrecerii socialiste, comuniștii și 
ceilalți oameni ai muncii din județul 
Brăila au suplimentat angajamentul ini
țial la producția marfă industrială de la 
105 milioane la 185 milioane Iei din care 
134 milioane se prelimină a fl realizat pînă 
la 30 iulie ; livrările de mărfuri la fondul 
pieții au fost sporite de la 15 la 30 mi
lioane.

Dorind ca alături de întregul nostru po
por să întimpine cu rezultate și mai bune 
Conferința Națională a Partidului și cea 
de-a 25-a aniversare Republicii, comu
niștii, toți muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din industria județului Ialomița s-au 
angajat pînă acum să suplimenteze anga
jamentul inițial de la 40 la 80 milioane lei 
— producție globală și marfă, iar printr-o 
mai bună folosire a utilajelor și suprafe
țelor de producție, să obțină economii im
portante de ipaterii prime și să îmbună
tățească calitatea produselor.

In telegrame se subliniază, de asemenea, 
hotărîrea fermă a oamenilor muncii de 
a-și face pe deplin datoria de comuniști 
și patrioți, de a căuta și descoperi noi re
zerve pentru creșterea eficienței activită
ții economice, de a contribui în perma
nență din toate puterile la făurirea mă
reței opere de înflorire a patriei noastre 
dragi — Republica Socialistă România.

REPORTAJ

ANCHETĂ

IN COMUNA

VLAD ȚEPEȘ

• Avem toate posibilitățile pentru 
ca nivelele stabilite pentru 1975 să 
fie atinse în 1974 • Inițiative și so
luții organizatorice în valoare de 
2,5 milioane lei • Peste 20 la sută 
din necesarul de furaje realizat de 

pe terenuri care, pînă în acest an, 
nu aduceau nici un folos

ION ȘI FILIP SIMION, doi 
dintre cei mai destoinici me
canizatori ce lucrează pe o- 
goarele cooperativei agricole 
din Vlad Țepeș. Fiecare din- 
trel ei a realizat în perioada 
ianuarie—26 mai a.c., peste 
40 la sută din planul anual.

Parte integrantă a Bărăganu
lui irigat, păm în turtle sale, cele 
3 625 de hectare, sînt încărcate 
de o promițătoare vegetație. 
Griul înspicat ajunge la piept, 
porumbul are vigoare și densi
tate, iar floarea-soarelui și sfe
cla de zahăr, cum spun local
nicii, „au scăpat din sapă", le
gumicultura a oferit primele 
produse spre valorificare, faso
lea ,.a încheiat ogorul", iar cior
chinii de struguri au început 
să acumuleze. Anul e bun. dar 
ce fac cooperatorii și mecaniza
torii pentru a-1 face și mai 
bun ? Prin ce fapte de cinste 
se alătură efortului cu care în
tregul popor se pregătește să 
întimpine cele două mari eve
nimente — Conferința Națională 
a partidului și aniversarea unui 
sfert de veac de la proclamarea 
republicii ? Cu ce rezultate, cu 
ce ginduri și sentimente vor 
parcurge oamenii acestui sat — 
tineri și vîrstnici — timpul care 
ne mai desparte de importan
tele momente din viata politică 
a țării ?

Dimineața, la sediul unității, 
discuția noastră cu președintele 
cooperativei agricole, inginerul 
Dan Oprișan, și cu locțiitorul 
secretarului comitetului comu
nal de partid, tovarășul Con
stantin Florea, a fost scurtă.

— Ce să vâ spunem noi aici, 
în birou; ca să vă convingă a- 
supra gindurilor care ne preo
cupă ? în cîmp, la zootehnie, la 
grădină, la vie e cu totul alt
ceva... Acolo vorbesc faptele. 
Aici angajamentele noastre vi 
se vor părea vorbe de dacă, a- 
oolo. starea culturilor și a ani
malelor vă vor convinge, poate, 
că sint departe de a " ’
posibilitățile. Căci, de 
ne-am propus noi ? Un 
300 de kilograme la 
cultivat cu porumb, o___ ___
kilograme la cel de grîu, 5 tone 
la sfecla de zahăr, 4 000 de kilo
grame la cartofii de vară, 600 
de kilograme la struguri, în 
total, cinci sute de hectolitri 
lapte de vacă și de oaie, și să 
realizăm cel puțin un milion 
de lei venituri din culturile 
duble.

— Ce înseamnă pentru buge
tul cooperativei aceste sporuri ?

— Păi, să calculăm...
Și calculul a condus la suma 

de aproape două milioane și 
jumătate de lei. adică dublul 
veniturilor realizate de către

Inginerul DAN OPRIȘAN : 
„Griul promite; vom realiza 
cel puțin 3500 de kilograme 
la hectare. Va fi cu adevărat 
un record. Și, anul acesta, re
cordul vrem să-l realizăm la 
toate culturile și în toate sec

toarele cooperativei"

cooperativă în primii doi ani de 
după constituire.

— Dar gîndul nostru, își con
tinuă inginerul Oprișan firul 
vorbelor, este să depășim cu 
mai mult cifrele de plan ; valo
ric să realizăm numai în patru 
ani producția cincinalului. Suc
cesele stau în miinile noastre...

Ieșim din birou și o pornim 
către sectoarele de producție. 
Cîmpul ni se deschide-n față ca 
un imens evantai. Mecanizatorii 
și cooperatorii lucrau grupați : 
zece, cincisprezece într-un loc, 
zece, cincisprezece în alt loc.

— întreaga suprafață de te
ren a cooperativei este reparti
zată în acord global pe forma
ții mixte de lucru, ne spune 
președintele cooperativei agri
cole, o formă oare stimulează 
munca dînd aripi cooperatorilor 
și mecanizatorilor în a se de
păși pe ei înșiși. Atît ca ritm

și volum de lucrări, cît și cali
tativ. Au apărut inițiative și so
luții organizatorice și de pro
ducție deosebit de valoroase.

Avem posibilitatea să le ve
dem. să notăm în blocnotes ex
plicațiile date de chiar inițiato
rii și realizatorii lor. In cadrul 
acțiunilor de gospodărire și uti
lizare deplină a pămîntului a 
fost rediscutată destinația fie
cărei suprafețe. Și nu numai că 
s-a rediscutat dar s-a și acțio
nat: 14 hectare din perimetrul 
construcțiilor agrozootehnice au 
fost arate și însămînțate cu 
plante furajere iar drumuri în 
suprafață de trei hectare sint 
acum terenuri cultivabile. Îm
preună asigură aproximativ 20 
la sută din necesarul actual de 
furaje pentru zootehnie, sau alt
fel spus, se metamorfozează în 
aproape o jumătate de milion 
de lei venituri. Alte două ac
țiuni vizează exploatarea rațio
nală a suprafețelor amenajate 
pentru irigații. Executat neco
respunzător de către construc
tor pe canalul CD-40 nu curge 
apa gravitațional împietînd asu
pra udării a aproape o mie de 
hectare. Oamenii, între ei și ti
nerii Tudor Goicea. Nicolae Va
sile, Petre Pavelescu, n-au pu
tut rămîne nepăsători. Era în 
joc o recoltă de cîteva sute de 
vagoane. Atunci au hotărit de
tașarea a 15 motopompe care să 
împingă apa peste... pragul ne
păsării constructorilor, fără ca 
volumul udărilor să se reducă. 
Pentru aceasta au grupat două 
cite două restul de 42 de moto
pompe, prin supraveghere în 
schimburi mărind perioada de 
funcționare la 20 de ore din zi. 
Consecință a acestei inițiative T 
sîmbătă a fost încheiată prima 
udare pe cele 600 de hectare 
cultivate cu floarea-soarelui și 
pe cele 200 de hectare de sfe
clă de zahăr ; duminică la prînz 
a fost încheiată cea de a doua 
udare la lucerna și la culturile 
legumicole.

— Și. pentru că discutăm des
pre inițiative, intervine Con
stantin Mihai, șeful secției de 
mecanizare, să amintim că me
canizatorii noștri au hotărit să 
lucreze în două schimburi la 
prășit cu scopul de a grăbi rit
mul lucrărilor de întreținere — 
cheie de boltă pentru obținerea 
succeselor în incintele irigate, 
în plus, prin adaptări — 
realizate în cadrul secției — la 
mai bine de jumătate dintre 
mașinile agricole am extins 
cîmpul activ de lucru, sporind, 
astfel randamentul la drlig al 
tractoarelor, productivitatea a-

cestora. Succesul dobindit este 
redat, cred eu. convingător atît 
de faptul că la această dată noi 
avem executate două prașile 
mecanice la toate culturile, și 
cite trei la floarea-soarelui și 
parțial, la sfecla de zahăr ; că 
planul campaniei de primăvară 
l-am depășit cu peste 200 000 de 
lei, adică cu aproape o treime.

De asemenea, ni se oferă spre 
consemnare și alte idei inge
nioase. soluții îndrăznețe a ce
lor peste 500 membrii coopera
tori și patruzeci de mecanizatori 
de la Vlad Țepeș, concretizate, 
în ultimă instanță, în lucrări 
agricole de o mai bună calitate, 
în producții realizate și valorifi
cate peste plan. între acestea se 
înscrie, fără îndoială și fertili
zarea suplimentară a porumbu
lui înaintea aplicării primei 
udări, delimitarea drumurilor de 
câmp prin semănare în dreapta 
și în stingă lor a unor benzi de 
circa doi metri lățime cu iarbă 
de Sudan, precum și însămin- 
țarea în cultură dublă a întregii 
suprafețe de teren amenajată 
pentru irigații. După mazărea 
timpurie — se plantează răsadul 
de varză; după secara masă 
verde — s-a semănat porumb 
pentru boabe, iar după grîu — 
850 de hectare vor fi semănate 
cu porumb pentru boabe, cu po
rumb siloz și masă verde. între
gul necesar de furaje pentru 
efectivele proprietate obștească: 
concentrate, fînurî grosiere și 
masă verde, va fi asigurat prin 
culturile duble. Furajarea com
pletă și îndeosebi aplicarea 
tehnologiei de hrănire a vițeilor 
cu substituent de lapte — rezul
tat al preocupărilor utecisteî 
Georgeta Costineanu — va per
mite valorificarea la contracte 
cu cinci sute de hectolitri lapte 
peste sarcinile inițiale.

Ce suport are 
optimismul ?

Am străbătut aproape întrea
ga suprafață a cooperativei. Am 
discutat cu oameni și am în
cercat să desprind ce anume a- 
șează ei. cooperatorii, mecani
zatorii și specialiștii de aici, ca 
suport optimismului dovedit 
prin angajamentul chibzuit în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a aniversării a 25 
de ani de la proclamarea re
publicii.

— Cooperativa agricolă antem 
noi, se explica, șefa fermei zoo
tehnice, utecista Georgeta Cos
tineanu, și ceea ce întreprin
dem. ceea ce obținem ne repre
zintă în competiție cu vecinii 
noștri, cu țara. Iar dacă vecinii 
noștri, tot poporul se străduie să 
descopere alte și alte rezerve 
care să conducă la sporuri de 
producție, noi cum am putea ră
mîne nepăsători ? Toți punem 
umărul pentru ca pămîntul nos
tru și zootehnia noastră 
producă mai mult.

— Și ce înțelegeți prin 
pune umărul" ?

— Vedeți, noi sîntem 140 
tineri, intervine Ecaterina Cim- 
peanu, membră a comitetului 
U.T.C., și, în cazul nostru „a 
pune umărul" înseamnă să par
ticipăm la muncă, să ne însoriem 
efortul unde este mai impor
tant și mai dificil, să ne stră
duim ca mîine să fim mai utili 
decît astăzi. Și, trebuie să spun 
că la noi așa stau lucrurile. Fie 
că este vorba de mecanizatorii 
Marin Dumitru, Ion și Filip Si- 
mion. Alexandru Poetelnicu, 
Ion Minei, Alexandru Năsta.se. 
Oprea Măireanu. sau de îngri
jitorii de animale Ștefana Iliu- 
ță, Ana Popa, Stan Sturzu, Ion 
Costache, de motopompiștii Va- 
sile și Dumitru Mihalcea, Con
stantin Buzea. Vasile Nicolae sau 
de lucrătorii la ci mp Florica E- 
remia. Florian Buzea, Dan Ia
tan, de oricare dintre ceilalți, 
toți contribuim fără rezerve la 
rezolvarea cu succes a proble
melor producției.

...Și tot ,.a pune umărul" în
seamnă și gestul mecanizatoru
lui Gheorghe Bucur care, de trei 
zile lucrează continuu cîte 14— 
15 ore pentru a grăbi fertiliza
rea suplimentară la porumb, 
deschizind cale activității moto- 
pompiștilor ; și neodihnâ lui Pe
tre Pavelescu care supraveghea
ză două motopompe și 76 de as- 
persoare. irigînd zilnic cîte șase 
hectare în loc de trei... ; și du
minica cheltuită la prășit de că
tre Tudor Goicea. Vasile Nico
lae. Dan Iatan și încă vreo 
douăzeci și cinci de fete și bă
ieți- pentru că buruienile aco- 
periseră cultura ; și hotărîrea 
legumicultorilor și a viticultori
lor de a asigura obținerea de 
venituri suplimentare de cel pu
țin două mii de lei la hectar 
prin cultivarea și valorificarea 
fasolei ca plantă intercalată.

Așadar, suportul optimismu
lui constă în munca oamenilor, 
în hărnicia și dăruirea lor ma
terializate dipă de clipă. Pen
tru că, în agricultură, într-ade- 
văr bobocii se numără toamna 
dar succesul depinde în măsura 
hotăritoare de ceea ce se face 
în fiecare moment. Iar cei de la 
cooperativa agricolă din Vlad 
Țepeș au chibzuit că acest mo
ment îl privește pe fiecare în 
parte dar și pe toți la un loc și 
că, el. adică momentul, poate fi 
transformat în pîrghie cu cel 
mai mare efect asupra produc
ției. Că acesta este un adevăr o 
dovedesc înseși faptele de mun
că : față de grafic, o lucrare 
mecanică executată în plus la 
culturile prășitoare, iar întreți
nerea manuală are un avans de 
310 hectare la porumb, 198 de 
hectare la sfecla de zahăr ; 
toate combinele pentru cereale
le păioase au primit certificatul 
,,bun pentru campania 1972“.
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FIDEL CASTRO RUZ
Primii pași 

in producție, 
sub semnul

prețuirii muncii
rara in omm 
DHlCfllil III PARnO 

$1GUVERAIAMIATALE ROMANI.
CONDUSĂ DE lOWBSȘDl

NICOLAI CEAUȘESCU
Luni seara, în saloanele Ca

sei Centrale a Armatei, tovară
șul Fidel Castro Ruz, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, a oferit o recepție 
în. onoarea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădules- 
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de

întrevedere intre tovarășii 

Gheorghe Rădulescu și 

Carlos Rafael Rodriguez 

Rodriguez

Luni dimineața, tovarășul 
Gheorghe Radulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-cubaneză de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
a avut o întrevedere cu tovară
șul Carlos Rafael Rodriguez Ro- 
driguez, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba, și 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, pre
ședintele părții cubaneze în (Agerpres)

știință, artă și cultură, zia
riști români și străini.

An participat tovarășii dr. 
Carlos Rafael Rodriguez Ro
driguez, Flavio Bravo Pardo, 
Jose A. Naranjo Morales, Ar
naldo Ochoa Sanchez, Omar 
Iser Mojena, Orlando Rodri
guez Puertas, Julio Camacho 
Aguilera, Ramon Pardo Guer
ra, Osmany Cienfuegos, Nico
las Rodriguez Astiazarain și 
celelalte persoane oficiale cu
baneze.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în România, mem
brii Ambasadei Republicii 
Cuba și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

înainte de începerea recep
ției au fost intonate Imnurile 
de Stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii Cuba.

Recepția s-a desfășurat înr 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)

Comisia cubanezo-română de co
laborare economică și tehnico- 
științifică.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a efectuat un 
schimb de opinii privind posi
bilitățile de dezvoltare, în con
tinuare, a relațiilor de colabo
rare și cooperare economică din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Cuba.

Contact nemijlocit cu realitățile agriculturii noastre socialiste
(Urmare din pag. I)

Oprea, consilier la C.C. al 
P.C.R., Petre Ionescu, ambasa
dorul României la Havana, alte 
oficialități române, precum și 
tovarășii Flavio Bravo Pardo, 
Jose A. Naranjo Morales, Ar
naldo Ochoa Sanchez, Omar I- 
ser Mojena, Orlando Rodriguez 
Puertas, Osmany Cienfuegos, 
Nicolas Rodriguez Astiazarain, 
ambasadorul Cubei la București, 
și alte persoane oficiale cuba
neze.

De-a lungul arterelor de co
municație, mii și mii de cetățeni 
salută cu căldură pe conducă
torii de partid și de stat ai ce
lor două țări socialiste frățești, 
aplaudă, ovaționează îndelung.

La Complexul de îngrășare a 
taurinelor din cadrul I.A.S. Co- 
păceni, conducătorii de partid și 
de stat români și cubanezi sînt 
salutați cordial de tovarășul An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, de reprezentanți ai Co
mitetului județean Ilfov al 
P.C.R. și ai Consiliului 
popular județean și de mem
bri ai conducerii întreprinderii.

în număr mare, sînt prezenți 
locuitori ai comunelor Adunații 
Copăceni, Jilava, Dărăști, 30 De
cembrie, care întîmpină pe oas
peți cu aplauze și ovații. „Bine 
ați venit, dragi oaspeți din Re
publica Cuba Drapelele de 
stat ale României și Cubei în
cadrează o mare pancartă cu 
urarea de bun venit scrisă în 
limbile celor două țări. Lucrători 
ai întreprinderii îi întîmpină pe 
cei doi conducători de partid și 
de stat cu flori.

Prin mijlocirea unor grafice și 
cifre, oaspeții primesc unele in
formații privind programul de 
producție a cărnii de taurine 
prevăzut a fi realizat în secto

rul socialist al agriculturii noas
tre. Referitor la Complexul de 
îngrășare a taurinelor în care ne 
aflăm, se arată printre altele că 
anual aici sînt îngrășate 9 600 de 
taurine — viței preluați la vîr- 
sta de 15—16 zile și crescuți în 
sistem industrial pînă la 310 zile 
cînd sînt livrați beneficiarilor. 
Anual se produc 3 400—3 500 to
ne came. Această unitate consti
tuie un model în agricultura noas
tră de stat, iar metodele folosite 
aici sînt prevăzute a fi generali
zate și în alte unități similare. 
Rețetele de furajare, ca și teh
nologiile de întreținere și creș
tere a taurinelor sînt de concep
ție originală și de mare randa
ment. Tovarășul Fidel Castro 
solicită date asupra randamentu
lui activității complexului, se 
preocupă de prețul de cost al 
produsului. Aici, cu un număr 
minim de lucrători se realizează 
indici înalți de productivitate. 
Procesul de hrănire și adăpare 
automat, sistemul constructiv in
genios care asigură eliminarea 
dejecțiilor fără intervenție ma
nuală, sînt condiții ce determină 
ca pe întreg complexul numărul 
lucrătorilor să fie redus la mini
mum, sub cincizeci de oameni, și 
aceștia în marea majoritate prac
ticed profesiuni nezootehnice, ca 
electricieni, mecanici ș.a.

Activitatea complexului se 
bucură de bune aprecieri din 
partea solilor poporului cubanez, 
a tovarășului Fidel Castro. Vor
bind despre experiența cubaneză 
în dezvoltarea în mari complexe, 
de tip industrial, a creșterii ani
malelor pentru carne și lapte, 
primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cuba relevă unele deosebiri 
de concepție și metodă, acestea 
decurgînd din condițiile diferite 
de climă, fiind condiționate tot
odată de baza furajeră diferită 

în Cuba de cea de la noi.
Ferma de vaci de lapte a ace

luiași complex evidențiază, ca și 
creșterea și îngrășarea taurine
lor, o activitate modernă, un 
înalt grad de mecanizare a lu
crărilor, hrănirea, pregătirea va
cilor pentru muls, mulsul însuși, 
fiind operații în care mîna omu
lui nu intervine decît ca auxi
liar. Discuțiile care au loc pe 
parcursul vizitei se referă la ra
sele de vaci care populează uni
tățile agricole din țara noastră, 
la preocupările pentru ameliora
rea celor mai productive dintre 
rase și adaptarea la condițiile 
specifice ale țării noastre a unor 
rase înalt productive. Este evo
cată, în acest context, activita
tea de cercetare științifică, fără 
a cărei activă intervenție nu se 
pot obține în practică rezultate 
valoroase.

în încheierea vizitei se trece 
pe Ia secțiile de prelucrare a 
laptelui și a cărnii aparținînd 
Complexului agroalimentar „30 
Decembrie", unde se prelucrează 
o mare parte din produsele în- 
grășătoriei de taurine și fermei 
de vaci de lapte. Tovarășul Fidel 
Castro mulțumește pentru expli
cațiile primite, urează întregului 
colectiv care lucrează aici noi 
succese în activitatea viitoare.

Un elicopter special îi condu
ce pe înalții oaspeți la Fundu- 
lea, unde se vizitează cîmpurile 
de experiențe ale Institutului de 
cercetări pentru cereale și plan
te tehnice, cea îmi mare insti
tuție de cercetare a Academiei 
de științe agricole și silvice.

Universul este, de astă dată, 
cu totul altul. își spun cuvîntul 
aici rezultatele cercetărilor din 
biologia vegetală, munca ame- 
lioratorilor de plante de cultură. 
Ridicînd pe trepte superioare 
tradiția și experiența bogată a 
școlii agricole românești, folosind 
în cîmp și laboratoare metode 
și mijloace tehnice modeme, cer
cetătorii de la Fundulea au ob
ținut soiuri noi de plante de 
cultură și hibrizi de mare pro
ducție la majoritatea plantelor 
cultivate în țara noastră, produc 
sămînță elită și superelită pentru 
nevoile întregii agriculturi, și au 
stabilit tehnologii eficiente pentru 
cultura cerealelor și plantelor 
tehnice. în decursul unui dece
niu și jumătate de cînd a luat 
ființă institutul au fost creați și 
generalizați în cultură hibrizii de 
porumb de mare randament*, au 
fost adunați din întreaga țară și 
din marile zone de cultura po
rumbului de pe glob soiuri și va
rietăți constituind un vast și va
loros material biologic folosit în 
activitatea de ameliorare, s-au 
obținut soiuri noi de grîu care 
au început să fie extinse în cul
tură, soiuri noi de fasole, soia, in 
pentru ulei, cînepă și plante de 
nutreț. în acest an au fost în- 
sămînțate cu hibrizi de floarea- 
soarelui primele suprafețe, crea
ție în premieră mondială a Insti
tutului de la Fundulea. Acești 
hibrizi s-au dovedit deosebit de 
valoroși și în experiențele efec
tuate în diferite țări ca Franța, 
Maroc, Tunisia, Iran, Italia, Spa
nia și S.U.A., unde s-au clasifi
cat pe primul loc atît în ce pri
vește producția de semințe, cît 
și conținutul de ulei.

Elicopterul special la bordul 
căruia se aflau tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro Ruz 
aterizează în apropierea cîmpu- 
rilor de producere a semințelor, 
înalții oaspeți sînt întîmpinați 
de prof. Nicolae Giosan, preșe
dintele Academiei de științe a- 
gricole și silvice, de colectivul 
de conducere al institutului, de 

un mare număr de lucrători ai 
ogoarelor din comunele înveci
nate.

în mașini deschise, se vizitea
ză lanurile de grîu pentru pro
ducerea de sămînță din soiurile 
„Excelsior" și „Favorit" — so
iuri de mare productivitate, re
zistente la ger, la cădere și la 
boli, create de cercetătorii in
stitutului — culturile de soia și 
fasole din soiuri românești ca
racterizate prin vigurozitate și 
producție ridicată. Sînt înfățișa
te cîmpurile de ameliorare a 
inului, mazării, experiențele de 
ameliorare a orzului. Pe terenu
rile de ameliorare a griului sînt 
în curs de experimentare cele 
mai recente creații autoh
tone și străine. Se eviden
țiază soiurile Fundulea, Lo- 
vrin și Turda, care au dat 
producții de 4 500—6 500 kg la 
hectar. în discuțiile cu specia
liștii institutului, tovarășul Fidel 
Castro se interesează de tehni
cile folosite în activitatea de 
ameliorare, de rezultatele înre
gistrate în experimentarea unor 
soiuri străine din America La
tină, de modul de fertilizare a 
solului și realizările în producție. 
Același cadru de preocupări a 
prezidat și în discuțiile privi
toare la ameliorarea florii-soare- 
lui și a soiei, în ameliorarea po
rumbului, rezultatele obținute în 
producție la hibrizi autohtoni 
comparativ cu cei din țările 
mari cultivatoare de cereale și 
plante tehnice. Datele furnizate 
de cadrele științifice ale insti
tutului asupra modului de orga
nizare și problematicii de cerce
tare suscită un viu interes. In
stitutul dispune de 12 stațiuni 
experimentale situate în diferite 
zone agricole din țară, care au 
devenit centre puternice pentru 
producerea de semințe din soiuri 
superioare, de aplicare a tehno
logiilor modeme de cultură a 
plantelor. întreaga activitate a 
institutului se încadrează în ac
țiunile de transpunere în viață 
a prevederilor Congresului al 
X-lea al Partidului pentru dez
voltarea rapidă și în toate sfe
rele a producției agricole.

în final, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, cei
lalți conducători de partid ro
mâni și cubanezi au făcut o 
scurtă vizită la sediul institutu
lui. Aici, în cadrul unei mici ex
poziții au fost înfățișate prin 
grafice și mostre de plante prin
cipalele soiuri și hibrizi obținuți 
în ultimii ani de cercetătorii in
stitutului, semințe selecționate 
în perspectivă de a fi extinse în 
cultură mare. Tovarășul Fidel 
Caștro a mulțumit lucrătorilor 
institutului pentru primirea căl
duroasă, pentru revelatoarele ex
plicații și a urat întregului co
lectiv de cercetători noi și cît 
mai mari succese în activitatea 
lor pusă în sprijinul progresului 
agriculturii.

Contactul nemijlocit cu reali
tăți ale agriculturii noastre so
cialiste, cu preocupările oame
nilor de știință, crescătorilor de 
animale a constituit încă un 
punct important în programul 
vizitei efectuate în țara noastră 
de solii poporului cubanez, în 
frunte cu tovarășul Fidel Castro 
Ruz.
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Dintr-o discuție pe care am 
avut-o recent cu cîțiva secretari 
de comitete U.T.C. din munici
piul Cluj, am reținut idei și ac
țiuni interesante întreprinse 
pentru educarea tinerilor nou 
încadrați in producție, în spiri
tul respectului și dragostei față 
de muncă, pentru înțelegerea și 
traducerea în viață a dezidera
tului afirmat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu ocazia 
sărbătoririi semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist : 
,.Tn orînduirea noastră, criteriul 
fundamental de apreciere a 
omului îl reprezintă activitatea 
utilă, munca ; numai muncind 
cu rivnă, în fabrici și uzine, pe 
șantiețe de construcții, pe ogoa
rele țării, în unitățile de cerceta
re și invățămînt, în toate dome
niile producției materiale și spi
rituale, aflîndu-se în primele 
rînduri ale constructorilor socia
lismului din țara noastră, tine
retul se va putea afirma din 
plin, își va face cu adevărat da
toria față de patria sa socialistă, 
față de propriul său viitor".

Este un fapt bine cunoscut că 
un tînăr, pentru a se angrena 
cu toată seriozitatea în produc
ție. îmbrățișînd cu pasiune pro
fesia pentru care s-a pregătit, 
trebuie să fie ajutat încă de la 
început să capete încredere în 
forța și capacitatea sa, să înțe
leagă și să fie convins de utili
tatea muncii pe care trebuie s-o 
execute.

Pornind de la aceste elemente 
esențiale, la Uzina „Unirea“-Cluj 
— după cum mi-a relatat Oprea 
Fereșteanu, secretarul comitetu
lui U.T.C. —- au fost organizate 
mai multe întîlniri ale tinerilor 
nou încadrați cu șefi de sectoa
re, maiștri sau alte persoane 
competente, care au vorbit a- 
cestora despre importanța în an
samblul economiei naționale a 
produselor ce se execută în uzi
nă. Această măsură, însă, cu ca
racter teoretic, a fost consi
derată insuficientă pentru atin
gerea scopului propus și, atunci, 
comitetul U.T.C. a completat-o 
cu acțiuni de natUEă practică, 
menite a-i convinge pe deplin.pe 
tineri de utilitatea muncii lor. 
Este vorba de organizarea unor 
vizite la întreprinderi beneficia
re ca „România Muncitoare"- 
Cluj și ..Libertatea“-Sibiu, unde 
Uzina „Unirea" livrează o parte 
din produse. Acolo, la fața lo
cului, tinerii și-au dat seama cîtă 
importanță au mașinile pe care 
colectivul uzinei le execută și 
expediază zilnic către diverse în
treprinderi din țară. Acolo au 
înțeles exact valoarea muncii 
lor, cind au văzut că, la rîndul 
lor, produsele Uzinei „Unirea" 
produc alte bunuri materiale tot 
atît de necesare economiei noas
tre naționali. Dar, totodată, îmi 
spunea Oprea Fereșteanu, tine
rilor li s-au arătat concret, prin 
demonstrații practice, cite neca
zuri au beneficiarii și. implicit, 
cum este afectat planul de pro
ducție cînd mașinile ce le pri
mesc nu sînt executate cores
punzător.

Alte acțiuni, urmărind același 
scop, dar sub altă formă au fost 
inițiate și la întreprinderea lo
cală de industrie-Cluj. „între
cerea socialistă organizată indi
vidual între tineri — susținea 
Iuliu Cozac, secretarul comite
tului U.T.C. — a avut o influen
ță pozitivă asupra lor, determi- 
nîndu-i să depună eforturi deo
sebite pentru a se achita con
știincios de sarcinile profesiona
le și politice". Această acțiune, 
am înțeles, reia o inițiativă mai 
veche, experimentată în anul 
1970. care nu a dat rezultatele 
scontate, fiindcă criteriul de a- 
preciere era prea limitat. Comi
tetul U.T.C., însă, nu a abando
nat-o, ci i-a adus îmbunătățiri

REZULTATE CARE OBLIGĂ
Un bilanț întocmit zilele tre

cute, în raport de planul anual, 
pentru acțiunile de muncă vo- 
luntar-patriotică al organizației 
județene Suceava a U.T.C., con
semna la principalele capitole 
realizări demne de ă fi remar
cate. Astfel, au fost executate 
împăduriri pe o suprafață de 
peste 300 ha (față de 270 plani
ficate pentru întregul an 1972), 
s-au plantat 10 000 plopi în ali
niament, cu 20 la sută peste plan. 
Totodată, s-au sădit și peste 
16 000 pomi fructiferi și orna
mentali. Trebuie notate, de a- 
semenea, rezultatele acțiunii de 
curățire și întreținere a fînețe- 
lor și pășunilor județului, capi
tol la care prima etapă 6-a în
cheiat prin depășirea cu 1000 
ha a suprafeței de 16 000 ha pla
nificate. Ca realizări importante 
sînt de amintit, pe de altă parte, 
lucrările desfășurate la amena
jarea terenurilor pentru irigații, 
pe o suprafață de 200 ha, pre
cum și acelea executate pentru 
desecări — 500 ha, față de su
prafața de 300 ha planificată 
pentru acest an. La cele 15 șan
tiere locale ale tineretului pen
tru irigații și desecări lucrările 
au fost încheiate. evidențiin- 
du-se, prin volumul de muncă 
și numărul participanților, or
ganizațiile U.T.C. din comunele 
Bădcuți, Vicovul de Sus, Cornu 
Luncii. Zvorîștea, Mitoc. Hăn- 
țești, Ipotești și Fintînele. Pe 
alte 5 șantiere ale tineretului, 
în domeniul construcțiilor so- 
cial-culturale, lucrările se des
fășoară în ritm susținut — la 
„Ștrandul tineretului" din mu
nicipiul Suceava, pentru ..Clu
bul Tineretului", din Rădăuți.

de natură să ducă intr-un timp 
scurt la stimularea participării 
tinerilor, la încadrarea lor în rit- ' 
mul și programul de lucru al 
întreprinderii. Astfel, în stabili
rea cîștigătorilor se ține seama, 
în afara factorilor de ordin pro
fesional. și de participarea ti
nerilor la viața de organizație : 
munca patriotică, acțiuni în co
mun, rezultate obținute la olim
piadele pe profesii și învățămîn- 
tul politic etc. Toate aceste o- 
biective, corelate într-o singură 
acțiune, au contribuit ca tinerii 
de la întreprinderea locală de 
industrie-Clui să-și formeze nu 
numai o concepție sănătoasă des
pre muncă, ci și o atitudine prin
cipială, de respect, față de cole
gii mai vîrstnici și cu mai mul
tă experiență. Comitetul U.T.C. 
de la Uzina ..Unirea" organizind 
și el un concurs asemănător, a 
mers chiar mai departe decît 
cealaltă organizație. De comun ‘ 
acord cu conducerea uzinei și 
respectînd prevederile legale, 
tinerii cîștigători au fost promo- ; 
vați la o treaptă superioară de 
salarizare sau chiar încadrați 
într-o categorie superioară.

La Uzina ..Metalul Roșu“-Cluj, 
unde există o mare fluctuație de 
tineri, datorită dificultăților pe 
care le prezintă meseria de me
talurgist. comitetul U.T.C., după 
mai multe încercări, a constatat 
că cea mai eficientă măsură 
pentru determinarea tinerilor să “
se atașeze de profesia pentru 
care s-au pregătit este inte- -
grarea lor în echipe compacte 
de lucru.

„In prezent — îmi spunea *
Alexandru Pop, secretarul corni- 4
tetului U.T.C. — avem 12 ase- 
menea echipe de tineri care con- . 
curează cu rezultate bune și 
foarte bune în întrecerea socia- - 
listă. O contribuție deosebită o 
au membrii comitetului și ai bi
rourilor organizațiilor U.T.C.. 
care, făcînd și ei parte din aceste 
echipe, prin discuții individuale 
se străduiesc să le trezească am
biția și interesul de a munci cit 
mai bine pentru ca întreaga e- 
chipă să ocupe un loc fruntaș. 
La punctaj, ținindu-se cont de 
absențe sau întirzieri nemotivate 
de la program, rebuturi sau lu- ” 
crări sub normă, colectivul ac
ționează cu fermitate și promp
titudine asupra celui care încear- * 
că să se sustragă de Ia obligați- Z 
ile . de serviciu. Constatăm cu 
satisfacție că tinerii care vin în 
uzină și sînt cuprinși în aseme
nea echipe, fiind de vîrstă mai 
apropiată cu a celorlalți, se in
tegrează mai repede și mai ușor ~ 
în efortul comun de îndeplinire 
a sarcinilor de plan".

Deci, spre deosebire de I.L.I.C., ~
unde măsurile folosite vizează 
individual pe uteciști, la Uzina " 
..Metalul Roșu" accentul educa
tiv cade pe forța colectivului.
Această ultimă experiență o în- - 
cearcă, nu de mult și comitetul 
U.T.C. de la Uzina „Unirea".
unde deja funcționează o echipă • 
formată din tineri, considerată 
fruntașă în producție.

Am consemnat aici do<ar cîte- 
va acțiuni mai noi sau mai "
vechi, inițiate, preluate sau 
adaptate la specificul organiza- «
ției care mai pot fi, bineînțeles, *
și acum îmbogățite și perfecțio
nate, dar care toate converg 
sure realizarea dezideratului e- 
ducării prin muncă și pentru *
muncă a tineretului. Un dezide- -
rat situat la loc de frunte pe 
agenda de preocupări ale organi-

. zațiilor U.T.C.. devenind tot mai 
convingător, un obiectiv esențial 
al muncii politico-educative des
fășurate de către organizațiile M
U.T.C. în rîndul tuturor catego- “
riilor de tineri.

GH. SPRINȚEROIU *

„Blocul tineretului" și comple
xul sportiv „Runc", de la Vatra 
Dornei, Stadionul tineretului în 
Fălticeni.

La obținerea unor rezultate 
superioare în silvicultură — do
meniu specific, propriu, gu pon
dere însemnată în acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică ale 
tinerilor din județul Suceava — 
și-au spus cuvîntul participările 
de susținută mobilizare, temei
nic organizate din timpul „Lu
nii pădurii", cînd în cele 7 bazi
ne forestiere — Suceava, Vatra 
Dornei. Cîmpulung. Gura Hu
morului, Rădăuți, Fălticeni — 
comitetul județean și organiza
țiile U.T.C. au desfășurat o am
plă activitate educativă și orga
nizatorică în rindurile masei 
largi a tinerilor cu obiective 
pentru fiecare organizație. Tre
buie amintite în același sens și 
rezultatele dobîndite de o serie 
de organizații U.T.C. la împă
duririle în fond comunal: 
Udești — 18 ha, Zvorîștea — 13 
ha, Bosanci și Bălcinți — cîte 
6 ha, iar în total, pe județ, mai 
mult de 70 ha. Cu un rol mo
bilizator deosebit s-au finalizat 
hotărîrile unei recente plenare 
a Comitetului județean Sucea
va al U.T.C. care, pe baza unui 
plan de acțiune concret, efi
cient, a lansat o chemare la ac
țiune cu obiective imediate — 
împăduririle și pășunile — în 
cadrul unei „săptămîni model a 
muncii patriotice". Este un 
punct de plecare ce îndreptă
țește la noi eforturi și iniția
tive.

I. TRONAC
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Pină la admiterea în liceele 
de specialitate mai sînt exact 
două luni, iar pină la concursul 
pentru ocuparea locurilor în 
școlile profesionale cu două săp- 
tămîni în plus. Practic însă, ele
vii — viitori candidați și părinții 
acestora, au intrat de pe acum 
în alertă. O atestă atmosfera din 
aceste zile din școlile generale, 
unde fiecare amănunt și noutate 
legată de concursuri sînt imediat 
asimilate, dar și numeroasele 
întrebări care ni se adresează. 
La ce date se țin concursurile, 
ce acte sînt necesare la admite
re, există și probe eliminatorii 
și care sînt acestea, pină la ce 
vîrstă se poate concura la liceul 
de specialitate, dar la școala 
profesională — sînt numai o 
parte din informațiile ce ni se 
cer, într-o formă ori alta, de 
către cei intere'liți. încercăm pe 
această cale să furnizăm infor
mațiile cerute, întrucît ni se 
pare îndreptățit interesul față de 
tot ce ține de concurs, fie ele 
chestiuni de conținut sau cu ca
racter organizatoric.

Liceele de specialitate conti
nuă să polarizeze interesele a 
mii și mii de adolescenți aflați 
in pragul absolvirii clasei a 
VIII-a a școlii generale. Prin 
intermediul acestui tip de școa
lă, ei aspiră să-și însușească 
bazele culturii generale și o 
profesie, ceea ce este foarte a- 
demenitor. Rețeaua lor a cunos
cut o dezvoltare continuă și 
conformă cu cerințele economiei 
naționale; nomenclatorul de pro
fesii s-a îmbogățit la rîndu-i cu 
profesiile de largă căutare în u- 
nitățile industriale și agricole.

Anul acesta concursul de ad
mitere in liceele de specialitate 
se va desfășura între 22 iunie 
și 3 iulie, pentru numărul inte
gral de locuri prevăzute pentru 
anul I. Numai la liceele unde nu 
se vor acoperi toate locurile în 
sesiunea de vară se va ține un 
nou concurs între 1—10 septem
brie. Pot candida promovați! 
clasei a VIII-a a școlii generale 
care nu au depășit vîrsta de 17 
ani {împliniți între 1 ianuarie — 
31 decembrie a.c.). înscrierea se 
face la secretariatele liceelor, pe 
spe ilități, intre 1—19 iunie 
(15—29 august pentru sesiunea 
de toamnă). Liceele vor afișa 
numărul de locuri planificate, 
pe specialități,. cu 15 zile îna
inte de concurs. De asemenea, 
ele au obligația ca în perioada 
înscrierilor să afișeze zilnic nu
mărul candidaților înscriși.

CE ACTE SÎNT NECESARE 
CANDIDAȚILOR ?

Desigur’ o cerere, în care, pe 
lingă datele personale, se va 
preciza și specialitatea dorită. [“ 
«Sa va fi însoțită de : certifica- | 
tul de naștere, în original și în 
copie (copia se certifică de liceu I 
și se anexează la cerere, iar ori- I 
ginalul se restituie), adeverință 
de promovare a clasei a VIII-a . 
a școlii generale. act medical, I 
buletin de analiza singelui și re- I 
zultatul examenului radiologie 
pulmonar — efectuate cu cel I 
mult trei luni înaintea con- I 
cursului.

Concursul de admitere este ■ 
precedat de examinarea medica- I 
lă a candidaților, efectuată cu I 
1—3 zile înaintea începerii pro
belor scrise ; cei respinși la a- 
cest examen nu sînt primiți la 
concursul de admitere. De ase
menea, pentru specialitatea ar
hitectură și sistematizare, con
cursul este precedat de susține
rea unor probe de verificare a 
aptitudinilor la obiectele : de
sen după natură și desen linear.
Ca și in cazul examenului me
dical și aceste probe sînt elimi
natorii.

In acest an concursul de ad
mitere va consta din următoa
rele probe : a) o probă scrisă și I ze absolvenții 
orâlă Ia alegere între limba și ■ pentru înscrierea

Meseria de mecanic are tainele ei. Maistrul Pompiliu Rădulescu 
împărtășește din experiența sa tinerilor elevi ai Liceului agri

col din Buzău
Foto: PAVEL TAN JALA
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Gut Aurel — Aiud, județul 

Alba — în principiu bacalau
reatul vă dă dreptul să vă pre
zentați la facultate, în practică 
nici o întreprindere nu-și împie
dică salariații să-și ridice califi
carea. Totuși, în situația dumi- 
tale specială ar fi poate mai a- 
decvat să te adresezi juristeon- 
sultului întreprinderii.

V. Ionică — Snagov — Licee 
sanitare nu funcționează în 
București. Școala profesională 
sanitară (soră medicală) funcțio
nează în strada Pitar Moș nr. 15, 
telefon 11.48.99.

Jeni Barbu — Vulcan — în 
cazul dumitale dispoziția nu se 
aplică.

Mariana și Luci — Borod, 
județul Bihor — Un liceu ener
getic (specialitatea electroener- 
getică) funcționează la Cluj, 
strada N. Pascady nr. 2. Situat 
la Cluj, în strada Goporului nr. 
2 se află Liceul industrial de 
construcții* Nu știu dacă este 
exact ce doriți. Urmăriți apari
ția îndrumătorului pentru liceele 
de specialitate, poate că în anul 
școlar următor vor funcționa și 
licee cu profilul dorit.

Cioarie P. Ulariana — Geo

literatura română și un obiect 
din profilul specialității la care 
s-a înscris candidatul : fizică, 
chimie, științe biologice, geogra
fie; b) o probă scrisă și orală la 
matematică. Probele scrise se 
susțin la 26 iunie pentru limba 
și literatura română sau obiec
tul pentru care a optat candida
tul și la 27 iunie pentru mate
matică (la 1 și 2 septembrie

CONCRET DESPRE CONCURSURILE DE ADMITERE

Liceele de specialitate, 
școlile profesionale și 

ucenicia la locul de muncă
pentru sesiunea de toamnă). 
Probele scrise nu sînt eliminato
rii și conțin subiecte din mate
ria studiată în clasele V—VIII 
ale școlii generale. Examenele 
orale încep la interval de o zi 
după terminarea ultimei probe 
scrise și se susțin succesiv, pe 
obiecte, în zile diferite.

Admiterea în licee se face în 
ordinea descrescîndă a mediilor 
generale obținute de candidați 
la concurs și in limita locurilor 
planificate pe specialități. Pen
tru sesiunea de vară limita mi
nimă de admitere este 6, iar 
pentru sesiunea de toamnă — 
5. în cazul cînd pe ultimul loc 
sînt mai mulți candidați care au 
obținut la concurs aceeași me
die. va fi admis candidatul cu 
med’a cea mai mare la promo-

întrebăm pentru 
cititorii noștri

— Care sînt principalele for
me de școlarizare în rețeaua de 
învățămînt a UCECOM ?

— Principalul sistem de școla
rizare este ucenicia în două 
forme : lungă, unde absolvenții 
primesc o diplomă echivalentă 
cursurilor de la școlile profesi
onale și scurtă, unde absolvenții 
primesc certificatul de calificare 
pentru cursuri de gradul I.

— In ce constă examenul de 
admitere ?

— Pentru majoritatea meserii
lor examenul de admitere va 
consta dintr-o probă de cunoș
tințe sub formă scrisă din pro
grama analitică a școlii genera
le, la disciplinele matematică și 
limba și literatura română.

— Unde trebuie să se adrese- 
școlilor generale 

într-o formă

grafia ca specialitate principală 
se învață în facultăți. Deci, dru
mul spre geografie trece prin 
liceul de cultură generală.

Istrate Doina — Ilia, județul 
Hunedoara — Pentru a deveni 
asistent de farmacie trebuie sa 

bate Ia ușă!
absolvi o școală sanitară de spe
cializare postliceală Se cere deci 
să fi absolvit liceul cu sau fără 
examenul de bacalaureat.

Surdu Iulia — Vîrtoapele de 
Jos, județul Teleorman — cred 
că este mai bine să te prezinți 
direct la liceul pedagogic. Roa- 
gă-1 pe dirigintele clasei dumi
tale să-ți spună unde se află 
acest liceu în județul Teleorman. 
Cît despre cealaltă problemă a- 
dresează-te direcției județene sa
nitare și de prevederi sociale 
care te-ar putea lămuri.

Vaier Scrobotă — Cîmpulung- 
Moldovenesc, județul Suceava 
— Școala care vă interesează 

varea clasei a VIII-a. Candidații 
declarați admiși se pot înscrie 
numai la liceul și la specialita
tea la care au candidat.

Școlile profesionale și siste
mul uceniciei la locul de mun
că se situează pe un plan asemă
nător ca atractivitate printre ab
solvenții școlii generale de 10 
ani și elevii care promovează 
clasa a VIII-a, Și ele cunosc un 

mare aflux de candidați la con
cursurile de admitere, și des
pre aceste concursuri ni se so
licită informații suplimentare. 
Le grupăm, după modul în care 
s-au repetat în această etapă, 
considerînd repetiția drept do
vada unui interes mai general.

La concursul de admitere în 
șeolile profesionale pentru învă
țămînt de zi și pentru uceni
cie Ta locul de muncă se pot în
scrie absolvenții școlii generale 
de 10 ani și promovații clasei a 
VIII-a cu condiția să nu fi de
pășit vîrsta de 18 ani, împliniți 
în anul în curs (1 ianuarie — 
31 decembrie). Există însă anu
mite meserii și specialități la 
care se primesc candidați cu alte 
limite de virste. Astfel : pentru 
meseria de vînzător în magazi

UCECOM răspunde
de școlarizare din rețeaua 
UCECOM ?

— Cei care doresc' să îmbrăți
șeze o meserie din nomenclatorul 
UCECOM trebuie să se adre
seze birourilor de învățămînt 
ale cooperativelor din localită
țile unde domiciliază candidații

— Care sînt drepturile uceni
cilor integrați în rețeaua de în
vățămînt a UCECOM ?

— Pentru meseriile zidar, 
dulgher, zugrav, vopsitor, moza- 
icar-faianțor, cizmar-tălpuitor, 
tăbăcar, ceramist ceramică fină, 
galvanizator, turnător-formator, 
tîmplar mobilă și articole tehni
ce, lăcătuș mecanic pentru in
dustria construcțiilor de mașini, 
tinichigiu, forjor, sudor, uceni
cii beneficiază de indemnizații 
lunare în anul I intre 250—500 
lei, în anul II între 350—600 lei, 
în anul III, între 450—700 lei. 
Pentru celelalte meserii (excep- 
tînd cea de coafor și frizer) in
demnizațiile sînt între 200—300 
lei pentru anul I, între 250—400 
lei pentru anul II, între 300—500 
lei pentru anul III.

— Care sînt duratele și for
mele de pregătire în meseriile 
din nomenclatorul UCECOM ?

— Pentru absolvenții școlilor 
generale de 8 ani pregătirea te
oretică prin cursurile serale sau 
prin cursuri comasate de 2—3 
luni se realizează pentru urmă
toarele meserii timp de 3 ani : 
bijutier, ceasornicar, electrician 
constructor de mașini electrice, 
frezor-rabotor, matrițer, lăcătuș 
mecanic în industria construc
țiilor de mașini, rectificator, 
souler-matrițer, strungar, lăcă
tuș mecanic auto-moto, electri
cian auto, electrician în con
strucții și instalații industriale, 
tîmplar de mobilă și articole teh
nice, croitor îmbrăcăminte băr
bați și femei ; iar timp de doi 
ani pentru următoarele meserii ; 
electromecanic obiecte de uz 
casnic, forjor, sudor, tinichigiu, 
turnător-formator, instalator de 
instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, tinichigiu auto, operator 
la prelucrarea maselor plastice, 
tapițer, ceramist, blănar, tăbă
car. C. STANCULESCU

recrutează elevi numai în ra
port cu necesitățile. Adresați-vă 
pentru informații la TAROM — 
București.

Butnaru Elena — Ghermă- 
nești, județul Vaslui — Liceul 
sanitar din Galați (str. Mihai 
Bravu nr. 48) funcționează cu 
secțiile : tehnică dentară și asis
tent medical de laborator. Se 
dau examene la matematică 
(scris și oral), fizică — pentru

de SEN ALEXANDRU

tehnică dentară, chimia — pen
tru asistentă de laborator.

Cîrjan Marieta — Saele, ju
dețul Teleorman — Cea mai a- 
propiată școală sanitară este cea 
din București, str. Pitar Moș 
nr. 15.

Costache Năstase — Tulcea — 
Institutul de marină din Con
stanța este o instituție de învă
țămînt superior care pregătește, 
prin cursuri de zi cu o durată 
de 4 ani, ofițeri de navigație și 

ne sătești, se primesc candidați 
pină la vîrsta de 25 de ani, cu 
stagiul militar satisfăcut; în 
funcție de necesități și pentru 
meseria de mecanic agricol se 
primesc candidați pină la vîrsta 
de 25 ani, cu stagiul militar sa
tisfăcut; la meseriile de pădu
rar și pescar se admit candidați 
pînă la vîrsta de 35 de ani; pen
tru specialitatea soră medicală, 
vîrsta minimă de admitere este 
de 16 ani și nu se stabilește o 
limită superioară de vîrstă; pen
tru meseriile mecanizator mi
ner, sondor foraj extracție și 
sondor de mină, limita maximă 
de vîrstă la admitere este de 20 
de ani.

Mai mulți cititori se intere
sează de avantajele ce decurg 
pentru ei, ca absolvenți ai șco
lii generale de 10 ani, în timpul 
însușirii unei meserii prin inter
mediul învățămîntului profesio
nal sau al uceniciei la locul de 
muncă. De bună seamă, cei doi 
ani în plus de școlaritate, pre
cum și deprinderile practice do- 
bîndite în orele de atelier. se 
răsfrîng pozitiv în pregătirea lor 
generală și fac posibilă scurtarea 
timpului afectat însușirii mese
riei. De aceea, absolvenții șco
lii generale de 10 ani, susțin se
parat concursul de admitere; 
pentru cei reușiți la concursul 
de admitere se constituie clase 
separate ; în cazul cînd numărul 
lor este prea mic pentru a se 
putea constitui o clasă, vor fi 
repartizați, cu consimțămîntul 
lor, la o altă școală unde se pot 
forma astfel de clase.

Folosim prilejul de a reaminti 
datele la care are loc con
cursul de admitere ; 6—14 iulie 
pentru toate locurile planificate 
atît la școlile profesionale cit și 
pentru ucenicia la locul de 
muncă : 1—10 septembrie la șco
lile la care nu s-au completat 
locurile în prima sesiune; pen
tru ucenicie la locul de muncă 
se poate organiza și o a treia 
sesiune (în cazul că n-au fost 
completate locurile în primele 
două) în perioada 20—30 sep
tembrie.

M. VIDRAȘCU

Cu pregătirea teoretică prin 
cursurile de calificare de scurtă 
durată se școlarizează timp de 
doi ani pentru următoarele me
serii: galvanizator, confecționer 
îmbrăcăminte din piele și înlo
cuitori. lenjerie pentru femei și 
bărbați, cizmar pregătitor fețe 
și tălpuitor, marochiner. confec
tioner tricotaje, dulgher, mozai
car faianță, zidar-roșar-tencui- 
tor, zugrav. Absolvenții școlii 
generale de 10 ani sînt pregătiți 
teoretic prin cursurile serale sau 
cursurile comasate timp de doi 
ani și jumătate în următoarele 
meserii : bijutier, ceasornicar 
reparator, croitor îmbrăcăminte 
bărbați si femei, lăcătuș, meca
nic în cooperația meșteșugăreas
că ; timp de doi ani în meserii
le : blănar, cizmar, confecționer 
tricotaje, dulgher, tîmplar, par- 
chetar, electrician, electro-meca- 
nic, instalator electrician în 
construcții, lăcătuș mecanic 
pentru tricotaje și confecții și 
auto-moto, frezor-rabotor-mor- 
tezor, marochiner, sculer ma
trițer, strungar, tapițer-plă- 
pumar, tîmplar; timp de un 
an și jumătate în meserii
le : ceramist, confectioner îm
brăcăminte din piele și în
locuitori, forjor, lenjer, opera
tor la prelucrarea maselor plas
tice, sudor, tăbăcar, tinichigiu 
auto și industrial, turnător for
mator, și timp de un an în me
seriile mozaicar-faianțar, zidar, 
betonist și zugrav-vopsitor-ta- 
petar.

— Ce drepturi au ucenicii din 
rețeaua UCECOM ?

— Ucenicii beneficiază de șco
larizare gratuită, asistență me
dicală gratuită, de echipament 
și materiale de protecție, abo
namente gratuite pentru autobu
ze, tramvaie, troleibuze, cînd se 
deplasează în interes de servi
ciu, 50 la sută reducere la abo
namente de tren și autobuze, 
când fac naveta zilnic pînă la 
o distanță de 30 kilometri de 
localitatea în care își are sediul 
cooperativa, gratuit manuale 
școlare și rechizite.

ofițeri de electromecanică na
vală (mecanici și electricieni). 
La examenul de admitere se 
cere : test de sănătate și aptitu
dini (eliminatoriu), matematică 
(scris și oral), fizică (scris) în 
conformitate cu programa baca
laureatului. Se pot înscrie ba
calaureat (numai bărbați) pînă 
la vîrsta de 25 de ani împli
niți pînă la 31 decembrie 1972.

Adresa institutului: B-dul Le- 
nin nr. 124, Constanța.

V. E. — județul Olt — Nu 
cred că există un barem în sen
sul care vă interesează. Institu
tele de învățători de 2 ani nu 
sînt indicate în îndrumător. A- 
dresați-vă inspectoratului jude
țean care este desigur mai bine 
informat asupra acestui subiect.

Dan S. — județul Prahova — 
Testul de sănătate fiind elimi
natoriu nu cred că vei fi admis
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„N-AȘPUTEA 
TRĂI FĂRĂ 

SĂ MUNCESC"
Pe Gh. Băiceanu, fostul elev 

al liceului nostru („Mihail Emi- 
nescu“ din Botoșani) l-am cău
tat la strung, la U.F.R.M.A. — 
Botoșani. L-am găsit la strung. 
Tovarășul inginer șef mă pre
zintă cu un surîs complice : „un 
tînăr reporter de la cea mai tî- 
nără revistă școlară („La steaua" 
— revista liceului botoșănean — 
n.r.) vrea să-ți vorbească". Eu 
trec direct la subiect:

— După cite știu, ați fost e- 
lev la liceul „Eminescu". In ce 
an ați absolvit ?

— Intr-adevăr așa este : am 
fost elev al acestui liceu și am 
absolvit în 1970.

Cum v-ați hotărît să ve- 
niți în uzină ?

— De fapt, mă hotărîsem să 
dau la Facultatea de drept, dar 
m-am gîndit că, pentru mine, la 
ora aceea, era mai bine să aleg 
o meserie.

— Ce vă place mai mult în 
colectivul în care lucrați ?

— Cînd am venit pentru pri
ma oară în întreprindere, am

INTERVIU CU 
UN ABSOLVENT 
DE LICEU — AZI

STRUNGAR
fost privit cu un fel de mirare 
de către cei care aveau să-mi 
fie colegi. Apoi ne-am împrie
tenit. Acum fac parte dintr-un 
schimb în care lucrează mulți 
tineri și mă simt bine în compa
nia lor. Ceea ce-mi place, este 
spiritul de colegialitate.

— Ce pasiuni aveți, în afară 
de munca în uzină ?

— Limbile străine: germana 
și franceza, legătoria de cărți, 
muzica.

— Ce impresie vă lasă figurile 
de tineri care nu muncesc, ca- 
re-și irosesc timpul P

— Cred că nu a avut cine 
să-i educe în spiritul muncii sau 
unii sînt încurajați de părinți 
să-și piardă cei mai frumoși ani 
fără nici o ocupație.

— Ați putea trăi fără să mun
ciți P

— Nu. De altfel, muncesc de 
cînd mă știu, chiar în vacanțele 
școlare mă angajam în diferite 
locuri de muncă.

— Intenționați să vă înscrieți 
în învățămîntul superior sau în 
vreo școală postliceală ?

— în prezent, vreau să ur
mez cursurile unei școli de 
maiștri, iar apoi mă voi gîndi la 
un institut tehnic sau o școală 
postliceală în domeniul mecani
cii.

— De ce vreți să faceți acest 
lucru ?

— Oamenii trebuie să studie
ze, să facă față noilor cerințe 
ale tehnicii. Eu nu voi părăsi 
domeniul mecanicii, dar asta nu 
înseamnă să mă opresc la nive
lul la care mă aflu.

— Ce credeți că v-a dat mai 
bun liceul, în anii de studiu P

— în liceu trebuie să recu
nosc, am fost cam superficial. 
Vedeam totul colorat în roz, și 
credeam că e foarte ușor să te 
descurci, chiar fără mare efort 
Abia cînd am intrat în uzină am 
ajuns cu picioarele pe pămînt.

— Care credeți că trebuie să 
fie însușirile de bază ale unui 
utecist P

— Spiritul de colectivitate, 
dragostea de muncă.

— Ce transmiteți uteciștilor și 
elevilor liceului ,,Eminescu H .

— Succes la învățătură.
— Vă mulțumesc pentru ama

bilitatea cu oare ați răspuns la 
întrebările puse și vă așteptăm 
la o întîlnire cu elevii liceului 
nostru.

RELU ALUPOAIE
elev, Liceul „Mihail Eminescu

Botoșani

la școala pe care o dorești. Este 
^necesar să-ți alegi o altă profe
siune în care organul • respectiv 
să fie cît mai puțin solicitat. Ar 
fi poate indicat să consulți un 
medic în acest sens.

N. P. — Alexandria — Nu 
este necesar, prevederile privesc 
învățămîntul superior.

V. Roman — Cluj — în vii
toarele ediții ale paginii «Pro
fesia ta“ veți primi informații în 
legătură cu unele profesiuni din 
sistemul C.F.R. De asemenea 
vom publica materiale cu pri
vire la unele școli medii din 
sistemul navigației maritime și 
fluviale.

D. Afthnt — Alba Iulia — în
drumătorul pentru școlile profe
sionale pe anul școlar 1972 a 
apărut și se distribuie prin „Di
fuzarea presei". în curînd va 
apare și îndrumătorul pentru 
liceele de specialitate. în acest 
fel, dumneavoastră și mulți alți 
cititori care ne-au cerut infor
mații despre anumite școli veți 
găsi răspunsul dorit.

• CRONICI • CRONICI • CRONICI e

După ce a condus ani de 
zile o cooperativă agricolă de 
producție și a făcut din ea o 
unitate fruntașă, un om suferă 
o mare nedreptate : este vic
tima unor mașinațiuni venale 
și este alungat din funcție. 
Motivul ? Altcineva dorea să-i 
ocupe locul... Aceste lucruri 
s-au întîmplat într-o comună 
din județul C-Luj în urmă cu 
trei ani. Președintele C.A.P.- 
ului din Frata, a fost nevoit 
să-și părăsească în tăcere sa
tul și astfel să-și caute de lu
cru în alta parte angajîndu-se 
într-o întreprindere din Cîm- 
pia Turzii.

„— A fost greu ?
— O fost foarte greu. Lu

cram în echipă cu oameni ti
neri care-și cunoșteau bine 
meseria. La 40 de ani ai mei 
n-o fost ușor să țin pasul cu ei 
și să muncesc în așa fel îneît 
să mu-mi fie rușine de ce fac 
eu..."

Ancheta t.v. „Cazul de la 
Frata" realizată de Alexandru 
Stark (montaj — Paula Bâlă, 
imagine — Constantin Voitiț- 
chi, sunet — M. Băjenaru) a 
constituit evenimentul săptă- 
mînal al micului ecran prin 
tonicul său reconfort moral pe 
care ni l-a produs arătîndu- 
ne că în societatea noastră a- 
devărul, echitatea triumfă în
totdeauna. Este foarte intere
sant de urmărit în acest caz 
nu numai satisfacția telespec
tatorului că intră în amănun
tele unui caz și vede cum a 
fost reabilitat de drept și de 
fapt un om, ci și pentru că e- 
misiunea a propus opiniei pu
blice un subiect cu largi sem
nificații sociale, că pe lingă 
anecdotica evenimentelor pe
trecute într-o comună a rele
vat și unde poate duce nu 
numai reaua voință dar și in
diferența, cuvînt mai dulce 
pentru ceea ce ar putea în
semna un „somn al rațiunii".

Să recapitulăm, într-un fel, 
datele : conducătorul unui 
C.A.P. este înlocuit din funcție 
într-o „furtunoasă" adunare 
generală a cooperatorilor pen
tru că o parte a acestora au

GENERIC
• DE CIȚIVA ani „fami

lia viodelor“ încearcă să devi
nă un termen uzual în viața 
noastră de concert. După te
meinice cercetări, prof. I. Delu, 
un pasionat al acusticii, a con
struit cu ajutorul Fabricii de 
instrumente din Reghin, printr-o 
serie de riguroase calcule, ie
rarhizarea sistematică a supra
fețelor de rezonanță, a volume
lor de amplificare, o familie de 
instrumente de coarde avînd 
nume pline de poetică rezonan
ță : viodina, viodena, vioda, 
viobasa, viograva... Noua fa
milie de instrumente născută 
din dorința de a îmbogăți paleta 
orchestrală (făcînd de altfel 
obiectul unui brevet de inven
ție), se caracterizează printr-o 
aplicatură unică a digitației, 
printr-o manieră unică de folo
sire, printr-o cheie comună de 
notare.

Timp de trei ani, noile instru
mente au fost experimentate în 
diverse școli și au găsit prețui
rea unor specialiști care văd în 
ele, înainte de toate, un nou 
mijloc de revitalizare a muzicii 
de cameră în rîndul formațiilor 
de amatori (căci toți cei care 
cîntă la vioară, pot ușor cînta 
la întregul grup de instrumen
te).

Zilele trecute, la Studioul 
Conservatorului bucureștean, a 
avut loc un concert special al 
Orchestrei de viode a Facultății 
de Compoziție — Muzicologie 
sub conducerea dirijorului C. 
Romașcanu. Am ascultat lucrări 
de Vivaldi, Bach. Sonoritățile 
formației au fost stranii pentru 
acei obișnuiți cu cvartetul cla
sic al instrumentelor de coarde, 
cu bogăția lor sonoră, cu unicul 
lor farmec. E bine ca experi
mentele acestea să fie continuate 
sub cele mai diverse aspecte 
pentru că noua familie de instru
mente poate fi o descoperire de 
interes și.ar putea într-ade- 
văr duce la o revitalizare a for
mațiilor camerale de amatori.

• 1NTR-UNUL DIN ultime
le manifestări din ciclul „Tineri 
interpreți pe scenele Filarmoni
cii" organizate cu seriozitate de 
Filarmonica „George Enescu* la 
Studioul Ateneului, am ascultat 
un ântăreț mai puțin afirmat 
în activitatea solistică: Bogdan 
Panou. Baritonul a făcut dovada 
unei deosebite muzicalități, unui 
remarcabil gust artistic în tălmă
cirea cttorva dintre marile lie
duri ale lui Hugo Wolf, în in
terpretarea în primă audiție a 
unui inedit ciclu de lieduri pe 
versuri de Nicolae Labiș, de A- 
drian Rațiu.

• DUPĂ MARILE bucurii 
încercate în concertele in care 
Igor Markevitch a dirijat Simfo
nia a 9-a de Beethoven — o 
sală arhiplină a așteptat săptă- 
mîna trecută reîntîlnirea cu Or
chestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii, avîndu-i de astă dată drept 
protagoniști pe dirijorul Serge 
Baudo, unul dintre cei mai stră
luciți reprezentanți ai artei di
rijorale franceze și pe Valentin 
Gheorghiu, pianist de notorieta
te internațională.

Am participat la eMeva repe-

ANCHETA 
LA FRATA

căzut sub influența unor in- 
triganți și carieriști, în frunte 
cu primarul comunei și vice
președintele Consiliului popu
lar. Acuzațiile, mai bine-zis 
pretextul îndepărtării din 
funcție : președintele C.A.P.- 
ului era drastic, dur cu oame
nii (și vom vedea că, în- 
tr-adevăr, a fost drastic cu 
oamenii care nu-și vedeau 
de treabă, cu cei care ri
sipeau avutul obștesc). în 
locul lui este propusă soția... 
primamulfui. O primă și slabă 
reacție publică : adunarea nu 
acceptă. Atunci este propus 
ca președinte magazionerul 
C.A.P.-ului, aflat în chiar mo
mentul alegerii sale la o „gus- 
tărică“ în sala unde are loc 
ședința, undeva după o corti
nă în spatele mesei prezidiu
lui... Trec doi ani, numai doi 
ani și cooperativa din Frata își 
reduce la jumătate realizările. 
O anchetă a organelor județe
ne de partid cercetînd cauzele 
acestei rămîneri în urmă, mer- 
gînd pe firul faptelor ajunge 
să descopere cauza : dezorgani
zare, lene, incompetență. în 
toate acestea, în frunte, cei 
care l-au schimbat pe fostul 
președinte, pe cel care nu tole
ra și era drastic cu lenea, cu 
dezorganizarea, cel care punea 
omul potrivit la locul potrivit... 
Pare aproape „schematică" o 
asemenea realitate dar uite că 
viața n-a ținut cont — cum 
face mereu — de etichete și în 
comuna Frata adevărul a ieșit 
triumfător la lumină...

Alexandru Stark s-a spriji
nit în emisiunea sa pe decla
rațiile principalelor personaje 
ale evenimentelor, ceea ce a 
fost foarte bine, ceea ce ne-a 
dat posibilitatea să cunoaștem 
atît frumusețea morală, dem
nitatea unora (a președintelui 
care a suferit în tăcere con
vins că mai devreme sau mai 
tîrziu se va vedea că dreptatea 
e de partea lui), a inginerului 
agronom care părăsește C.A.P.- 

tiții am dobîndit certitudinea 
că Serge Baudo este un dirijor 
de cultură, posesor al unei ges- 
tici de mare expresivitate și a 
unei capacități cu totul deosebi
te de a-și impune concepția a- 
paratului orchestral.

Din păcate, partea a doua a 
concertului, ■— momentul care 
trebuia să însemne o maximă 
valorificare a posibilităților diri
jorului — nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor. Piesa de re
zistență a programului, poemul 
coregrafic al lui Florent Schmitt 
„Tragedia Salomeii" — lucrare 
puțin cîntată în țara noastră — 
s-a dovedit un opus anost, ba
nal, tributar prea multor izvoa
re stilistice iar în strălucitorul 
Vals al lui Ravel orchestra (des
completată de cîțiva dintre cei 
mai buni dintre instrumentiștii 
ei) a găsit cu greu „sudura", vi

O NOUĂ PREMIERĂ LA

Ansamblul artistic

„DOINA" al armatei
Fără îndoială, ultima premie

ră montată la Ansamblul artis
tic „Doina* al armatei consti
tuie un succes. Un succes și, 
totodată, un model despre ceea 
ce înseamnă un spectacol la ni
velul exigențelor actuale. Căci 
spectacolul muzical-coregrafic 
— sugestiv intitulat „Mama cu 
șapte voinici" — al cărui libret 
este semnat de Nicolae Tăutu, 
întrunește eîteva calități ce se 
cer subliniate : o idee unitară 
relevată cu egală pregnanță de 
la primul tablou pînă la ulti
mul, o cuprinzătoare arie tema
tică, o varietate remarcabilă 
realizată pe verticală și orizon
tală, un mesaj limpede și di
rect exprimat într-o formulă 
artistică rotunjită, interpretată 
impecabil, cu inegalabilă virtuo
zitate de colectivul ansamblului. 
Succesiunea tablourilor — a că
ror enumerare o facem pentru 
a demonstra justețea afirmații
lor de mai sus — este după opi
nia noastră, relevantă : Arma
ta, Evocare istorică, Comuniștii, 
Eroica, Armata — pavăza țării, 
Final. Fiecare tablou în parte 
este constituit din microsecvențe 
la fel de unitare. Să dăm un 
exemplu. Tabloul al cincilea, de 
pildă, Armata — pavăza țării, 
se constituie din cîntecul „Am 
spus prezent chemării de par
tid", dintr-un poem muzical-co- 
regrafic inspirat din viața cons
tructorilor militari, dintr-un 
fragment al poemului muzical- 
coregrafic „La datorie", dintr-un 
moment muzical-coregrafic ins
pirat din activtiatea aviatorilor 
militari și dintr-un tablou muzi- 
cal-coregrafic marinăresc. Așa
dar, după un „preambul" al că
rui element generalizator des
chide tabloul fixîndu-i cadrul și 
mesajul, urmează „momente" 
ce se amplifică în desfășurare 
pentru a realiza în final acel 
tablou diversificat al vieții și 
preocupărilor militarilor din toa
te armele. Și dacă această logi
că a spectacolului își are indis
cutabil calitățile sale, nu este 
mai puțin adevărat că fiecare 
microsecvență în parte, integra

ul în semn de protest față de 
„nefirescul" întîmplărilor), in
diferența condamnabilă a ce
lor care au tăcut deși au fost 
convinși că s-a produs o ine
chitate și, mai ales, ne-a fost 
prezentată urîțenia gindirii 
altora, gata și acum să răstăl
măcească faptele, să învinu- 
iască pe nedrept sau să mintă 
robiți jalnicului lor „ideal" de 
grabnică parvenire, în numele 
căreia — cred ei — orice abuz 
e justificat. Anchetă T.V., e- 
misiunea a avut în prezenta
rea acestor declarații, în urma 
cărora au prins contur eveni
mentele, o certă reușită, ră- 
mînîndu-ne datoare doar în 
forțata literaturizare din par
tea realizatorului-comentator, 
în ce privește nu tranșanta sa 
atitudine față de oamenii din 
Frata și faptele lor, cît în di
dacticismul aproape rigid, ne
avenit față de „forța" decla
rațiilor principalilor săi inter
locutori.

★
Spectacolul înregistrat pe 

peliculă „La porțile istoriei, la 
porțile luminii", spectacol de 
sunet și lumină dedicat împli
nirii a 1850 de ani de atestare 
documentară a Municipiului 
Drobeta-Turnu Severin și a 
inaugurării Hidrocentralei de 
la Porțile de Fier (scenariu și 
versurile Petre Dragu, mișca
rea de masă Dan Brăilescu, 
coregrafia Sultana Tismănaru, 
regia Lucian Bratu) a însem
nat un succes al televiziunii 
noastre în materie de gen. o 
vibrantă manifestare artistică 
dedicata unui eveniment im
portant care leagă emoționant 
trecutul cu prezentul, care fa
ce din istorie o lecție vie. Toc
mai pentru reușita acestei e- 
misiuni televiziunea ne este 
datoare cu alte spectacole de 
același fel. spectacole pentru 
care stagiunea estivală este 
anotimpul cel mai propice.

TUDOR STĂNESCU

talitatea, culorile solicitate de di
rijor.

• CELE TREI concerte a- 
nunțate de Filarmonică cu par
ticiparea lui Christoph Eschen- 
bach — unul dintre cei mai de 
seamă reprezentanți ai pianisticii 
contemporane —, au fost aș
teptate de orice iubitor de mu
zică cu fervoarea unor mari săr
bători muzicale. In ultimul mo
ment s-a anunțat că Eschen- 
bach nu va mai sosi la Bucu
rești... Și iată că în încheierea 
unei stagiuni în care am avut 
naivitatea să credem in promi
siunile impresarilor care ne vor
beau despre întîlnirile noastre 
cu Aldo Ciccolini, Christoph 
Eschenbach și chiar Benedetto 
Michelangelli ne alegjem cu o 
amară deziluzie.

IOSIF SAVA

tă ideii întregului montaj, este 
lucrată cu atenție și migală, 
ceea ce face ca unita:ea și echi
librul spectacolului să nu sufere 
scăderi Meritorie este și so
brietatea si eleganta cu care 
ansamblul coregrafic, orchestra 
și corul, soliștii și recitatorii 
susțin numerele din program ce 
le sînt rezervate, între ei dis- 
tingindu-se prin acuratețea in
terpretării, prin calitățile cu 
care sînt înzestrați, soliștii dan
satori Mariana Ștefănescu, in
terpretă sensibilă și dotată, Mi
hai Pana it și Dorel Ciocănar u, 
solistele vocale Maria Diaoones- 
cu și Veronica Ionescu. In sfir- 
șit, regia artistică al cărei sem
natar este Hero Lupescu, prin 
uzitarea unor mijloace specifice 
moderne, discrete și sugestive, 
se impune din primul moment 
dată fiind minuirea sigură și 
exploatarea maximă a tuturor 
atributelor regizorale ce pot 
coptribui la reușita unui spec
tacol. la evidențierea mesajului 
pe care intenționează să-1 trans
mită. Și totuși principalul merit 
al acestei premiere, realizată în 
condițiile amintite, stă în conți
nutul cu caracter profund pa
triotic, revoluționar și ostășesc 
al întregului montaj. In scenă 
sînt aduse piese muzicale și co
regrafice de largă rezonanță po
litică, de stringentă actualitate, 
interpretate impetuos, răscoli
tor. „Cantata festivă" pe muzica 
lui Cornel Trăilescu și versurile 
lui Constantin Cirjan, vechiul 
cînțec muncitoresc „Proletari 
înainte", „Cîntecul patriei mele" 
și „Cantata armatei" pe muzica 
artistului poporului Dinu Ste- 
Iian și versurile lui Tiberiu Utan 
și Valeriu Cimpian. alături de 
dansul cu tematica militară — 
al cărui libret coregrafic este 
semnat de cunoscuțif maeștri de 
balet Gheorghe Baciu și Vladi' 
mir Bedea — insuflă spectacol 
lului fondul instructiv-educativ, 
ținuta înaltă a mesajului evoca* 
tor și mobilizator.

AL. DOBRE
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Luni, s-a înapoiat de la Rey
kjavik delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Mihai Gere, membru 

• supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Alianței Popu
lare din Islanda, a făcut o vi
zită în această țară.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., și Floren
ța Munteanu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Simion Bughici și Lina 
Ciobanu, membri ai ~ ~ 
P.C.R., de activiști de

C.C. al 
partid.

în țara 
Ministe- 

al Republicii 
Yemen,

Luni 29 mai a sosit 
noastră o delegație a 
rului de Interne <_1 ' 
Populare Democrate 
condusă de Mohamed Saleh Mu- 
tee’A, membru al Biroului Poli
tic al organizației Frontului Na
țional, ministru de interne.

în aceeași zi, delegația a fost 
primită de Ion Stănescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistru de interne, cu care prilej 
a avut loc o convorbire prie
tenească.

I. Videnov, președintele Comi
tetului pentru prețuri din R. P. 
Bulgaria ; M. Sabolcik, ministru, 
președintele Comitetului de stat 
pentru prețuri din R. S. Ceho
slovacă ; W. Halbritter, ministru, 
conducătorul Departamentului 
pentru prețuri de pe lingă Con
siliul de Miniștri din R. D. Ger
mană ; V. Lackovic, director ge
neral al Institutului federal pen
tru prețuri din R.S.F. Iugosla
via ; P. Jasrai, președintele Co
mitetului pentru prețuri de pe 
lingă Comitetul de Stat al Pla
nificării din R. P. Mongolă ; I. 
Trendota, președintele Comisiei 
de stat pentru prețuri din R .P. 
Polonă ; Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru prețuri din Republica So
cialistă România ; B. Csikos- 
nagy, secretar de stat, președin
tele Departamentului de 
pentru prețuri și materiale 
R P. Ungară ; V. Sitnin, 
ședințele Comitetului de 
pentru prețuri din U.R.S.S.

Oaspeții au fost intimpinați, la 
sosire, de președintele Comite
tului de stat pentru prețuri din 
țara noastră, de alți membri ai 
conducerii Comitetului.

SEMICENTENARUL 
LICEULUI DIN GĂEȘTI

„EDUCAREA PRIN 
MUNCA SI 

PENTRU MUNCĂ"

stat 
din 

pre
stat

în stațiunea Neptun de pe 
litoralul românesc al Mării Ne
gre, au sosit delegațiile care 
participă la lucrările Consfătui
rii cu caracter de schimb de ex
periență a Comisiilor și Comite
telor de stat pentru prețuri din 
țările membre ale C.A.E.R., pre
cum și din R.S.F. Iugoslavia.

Delegațiile sint conduse de

Sub auspiciile Institutului Ro
mân pentru relațiile Culturale 
cu Străinătatea, luni a fost des
chisă în Capitală expoziția de 
fotografii din Republica.. Viet
namului de Sud, „Victoriile din 
primăvara anului 1972“.

Exponatele înfățișează succe
sele obținute în această primă
vară de forțele patriotice și 
populația sud-vietnameză în 
lupta pentru libertate și inde
pendență națională.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți șefi de misiuni diploma
tice, membri ai corpului diplo
matic, corespondenți ai presei 
străine.

La 28 mai, orașul Găești a 
găzduit aniversarea semicente
narului înființării liceului din 
localitate. La casa de cultură 
orășenească a avut loc un 
spectacol festiv la care au par
ticipat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, reprezentanți ai Ministe
rului Educației și învățămân
tului, Comitetului județean 
U.T.C., foști și actuali profesori 
și elevi, un numeros public. 
Intr-o atmosferă de entuziasm 
s-a dat citire unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in 
care, printre altele, se spune : 
„Acum, cînd întregul popor își 
înzecește eforturile pentru a 
întîmpina cu rezultate deose
bite Conferința Națională a 
partidului și a 25-a aniversare 
a proclamării Republicii, noi, 
colectivul didactic și elevii Li
ceului din Găești sîntem hotă- 
rîți să nu precupețim nici 
efort pentru a îndeplini
succes obiectivele majore ale 
educației comuniste de a tri
mite an de an patriei, tineri 
bine pregătiți^ capabili să con
tribuie în mod plenar la opera 
de înflorire a patriei și la fă
urirea societății multilateral 
dezvoltate4'

un 
CU

La Rm. Vîlcea. în prezenta 
tovarășului Petre Dănica. prim 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, a altor reprezen
tanți ai organelor centrale și 
locale de partid si de stat, s-a 
desfășurat, duminică, faza iude- 
țeană a simpozionului national 
„Educația prin muncă $i pen
tru muncă a tineretului școlar" 
— importantă manifestare pri
vind activitatea de formare 
multilaterală a tinerei genera
ții. La lucrările simpozionului 
au luat parte peste 300 de ca
dre didactice din municipiu si 
din județ, reprezentanți ai ins
pectoratului școlar județean, ai 
Comitetului județean Vîlcea al 
U.T.C., casa corpului didactic, 
cercetători ai unor institute din 
Capitală. Cele 27 de comunicări 
susținute de învățători si pro
fesori din municipiu si din ju
deț. precum si discuțiile purta
te în cadrul celor 6 secții, au 
evidențiat rezultatele bune ob
ținute de majoritatea colective
lor didactice, inițiativele valo
roase întreprinse în numeroase 
școli vîlcene în sensul educării 
prin muncă a tineretului șco
lar.

DORV MOTOC

Constituirea Consiliului pentru munca

M. VLAD

politico-educativă și predarea
UNGERE CU... AER

științelor sociale

La Sibiu s-au dat recent în folosință Patinoarul artificial și Ha
nul de la Dumbravă • Elevii Liceului din Osica au in cadrul micro- 
cooperativei lor un lot experimental pe care cultivă și studiază 200 
soiuri de plante • Intre succesele cu care colectivul Combinatului 
siderurgic Hunedoara intlmpină Conferința națională a partidului 
se numără și perfecționarea tehnologiei de fabricare a prafului exo- 
term pentru iurnarea oțelului • Peste 250 de tineri din Drobeta- 
Tr. Severin au participat la concursul profesional „Cel mai bun tim- 
plar" • La Întreprinderea „Bumbacul11 din Timișoara s-a dat In 
funcțiune o secție pentru produse destinate copiilor. Primul lot de 
11 sortimente a fost realizat in cinstea „Zilei copilului11 9 în jude
țul Olt au început concursurile profesionale „Mercur", „Stăpîn pe 
volan", „Olimpiada strungarului", „Olimpiada tînârului petrolist", 
„Cartea medicală în sprijinul cadrelor medii și auxiliare sanitare" 
• Petre Gurlui. elev la Liceul nr. i Alexandria este campion jude
țean la trei probe : săritură în lungime, înălțime și triplusalt • Bi
lanțul muncii patriotice in județul Mureș : i 300 ha. desecate, 350 
lia. irigate, 3 500 ml. Îndiguiri, s-au împădurit 63 ha. Tinerii au fost 
prezenți pe șantierele de la Sîncrai, Iernut, Zaul de Cîmpie, Gur-

ghiu, Miercurea Nirajului etc. 150 de tineri au fost distinși cu in
signa de fruntași In muncile patriotice pe anul 1972. • S-a consti
tuit Asociația folcloriștilor dimbovițeni g Jn Insula Mare a Brăilei, 
lingă canalul Veriga, tinerii din municipiu au deschid un șantier 
de muncă patriotică pentru amenajarea unui punct turistic • în 6 
centre ale județului Vîlcea s-a desfășurat prima fază de preselec- 
ție a concursului „Doina" destinat tinerilor rapsozi populari e Mu
zeul Țării Crișurilor din Oradea găzduiește Expoziția de tezaure și 
monede dacice • Școala generală din Vața de Jos (Hunedoara) a 
organizat expediția „Pe urmele vieții lui Avram Iancu" In muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu Dej s-a inaugurat Cabinetul de infor
mare și documentare juridică • La aniversarea unui sfert de secol 
de activitate ansamblul artistic „Doina" din Sibiu a prezentat un 
spectacol pe scena Casei armatei din localitate • Inițiative : traseul 
tineretului pe liniile întreprinderii de transporturi Craiova, traseu 
care leagă cartierele muncitorești Calea București și Brazda lui No
vac este servit de două brigăzi formate din 36 echipe. O comisie de 
tineri specialiști desemnează lunar echipajul cîștigător. (De la co
respondenții noștri • Maria Jugănariu, Gheorghiu Alexandrina, loan 
Vlad, Mihail Vlad, Vasile Moroșan, Ștefan Iliescu, Cornel Galben, 
Pop Vasile, Alexandru Vasile, Ilie Corcoveanu, Ion Petrescu, Aurel 
Soare, Victor Cmeciu, Horia Horăscu. Marian Vasile).

CONCERT TINERESC

Seectionata feminină
->

de popice a României, 
campioană mondială

Selecționata feminină de popice a României și-a păstrat 
aseară la Split titlul de campioană mondială. Evoluînd exce
lent, reprezentantele României au dominat clar competiția, in- 
trînd în posesia medaliilor de aur. La jumătatea concursului, 
sportivele românce se aflau în fruntea clasamentului cu 1272 
puncte. Luni, în continuarea competiției, ele au evoluat din 
nou la adevărata valoare, menținîndu-și avantajul. Echipa 
României, alcătuită din Ildico Grozăvescu, Ana Petrescu, Elena 
Trandafir, Crista Szocs, Florica Neguțoiu și Cornelia Petrușca 
(rezervă Elena Cernat), a totalizat pînă la sfîrșit 2 568 puncte. 
Pe locul doi s-a clasat echipa Iugoslaviei cu 2 530 puncte, ur
mată de selecționatele Cehoslovaciei — 2 514 puncte, Ungariei 
— 2 495 puncte și R.D. Germane — 2 492 puncte.

La masculin, titlul a revenit echipei R.D. Germane. Selec
ționata României a ocupat locul 6.

Pentatlon atletic școlar

La Ministerul Educației și In- 
vățămîntului a avut loc, luni, 
ședința de constituire a Consi
liului pentru munca politico-e
ducativă șî predarea științelor 
sociale, din care fac parte re
prezentanți ai ministerelor, ai 
organizațiilor județene de par
tid, de tineret, cadre didactice 
din școli și facultăți, 
știință și cultură, 
țărani cooperatori.

Consiliul va stabili 
necesare în vederea . 
țirii continue a muncii educati
ve, de pregătire politico-ideolo- 
gică în rîndul elevilor și studen
ților, în scopul educării lor co
muniste, al formării lor ca oa
meni înaintați, militanți activi 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Conșilțul funcționează ca or
gan deliberativ al Ministerului 
Educației și Tnvățămîntului.

în ședința 
fost aprobat 
liului pe anul

de constituire_________ a
Programul Consi- 
1972.

CRONICA
oameni de 
muncitori.

măsurile 
îmbunătă-

U. T. C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre .Budapesta, 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist din rîndul 
forțelor armate, condusă de 
tovarășul Nicolae Mateescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.TC., secretar adjunct al 
Consiliului politic superior, 
care va face o vizită în R.P. 
Ungară. La plecare, la aero
portul București-Otopeni, 
delegația a fost condusă de 
tovarășul Florea Diaconescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.

Reducerea gradului de uzură 
a metalelor stă In atenția spe
cialiștilor din întreaga lume. 
Numai că uzurii i se asociază 
totdeauna alți termeni la fel 
de cunoscuți : frecarea și lu- 
brificația. iar de curind, toți 
trei sînt cunoscuți sub un ter
men mai general : tribologia. 
Este domeniul în care specia
liștii români își aduc contribu
ții de prestigiu, recunoscute și 
apreciate pe plan mondial.

Ungerea cu gaze este una din 
direcțiile în care știința și teh
nica românească s-a afirmat 
in ultimii ani. De la începu
turile timide de acum 15—20 
ani s-a ajuns astăzi la rezul
tate certe. La Institutul pentru 
creație științifică și tehnică 
s-au experimentat numeroase 
aplicații ale lubrificației cu 
gaze — unele dintre ele fiind 
premiere pe plan mondial. 
Mașinile de rectificat plan și 
cele de rectificat rotund inte
rior, echipate cu broșe la care 
lagărele sint lubrificate cu aer. 
experimentate pină acum, au 
dat rezultate din cele mai pro
mițătoare.

Mai adăugăm la cele de mal 
sus și faptul că lubrificația cu 
aer dă posibilitatea mașinii să 
funcționeze la parametrii no
minali normali, în limite foar
te largi de temperatură.

L. VOICU

Un concert ai cărui organiza
tori își propun să prezinte pu
blicului evoluțiile unor tineri 
soliști distinși cu premii și men
țiuni în prestigioase competiții 
internaționale poate fi socotit 
încă de la aparița afișului ca 
un eveniment. Prin specificul 
său imprimat de generic specta
colul în sine are meritul de a 
întreține atmosfera de destin
dere, favorabilă protagoniștilor 
prin a căror sensibilitate și în- 
demînare tehnică arta interpre
tativă românească a cucerit pre- 
țioși lauri. Iată de ce ni s-a pă
rut, de la început, lăudabilă ini
țiativa Ansamblului U.T.C. de a 
ne prilejui printr-un recent con
cert, întîlnirea cu măiestria vio
lonistei Angela Gavrilă, cu in
geniozitatea tălmăcirii oboistice 
a lui Radu Chișu precum și cu 
profunzimea răscolitoare a vo
cii basului Gheorghe Crăsnaru.

Alegerea pieselor programului 
a fost orientată spre acele lu
crări ce nu solicită o orchestra
ție complicată sub aspectul teh
nicilor Instrumentale, dar în a 
cărei țesătură simplă și frumos 
modelată îngemănarea corzilor 
dă naștere unor efecte melodice 
policrome delicat nuanțate. Ast
fel, interpretarea Uverturilor lui 
J. B. Lully la operele Acis și 
Galateea și Rolland a respectat 
consoanele simetriilor și echili
brului clasic printre care s-au 
strecurat seînteietoare replici 
ale spiritului galic. Remarcabilă, 
apariția oboistului Radu Chișu 
ea solist al concertului în sol jni- 
nor de Haendel. Subtilitatea nu
anțelor, muzicalitatea, ritmul și 
perfecțiunea procedeelor tehnice 
sînt calități pe care oboistul le

relevă cu fiecare apariție sce
nică. Familiare îi sînt mai ales 
părțile repezi, secvențele de Al
legro pe care le redă intr-un 
stil propriu solicitînd instrumen
tului cu ance adevărate perfor
manțe de viteză. Laureatul ul
timului concurs internațional 
George Enescu, basul Gheorghe 
Crăsnaru a devenit un interpret 
îndrăgit de public grație partici
pării în cadrul cvartetului vo
cal al Filarmonicii sau Radiou
lui la cîteva dintre cele mai 
bune concerte ale ultimelor sta
giuni simfonice.

Elanului entuziast cu care An
gela Gavrilă se dedică tălmăci
rilor violonistice i s-a potrivit de 
minune exuberanța „Primăverii" 
din Anotimpurile de Vivaldi. 
Interpreta a fost ajutată și de 
acompaniamentul orchestral a- 
tent, pe al cărui decor s-au în-

lănțuit umbrele tremurătoare a- 
le armoniilor preclasice. Virtuo
zitatea violonistei, rod al pre
dispozițiilor naturale dar, mai 
ales, al unui studiu concentrat 
și-a putut astfel proiecta, în 
condiții favorizate, fascicolul de 
lumină. La pupitrul dirijoral s-a 
aflat, în tonalitatea juvenilă a 
concertului, o tînără și talentată 
speranță. Horia Andreescu con
duce orchestra cu sensibilitate 
și pasiune, încearcă migălos să-i 
șlefuiască asperitățile. La rîn
dul său, ansamblul instrumen
tal, în formula cu care s-a pre
zentat (alcătuit în majoritate din 
studenți ai Conservatorului) re
flectă, salutar, o bună inițiativă. 
Sperăm să-1 întîlnim în specta
colul viitor, cu programe diver
sificate.

Simbătă și duminică s-au în
cheiat etapele județene ale 
concursului Pentatlon atletic 
școlar. întrecerile au cunoscut 
atmosfera marilor dispute spor
tive și s-au desfășurat în pre
zența unui număr mare de e- 
levi. La întrecerile din muni
cipiul Brăila, gazdă a ultimului 
Cros al tineretului, cele mai 
bune rezultate au fost obținute 
de echipele Liceului „Panait 
Lstrati", la băieți, și de echipa 
Liceului „Panait Cerna", la fete. 
In județul Maramureș, la eta
pele de masă au participat pes
te 9 500 de elevi. La etapa ju
dețeană au participat 8 echipe 
de băieți și 8 de fete. Dintre 
acestea primele trei locuri au 
fost ocupate de următoarele li
cee : la băieți — Liceul „Dra- 
goș Vodă" din Sighetul Mar
mației, Liceul Somcuta Mare,

Liceul Borșa ; la fete — Liceul 
Somcuta Mare, Liceul Vișeul de 
Sus. Liceul pedagogic Sighetul 
Marmației. La Cîmpulung Mus
cel, oraș cunoscut ca un puter
nic centru atletic, prin existența 
Liceului experimental de atle
tism. s-a desfășurat etapa ju
dețului Argeș. Ediția din acest 
an a fost cîștigată de Liceul 
„Dinicu Golescu" la băieți și 
Școala generală nr. 10, din 
Cîmpulung Muscel la fete. In 
județul Olt. echipele Liceului 
„Radu Greceanu" au ocupat 
primele locuri la etapa jude
țeană. La Ploiești, etapa jude
țeană la fete a dat ciștig de 
cauză Liceului nr. 2, prezent la 
toate cele trei ediții ale concur
sului. La băieți locul I a fost 
ocupat de elevii Liceului indus
trial petrol, din Cimpina.

Campionatele europene 
de box pentru tineret

GH. P. ANGELESCU

RESURSE RLE INTELIGENȚEI
(Urmare din pag. I) 

tatea muncii. Tot în anul acesta 
va intra în producție de serie 
strungul S.N.-360. Dar ca să rea
lizăm acest strung ne-au fost 
necesare o seamă de agregate 
specifice construirii de strunguri 
care o dată realizate duc la creș
terea productivității muncii, la 
realizarea de economii, la pro
ducții suplimentare. Vedeți, cer
cul s-a închis. Această necesitate 
a făcut ca în prezent să realizăm 
agregate pentru strunjit carcasa 
cutiei de viteze de la strungul 
amintit, agregatul de strunjit 
păpușa mobilă, o mașină de 
frezat și danturat frontală. A- 
ceste agregate luate laolaltă vor 
face ca productivitatea muncii în 
realizarea noilor strunguri să 
crească cu mai bine de 25 la 
sută. Vedeți, așadar, unde stă se
cretul depășirii și consistența an
gajamentului nostru.

Șeful secției autoutilare de la

Uzina de vagoane, maistrul Petru 
Cohan, ne prezintă un amănunt 
semnificativ privind secretul ce
lor 14 milioane lei utilaje ce ur
mează a fi realizate în acest an 
prin efort propriu (anul trecut 
s-au realizat utilaje în valoare 
de 1 milioane lei). Echipei con
duse de Ignuță Nistor, care nu 
intîmplător este și secretarul co
mitetului U. T. C. din secție, i 
s-au încredințat lucrări impor
tante. Agregate de găurit multh 
ax, prese de nituit cu potcoavă 
și alte lucrări care solicită din 
partea lor nu numai desăvîrsite 
cunoștințe profesionale, ci și o 
permanentă colaborare în pri
vința găsirii soluțiilor optime. A- 
cest stil de muncă al antrenării 
întregului colectiv, caracterizea
ză întreaga secție în care 70 la 
sută sînt tineri. Și de aici și pu
tința organizației U.T.C. să fie 
în permanență prezentă prin ac
țiuni specifice în sprijinul acti
vității productive. înființarea a

SESIUNE
(Urmare din pag. I)

două brigăzi de tineret, perma
nentizarea schimburilor de onoa
re, discutarea în amănunt cu ti
nerii a sarcinilor secției, a făcut 
ca de fiecare dată angajamentele 
să fie depășite. Așa au fost rea
lizate o mașină de găurit multi- 
ax și o alta de îndreptat sîrmă, 
așa se realizează în prezent a- 
gregate pentru strunjit crapodine 
la vagoane și se vor mai realiza 
încă multe altele

Dimensiunea exactă a semnifi
cației acestui amănunt întîlnit la 
nivelul unei singure sedii sau 
chiar echipe, amănunt care vi
zează antrenarea efortului colec
tiv, subordonat unui singur scop 
ne este succint prezentată de di
rectorul uzinei de vagoane, tova
rășul inginer Aurel Pădureanu. 
„Autoutilarea nu înseamnă nu
mai realizarea de utilaje pentru 
producția specifică a uzinei, mai 
înseamnă și realizarea unor ins
talații menite să deservească 
locuri de muncă. Agregatul pen
tru găurirea longeroanelor la va
goanele pentru Pakistan — pro
ductivitatea muncii de 10 ori mai 
mare — și linia de pasivitare cu o 
creștere a aceluiași indicator de 
circa 4 ori, sînt două exemple 
ilustrative în acest sens. Anul a- 
cesta avem cuprins în planul de 
autoutilare 34 de lucrări la care 
se mai adaugă încă 27 luate în 
seamă peste angajamentele ini
țiale. Ca să realizăm un volum 
atît de mare de lucrări fiecare

proiect trebuie foarte bine pus 
la punct. Și să nu uităm că de 
felul în care vom izbuti să rea
lizăm acest utilaj vom reuși să 
dăm în cinstea Conferinței Na
ționale a P.C.R. și a împlinirii a 
unui sfert de veac de la procla
marea Republicii și cele peste 
20 milioane lei producție-marfă 
suplimentară. Ca să reducem cu 
200 de ore timpul afectat cons
truirii unui vagon, problemă im
pusă de necesitatea creșterii pro
ductivității muncii, trebuie să 
angrenăm inteligența tehnică 4 
fiecărei secții și a fiecărui servi
ciu. Fișele tehnologice de la ni
velul fiecărui compartiment vin 
însoțite de propuneri și idei no
vatoare dintre care, în urma dis
cuțiilor, consiliul tehnic se opreș
te asupra celei mai bune. Acesta 
este mecanismul care a stat la 
baza întocmirii fișei biografice a 
instalației de transportat vagoa
ne de clasă, instalație a cărei 
valoare se ridică la 1,2 milioane 
lei. Soluția preconizată — orga
nizarea lucrului pe tacte — des
chide perspectiva generalizării 
ei în întreaga uzină și chiar a 
exportării sub formă de docu
mentare. Nu numai că 100 da 
oameni
urmare 
nii dar 
zat cu 
substanțială eliminare a efortu
lui fizic'

TEHNICE

ROMÂNIA - FILM

PREZINTĂ PE

FLORIN PIERSIC și CORINA CHIRIAC 
în comedia polițista

mr
producție a studioului cinematografic București

Scenariul : Tudor Popescu ; Imaginea : Ion Anton ; Regia : 
Savel Stiopul ; Muzica : H. Maiorovici

<

cei care — fâcînd deliberat abstracție unul de altul — stau 
așezați la mesele de lectură, mâ oprește în prag.

Iunie, deci. Sesiune de examene în București si celelalte 
centre universitare. Vara debutează brusc în facultăți șj 
perspectiva unei vacanțe odihnitoare mobilizează și mai 
mult capacitatea de efort. Ca la o directivă secretă cămi
nele sînt pustii pînă tîrziu. Se citește în toate bibliotecile, 
în sălile de lectură, în parcuri, pe tribunele terenurilor de 
sport acum pustii, iar undeva, departe de mine, în Ardeal, 
undeva pe aleile eternei coline străbătută zilnic de un 
ilustru poet sînt sigur că cineva, un prieten necunoscut și 
mai tînăr al meu, visează sub platanul secular, poate la 
același lucru la care visam eu însumi în urmă cu un 
deceniu.

Acum cîteva luni, la Roma, undeva pe Monte Mario de 
unde se vede toată perspectiva Cetății, o colegă de la 
catedra de sociologie a universității de acolo îmi vorbea 
cu oarecare tristețe, arătîndu-mi parcă în depărtare un 
contur bănuit. „Universitatea romană cu cei 200 000 stu
denți ai ei — îmi spunea — nu are posibilități efective 
de studiu decît pentru maximum o treime din numărul 
celor înscriși. Lipsesc laboratoarele, sălile de curs, cămi
nele, cantinele, utilajul, bursele, posibilitățile de plasare". 
Era grevă generală la Roma și ea parcursese pe jos dis
tanța între Monte Mario și Colosseum pentru a lua parte 
la marea întrunire organizată de sindicate în sprijinul 
revendicărilor sociale. Făcuse același drum întors și era 
frîntă de oboseală. în jur orașul tăcea paralizat și ame
nințător dînd parcă o anume semnificație cuvintelor sale

Iunie senin la București. O sesiune ca toate sesiunile, 
marcată doar de jena mea inexplicabilă de a trece pragul 
bibliotecilor, unde acum învață febril studenții.

vor lucra mai puțin ca 
a introducerii acestei H- 
studiul ergonomie reali- 
acest prilej a permis o

cu : Mircea Șeptilici, Zephi Alșec, Dana Crișan, Carmen-Maria 
Sfruja, Fabian Gavrilutiu, George Rafael, Savel Stiopul. 
Dumitru Rucâreanu, Mihai Badiu, Mihai Vasile Boghițâ.

Decoruri: Giulio Tineu ; Costume : Nelly Merola

Luni în cadrul unei conferințe de presă au fost comunicate 
ultimele amănunte in legătură cu desfășurarea campionatelor 
europene de box pentru tineret, competiție care va începe 
simbătă pe ringul arenei „23 August" din Capitală. La cam
pionate și-au anunțat participarea peste 150 de tineri pugiliști 
reprezentînd 21 de țări. în total vor avea loc 11 reuniuni 
Campionii la cele 11 categorii de greutate vor fi cunoscuți in 
seara zilei de 10 iunie. Echipa României va avea următoarea 
componentă in ordinea celor 11 categorii de greutate (de la 
semimuscă Ia grea): Al. Turei, Dinu Condurat, Marian Lazăr, 
Ion Adam, S. Cuțov, Adrian Guțu, Damian Cimpoeșu, N Ba- 
bescu, V. Croitoru, M. Culineac și I. Ruicu.

MERIDIAN
• în ziua a doua a rega

telor internaționale de ca
notaj academic de la Mann
heim, echipajul de schif 2 
plus 1 al României (Petre 
Ceapura-Ștefan Tudor plus 
Ladislau Lavrenschi) a ree
ditat succesul din prima zi, 
terminînd învingător, de data 
aceasta cu timpul de 6’47” 
34/100. Pe locul doi s-a cla
sat R. G. Hanovra — 6’47’’
71/100, iar pe locul trei — e- 
chipajul Belgiei — 6’53”10/100 
La schif 4 fără cîrmaci, e- 
chipajul României a ocupat, 
de asemenea, locul întîi cu 
timpul de 5’46”51/100, între- 
cînd echipajul olimpic al 
R.F. a Germaniei, cronome
trat în 5’47”76/100.

Echipajul secund al Româ
niei s-a situat pe locul trei 
cu 5’59’’66/100.

• Campionatele internațio. 
nale de tenis ale Franței au 
continuat pe terenurile de 
la Roland Garros cu discu
tarea partidelor din „16“-mile 
de finală ale probei de sim
plu bărbați. Iată rezultatele 
înregistrate : Smith-Mignot 
6—3, 7—5, 7—9, 6—3; Pana- 
tta-Korotkov 6—1, 2—6, 7—5, 
6—3 ; Pala-Gottfrjed 10—8, 
10—8, 9—11, 8—6 ; Graebner- 
Hrebec 6—1, 6—0, 6—4 ; Bar
thes-Masters 6—3, 6—3, 6—4.

S-au calificat pentru sfer
turile de finală ale probei 
de dublu bărbați brazilienii 
Koch și Mandarino, care au 
dispus cu 5—7, 6—3, 6—3 de 
perechea americană McMa- 
nus-Osborne.

• în aceste zile se desfă
șoară la Lausanne lucrările 
Congresului adunării genera
le a federațiilor sportive in
ternaționale (A.G.F.I.). Ca 
președinte al acestui for 
sportiv a fost reales Thomas
• INTRE 10 ȘI 25 IUNIE SE---------

turneul internațional feminin de șah al României, Printre in
vitate se numără cunoscutele șahiste Tereza Stadler (Iugosla
via), Mana Ivanka (Ungaria), A. Șui (U.R.S.S.), C. Vreeken 
(Olanda), A. Gheorghieva (Bulgaria), E. Radzikowska (Polonia), 
țara noastră va fi reprezentată de maestrele Elisabeta Poli- 
hroniade, Suzana Makai, Margareta Teodorescu și alte două șahiste. -

Keller (Elveția), iar în pca- 
tul de secretar general a fost 
numit Oscar State (Anglia).

In cadrul lucrărilor, au 
fost prezentate rapoarte ale 
comitetelor de organizare a 
Jocurilor Olimpice din anul 
1976 (Montreal-Olimpiada de 
vară și Denver-Olimpiada de 
iarnă). Dacă raportul prezen
tat de .Montreal nu a ri
dicat obiecții importante, în 
schimb, proiectul organiza
torilor Olimpiadei de iarnă a 
fost primit cu rezerve din 
partea unor federații. Astfel, 
Federația internațională de 
bob a protestat împotriva 
propunerii de a se suprima 
proba de bob-4 persoane. în 
proiect se preconizează uti
lizarea unei singure piste 
pentru probele de bob și să
niuțe, pistă care nu permite 
desfășurarea curselor de 
bob-4 persoane. Viitorul Con
gres al A.G.F.I. va avea loo 
la Oklahoma City, în luna 
mai a anului 1973.

★
Aflat la Lausanne cu pri

lejul Congresului A.G.F.I., 
președintele Comitetului in
ternațional olimpic,ternațional olimpic, Averry 
Brundage, a înmînat diploma 
olimpică de onoare ziariști
lor sportivi Andres Merce 
Varela (Spania) și Gaston 
Meyer (Franța) pentru acti
vitatea publicistică desfășu
rată în folosul sportului și a 
mișcării olimpice.

• Cea de-a doua etapă a 
„Cupei Dunării" la motocroe 
s-a desfășurat la Lvov. Pe e- 
chipe, locul întîi a fost o- 
cupat de selecționata U.R.S.S. 
cu 12 puncte, urmată de Ce
hoslovacia — 40 puncte, Ro
mânia — 87 puncte, Bulgaria 
92 puncte, Ungaria — 95
puncte.

VA DESFĂȘURĂ LA BRAȘOV

lor sportivi Andres 
Varela (Spania) și
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NEA- 
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AVENTURI LA MAREA 
GRĂ : rulează la Patria 
9,30; 12,45; 16,30; 20), Favorit ____
9,30; 12,30; 16; 19,30), București
(orele 9; 12,15; 17; 20,15), Grădina 
Doina (ora 21).

TRAFIC : rulează la 
sior (orele 9; 11,15; 13,30;
18,30; 20,45), Melodia (orele
11,15;. 13,30; 16; 18,30: 20,45).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16,15;
18,15; 20,15).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Scala (orele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45: 21.15;), Capitol (orele 9,30; 
11.45; 14: 16.15; 18,30; 21), Grădina 
Capitol (ora 20). Grădina Select 
(ora 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL î 
rulează la Central (orele 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18,15; 20,30). Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15), Grădina 
Tomis (ora 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Grădina Modem (ora

Excel- 
15; 9;

9,15;

20,15), Modern (orele 
13.30; 16; 18,15; 30,45).

RIO BRAVO : rulează la Festi
val (orele 9; 12,15; 16; 19,15), Gră
dina Festival (ora 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 19), Popular 
(orele 15.30; 19).

GOYA : rulează la Unirea 
16). Grădina Unirea (ora 20).

ANCHETA DE LA HOTEL 
CELSIOR t ’ - - - •
le 9: 11,15;

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează Ia Buzești (orele 
15.30; 18), Ura (orele 15,30; 18), 
Arta (orele 15,30; 18). Grădina
Arta (ora 20,15), Grădina Lira (ora
20.15) , Grădina Buzești (ora
20.15) .

PRERIA î rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15), Victoria 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30;
20,45).

SILVIA : rulează la Drumul Să
rii (orele 15,30: 17.45 : 20).

INIMA E UN VÎNATOR SIN
GURATIC : rulează la Grivița (o- 

‘ 15,45; 18,15;
10; 12.30; 15;

(ora
________ ______ ■ EX- 
rulează la Dacia (ore- 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

13,30;

rele 9; 11,15; 13,30: 
20.30). Midrițt (orele 
17.30 20).

POLONEZA DE OGHINSKI :

rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Bucegi (orele 16,30; 20)} 
Aurora (orele 9; 12,15; 16), Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19,30) <
Grădina Aurora (ora 20). Grădina 
Bucegi (ora 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15;
13.30: 15,45; 18,15; 20,30), Moșilor 
(orele 15,30; 18). Grădina Moșilor 
(ora 20,15).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18.15; 20,30).

CÎND SE IVESC ZORILE : 
lează la Pacea (orele 16; 18:

AVENTURI ÎN ONTARIO 
lează la Timpuri Noi (orele 
20.15 în continuare).

PENTRU CA SE IUBESC : 
lează la Crîngași (orele 15,30: 17,45; 
20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20.30), Floreasca (orele 
15.30: 18; 20,30).

UN MINUT DE RECULEGERE ! 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

LOVE STORY : rulează la Mun- 
ea (orele 15,30; 18; 20,15).

ru-
20). 
ru- 
9—
ru-

EVADARE PLANETA
MAIMUȚELOR : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18), Progresul (orele 

vitan15,30; 18; 20,15), Grădina 
(ora 20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS ! 
lează la Rahova (orele 15,30

LOCOTENENTUL BULLITT 
lează la Laromet (orele 
17,30; 19,30).

MARELE RĂZBOI (orele 10; 13), 
PÎINE. AMOR ȘI FANTEZIE (O- 
rele 16; 18,15), O NOAPTE FUR
TUNOASA (ora 21), rulează la 
Cinemateca „Union".

ora 17; (Sala Academiei) : RĂI Șl
NĂTĂRĂI — ora 15: Studioul 
„Casandra" al -------
ZECK — ora 20.
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PROGRAMUL I

MARȚI, 30 MAI 1972
Opera Română : LILIACUL — 

ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
FATA MORGANA — ora 20; Tur
neul Teatrului National din Sara
jevo (la Teatrul Mic) : CITADELA 
JALEI — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19,30; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : FLOAREA DE CACTUS 
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : peter pan —

WOY-

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Teleșcoalâ. 
9,30 Muzică populară.

în jurul orei 9,45, transmisiu
ne directă de la aeroportul 
Otopeni a ceremoniei rii ... — - -
Ruz, ___________
mitetului Central 
dulul Comunist 
prim-ministru al 
Revoluționar al __r_____
Cuba, care, la invitația Comi
tetului Centra] al Partidului 
Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a făcut o 

I vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

plecă 
tovarășului Fidel Castro 

prim-secretar al Co- 
al Parti- 

din Cuba, 
Guvernului 

Republicii

Muzică populară.
10,10 Curs de limba rusă. 

Căminul. 11,25 Film serial : 
tru tanchiști șl un 'cîine** — 
sodul XV. 12.20 Telejurnal. 1«.»_ 
17,00 Curs de limba franceză. 17.00 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. 17,35 De la Alfa Ia Ome
ga — enciclopedie pentru elevi. 
18.05 Cîntec de dor — Seară de 
balet pe muzică interpretată de 
Maria Tănase. 18.30 . Semenic J0OT* 
—- Film documentar. 18.45 între
bări și răspunsuri. 19,20 1901 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.10 în în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale 
a P.C.R. și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii : Țara întrea
gă în întrecere. 20.25 Tito Gobbi la 
București, fn program : Actele I 
și II din opera ,,Tosca" de Puc
cini. 21,55 Prim plan : ștefani* 
Ionescu, președinta Cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Putineiu, județul Teleorman. 22,25 
Vedete ale muzicii 
rese Steinmetz și 
reanu. 22,40 „24 de
PROGRAMUL II

10.46 
..Fa- 
epi-

ușoare : The- 
Anda Călugă- 
ore".

20,00 Telecinemateca pentru co
pii și tineret : „Cei doi copii care 
au furat luna". 21,20 Agenda. 21,40 
Luminile rampei. Tineri inter
pret. 22.10 Telex tehnico-^tiințific. 
22,20 Dicționar muzical-distractiv.

'ț



aelpe s t elho t ar e
După încheierea convorbirilor 
sovieto-anvericane la nivel înalt

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
— La Moscova a fost dat publi
cității documentul intitulat „Baza 
relațiilor reciproce dintre Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste și Statele Unite ale Ameri- 
cii", semnat de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și de președintele 
S.U.A., Richard Nixon. în do
cument se ' enunță necesita
tea îmbunătățirii relațiilor so
vieto-americane și dezvoltării 
lor reciproc avantajoase, inclusiv 
în sferele economiei, științei și 
culturii, pentru a contribui la o 
mai bună înțelegere reciprocă si 
colaborare. Se arată că U.R.S.S. 
și S.U.A. vor porni de la con
vingerea comună că nu există 
altă bază pentru relațiile din
tre ele în afara coexistenței 
pașnice. Deosebirile de or
din ideologic și de sisteme so
ciale nu constituie un obstacol 
în calea dezvoltării de relații 
normale între ele, bazate pe prin
cipiile suveranității, egalității, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

Cele două țări vor face tot po
sibilul pentru a evita confruntă
rile militare și pentru a preveni 
apariția unui război nuclear. Ele 
vor manifesta întotdeauna reți
nere în relațiile reciproce și vor 
fi gata să ducă tratative și să re
glementeze divergențele cu mij
loace pașnice. Recunoașterea in
tereselor securității părților, baza
tă pe principiul egalității și pe re
nunțarea la folosirea forței sau la 
amenințarea cu folosirea ei, este 
o premisă necesară pentru men
ținerea și întărirea relațiilor de 
pace între U.R.S.S. și S.U.A.. 
Cele două părți îșî reafirmă 
hotărîrea de a sprijini practicarea 
schimburilor de opinii în pro
blemele care le interesează și de 
a face schimbul de păreri la ni
vel înalt.

Relevînd că Uniunii Sovieti
ce și S.U.A., precum și altor state 
le revine datoria de a face to
tul ce depinde de ele pentru a 
nu izbucni conflicte, părțile 
subliniază că vor contribui ca 
toate țările să trăiască în condi
ții de pace și securitate, fără a fi 
supuse imixtiunii din afară în 
treburile lor interne. Ele vor con
tinua eforturile în scopul limitării 
armamentelor, atît pe bază bila
terală cît și pe bază multilate
rală, și consideră că sarcina fi
nală a eforturilor lor este rezol
varea problemei dezarmării ge
nerale și totale și asigurarea unui 
sistem eficient de securitate inter
națională, în conformitate cu o-

biectivele și principiile O.N.U.
U.R.S.S. și S.U.A., se spune în 

încheierea documentului, nu pre
tind ele însele și nu recunosc 
pretențiile oricui ar fi asupra 
unor drepturi sau avantaje deo
sebite în problemele mondiale. 
Ele recunosc egalitatea suverană 
a tuturor statelor. Dezvoltarea 
relațiilor sovieto-americane nu 
este orientată împotriva vreunei 
terțe țări și intereselor acesteia.

• AGENȚIILE DE PRESA 
informează că aproximativ 
12 000 de negri americani au 
participat la Washington Ia 
un marș de protest împotri
va politicii de apartheid 
practicată de guvernele rasis
te din Republica Sud-Africa- 
nă și Rhodesia. precum și 
împotriva politicii colonia
liste a Portugaliei.

Participanții la marș s-au 
oprit în fața clădirii în care 
este instalat Centrul de in
formații al Rhodesiei, în fața 
ambasadelor Portugaliei și 
Republicii Sud-Africane, pre
cum și in fața Departamen
tului de Stat.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA PENTRU
NAMIBIA ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

La Bruxelles au luat 
sfîrșit lucrările Conferin
ței internaționale pentru 
Namibia, inițiată de un 
comitet format din repre
zentanți ai Organizației 
Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
personalități politice, orga
nizații naționale și inter
naționale.

Au participat reprezentanți din 
78 de. țări și delegați din partea 
a 32 de organizații internaționa
le.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a acordat, 
împreună cu alți șefi de stat, pa
tronajul său acestei conferințe 
consacrate activizării luptei de 
eliberare națională din Namibia.

La conferință a participat o 
delegație a P.C.R., alcătuită din 
prof. Mihai Drăgănescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, conducătorul delegației, 
prof. Stanciu Stoian, secretar ge
neral al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și A- 
frica, și Stanciu Brătescu, acti
vist la C.C. al P.C.R. în cadrul 
lucrărilor comisiilor politică și 
economică ale conferinței, dele
gația română a relevat solidari
tatea partidului și guvernului 
nostru cu lupta de eliberare a 
poporului namibian, faptul că 
România militează cu hotărîre 
pentru aplicarea fără întîrziere

a rezoluțiilor Adunării Generale 
a O.N.U. și ale Consiliului de 
Securitate cu privire la înceta
rea mandatului Africii de Sud 
asupra Namibiei, astfel îneît po
porului namibian să i se acorde 
toate condițiile pentru a-și do- 
bîndi dreptul la independență, 
autodeterminare, de a se dezvol
ta în mod liber, fără nici un a- 
mestec străin.

Conferința a adoptat o decla
rație care afirmă dreptul sacru 
al Namibiei la independență, 
conform aspirațiilor poporului 
său. Declarația condamnă domi
nația colonială exercitată de re
gimul rasist din Republica Sud- 
Africana asupra Namibiei și sub
liniază datoria tuturor statelor 
de a aduce la îndeplinire hotărî- 
rile O.N.U. și ale Curții Interna
ționale de Justiție, pentru ca
R. S.A. să pună capăt ocupării 
teritoriului namibian. Documen
tul cheamă la recunoașterea
S. W.A.P.O. ca singurul reprezen
tant legitim al poporului Nami
biei și subliniază dreptul acestui 
popor de a recurge la orice for
mă de luptă pentru eliberarea 
sa.

Conferința a apreciat ajutorul 
acordat luptei de eliberare din 
Namibia de către țările socialis
te. de alte state ale lumii, de 
mișcările progresiste și a elabo
rat un program de acțiuni politi
ce concrete care să continue ac
tivitatea începută în cadrul con
ferinței, pentru ca opinia publi
că internațională să cunoască și 
să acționeze în sprijinul dreptu
rilor legitime ale poporului na
mibian.

PENTRU
• „INDIA ȘI PAKISTA

NUL au ajuns la o înțelege
re privind încetarea recipro
că a propagandei ostile prin 
radio și televiziune", infor
mează ‘ agenția TASS. După 
cum a declarat un reprezen
tant al guvernului de la Delhi, 
premierul Indira Gandhî a 
dat instrucțiuni tuturor pos
turilor indiene de radio și 
televiziune ca emisiunile lor 
să oglindească năzuința po
porului indian spre pace și 
să evite abordările osiile în 
știrile referitoare la relațiile 
dintre India și Pakistan.

Arătind că și guvernul pa
kistanez a adoptat o hotărîre 
similară, ziarul ..Hindustan 
Times" relevă că acesta este 
un fapt remarcabil și de bun 
augur în preajma intilnirii ce 
va avea loc între premierul 
Indiei și președintele Pakis
tanului.

Interviul

cancelarului

Willy Brandt

BUDAPESTA 29 (Agerpres). 
— Intr-un interviu acordat te
leviziunii ungare, reluat de agen
ția M.T.I., cancelarul R.F. a Ger- 

• maniei, Willy Brandt, a spus 
că, după părerea sa, intrarea în 
vigoare a tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia va 
avea o influență favorabilă asu
pra situației din Europa. „în a- 
fară de îmbunătățirea relațiilor 
bilaterale — a relevat el — vor 
fi și alte urmări. Pentru R.F.G. 
va fi posibil să stabilească, în 
mod treptat, dar după părerea 
mea rapid, relații normale cu 
toate statele participante la 
Tratatul de la Varșovia. în al 
doilea rînd. ratificarea tratatu
lui cu U.R.S.S. va deschide ca
lea spre intrarea în vigoare a 

asupra 
al trei- 
posibi- 
multi- 

general- 
securi-

acordului cvadripartit 
Berlinului occidental. în 
lea rînd, se vor crea noi 
lități pentru pregătirea 
laterală a Conferinței 
europene în problemele 
tații și colaborării".

Consider — a spus 
Brandt — că cel mai just 
fi să se organizeze la Helsinki 
-*■ acolo unde au avut loc deja 
multe tratative bilaterale — o 
întrunire a șefilor tuturor mi
siunilor diplomatice, mai precis 
ai misiunilor acelor state care 
vor participa la Conferința ge- 
neral-europeană, pentru discu
tarea ordinei de zi și a modului 
cum va decurge conferința. 
Cred, a adăugat el, că ar fi po
sibil să se discute și conținutul 
unor proiecte 
fi luate.

Willy
ar

de hotăriri ce vor

a-

externe. Murtad a Said Abdel Baky, iar din
Geoffrey

de către stat a concesiunilor din zona respec-

Congresului U. T. C
Dimitrovist

VIETNAMUL DE SUD

Lupte violente le Kontum

SPANIA

Minierii dstiiricni
a- în grevă

TINERETUL LUMII

de la 
situația 
deterio-

Declarația M.A.E.

a reținut eîteva 
suspecte de a fi 

acest atentat.
France Presse

Bagdadul iși 
apără petrolul

C
ătre sfîrșitul anului trecut în Irak a fost de
clanșată o nouă ofensivă vizînd recuperarea, 
cel puțin parțială, a uneia din principalele bo
gății ale țării : petrolul. Ca și în perioada an
terioară — cînd s-a urmărit obținerea unui pro
cent mai ridicat din beneficiile rezultate prin 

valorificarea petrolului — ținta o constituie și acum „Irak 
Petroleum Company, firma cu capital britanic, francez, 
olandez si american. încă în noiembrie anul trecut, pre
ședintele Irakului, Ahmed Hassan al Bakr, a prezentat „Car
ta irakiană" în care sînt definite obiectivele politice și eco
nomice ale regimului. Una din principalele prevederi în
scrise în acel document era „lichidarea dominației străine 
asupra bogățiilor petroliere ale țării și trecerea lor sub su
veranitatea națională". La puțin timp după proclamarea 
Cartei, guvernul de la Bagdad a lansat eelor două principale 
filiale ale companiei „Irak Petroleum", „Mosul Petroleum" —- 
și „Basrah Petroleum" — invitația de a începe negocieri. în 
cel mai scurt timp, asupra extracției, redevențelor restante, 
participării irakiene la capitalurile de investiții ale firme
lor, precum și în ceea ce privește reprezentarea Irakului în 
Consiliul de conducere al acestor firme.

Refuzul firmelor străine a fost prompt. Ele au procedat la 
scăderea cantităților de țiței extras, provocînd o diminuare 
considerabilă a fondurilor care revin Irakului. Astfel. în 
cursul lunii trecute, producția filialelor aparținînd companiei 
„Irak Petroleum" a scăzut cu circa 2,2 milioane tone, în 
comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. In aceste 
condiții autoritățile irakiene au propus companiilor următoa
rea formă : ori se angajează să întreprindă acțiuni menite a 
spori cantitatea de petrol extras, ori, în cazul cînd apreciază 
că cererea nu poate fi satisfăcută să cedeze statului irakian 
o parte din acțiunile privind extragerea și comercializarea 
petrolului din partea de nord a țării, mergînd pînă Ia pre
luarea totală 
tivă.

Negocierile de pînă acum, conduse din partea irakiană de 
ministrul de —1------ .‘-2-Z —Z-„,
partea I.P.C. de directorul general al companiei, Geoffrey 
Stockwell, nu au dus la nici un rezultat pînă la finele săp- 
tămînii trecute. Pentru a discuta noua situație legată de re
fuzul companiilor de a da curs cererilor guvernului irakian, 
oficialitățile de la Bagdad au propus convocarea unei se
siuni extraordinare a Organizației țărilor arabe exportatoare 
de petrol. O hotărîre definitivă în acest sens urmează a fi 
adoptată în cîteva zile.

Noua ofensivă declanșată de Irak se bucură de sprijinul 
Siriei și Libanului, state afectate de măsurile companiilor 
străine, întrucît conductele petroliere ale I.P.C. trec prin 
teritoriile celor două țări. Evident, diminuarea cantităților 
de petrol extrase reduce veniturile obținute la Damasc și 
Beirut pentru funcționarea conductelor.

Pe plan intern, această politică de recuperare, în interes 
național, a perolului este sprijinită de cele mai largi pături 
ale populației. Reprezentanți ai organizațiilor politice — 
printre care și partidul comunist — și sindicale, reunite la 
Bagdad, și-au exprimat adeziunea la aceste măsuri. La rîn
dul său ziarul „AI Taakhi", organ al Partidului democratic 
kurd, scria : „Bogăția petrolieră a tării trebuie să fie în în
tregime subordonată suveranității noastre naționale 
cesta este obiectivul pentru care luptăm".

Pe de altă parte au fost adoptate o serie de măsuri, avînd 
drept obiectiv prevenirea urmărilor scăderii continue a pro
ducției petroliere. Dacă ritmul de producție înregistrat în 
prima decadă a lunii mai s-ar prelungi pînă la sfîrșitul anu
lui, veniturile încasate ar scădea eu 122 milioane lire ster
line. S-a hotărît în acest sens revizuirea pinului de cheltu
ieli guvernamentale, promovîndu-se o politică de austeri
tate. La o întrunire a inginerilor irakieni s-a decis, potrivit 
agenției FRANCE PRESSE, „declararea stării de mobilizare 
pentru o eventuală preluare a tuturor resurselor de petrol 
ale tării, în scopul creșterii producției de țiței, a ameliorării 
calității petrolului brut. în vederea luării tuturor măsurilor 
necesare pentru a face fată eventualelor acțiuni ostile ale 
companiilor străine".

O declarație recentă a guvernului de la Bagdad arăta că 
Irakul este pregătit să adopte „toate măsurile legale și le
gislative, pe care le consideră necesare pentru apărarea in
tereselor naționale și a drepturilor legitime ale poporului 
irakian". »

IOAN TIMOFTE

IRLANDA DE NORD : O scena a devenit familiara la Belfast : cetățenii sint nevoiți sa se su
pună tot mai des controalelor corporale ale poliției și armatei.

încheierea lucrărilor

• UN PURTĂTOR DE 
CUVINT militar din Belfast
— capitala Irlandei de nord
— a anunțat bilanțul final al 
victimelor exploziei bombei 
care s-a produs duminică di
mineața, în cartierul catolic 
al orașului : 6 morți și 18 
răniți. De asemenea, s-au în
registrat apreciabile pagube 
materiale. Agențiile de presă 
relevă că mai multe clădiri 
au fost grav avariate.

Poliția 
persoane 
organizat

Agenția
menționează, pe de altă par
te, că în cursul după-amiezii 
de duminică, situația în Bel
fast a fost, cu excepția cî- 
torva incidente minore, 
calmă.

0 EUROPA A PĂCII
Șl COLABORĂRII

Interlocutorul nostru: ALBERT DE SMAELE 
președintele Comitetului național pentru 

securitate europeană din Belgia I

ntre 2 si 5 iunie a.c., în capitala belgiană, se 
va desfășura Adunarea reprezentanților opi
niei publice pentru securitate și cooperare eu
ropeană. Hotărîrea convocării ei a fost luată 
de exponenți ai unor variate curente politice, 
ai unor organizații de masă, precum și de

personalități proeminente ale vieții politice din mai multe 
țări europene, printre care și România.

Despre evoluția favorabilă destinderii înregistrată pe 
continentul nostru, în ultimul timp, despre pașii concreți 
înfăptuiri pe calea securității europene, despre finalitatea 
acestor acțiuni am avut, la Bruxelles, o convorbire cu 
ALBERT DE SMAELE, președintele Comitetului național 
pentru securitate europeană din Belgia, țară gazdă a 
cestei Adunări.

— Cum 
luția vieții 
pene ?

apreciați evo- 
politice euro-

că după raz— Știm cu toții ___
boi viața continentului nostru a 
fost paralizată, o bună parte 
din timp, de neîncredere și 
cramponarea de un trecut cu 
care astăzi nu mai avem nimic 
de-a face. Inițiativele diploma
tice au amorsat un proces care, 
în ultimii ani, s-a dezvoltat 
continuu. Dacă am realiza o 
diagramă a evoluției lui, în ul
timele 20 de luni, am constata 
că este vorba de o evoluție în
curajatoare, al cărui ritm este 
tot mai accelerat. Dacă in locul 
celor 20 de ani de ,,război rece", 
relațiile intereuropene ar fi cu
noscut progresele realizate în 
ritmul ultimelor 20 de luni am 
fi făcut pași enormi pe calea 
securității, dezvoltării economi
ce și spirituale a popoarelor de 
pe continentul nostru. Ultimii 
doi ani au marcat un dezgheț 
care justifică optimismul și fa
vorizează noi acțiuni pe calea 
destinderii.

— După părerea dv., în 
ce direcții trebuie acțio
nat pentru stimularea e- 
coluției pozitive ?

— Azi nu mai poți trăi izolat. 
Trebuie să se treacă la epoca 
dialogului — sincer bine înțeles 
— și a colaborării în folosul tu
turor. Cred că în Europa avem 
nevoie, în primul rînd, să ne în
țelegem reciproc și să sesizăm 
acțiunile care pot fi puse în 
practică în comun. încrederea 
se capătă printr-o mai bună 
cunoaștere și, din acest punct 
de vedere, îmi dau seama că 
vizitele conducătorilor de state, 
dialogul bi și multilateral an
gajat în Europa reprezintă mo-

dalități eficace și practice 
înțelegere reciprocă.

In al doilea rînd, trebuie

de
______ ,_____ , _ să 

se creeze un larg cimp dezvol
tării economice. Pentru aceasta 
este necesară eliminarea orică
ror bariere în schimburile co
merciale. Cred că in viitorul a- 
propiat vom găsi o modalitate 
de cooperare economică accep
tabilă pentru toată lumea și 
compatibilă structurilor existen
te în Europa, pe care trebuie 
să le luăm ca fapte date.

— Unde trebuie să 
ducă, după opinia dv., o 
asemenea evoluție 
tivă ?

pozi-

a pă- 
_________ __ acest 

punct de vedere trebuie să fie 
clar ca tineretul zilelor noastre 
nu mai acceptă o pace prin ab
sența războiului, ci o trecere 
obligatorie la solidaritate și 
cooperare. în concepția lui, pa
cea are un aspect dinamic, ori
entat spre viitor. Tineretul nu 
vrea o pace pentru a se izola, 
ci o pace pentru a se regăsi. 
Dar pentru a construi o aseme
nea lume trebuie să eliminăm 
sechelele trecutului, ale „răz
boiului rece". Securitatea euro
peană nu e o problemă tehnică 
ce poate fi rezolvată prin „gla
sul forței". Ea este în primul 
rînd o chestiune politică care 
interesează toate țările conti
nentului nostru, indiferent de 
mărimea lor. înfăptuirea ei tre
buie să ducă la eliminarea tu
turor factorilor de încordare, 
inclusiv la desființarea blocuri
lor militare, la afirmarea de că
tre toate statele a personalității 
lor politice. Trebuie să avem 
curajul să înlăturăm conceptele 
pe care evoluția, progresul le-au 
făcut anacronice, să renunțăm 
la factorii ce întrețin tensiuni

— Evident la o Europă 
cil și colaborării. Și din

periculoase în această Europa, 
care prin înțelegere și coope
rare ar putea da fericire popoa
relor ei și contribui Ia fericirea 
întregii lumi.

In mod cert toată lumea vrea 
pace. Există, intr-adevăr, și 
sceptici care, în timp ce o do
resc, nu mai speră să o reali
zeze. Cu toate contradicțiile 
care mai există și în ciuda u- 
nor confruntări, ideea securită
ții și destinderii străbate astăzi 
întregul continent european. 
Popoarele din Europa — și nu 
cunosc nici o țară în care să nu 
se verifice acest lucru — au 
luat inițiative interesante în a- 
cest sens. In Italia am avut pri
lejul să constat un interes e- 
norm față de ideea securității 
și cooperării. Chiar dacă apar
țin unor idei politice diferite, 
oamenii se asociază între ei 
pentru a promova aceste idei. 
Am . văzut democrați-creștini. 
socialiști de toate nuanțele și 
comuniști acționînd împreună 
pentru înfăptuirea securității și 
cooperării. '

Am constatat același lucru și 
în Franța, unde a fost creat un 
comitet de acțiune pentru secu
ritate europeană, care reunește 
.oameni aparținînd întregului 
spectru politic francez, de 
comuniști și socialiști pînă - Ia 
republicani independenți 
gaulliști, toți pronunțîndu-se 
pentru înfăptuirea securității 
continentului nostru.

Noi știm, în Belgia, că Româ
nia acționează pentru stimula
rea procesului de reînnoire a 
relațiilor intereuropene. Con
tactele conducătorilor dv., ini
țiativele guvernului român, sînt 
elocvente. Vizitînd România am 
putut constata că nu este vorba 
numai de o acțiune diplomatică, 
ci de faptul că întreaga dv. po
litică se caracterizează prin 
dorința reînnoirii relațiilor eu
ropene și așezării lor pe princi
piile respectării independenței 
și suveranității, colaborării și 
întrajutorării, neamestecului în 
treburile interne, respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta.

Pentru făurirea, în Europa, a 
lumii de care vorbeam, este ne
cesar să ne întîlnim mai des, 
să fim mai numeroși, să ne în
țelegem mai bine unii pe alții. 
Iată pentru ce Comitetul bel
gian a susținut organizarea A- 
dunării reprezentanților opiniei 
publice pentru securitate și coo
perare.

ia

?i

AUREL ZAMFIRESCU

La Sofia au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al XII- 
lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist Di
mitrovist. Printre delega' 
tiile din străinătate par
ticipante la congres s-a 
aflat și delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din 
România, condusă de to
varășul Marțian Dan, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

Delegații la congres, mențio
nează agenția B.T.A., au dez
bătut sarcinile ce revin tinere
tului în construcția societății so
cialiste, în realizarea hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.C. 
Bulgar.

Congresul a adoptat, între al
tele, rezoluții de solidaritate cu 
popoarele din Indochina, precum 
și cu privire la conferința gene- 
ral-europeană în problemele se
curității și colaborării.

La ședința de închidere a luat 
cuvîntul Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar,

R.P. POLONA : Imagine din. orașul Opole

Maxim Berghianu la 
Belgrad

• LUNI A SOSIT LA BEL- 
GRAD Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării din România.

Pe aeroportul din Belgrad, 
oaspetele român a fost întâmpi
nat de, Borislav Iovici, directo
rul general al institutului fede
ral de planificare economică, din 
R.S.F.Iugoslavia. de alți repre- 
zențapți ai conducerii .Institutu
lui. de funcționari 'superiori din 
Secretariatul Federal pentru 
Afacerile Externe. A fost pre
zent ambasadorul român la Bel
grad, Vasile Șandru.

In cursul după amezii, au în
ceput convorbiri între conducă
torii ‘celor două organe centrale 
de planificare cu privire la dez
voltarea colaborării economice, 
cooperării în’producție și schim
burilor de mărfuri dintre cele 
două țări.

al S.U.A., Peter Flanigan, con
silier al președintelui Statelor 
Unite, și- Martin Hillenbrand, 
adjunct al secretarului Departa
mentului de stat, care l-au în
soțit pe președintele Richard 
Nixon in vizita sa în U.R.S.S., 
informează agenția T.A.S.S.

SCURTj

președintele Consiliului de Stat.
Congresul a ales noul Comitet 

Central și Comisia centrală de 
revizie ale U.T.C.D. Encio Mos- 
kov a fost reales în funcția de 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.D.

VIETNAMUL DE SUD 29 (A- 
gerpres). — în zona orașului 
Kontum, asediat de patrioții 
sud-vietnamezi, continuă luptele 
între patrioții sud-vietnamezi și 
trupele saigoneze. Lupte înverșu
nate s-au dat în special în sec
toarele de nord și nord-vest ale 
orașului. Două foste tabere mi
litare din estul orașului și postul 
de comandă al blindatelor divi
ziei a 23-a a trupelor saigoneze 
au fost ocupate de unități ale 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Situația 
trupelor saigoneze a continuat 
să rămînă critică, în pofida fap
tului că aviația și elicopterele 
de luptă americane au bombar-

HANOI 29 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A. relatează că Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Vietnam a 
dat publicității, la 28 mai, o de
clarație cu privire la noile bom
bardamente americane asupra u- 
nor zone dens populate de pe 
teritoriul R.D.V.

în declarație se arată că, la 27 
mai, aviația și navele de război 
americane au continuat să bom
bardeze numeroase localități din 
provinciile Nam Ha, Ninh Binh, 
Thai Binh, Than Hoa, Nghe An, 
Ha Tinh. Quang Binh și zona 
Vinh Linh. De asemenea, au fost 
bombardate numeroase tronsoa
ne ale digurilor de pe Fluviul 
Roșu.

Ministerul de Externe al 
R.D.V., se arată în declarație, 
condamnă cu severitate aceste 
noi acte de război ale imperia
lismului american și cere să se 
pună capăt imediat bombarda
mentelor și tuturor celorlalte ac
țiuni care atentează la . suverani
tatea și securitatea Republicii 
Democrate Vietnam.

Turcia : 1290 de 
persoane sub anchetă

• RESPONSABILII MILI
TARI ai comandamentului stării 
de urgență pentru regiunea Is
tanbul au făcut cunoscut că, in 
prezent, 1 290 de persoane sînt 
anchetate pentru activitatea lor 
de către autoritățile militare — 
relatează agenția France Presse, 
din capitala Turciei. în urmă
toarele săptămîni se vor des
chide mai multe acțiuni judi
ciare. una dintre acestea fiind 
îndreptată împotriva a 300 civili 
și militari implicați în evada
rea a cinci deținuți din închi
soarea militară din Istanbul, 
noiembrie trecut.

în

dat și atacat cu rachete cele 
două sectoare ocupate de pa
trioți.

La rîndul lor, patrioții au 
deschis tir de artilerie și rachete 
asupra pozițiilor inamicului. Sec
toarele de est și sud-est ale ora
șului sînt controlate de forțele 
patriotice. Aeroportul este, de a- 
semenea, controlat de patrioți, 
situație care impune aprovizio
narea trupelor saigoneze cu aju
torul parașutelor.

Potrivit agenției Reuter, nu se 
cunoaște deocamdată numărul 
soldaților saigonezi uciși, dar se 
apreciază că acesta este destul 
de ridicat. Surse militare, citate 
de agenție, afirmă că elicopte
rele care au lăsat provizii și au 
luat la bord militari răniți pen
tru a-i evacua, au fost nevoite 
să se strecoare printr-un dens 
baraj de artilerie. Se apreciază 
că singura zonă din oraș care 
prezintă o relativă siguranță pen
tru trupele saigoneze este stadio
nul de fotbal, folosit și ca loc de 
aterizare pentru elicoptere. To
tuși, și acest stadion a fost lovit 
duminică de peste o sută de ra
chete lansate de patrioți.

• PATRIOȚII KHMERI ișî 
intensifică presiunea asupra ca
pitalei provinciale Svay Rieng. 
izolată de mai bine de o lună 
de capitala țării — Pnom Penh. 
In noaptea de duminică spre 
luni, informează agenția France 
Pressc, patrioții au bombardat 
din nou orașul, provocînd ina
micului pierderi.

Totodată, pe frontul 
nord de Siem Reap 
trupelor saigoneze s-a 
rat. ca urmare a atacurilor lan
sate de patrioți în ultimele 24 
de ore.

★

’La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. din București, Maxim 
Berghianu a fost condus de E- ' 
milian Dobrescu, ministru se- * 
cretar de stat, prim-vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării și alți membri 
ai conducerii "C.S.P.

A fost ;de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia: la 
București. .

(Agerpres)
LUNI au plecat din Moscova 

spre Bonn William Rogers, se
cretarul Departamentului de stat(

Spre alegeri anticipate 
în R. F. a Germaniei ?

• GUVERNUL FEDERAL 
vest-german a prezentat din nou 
luni opoziției U.C.D.-U.C.S. o 
ofertă de a organiza alegeri an
ticipate pentru Bundestag, încă 
înaintea vacanței de vară a 
Parlamentului.

După cum relatează agenția 
D.P.A. un asemenea acord ar 
urma să cuprindă, conform con
cepției coaliției guvernamentale, 
procedura de lucru în parlament, 
termenul la care se vor organiza 
alegerile, precum și modalită
țile de desfășurare a campaniei 
electorale.

Peru pentru relații 
normale cu Cuba

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL PERULUI 
a dat publicității un comunicat 
în care se arată că delegația pe
ruană la lucrările Consiliului 
permanent al Organizației State
lor Americane, ce se va reuni 
miercuri la Washington, va pre
zenta o propunere cerînd ridica
rea interdicției impuse statelor 
membre de a-și normaliza re
lațiile • cu Cuba, informează a- 
genția Prensa Latina. în spri
jinul poziției sale. Ministerul de 
Externe peruan relevă ..schim
bările importante din viața in
ternațională, în sensul unei mai 
bune înțelegeri între state".

MADRID 29 (Agerpres). — 
Peste 1300 de mineri de la so
cietatea „Hunosa" din Asturia au 
încetat lucrul în semn de pro
test împotriva măsurilor precare 
de securitate a muncii, după ce 
vineri doi mineri au murit sur
prinși în subteran, ca urmare a 
unei surpări. în ultimii ani, nu
mărul accidentelor de muncă a 
crescut considerabil în Spania. 
Potrivit statisticilor recent publi
cate la Madrid, numai în anul 
1971 s-au înregistrat 2 000 de ac
cidente mortale, de patru 
mai multe, comparativ cu 
1955.

Aproximativ 35 la sută 
conflictele sociale izbucnite 
anul 1970, în industria castoni- 
feră a Asturiei au a\ut la baza 
nemulțumirea minerilor față de 
lipsa măsurilor de securitate a 
muncii.

Agenția France Presse releva 
că, săptămîna trecută, 60 de mi
neri de la mina de mercur „So- 
terrana“, din aceeași provincie 
spaniolă, au refuzat să iasă Ia su
prafață timp de 24 de ore, pentru 
a protesta împotriva hotărîrii Di
recției minei de a reduce perso
nalul. $i în alte provincii spani
ole, săptămîna trecută a fost 
marcata de o înăsprire a clima
tului social. Astfel, cei 3 000 de 
mineri de la șantierele navale 
„Hijos de Barreras" din Vigo, o- 
raș-port situat în nord-estul Spa
niei. au continuat greva, revendi- 
cînd îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață. Grupuri de 
greviști au manifestat în cîteva 
rînduri De străzile orașului, 
potriva lor au fost trimise, 
fiecare dată, detașamente de 
lițiști pentru a-i dispersa.

ori 
anul
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