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„Persoa- 
și cineva

pro- 
poli- 
Eu-

actua- 
pre- 

comun 
țări.

cadrul întrevederii, care a de- 
într-o atmosferă cordială, a 
loc un schimb de păreri pri- 
situația internațională

notar succesoral și
prici- 

mi-am amintit de

Substituirea rațiunii, a e- 
lementarulul bun simț cu

Victor BIRLADEANU
(Continuare fn pag. a IV-a)

șleau: dacă
relațiile in- 
poate fi nu- 
apoi în rela-JURIST...

Anul XXXVII Nr. 7456 Vineri 8 septembrie 1967 6 PAGINI 30 BANI

Traian FILIP

IN ZIARUL DE AZI

H Lipscanii de ia un
capăt la altul ■ Fap

Cu mai bine de un se
col în urmă, marele sa
vant Louis Pasteur denu
mea laboratoarele știin
țifice „temple ale avuției 
și bunăstării sociale", 
consemnînd prin aceasta 
nu numai sensul umanist 
al științei în genere, dar 
și roiul important pe care 
îl au laboratoarele, uni
tățile de cerc tare în în
făptuirea progresului 
științific și economic. As
tăzi, colectivul științific 
— institut, centru, cate
dră — reprezintă de re
gulă un nucleu de specia
liști reuniți în același se
diu, dispunînd de apara
tură, materiale, mijloace 
financiare, care desfășoa
ră multiple studii și in
vestigații într-un dome
niu șau sector delimitat 
al științei. Alcătuind o 
rețea tot mai densă și mai 
puternică în fiecare stat 
civilizat, acestea exprimă 
de fapt efortul de con
centrare a disponibilități
lor științei, de „acoperi
re" a fiecărei ramuri sau 
domeniu important, de 
urmărire permanentă a 
acestora în vederea obți
nerii cu rapiditate a unor 

soluții de 
?’

rezultate și 
înalt nivel științific 
economic.

Din acest punct de 
dere, o însemnătate deo
sebită prezintă completa
rea continuă a acestei re
lele cu noi colective și 
unități, determinată fie 
de diversificarea rapidă 
a ramurilor și discipline
lor -- pină nu de mult 
atomismul și materialele 
semiconductoare consti
tuiau doar capitole ale 
fizicii, in timp ce azi 
vorbește despre ele ca 
despre două științe inde
pendente, fizica atomică 
și fizica semiconductori- 
lor — de descoperirea u- 
nor noi terenuri de in
vestigație (vezi, de pildă, 
tînăra știință a magneto- 
hidrodinamicii), fie de ne
voia de a aborda dome
nii sau aspecte de cerce
tare în care s-au înregis
trat stagnări, rămineri in 
urmă.

Masurile preconizate în 
țara noastră în 
vreme — vi zi nd 
tățirea orientării 
nizării activității < 
tare științifică, 

mai

i ultima 
îmbuna
și orga- 

de cerce- 
legarea 

acesteia mai stiîns de 
cerințele revoluției știin- 
țifico-tehnice actuale și de 
sarcinile dezvoltării eco
nomiei și culturii noastre 
— s-au soldat și cu apa
riția unui șir întreg de noi 
nuclee de cercetare la 
toate nivelele. în sfera de
partamentelor căreia i se 
încadrează și unitatea 
noastră înființată cam cu 
un an în urmă — Institu-

Ing. Ion SEGARCEANU
director adjunct științific al I.M.N.R.

de cercetare și proiec
tare pentru metalurgia 
metalelor neferoase și rare 
(I.M.N.R.) — au apărut 
astfel colective noi (Insti
tutul de cercetări electro
nice din București, In
stitutul de cercetări și 
proiectări navale de la 
Galați. Institutul de cer
cetări în domeniul auto
vehiculelor de la Brașov), 
altele urmînd să le com
pleteze.

Dar în ce ritm se în
cheagă aceste colective, 
cit de repede străbat ele 
inerentele etape ale înce
putului ? — dat fiind că 
obiectivele majore ale 
cincinalului impun alinie
rea lor rapidă în frontul 
unităților științifice cu o 
contribuție 
operativă 
științei și economiei noas
tre. Sînt folosite oare de., 
către toți factorii • ce con
cură la aceste acțiuni 
multiplele posibilități 
existente ?

Firește, dovada cea mai 
concludentă a tăriei și 
competenței unei unități 
de cercetare o dau rezul
tatele acesteia, valoarea 
lor. Sub acest aspect, noi 
am căutat să fructificăm 
în cît mai mare măsură 
avantajul de a avea spe
cialiști care mai lucrase
ră în domeniul metalur
giei neferoase și rare — 
căci asemenea cercetări 
au la noi o tradiție de cel 
puțin 16 ani — fie în ca
drul Institutului de cerce
tări metalurgice, fie la 
Institutul de cercetări chi
mice. Aceasta ne-a per
mis să abordăm în scurt 
timp teme interesante, 
utile, unele dintre ele sol- 
dîndu-se cu utilizări efici
ente în producție. în acest 
sens amintesc soluția pri
vind îmbunătățirea calită
ții aluminei, care a per
mis Uzinelor de alumină 
Oradea să realizeze o sen
sibilă ameliorare a func
ționării cuvelor de elec
troliză și să reducă consu
mul de fiuor și electricita
te, sau metoda superioară 
de prelucrare a scoarțelor 
antimonioase și cuproase 

• în vederea recuperării 
plumbului, utilizat? cu 
bune rezultate la uzinele 
„1 Mai“-Firiza. O contri
buție valoroasă au adus 
cercetătorii noștri și prin 
elaborarea unor tehnologii 
superioare de obținere a 
unor elemente și aliaje de 
înaltă puritate folosite în 
producția semiconductori- 
lor, care au fost experi
mentate în faza pilot și de

producție semiindustrială 
și urmează să fie aplicate 
de Ministerul Industriei 
Chimice.

Dar în acest domeniu, 
al orientării cercetărilor, 
consider că rezultatele ci
tate nu exprimă încă tot 
ceea ce putem face. Căci 
din cauza unei optici gre
șite — potrivit căreia

orice început trebuie ne
apărat să fie de lungă 
durată, optică determinată 
de neîncrederea în forțele 
proaspătului colectiv — 
cercetările privind de 
pildă producerea de mate
riale pentru industria 
noastră electrotehnică, e- 
lectronică mai ales nu sînt 
bine privite chiar la ni
velul forurilor tutelare.

Pe de altă parte, efor
turile de a utiliza cît mai 
grabnic la maximum po
sibilitățile tinărului co

Există o parte din ex
periența, din via|a, din 
puterea noastră de mun
că pe care nu o punem 
în nici un calcul egoist. 
Nu căutăm să objinem 
din ea vreun profit ime
diat sau îndepărtat, nu o 
comercializăm, nu o în
trebuințăm în folosul 
noslru personal. Sînt va
lori ce nu pot fi măsu
rate. Ele pol rămîne în 
stare latentă, nefructifi-

nici un fel de beneficii, 
un profesor din Fălti
ceni pune document 
lingă document și reface 
treptat viafa de odini
oară a orașului în care 
au trăit Creangă, Sado- 
veanu, Lovinescu. Un 
horticultor din Cluj cre
ează flori mai frumoa
se, așa cum un grădi
nar din Cucorăni ne 
oferă, în nordul țării, 
fructe cresc de

regulă pe țărmul Medi- 
feranei.

Nici unul dintre aceș
tia, ca și mulți alții, 
nu s-a gindit la vreun 
profit. Sînt oameni mo
dești care și-au ascuns 
adesea pasiunea, n-au 
urmărit să obțină profi
turi de pe urma ei și 
acum vorbesc cu duio
șie despre timp 
ruit, despre gi 
întimpinate, des| 
orificiile pe care 
făcut pentru a pi 
document, o 
plantă sau o 
rară.

Nu totdeauna
Un inginer din Ostra rea de sine este înțe- 

strînge de ani de- .z?ia leasă ca atare șL..desa-- 
ori de pe urma ei nu 
se obține un rezultat 
palpabil. Nu totdeauna 
muncitorul aplecat pe 
schițele sale, trudind în 
orele de răgaz pentru 
a pune la punct în a- 
felier o inovație, are 
bucuria să ajungă scopul 
urmărit. Nu întotdeauna 
un artist sau un scriitor 
de seamă, citind opere
le începătorilor, partici
pând la cenacluri, lup- 
tînd pentru afirmarea 
noilor generații, are 
satisfacția de a putea 
să înfățișeze societății

cate. Nimeni nu ne poa
te sili
Nimeni 
obliga 
tul de 
Ele se 
ruire pentru binele ob- 
ștei, pentru bineie so
cietății în care trăim, 
în scopul prosperității 
ei materiale și spiri
tuale. Această dăruire 
înseamnă de regulă re
nunțarea la recreația pe 
care oricine o merită 
după o zi de muncă. 
Înseamnă a te lipsi de 
ceea ce ți-ar putea a- 
duce o plăcere, o re- 
contorfare.

Un inginer din Osfra
— 

roci ți le trimite în lo
calitatea sa de baștină, 
Cărbunești, pentru co
lecția de minerale a li
ceului. Un naturalist din 
Suceava nu scapă nici 
o vacanță pentru a 
realiza o vastă colecție 
de insecte 
sfîrșilul 
ruiește 
geolog 
Muscel 
ani în 
rator 
care, ulterior, 
dotarea și sub egida A- 
cademiei. Fără a avea

să le eliberăm, 
nu ne poate 

să facem efor- 
a le declanșa, 

dăruiesc. O dă-

pe care la 
carierei o dă- 
muzeului. Un 

din Cîmpulung- 
înfemeiază cu 

urmă un labo- 
de seismologie 

intră în

rocă, o 
insectă

dărui-

In conștiința poporului nostru va rămîne adine 
săpată, peste decenii și veacuri, figura înflă- 
căratului Datriot Mihail Kogălniceann.

Personalitate prodigioasă, Mihail Ko'gălniceanu 
(1817—1891) a trăit în epoca de mari transfor
mări sociale în decursul căreia poporul ro
mân a înfăptuit revoluția de la 1848, a reali
zat unirea Moldovei cu Muntenia, a făurit si 
consolidat statul national și a dobîndit. prin 
lupta cu arma în mînă. independenta. Strălucit 
om politic, el a avut un rol de prim ordin în 
toate aceste evenimente de însemnătate esen
țială pentru dezvoltarea României pe calea pro
gresului.

în repetate rinduri. evocînd revoluția din 1848, 
unirea Principatelor Române și alte momente 
importante pentru formarea națiunii si a statu
lui național român, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R. a subliniat 
rolul proeminent al lui Mihail Kogălniceanu ca 
revoluționar, patriot si luptător hotărît pentru 
înălțarea României moderne.

Publicăm în pagina a Il-a ex
trase din lucrările lui Mihail 
Kogălniceanu, reilectînd ideile 
sale social-politice clarvăză
toare.

II ascultam pe tovarășul 
Romulus Crăciun, secre
tarul Sfatului popular oră
șenesc Cluj, și mai că 
nu-mi venea să-mi cred 
urechilor :

— Credeți cumva posibil 
ca, în condițiile biologice 
ale planetei noastre, omul, 
la frageda vîrstă de trei 
luni, să fi întemeiat o fa
milie și să aibă de-acum 
și copii? Să vedeți ce s-a în- 
timplat nu de 
muna Cojocna, 
rașului nostru, 
zi, secretarul 
munal, Uie Băieșu. a pri
mit din partea notariatului

mult în co- 
din raza o- 
într-o bună 
sfatului co-

un talent autentic. Nu 
întotdeauna inginerul a- 
gronom, chinuit de 
ideea de a aclimatiza 
o specie nouă, izbuteș
te 'a sfîrșitul unui an 
de eforturi să obțină un 
soi nou, o plantă rezis
tentă. Și totuși, acești 
oameni sînt pilde, sînt 
exemple de devota
ment pentru un țel no
bil, creează în jurul lor 
un înalt climat moral și, 
din dăruirea lor, din 
sacrificiul pe care îl fac 
ei, deseori societatea 
obfine beneficii pe care 
nimeni și nimic nu le-ar 
putea remunera. Singu
ra lor răsplată rămîne 
de regulă ideală, este 
de ordin spiritual.

Munca pe care o 
dezvoltă geniul nu-și 
poate găsi un etalon de 
măsură. Nimeni nu poa
te pune pe cîntar efor
tul unor oameni de ști- 
infă ca Vuia ți Coandă, 
aportul unor minți

(Continuare 
în pag. a IV-a)

în ziua de 7 septembrie a. c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
primit delegația Partidului Social 
Democrat din Finlanda alcătuită 
din tovarășii Veikko Helle și Valde 
Nevalainen, membri ai Comitetu
lui Executiv al P.S.D.F., deputați 
în Parlament, Unto Niemi, șeful 
secției de studii a P.S.D.F.

La primire au luat parte tovară
șii Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Pas, membru al 
C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

In 
curs 
avut 
vind 
lă, mișcarea muncitorească, 
cum și probleme de interes 
pentru cele două partide și

Cu acest prilej s-a relevat im
portanța mobilizării tuturor for
țelor muncitorești, democratice și 
progresiste la lupta împotriva im
perialismului și reacțiunii, pentru 
asigurarea păcii și dezvoltarea so
cială pe calea democrației și 
greșului.

Evidențiindu-se necesitatea 
movării consecvente a unei 
tici de pace și securitate în 
ropa, s-a subliniat importanța pe

care o are în această direcție dez
voltarea relațiilor politice, econo
mice, cultural-științifice dintre sta
tele europene, indiferent de orîn- 
duirea social-politică, pe baza res
pectării principiilor egalității, in
dependenței, suveranității și avan
tajului reciproc.

în cursul discuțiilor s-a exprimat 
îngrijorarea față de pericolul grav 
pe care-1 reprezintă pentru pacea 
mondială intensificarea războiului 
împotriva poporului vietnamez și 
s-a subliniat necesitatea ca S.U.A. 
să înceteze bombardamentele asu
pra R. D. Vietnam, să pună capăt 
agresiunii și să fie respectat drep
tul poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, în conformi
tate cu voința sa, fără nici un a- 
mestec din afară.

în cadrul convorbirilor s-a mani
festat satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor multilaterale 
dintre România și Finlanda, do
rința ca aceste legături să se dez
volte în continuare în interesul 
popoarelor român și finlandez, al 
cauzei păcii, securității și colabo
rării internaționale.

Vizita delegației Partidului So
cial Democrat din Finlanda, întîl- 
nirile care au avut loc cu acest 
prilej au contribuit la o cunoaș
tere reciprocă mai bună, la extin
derea relațiilor prietenești dintre 
P.C.R. și P.S.D.F., în interesul ce
lor două popoare, al mișcării mun
citorești din lumea întreagă.

Specialiștii Combinatului siderurgic Hunedoara au asimilat două mărci de 
oteluri speciale cu crom și molibden și o marcă de oțel carbon pentru fabri
carea de țevi cu diametru mare : 180 mm. Primele cantități din noile oțeluri 
au fost livrate uzinelor beneficiare. Totodată, la liniile de laminoare ale 
combinatului s-au asimilat și produs 3 tipodimensiuni noi de laminate cu 
caracteristici superioare : oțel beton cu rezistență mare pentru armături, 
precum și laminate în formă de cornier de diferite dimensiuni.

(Agerpres)

Complexul industrial de la Brazi Foto : M. Antlreescu

ancheta socială

regional o adresă prin care 
i se cerea ca — în legătură 
cu moștenirea al cărei be
neficiar era locuitorul 
Cherecheș Marin din co
muna respectivă — să eli
bereze un certificat precum 
că fratele numitului Chere
cheș n-a fost căsătorit și 
n-are urmași. Din însăși 
adresa notariatului reieșea 
însă că respectivul frate se 
născuse la 30 ianuarie 1929 
și decedase la 30 aprilie... 
în același an. Secretarul 
a pus mina pe telefon și a 
chemat notariatul : „Bine, 
tovarăși, nu vedeți că e 
vorba de un prunc mort la 
trei luni ? Cum să se fi 
însurat ?“. „Ce importanță 
are ? — i-a răspuns revoltat 
notarul cu succesiunile. La 
articolul x, paragraful y, 
punctul z nu scrie oare că 
e musai să existe la do
sarul de succesiune un a- 
semenea act ? Scrie ! Apoi 
dacă scrie, dumneata tre
buie să ni-1 eliberezi. Alt
fel Cherecheș s-a șters pe 
bot de moștenire !“

Gîndindu-mă la înțelep
tul 
la întîmplarea cu 
na, 
faimoasa cugetare a unui 
funcționar din argheziană 
„Țară de Kuty“ 
na este cineva, 
este întotdeauna altcineva, 
adică unul care este, dar 
care ar putea să nici nu 
fie..."

In „Dicționarul limbii ro
mâne moderne", la cuvîntul 
„aberație", se găsesc mai 
multe definiții : „abatere 
de la normal ; imagine de
formată pe care o dă un 
sistem optic ; absurditate"... 
în ce privește inteligenta, 
definirea ei depășește limi
tele firești ale unui lexicon, 
de aceea ne-am adresat u- 
nor corifei ai psihologiei

contemporane a gîndirii : 
fie că o caracterizează ca 
facultate de adaptare men
tală la împrejurări (Cla- 
parede sau Stern), fie ca o 
„oglindă a logicii" (Biihler 
sau Selz), fie ca o armonie 
între intelect și obiect 
(Bertrand Russel), toți 
converg în a sublinia carac
terul ei de calcare pe fe
nomenele realității. De aici 
și aspectul dominant al a- 
berației (sau, mai pe româ
nește, al prostiei) ca vizi
une deformată a realității, 
ca negare a dinamicii vie
ții în numele unor scheme 
abstracte, unor forme ri
gide. înțepenite, Imuabile.

Cum se explică persis
tența unor aberații mai 
ales în unele sectoare ad
ministrative, cum se expli
că perseverența cu care se 
cramponează ele de rîndu- 
ieli care, prin însăși struc
tura lor dinamică, în con
tinuă efervescență, sînt fun
damental opuse închistării 
și absurdității rutiniere? 
Am căutat să aflăm în a- 
ceastă privință...

Ne-a răspuns dr. Mircea 
Anghcne, șeful sectorului 
de drept administrativ al 
Institutului de cercetări ju
ridice al Academiei :

— De unde provjn, cum 
se nasc asemenea situații? 
Din faptul că legea, sau ac
tul normativ, așa cum e și 
firesc, trasînd cadrul gene
ral al înfăptuirii unor a- 
nume măsuri, nu pot pre
vedea (și nici nu e rolul lor 
să prevadă) multitndines 
ți diversitate» de aspects

concrete pe care le vor lua 
acțiunile sau indicațiile le
gislative în aplicarea lor Ia 
complexitatea faptelor vie
ții. Scopul urmărit de orice 
lege a statului nostru nu 
poate fi decît favorabil in
tereselor colectivității, ca 
și ale fiecărui om al mun
cii, nu poate urmări decît 
satisfacerea în cele mai 
bune condiții a nevoilor 
materiale și culturale ale 
poporului, făuritor al aces
tor legi. Orice acte și mă
suri luate în cadrul servi
ciilor administrative, care 
contravin scopurilor urmă
rite de legiuitor, trebuie 
combătute cu tărie. Aseme
nea acte și măsuri apar ab
surde față de intenția le
giuitorului. Aici intervine 
rolul de înțelepciune și dis- 
cernămînt al organelor ad
ministrative și juridice 
care, fiind în contact coti
dian cu cetățenii, cu situa
țiile și cerințele multiple 
pe care le prezintă ei, tre
buie să aplice legea la con
cret, luînd în considerație 
toate coordonatele concre
tului. Cînd nu se întîmplă 
așa înseamnă că discernă- 
mîntul a fost înlocuit cu 
lenea, lipsa de pregătire, 
comoditatea sau anchiloza 
de gîndirc, iar în nu puține 
cazuri pur și simplu cu 
teama de răspundere. S-o 
spunem pe 
prostia în 
terpersonale 
mai ridicolă, 
țiile organelor administra
tive cu cetățenii ea este 
nocivă!

Șl A UNUI
RACOL" JURIDIC

Fiecare dintre modurile de 
primare a gîndirii enesciene a pur
tat semnele geniului, contopin- 
du-se în aceeași viziune artistică 
de o mare forță creatoare. Com
pozitorul, interpretul, îndrumătorul 
și-au îndeplinit aceeași nobilă mi
siune, căreia îi era închinată viața 
muzicianului, lată de ce, arfa in
terpretativă enesciană n-a putut în
semna doar rezultatul îndelungii 
cizelări a unui talent excepțional, 
ci o tumultuoasă manifestare, răs
punsul, unul dintre răspunsurile o- 
mului la marea chemare a Muzi
cii. lată de ce apariția violonis
tului în mijlocul strălucitei pleiade 
a școlii franceze (în frunte cu 
Ysaye, Kreisler, Thibaud) surprinde 
și subjugă. Pe podiumul de con
cert nu se afla un seînteietor vir
tuos, ci un muzician genial. Dar, 
în afara atributelor genialității, 
George Enescu aducea cu arta sa 
mărturia unei vibrante sensibilități, 
farmecul și prospețimea, esențele 
tari ale talentului românesc. Tină- 
rul care trecuse prin severa școală 
vieneză a lui Bachich și Helmes-
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„[...] Eu privesc ca patria mea toată 
acea întindere de loc unde se vor
bește românește și ca istorie națio
nală, istoria Moldovei întregi [...] a 
Valahiei și a fraților din Transilvania. 
Această istorie este obiectul cursului 
meu ; întinzîndu-mă, cum se înțelege 
de la sine, mai mult asupra întîmplă- 
rilor Moldaviei, nu voi trece subt tă
cere și faptele vrednice de însemnat a 
celorlalte părți a Daciei, și mai ales a 
românilor din Valâhia, cu care sînlem 
frați și de cruce, și de sînge, și de 
limbă, și de legi. Prin urmare, vă 
rog să însemnați că eu nu voi descrie 
faptele deosăbit după ani și zile, ci 
într-un chip colectiv.

Pînă acum toți acei ce s-au înde
letnicit cu istoria națională n-au avut 
în privire decît biografia domnilor, 
nepomenind riimică de popor, izvorul 
a tutulor mișcărilor și isprăvilor și fără 
care stăpînitorii n-ar fi nimică".

„Ctivînt pentru deschiderea 
cursului de istorie națională în 
Acădemia Mihăileahă" rostit în 
24 noiembrie 1843.

„Pe lingă toate aceste radicale insti
tuții, singurele care ne pot regenera 
patria, apoi partida hațională mai pro
pune una, ca cunună tuturor, cu cheia 
holtei, fără care s-ar prăbuși tot edi
ficiul național; aceasta este Unirea 
Moldovei cu Țeara Românească... o 
unire, dorită de veacuri de toți ro
mânii cei mai însemnați, ăi amîndurnr 
Principatelor) o unire pre care, după 
spiritul timpurilor, cu armele în mînă 
au vroit șă o săvîrȘească Ștefan cel 
Mare și Mihai Viteazul, carele și a- 
junsese a se. intitula: Cu mila lui 
Dumnezeu, Domn al Țării Românești, 
al Moldovei și al Ardealului. Preju
decățile veacului și intrigile străinilor 
pînă acum au stavilat această unire. 
Astăzi, însă, împrejurările ne sînt 
ifiăi favorabile ca să putem realiza 
âceea ce strămoșilor noștri le-a fost 
cu putință numai de a dori. Prefudețe 
și antipatii naționale nu măi sînt de
mult între noi. Chiar străinii n-ar 
pute cu drept a ne fi contrar, fiindcă 
această unire n-ar jicni driturile ni
mănui. [...]

In tot cașul bun sau răii, să nu 
ne desnădăjduim însă : să. avem cre
dință în viitorul nostru... Numai să 
avem vrednicie, statornicie și unire".

„Anul 1848 în Principatele 
Române". Tomul IV. București 
1903.

I

„Nația este 6 creație o lumii mo
derne ; nația s-a făcut și se face nu
mai acolo unde este unitate. Această 
măre idee rte-ă făcut să cerem unirea 
țărilor noastre. Niciodată însă nici 
unirea, nici nația noastră nu vor fi 
tari, în cîtă vreme pe pămîntul nos
tru vom avea deosebite aglomerații 
de locuitori, pe care noi îi vom ținea 
despărțiți de noi, prin escluzia lor de 
la bunurile, de la drepturile ce țara 
dă fiilor săi. Escluzia de drepturi pu
rurea creează deosebite interese, in
suflă ura și aduce discord's.

Noi însă voim să fim un singur 
popor, pășind cătră același țăl : con
solidarea naționalităței române. Nu
mai răspingerea deosebirilor va aduce 
între noi armonia, numai armonia va 
da nației noastre puteri și numai pu
teri largi vor aduce între noi adevă
rata unire națională".

„[...] Domnilor, vă aduceți aminte 
cînd pe piefile orașelor, tîrgușoarelor 
și satelor noastre vedeam țiindu-se de 
mînă și boieri, și neguțitori, și săteni, 
și tineri, și bătrini, și giucînd hora 
unirii ? Ei bine, domnilor, eu cunosc 
o horă și mai frumoasă, hora în care 
sa se ție de mînă toți pămîntenii, și 
ortodocși și catolici, și armeni, și fără 
a se uita la deosebirea religiilor, pre 
care le poate giudeca numai dumne
zeu, toți legați prin aceleași drepturi 
și îndatoriri, prin același interes, prin 
aceeași dragoste cătiă țară, să gioace 
hora României unite și autonome".

„Discursuri parlamentare din 
epoca Unirii".

„Dacă în țară este o chestiune 
mare și grea, negreșit că este cestiu- 
nea ce astăzi ni se înfățișează spre 
deslegare : vreau să vorbesc de îm
bunătățirea soartei țăranilor, de îm
bunătățirea prin urmare a însăși te
meliei naționalității noastre...

Așadar și în Sînul Comisiunii Cen
trale s-au înființat două tabere : apă
rătorii proprietarilor și apărătorii țăra
nilor, cînd după opiniunea mea, Co- 
misiunea Centrală, în această cestiune

Din ideile social-poli
MIHAIL KOGĂLNICEANU
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(Urmare din pag. I)
formele și schemele ab
stracte — aspect esențial 
ai aberației administrative 
— se petrece uneori și în 
activitatea de elaborare 
a deciziilor unor sfaturi 
populare. Și, din păcate, nu 
numai la nivel de comună 
ori raion, unde să zicem eă 
ar exista niște circumstan
țe atenuante, ci chiar și la 
nivel de regiune.

Avem în față decizia nr. 
340/1967 a Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
regiunii Cluj : o decizie 
menită, în intenție, să în
tărească măsurile de preve
nire și combatere a turbă
rii cîinilor. Nimeni nu va 
tăgădui înăSmnătâteâ unor 
asemenea măsuri.

Deși credem că s-ar fi 
putut găsi multe alte mo
dalități Să se facă același 
lucru, să admitem că s-a 
ivit necesitatea adoptă
rii unei decizii cu ca
racter public, care să fie 
larg popularizată prin a- 
fișaj in toate locurile vizi
bile. Dâr cei care au re
dactat decizia i-au dat un 
ton peremptoriu de un di
dacticism grav, care frizea
ză șarja. (Textul abun
dă în „definiții" de ge
nul :. „Clinii se Clasifică în 
următoarele categorii : a) 
cîini de pază, care servesc 
la paza curții și casei, in
clusiv cîini șorecari; b) cîini 
ciobănești, care sînt între
buințați la paza turmelor 
c) cîini de vînătoare, care 
sînt întrebuințați în scop 
de vînătoare (sic !)...“ sau 
„Clinii dintr-o gospodărie 
se impârt în : necesari și 
supranumerari. a) orice 
gospodărie rurală sau ur
bană are dreptul lâ uri cli
ne de priză... Orice cîirie îh

mai ales, nu trebuia să înfățișeze decît 
pe apărătorii națiunii. (...)

lată, domnilor, cauzele câre mă fâe 
să combat din toate puterile mele 
proiectul Comisiunii Centrale și orice 
alt proiect carfe ar ținti de ă lipsi pe 
țărani de o singură prăjină de pămînt 
din ceea ce ei astăzi stăpînesc în pu
terea legilor în vigoare.

Asemenea proiecte sînt în contra 
dreptății, în contră legii, în contra 
naționalității și în contra chiar inte
resului proprietarilor de moșii.

Ele ar fi în contra dreptății, pentru 
că nu este drept să ne folosim de 
puterea noastră de leguifori, spre a- 
strîmbătăți pe cei slabi și pe cei 
neîndrituiți de a ridica glasul aice.

Ele ar f> în cdh'ra Ierni, nn-dru că 
ar trage din stăpînirea țăranilor păr
ticica de pămînt ce le-d garantează 
legile actuale.

Ele ar fi în cdnfrâ naționalității 
noastre, pentru ca, departe de a dez
volta simțul patriotic în inima gloa
telor, fără de care o națiune nieiq- 
dată nu este tare, ele n-âr fâcfe decît 
de â deslipi clasa cea mai riurriferoâsă 
a populațiiinii noastre de la sînul pa
triei penttii că, nelfegîrid pe țărani cu 
nici un interes la apărarea pămîntu- 
ltli strerhoșesc, i-am facO străini în 
propria lor țâră, Și poate i-am sili, în 
desnădejdea lor. ori la o ptistietoâre 
emigrațiune peste hotare, ori la <> gro
zavă rezistență înlăuntrtll țării 1“

D. C. Sturdza-Șcheeanu. „Acte 
și legiuiri privitoare la chestia 
țărănească", seria I, vol. II, 
București. 1907.

„Omenirea, dreptatea, interesul țării 
și chiar interesul proprietarilor de mo
șii cer dat neapărat îmbunătățirea ra
dicală a acestei stări prin desființarea 
hoerescultii și prefacerea țăranilor in 
mici proprietari, dîndu-li-se păniîhtu- 
rile pre care le-au înrodit cu sudorile 
lor. Omenirea, pentru că nu este ome
nesc ca omul să exploateze pre om, ca 
cei mUlți să fie instrumentele de 
muncă ale eelor puțini, și Că un popor 
întreg să-și jertfească vieața îh folosul 
unora, in contra principiilor, evanghe
lice și ale adevăratei libertăți, pentru 
că desființînd boerescul și întemeind 
proprietatea între locuitorii săteni ar 
fi a îndrepta crudele strîmbătăți ale 
veacurilor trecute."

„Anul 1848 în Principatele Ro
mâne" Tomul IV, București 1903.

„Industria națională este foarte mi
că ; ea, pot zice că nu există, căci 
oricine s-au hazardat a o introduce 
în țară s-au ruinat. Industria națio
nală, însă, pietutindene s-âu conside
rat ca o mare necesitate pentru fie
care țară, ca cel mai puternic ram al 
avuției țărei și de aceea toate guver
nele luminate s-au silit a o dezvolta 
în țările înciedințate lor".

Procesele verbale ale Adună
rii elective din Moldavia. Iași, 
1860—1861.

„Experiența de toate zilele ne do
vedește că o țară care este numai 
agricolă nu poate să progreseze în a- 
vtiția sa publică și privată... Trcbliie 
dar, să ne silim din toate puterile și 
prin mijloacele cele mai nimerite a 
ciea și a proteja industria în (ară lâ 
noi".

Din intervențiile lui M. Kb- 
gălniceanu în Adunarea Depu- 
tatilor, în Texțfe din literatura 
economică în România, secolul 
al. XlX-leă, București, 1960.

„Pentru români, Transilvania este 
leagănul naționalității noastre, este 
baștina, este matca din care au eșit 
roiurile române, cari, trecînd din- 
coa(ce) de Carpați, au fondat Statul 
lui Radu-Negru și al lui Bogdan- 
Dragoș, astăzi regatul liber și inde
pendent al României, dar care aie în 
dosul ei drept zid de apărare națio
nalitatea română de peste Carpați...

A fost de secole o mișcare continuă 
de români între ambele coaste ale

Carpaților. Niciodată această corriuni- 
cațiune frățească ii-a fdăt întreruptă. 
Ideea română pururea a însuflețit și 
pe acei ce veneau la noi, și pe acei 
ce mi-rgfeâti lă fei

„Internelatiunea privitoare la 
exnulsarea românilor de peste 
Carnati adresată guvernului" de 
M. Kogălniceanu. deputat al 
Colegiului I de Brăila (Ședința 
Camerei deputatilor din 11 fe
bruarie 1886). București, 1886.

„România, după ce s-a proclamat 
independentă, a participat la războiul 
împotriva Iihperiului otoman, atît 
pehtru a rezolva cu armele diferendele 
necontenite carfe caracterizau raportu
rile sale cu înalta Poartă, cît și pentru 
a dovedi că aspirațiile sale nu erau 
neputincioase și ea era cu adevărat 
demnă de independența pe care și-o 
asumase, de vrerile ce știa să o plă
tească cu sîngele ei cel mai prețios.

Felul cum a participat la recentul 
conflict pentru propria cauză, jertfele 
aduse cu curaj, personalitatea pe care 
a păstrat-o în mijlocul Complicațiilor 
în câre a fost amestecată dovedesc în 
mod elocvent nu numai că âre o vie 
dorință și că este realmente în stare 
să-și trăiască propria viață, ci Și capa
citatea sa deplină de a intra pe picior 
de egalitate în marea familie, euro
peană".

Arhiva M.A.E., fondul Pro
clamarea independenței Româ
niei, voi. 24.

„Civilizația este dară adunarea îm
preună â izbînz’ilor științifice și a iz- 
bînzilor politice.

Din aceasta, cea îritîi consecuenție 
ce urmează este, că oricare să fie 
propășirile omului în arte, în științe, 
în industrie, dacă el nu-și izbîndește 
driturile sale ca cetățean, civilizația nu 
feste deplină ; a doua consecuenție 
este eă, cU cît se măre'ște numărul ce
tățenilor chiemați la împărțeala co
mună a driturilor sociale, cu atîta se 
lărgește cercul civilizației. Se poate 
deci încredința, cu toată siguranța, 
că ideea civilizatriță care domnește pe 
toate celelalte este ideea care chiamă 
pre toți oamfenii să vie să iee loc în 
marea obștime socială, în alte cuvinte, 
ideea că toți trebuie să fie deopotrivă."

„Calendar pentru poporul ro- 
«: mânesc pe anul 1845“. Iași.
'...„Cum dar să nu iubesc această țară, 

atît de hună, care m-a pus în pozițiu- 
ne de a-mi lipi numele ța toate acele 
legi nemuritoare din 1864, ce au sfă- 
rîmat oligarhia, pururea, fatală Româ
niei, și un milion de Hoți i-au făcut 
cetățeni, dînclu-le vot, pămînt, pușcă 
și școală ?

Iată ceea ce mă face să-mii iubesc 
țara din toate puterile inimi; eu o 
iubesc chiar pentru dușmanii ce mi-a 
dat; căci în prigonirile ce aceștia 
mi-âu făcut, ei s-au arătat atît de mici 
cit sufletul și cu mijloacele cu care 
ht-ait atacat, tftcît au dovedit că ei nu 
voiatl a lovi persoana și defectele 
mele, ci principiile la triumful cărora 
am lucrat — poate pe căi diferite — 
cit toți companionii mei de juneță și 
de bîrstă bărbătească, pentru care na
ționalitatea și libertatea n-au fost nu
mai hiște zadarnice cuvinte.

Astfel îh cohdițiunile actuale ale li
teraturii noastre istorice și mulțumită 
liberaiisniului cu care astăzi toate gu
vernele și toate societățile învățate 
deschid bibliotecile și arhivele lor in- 
vestigațiunilor tnvățaților, mulțumită 
asemeni și înlesnirii și eftinătății cu 
care, prin căile ferate, românii pot că
lători pînă la extremitățile Europei, 
eu cred că timpul a sosit ca și Româ
nia să aibă o istorie națională I "

„Cronicele României sau Leto- 
piiețelfe Moldoviei și Valahiei", 
vol I București 1872.

„înainte, dar, de toate moldovenii 
protestă despre nestrămutata lor ho- 
tărîre de â nu lovi driturile cuiva; 
Insă croiesc, asemenea, ca și alții să

nu le jicnească dreptățile ce le au 
înființate și închizășluite de sute de 
ani, prâ care strămoșii noștri pururea 
și cu crude jertfe au sciut a le păstra 
și pre care și noi voim a le lăsa întregi 
strănepoților noștri. Cel mai sfînt din 
aceste clrrturi este rteâtîrnarea noastră 
dinlăuntru și prin urmare auto
nomia.

M. Kogălniceanu. „Chestiunea 
Dunării", edițiuhe revăzută, 
București, 1882.

„...ce hrană pUtein să ăbltfh mai 
îiltleslulătObre pentru nerăbdării? și 
îndoielile noastre decît cultul țârei 
noastre ?, Cetiudii-i istoria; ani avea 
mai multă ispită prin trecut, ne-arri 
prețui mpi mult prezintele și am spera 
mai mtilt de la viitor : căci analele 
noastre iie-ar arătă vederat că prove- 
dințâ niciodată nu ne-a lipsit și că 
părinții noștri, deși au avut greutăți 
și piedici pre care noi nu le vom 
întîlni, ei ni'iodmioară n-au . deznă
dăjduit de dinșii și de țară lor".

„...aș dori să rump vălul ce ascunde

viitorul patriei mele; aș dori să fiu 
măcar un minut pe tripodul Pjt.iei și 
să protocdsc țărei și nației mele soâr- 
tele cele mai aurite !“.

„Letopisițile țării Moldovia", 
Iași, 1852, voi. î.,

(Extrase din volumul „Mi
hail Kogăkicecmu ~ Texte 
social-politice alese", sub 
tipar la Editura politică).

plus peste numărul stabi
lit în alineatele nrecedonte 
ale acestui articol se con
sideră cîine supranumerar. 
Numărul cîinilor de pază 
supranumerari se limitează 
la maximum 3...“ etc. Ne 
oprim cu regret din t-lta- 
rea acestei proze de o ți
nută at.it de elevată. Vorba 
lui Riquet. cățelușul Iui 
monsieur Bergeret din 
povestirile lui Anatole 
France : ,,Nu știi niciodată 
dacă te-ai purtat cum tre
buie cu oamenii. Trebuie 
să-i iubești fără . â căuta 
să-i înțelegi. înțelepciunea 
lor e de nepătruns").

Orice sfat popular regio
nal are. după spusele celor 
cu experiență, un așa-nu- 
mit „oracol" juridic, un cu
noscător într-ale legilor 
care se îngrijește, în mod 
obișnuit, de legalitatea ac
telor normative emise, de 
punerea lor îh acord cu le
gislația în vigoare. La Sfa
tul popular regional Cluj 
acest rol îl îndeplinește to
varășul Aurel Vasilescu, se
cretarul sfatului, vechi în 
meserie, de aproape 20 de 
ani pe acest post. L-ăm în
trebat ce părere are des
pre sus-amintita decizie, 
la a cărei elaborare a 
luat și dînsul parte, ca și 
despre un alt document al 
aceluiași sfat, care aduce 
cu el aceeași mireasmă stra
nie, mucegăită a absurdului, 
a ilogicului: hotărîrea nr. 5 
din 10 iunie, în care, la 
art. 6, se prevede ca „cel 
mai tîrziu pînă la 15 iunie... 
să se termine toate con
strucțiile și amenajările 
comerciale care fac obiec
tul turismului...» (cum spu
nea cineva, în cele cinci 
zile fixate ca termen nici 
măcar nu ajunge hîrtia 
dintr-un birou în altul al

N n ■ I a
sfatului, darmite să se 
treacă la înfăptuirea fei; 
prin urmare e vorba, evi
dent. de imposibilul con
vertit în paragraf sigilat și 
parafat!)

— Sînt legale, tovarășe 
— mi-a răspuris iriterldcu- 
torul referitor lâ cele două 
acte normative cu carac
ter Ideal. Nimeni nu va pu
tea să conteste vreodată le
galitatea lor!

Și mi-a pus imediat pe 
masă un tfeăric de Bule
tine Oficiale, de torhuri, de 
dosare, de registre. Re fbr- 
tărețele și pe câzeriiâtele 
de hîrtie se așternuse 
îrisă un strat de praf atît

IAȘI. — în regiunea Tași au con
tinuat să aibă loc joi manifestări 
consacrate împlinirii a 150 de ani 
de la nașterea lui Mihail Kbgăl- 
niceanu.

La adunarea festivă de lă Casă 
raională de .cpltură din Huși, Mi
hai Ciobanu, președintele Comite
tului raional de cultură și artă, Și 
profesorii Miliâi Hdgaș și Ion An- 
gheluș au vorbit despre activitatea 
și contribuția lui Kogălniceanu la 
opera de fă.urire a statului național 
român modern și de dezvoltare a 
culturii nătionale. La Casa de cul
tură a sindicatelor din lași a fost

organizată o seară literară cu pri
lejul căreia au fost citite pagini din 
opdră ilustrului istoric și gînditor 
progresist român.

în holul Bibliotecii regionale a 
1 fost deschisă expoziția „Kogălni

ceanu", unde sini prezentate prin
cipalele sale opere literare și poli
tice, corespondente cu oameni de 
seamă ai epocii, lucrări despre Ko
gălniceanu, precum și alte docu
mente care reflectă rolul pe care 
.Kogălniceanu l-a avut în viața po
litică, culturală și obștească a po
porului român.

(Agerpres)

de la un capăt
Am luat-o dincoace, din

spre Piața Sf. Gheotghe, 
încolo, spre Smîrdan. Nici 
nit rni-am dat prea bine 
seama și atmosfera Lipsca
nilor a și început să se 
simtă.

„Id RenăultUl, neamule! 
Ia Renaultul cu 3 lei

In fața tonetei cu loz în 
plic, sumedenie de curioși, 
ca să nu le zic gură-cască, 
au uitat de treburile lor. 
Se îmbulzesc peste cel care 
a vîrît mina in borcan ca 
să scoată lozul cel mare.

Miros de yoyoși calde, 
Vanitate, îți gîdilă nările. 
Un puști în salopetă, tri
mis de maistrul lui după 
țigări, roade cu o poftă 
molipsitoare dintr-un po
rumb fiert. îmi aruncă co
ceanul pe bombeu, se șter
ge la gură și-n loc de scu
ze îmi face cu ochiul și-mi 
zice :

— Asta-i situația !
Două țărănci, cu papor- 

nițele încărcate, probează 
un batic înflorat. Cineva, 
un ins, bun de muncă, dar 
netuns de mult și cu doliu 
la unghii, îmi vîră sub nas 
niște balene care, cjcă, sînt 
din import. Mă retrag din 
raza lui de acțiune și e 
gata-gata să intru cu umă
rul într-o vitrină. Piciorul 
mi-a alunecat pînă aproape 
de genunchi într-o groapă. 
Pavajul Lipscanilor e ca 
un șvaițer. Are, pe puțin, 
(din grijă edililor) 6 432 de 
gropi, dacă nu și mai mult. 
Lingă o vitrină, un țăran 
își numără, pe furiș, banii 
legați într-o batistă. Ală
turi, în fața magazinului 
„Cristalul", Un șmecheraș 
mă întreabă dacă vreau să 
cîștig, cinstit, 1 000 de lei. 
îi spun că da și-l întreb 
ce trebuie să fac. îmi răs
punde :

— Un variu ! Dumneata 
pui o sută de lei și eu o 
mie. Uite mia aici.
- Si?
— Ddcă din zece cuenți 

care cumpără cristaluri din 
acest magazin nu sparg pe 
o distanță de 20 de metri 
barem doi cetățeni ce au 
cumpărat, ai ciștigat mia.

N-am apucat să dau rhîna 
cu el, că se și auzi un 
zdrăngănii destul de cris
talin : cineva cumpărase 
niște cadouri, și acum se 
întorcea să le cumpere din 
nou. Una dintre cele 6 432 
de gropi tși făcute datoria.

„î& naftalină !"

„Ia levănțica, maică !“
„Ia covrigii proaspeți !“ 
Covrigii, de proaspeți 

sînt proaspeți, dar fiecare 
cumpărător băgă mina pînă 
la cot în coșul cu covrigi 
ca să-și aleagă (Se vîrlă 
pe alese.) In acest timp, 
vînzătorul face 
mărfii ca 
trece dintr-o palmă în alta,

reclamă
un automat și

și-au ieșit. îh ușă, distin
sul domn cu mapa gri a 
întrebat-o pe nu mâi pu
țin distinsa doamnă:

— Ce ți-a venit să intri 
în magazinul de stofe 7

— Doar n-oi fi vrînd 
merg cu mâinile mânjite 
stradă ! 7

„la moartea moliilor, 
naftalina !“

not© de drom 
de Micuță TĂNASE

monezile primite. II pri
vesc atent. Ani impresia 
că în timp ce strigă „Hai 
la covrigi!“, se și roagă la 
cel de sus să-i țină cît mai 
mult în birourile lor pe 
cei de la Sanepid.

„Care cumperi balene de 
import 7“

„Ia gogoașa înfuriată !“
El, un bărbat destul de 

distins, cu o mapă gri la 
subțioară, mănîncă semin
țe de dovleac. Ea, cu o 
plasă verde, în care se 
vede o pereche de pantofi 
.Guban", mănîncă o îhghe- 

în 
pe 
în 
pe 

_________ _ ce 
va face cu ambalajul în
ghețatei 7 M-a cuprins așa, 
tam-ne3am, această Curio
zitate. Mă uit în suSul 
străzii și abia la o sută de 
pași descopăr un coș de 
hîrtii.

Doamne, ce bă face 
doamna cu ambalajul 7 — 
mă întreb eu din nou. 
Rămîn înmărmurit. Chiar 
nici nu-mi vine să cred. 
A scăpat de el. L-a lipit 
pe vitrina unui magazin ! 
Au intrat apoi alături, la 
stofe. Eu, după dumnea
lor. Au pipăit niște stofe

țață „Sport". Merg 
urma lor, dojenindu-l 
mâncătorul de semințe 
gviid, că aruncă cojile 
unde nimerește. Doaninâ

să 
pe

ia

„Ia ciungamu’".
Lîngă altă tonetă • cu co

vrigi și cornuri, vînzătorul 
a lăsat taraba. Se ceartă 
cu un cetățean care, din 
cauza lăzilor aruncate pe 
trotuar trebuie să-și ducă 
pantalonii la stopat.

Zac, pe Lipscani prea 
multe ambalaje aruncate 
aiurea, de-a valma, chiar 
și în fața unor vitrine. 
M-am oprit în fața maga
zinului de confecții (Lip
scani 34), de curînd ame
najat și cu mult gust. Ală
turi, la același număr, ope
reta tine de ani de zile nn 
Spațiu comercial ocupat. 
Are acolo o magazie, ori 
un atelier de tîmplărie. 
Chiar pe Lipscani, cu va
dul lui comercial cunoscut, 
să țină opereta un atelier 
de tîmplărie ? Mă întreb 
așa, ca chestie !

Citesc o firmă. „Păian
jenul". Apoi, fără să-mi 
dau seama, privesc Lipsca
nii de la o anumită înăl
țime în sus. De pe acoperi
șuri, de la balcoane, atîrnă, 
în jos, niște sîrme tnctl-cite. 
Antene să fi fost la vre
mea lor ? Ghirlande ? Nu 
pot să-mi dau seama...

Oameni cu pachete. Mii 
de oameni cu pachete, de
loc grăbiți, roiesc pe acest

Lipscani. Uite și un bazar. 
Haine, pantaloni, cămăși, 
balohzaide sînt înșirate în 
bătaia soarelui ca la bilei. 
Chiar în mijlocul lui, al 
bazarului, o groapă întinsă 
pe cîțiva metri pătrați, în
cap în ea, pe puțin, 6 me
tri cubt de apă. Pe fundul 
acestei gropi se mai între
zăresc rămășițele verzui 
ale ultimei ploi. $i de cînd 
n-a mai plouat. De la stan
dul cu discuri se aude o 
melodie. „Broscuța oac“... 
Să fie oare vreo aluzie 7

Un galantar de reclamă, 
așezat vizavi de bufetul 
„Ta.zlău", îmi atrage în mod 
foarte deosebit atenția. Ci
tesc un anunț: „Un cadou 
frumos și original : portre
tul persoanei dragi. Ecu
soane. Pentru ecusoane a- 
dresați-vă prima ușă la 
dreapta. Adică pe str. Za
rafi".

Cară este cadoul 
și original 7 Pe o 
de stofă, cusute cu 
diferite portrete, 
care 
de 
triu 
Dar 
Cu ei. Aduc mai mult a Fo
re sta-Fălticeni.

Ecusoane ! Atelierul ăsta 
de ecusoane din Zarafi are, 
pe semne, și o autorizație 
de funcționare. Cine, 
doamne iartă-mă, dă astfel 
de autorizații care propagă 
prostul gust 7 Pe cînd și 
niște ateliere de făcut ta
tuaje ori de vîrît pioneze 
în urechi 7

I.ipscani 36. Intru, din 
simplă curiozitate, la sub
solul magazinului „Macul 
Roșu". Cobor niște scări. 
Mă izbește un miros de 
hîrtie încinsă. Descopăr a- 
proape două 
arhivă mucegăită. 
Aceste 
goane 
zece ani. Lîngă ele 
juiesc două stingătoare de
montate... Responsabilul se 
vaită că îi ocună spațiul de 
depozitare a mărfii Sp vai
tă, dar nu « auzit de ni
meni.

„Ia levănțica, maică /■*
„Să-ți dau niște ochelari 

de soare
Lipscaniul clocotește. Vin 

aici, după tîrgu.ieU, oameni 
din toate colțurile țării, oa
meni din toate colțurile 
lumii. Numai cei care tre
buie să gospodărească mai 
bine această intensă și larg 
circulată arteră comercială 
ă Bucureștiului nu vin. 
Și dacă vin...

„Ia naftalina !“...
„Să vă dau niște oche

lari de vedere !...’

frumos 
bucată 
amici, 

printre 
portretele fotbaliștilor 
la. Rapid: Dumi-
II, Ionescu, Dan Coe. 
zău, nu prea seamănă

vagoane de 
umedă, 

aproape două ve
de arhivă zac de 

stră-

H B 3
junct al Direcției Cen
trale de Statistică — 
este, dupi părerea mea, fe
tișismul hlttiilor, dus une
ori pînă la formele exacer
bate ale unui sc^ de idola
trie. Hîrtia ia în multe or
gane și instituții iocUl o- 
niului viu ; dar hîrtia e 
Hîrtie — n-ăffe Suflet, n-ăre 
gură să vorfieascâ, să stri
ge, și iată că probleme din
tre cele mai importante, 
mai complexe, Sîrit nu o 
dâtă sufocate sub maldăre 
de hîrtii. Fără îndoială, e 
mai comod să conduci niș
te petece de hîrtie negrăi
toare, decît oamenii. Dar e 
dare și mai util, mai efi-

s «
crescențele monstruoase
ale așa-numltor formulare 
statistice „sălbatice"; emise 
de diverse direcții, servicii, 
instituții locale etc., nea
probate de forurile con- 
petehte, dar răspîhdite prin 
țară numai așa câ respecti
vele instituții emițătoare 
Să aibă acoperire pentru e- 
veritllale, iluzorii cerințe 
sau pentru a justifica o ac
tivitate uneori iluzorie. Di
recțiile noastre regionale 
ău stfîns, de la începutul 
anului, din toată țara peste 
două geamantane tixite de 
asemenea formulare de toa
te tipurile $i dimensiunile...

Am cercetat o parte din 
aceste „sălbăticiuni" ale

B8 » H lâ
în rubricile unei statistici 
ample și complexe, la care 
un singur lucru rămînea 
învăluit în neguri : rostul, 
sensul, utilitatea.

— Se cere uneori coope
rativelor agricole de pro
ducție — îmi spunea tova
rășul Titus Botoș, șeful 
serviciului investiții din 
Direcția regională de stătis- 
tică-Cluj — să completeze 
cearceafuri statistice mai 
grele și mai complicate de
cît la multe întreprinderi 
cu caracter republican, care 
au o mulțime de salariați 
de înaltă calificare. Chiar 
dacă ar vrea un contabil de 
la C.A.P. — care, să nu 
uităm, are, de obicei, nu-

Caliso administrative
- ' ■ ..................................................................

de gros și de stătut, ineît 
ar fi fost de-ajuns cea mai 
slabă adiere pentru â inun
da încăperea îritr-uri torent 
înecâcios.

0 FAȚETĂ... CON
ȘTIENTĂ A AB
SURDULUI

— Unul dintre principalii 
generatori ai acestui gen 
de absurdități — ne șpu- 
ne tov. conf. ar. Mirceâ Bul
gara director general ad-

cierit ? Mă îndoiesc ! Abe
rație este însuși faptul că 
marea majoritate a hârtii
lor, circularelor, situațiilor, 
tabelelor, graficelor, deci
ziilor, rapoartelor și așa 
mai departe se adună une
ori în teancuri fătă a fi ci
tite, prelucrate, utilizate de 
nimeni. E clar că nici nu 
pot fi citite, fiind extrem 
de multe : dacă te-ai apu
ca numai să le răsfoiești, 
ți-ar ocupa tot timpul, ba 
ar mai trebui să și împru
muți. Mă limitez numai la 
domeniul nostru, al statisti
cii : necesitatea fluxului in
formațional, necesitate o- 
biectivă în condițiile socie
tății moderne, este defor
mată, falsificată prin ex-

statisticii. De exemplu, 
Ministerul Energiei Elec
trice a cerut în 1966 între
prinderilor sale să indice 
zilnic situația stocului de 
materiale, deși, cum pi;ea 
bine se știe, stocul răfriîhe 
uneori săptămîni întregi 
neschimbat. Trustul G.A.S.- 
Argeș a cerut de la G.A.S. 
Cuparu (probabil și de la 
celelalte unități din raza 
sa de activitate) completa
rea unui formular „sălba
tec" intitulat „Situația pro
centului de fecunditate pe 
cap de taur la vaci și ju- 
ninci de la 1 februarie la 
30 septembrie 1966". Și ast
fel taurii Cerceluș, Efeb, 
Fram etc. și-ău văzut cu 
orgoliu înscrisă virilitatea

mâi școala elernentărâ și, 
eventual, un curs de cali
ficare de frei sau șase luni 
— să completeze cumseca
de un asemenea cearceaf 
și tot i-ar fi imposibil, din 
lipsă de timp. Și atunci se 
recurge la metoda „ochio- 
metrică", ceea ce duce ine
vitabil la un pospai de sta
tistică și nu Ia statistică a- 
devărată...

Drept ilustrare mi s-a în
fățișat un asemenea formu
lar iluzoriu, o „dare de sea
mă statistică despre exe
cutarea și darea în folosin
ță a investițiilor, producția 
de construcții-montă.j în 
regie, reparații capitale pe

1966" care a trebuit să fie 
completat de fiecare C.A.P. 
la sfîrșitul anului 1966. A- 
cest autentic cearceaf ad
ministrativ cuprinde nu mai 
puțin de 105 rubrici, fiecare 
gu cîte 7 indicatori, deci 
în total 735 indicatori.

La fel se îritîmplă, după 
cum mi-a arătat tovarășul 
inginer Gheotghe Lepădea- 
nu, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului 
popular orășenesc Cluj, și 
cu Sfaturile populare co
munale. Un secretar și un 
referent au de completat 
lunar sau trimestrial a- 
proape 40 de tabele, situa
ții, rapoarte, planuri (ASs, 
APi, AZSj AMA, INVs etc. 
etc.). Dacă le-ar completa 
cu maximum de conștiin
ciozitate, pe baza unei exa
minări arriăhunțite pe tel-eh 
a situației, oamenii n-ar 
mai aveâ timp nu numai 
pentru îndeplinirea tuturor 
celorlalte obligații, dar nici 
pentru rhîricâre ori somn. 
Absurd e faptul că, știin- 
du-se limpede caracterul 
iluzoriu al unor asemenea 
formulare, văditul grad de 
aproximație al datelor cu
prinse acolo, se cere în 
continuare completarea lor.

Mai în glumă, mai în se
rios; cineva ne spunea, la 
Direcția regională de sta
tistică Cluj, că prea mul
te lucrări de doctorat sau 
articole științifice se bazea
ză pe asemenea date sta
tistice „sălbatice", (care 
uneori, nu-Si găsesc nici 
o altă justificare). Fără 
a putea certifica autentici
tatea afirmației, se cuvine 
să remarcăm că nu e nor
mal să se încarce timpul 
funcționarilor cu aseme
nea lucrări, cînd pot fi fo
losite foarte bine atîtea alte 
surse de documentare.

Or, să luăm un alt as
pect : mulțimea circulare
lor, adreselor, instrucțiu
nilor cu care sînt pur șl

B
simplu inundate sfaturile 
comunale. Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular 
raional Tecuci a trimis or
ganelor îh subordine în 
ceva mai mult de un an 
1 125 de asemenea hîrtii. 
De ce nu s-a sesizat de o 
asemenea situație Sfatul 
popular regional Galați ? 
Pentru că nici acolo situa
ția nu e mai bună : îri de
cursul aniilui 1966 și în pri
mul trimestru 1967 s-ati ex
pediat sfaturilor raionale și 
comunale 3 874 circulare; a- 
drese, instrucțiuni, adică în 
ritm de circa 8 pe zi.

Un mare revoluționar 
spunea o dată că inteligen
ța și timpul sini aliați prin 
faptul că se valorifică re
ciproc. Am putea spune, 
prin parafrază, că neinteli- 
gența, abefația este vrăj
mașa ireconciliabilă a 
timpului, ucigâșa lui nemi
loasă.

A
Pe fundalul uriui tablou 

caracterizat prin efortul 
general spre sirhplificare, 
Spre maximum de operati
vitate, aceste manifestări 
ale absurdității adminis
trative apar în totală și 
vădită disonanță.

Ele ridică deosebit de 
pregnant problema răspun
derii fiecărui conducător 
de instituție, de serviciu ad
ministrativ. Șeful unui sec
tor nu poate contempla câ 
un terț, „de pe tușă", apari
ția și desfășurarea unor a- 
semenea procese aberante. 
Lui îi incumbă, câ una 
dintre îndatoririle primor- 
diaie, stăvilirea izvoarelor 
de absurdități, înlăturarea 
cauzelor care le generea
ză în însăși funcționarea 
colectivului pe care-1 con
duce. Spiritul de răspunde
re, într-o muncă de condu
cere, poate fi echivalat — 
printr-d ecuație conclu
dentă — cu simplitatea, di
namismul, operativitatea, 
minus aberația.

Ifaptul
■DIVERS
I Apa trece...

(Cariera de piatră Malnaș-Băi 
și-a schimbat stăpînul. A trecut

!din administrația întreprinderii 
industriale locale Sf. Gheorghe 
în cea a întreprinderii industriale

!de produse pentru construcții 
București. Obligațiile asumate 
sub vechea administrație au ră- 
Imas x'alabile. Inclusiv contractul 
încheiat cu T.R.C.L.-Brașov

(Grupul de șantiere construcții

!nr. 1 Mediaș). Iată însă că noua 
conducere nti-1 respectă. N-a tri
mis la Mediaș, nici un gram de

I piatră. Și trebuia să expedieze 
pînă acum 3 500 tone. La inter
vențiile scrise ale beneficiarului

Icei de la I.I.P.C.-București au 
rămas de... piatră. De ce tova
răși ? Respeetați-vă obligațiile I 

iSă li se ia și telor de la Mediaș 
o piatră de pe inimă.

I Au ieșit din 
* puiictul mort 
| In ziarul din 30 iulie a apărut, 
ila această rubrică, însemnarea

„In punctul mort". Ne exprimam 
atunci nedumerirea în legătură 

!cu faptul că serviciul judiciar 
al Direcției Miliției Capitalei tă
răgănează de 7 luni anchetarea 

! dosarului lui Ștefan Dimache, str.
Snagov nr. 7, et. 7, ap. 43 — 
corupător de minore. Artalizînd

■ cu toată seriozitatea, acest semnai 
critic, Direcția Miliției Capitale: 

| a răspuns ziarului că cele sem- 
Inalate sînt juste. „Lucrătorii care 

au tergiversat rezolvarea acestei 
lucrări au fost sancționați disci- 

Iplihar". S-au luat măsuri jfdntru 
definitivarea cercetărilor, urnite 
astfel energic din punctul mort.Emoțiile 
unui tata

Irma Groza din Cristești â năs
cut la maternitatea din Tg. Mu
reș o fată care, abia venită pe 
lume, a iscat o adevărată încurcă
tură. în foaia de observație, în 
loc de Mariana s-a scris greșit 
(condamnabilă greșeală !) Marin, 
nume care s-a înregistrat și în 
certificatul de naștere. Grigore 
Groza, tatăl, la vestea că are 
un băiat, de bucurie s-a cinstit 
trei zile în șir cu prietenii. La 
sosirea din clinică a mamei, a- 
flînd că de fapt băiatul e fată, 
tatăl a prelungit cu încă trei 
zile sărbătorirea evenimentului. 
Acum, de bucurie că are o fată.

Pînă la cot
ln 6 ani de zile, fiind gestio

nară la magazinul de chimicale 
al Cooperativei de consum din 
ttii.țeg, Eliza Pddureânu a avut 
multe controale. Nici un revizot 
însă n-a fost curios să-și vîrc 
nasul în magazie, să vadă atent 
care e situația. Contabilul Ilie 
Crigoriu, verificînd gestitihea, a 
descoperit unele nereguli. Dar, în 
loc să rămînă otn cinstit, a pre
ferat să ple.ee cu hiizunarul plin 
de bani (niită de la gestionară) 
Și astfel, abia după 6 ani, o 
revizie temeinică a descoperit o 
lipsă de 588 72?. lei. Mai mul! 
de-o jumătate de tnilion I Ban 
delapidați de Eliz.il Păduteahu. 
Gestionara a fost condamnată la 
25 de ani muncă silnică. Ilie 
Grigorlu, pentru complicitate la 
delapidare, a primit 5 ani închi
soare. Sentință definitivă.

„Taxa“
Cetățenii din Orșova, cînd că

lătoresc cu autobuzele prin oraș, 
au o vorbă : „De ce te urci prin 
față ? Parcă ai fi de la T.G.R.". 
Tată și originea acestei expresii ; 
I.G.R. înseamnă întreprinderea 
de gospodărire raională. Salariați' 
săi au prostul obicei de-a călători 
prin oraș cu autobuzele fără bi
let. Comitetul executiv al sfa
tului popular raional i-a chemat 
de mai multe ori la ordine. Re
zultatul : „igeriștii" continuă să 
circule gratis, ureîndu-se în au
tobuze pe ușa din față. Oare ei 
nu se pot dezbăra de acest obi
cei ? S-ar putea ca ceilalți cala
tori să nu-i primească în auto
buz. Să-și continue călătoria „per 
pedes"... Cît îi țin pingelele.

Nod gordian
Conducerea țesătoriei de in și 

cinepă „Unirea" din București 
are un tleedz. Necoziil a crescut 
fonnînd pu dosar. Piatra de te
melie a dosarului a pits-o Sfâtid 
popular al raionului Nlcolde Băl- 
cesbtt. lată desprd ce e vbrha : 
țesătorul a aviit t:n căiitiit mun
citoresc in str. Poiana Florilor 27. 
Prin două adrese, conducerea țfl- 
săibriei a cerut Sfatului popular 
N. Rălcescit să primească itcest 
spațiu și să emită ordine de re
partiție celor care locuiau acolo. 
Sfatul — fără să se consulte cit 
cei cliț la „Unirea" (proprietarid 
spațiului) — a emis ordin de 
repartiții doar la doi salariați. 
ceilalți urmînd a ji evacuați. Con
ducerea țesătoriei nu e de acord. 
Si astfel, între țesătoriâ „Unirea" 
și sfatul popular s-au încurcat 
ițele. Cine le descurcă ?.

Rubrică redactată de :
Stefan ZIDARiTĂ 
Ștefan D1NICĂ 
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Primirea h M. A, N. 
a delegației Partidului .

Social Democrat din Finlanda
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a primit joi 
după-amiază delegația Partidului 
Social-Democrat din Finlanda, care 
se află în tara noastră la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La întrevedere,

care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, au luat parte prof. 
Traian lonașcu, președintele Co
misiei juridice a M.A.N.. Ion Pas, 
președintele Grupului național ro
mân al Uniunii interparlamentară, 
și deputatul Mirceă Răbreanu.

(Agerpres)

de 5—7 septembrie 
Mișcării Naționale a 
din Republica Cohgo- 

, condusă de Julien 
Biroului

în zilele
delegația
Revoluției i
Brazzaville,
Boukambou, membru al
Politic, secretar al M.N.R., a avut 
îhtîlnifi și convorbiri la Ministe

rul Afacerilor Externe, Ministerul 
învățămintului, Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale și la Mi
nisterul Industriei Chimice. De a- 
semenea, delegația M.N.R. a făcut 
o vizită la Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist.

Cronica zilei
Acad. Ștefan Bălan, ministrul în- 

vățănuntului; a părăsit joi la a- 
miază Capitală, îndreptîndu-se spre 
Moscova. La invitația lui V. I. Eliu- 
tin, ministrul învățămintului su
perior și mediu de specialitate din 
U.R.S.S., ministrul român va vizita 
centrele universitare Moscova. Tbi
lisi și Kiev și va avea întrevederi 
cu conducători ai învățămintului 
de toate gradele din Uniunea So
vietică.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, printre persoanele oficiale 
prezente se aflau A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice, și 
membri ai ambasadei.

în cursul aceleiași zile, acad. Ște
fan Bălan a sosit la Moscova. Pe 
aeroport, oaspetele a fost întîmpi- 
nat. de V. I. Eliutin, ministrul învă- 
țămînt’^lui superior și mediu de 
specialitate al U.R.S.S., și de alți 
membri ai conducerii ministerului. 
Erau prezenți Ion Ciobotaru, con
silier al Ambasadei române la 
Moscova, și alți membri ai amba
sadei.

Delegația Federației Generale a 
Muncii din Belgia (F.G T.B.), con
dusă de Alfred Deiourrrie, secretar 
național al F.G.T.B., a fost primită 
joi dimineața la Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
de Gheorghe Petrescu și Ion Preo
teasa, secretari ai Consiliului Cen
tral al U.G.S.R

■Ar

Joi la amiază în pavilioanele E 
și F din cadrul complexului de 
expoziții din Piața Scînteii, între
prinderea de comerț exterior 
„Unitechna" din R.D Gdrmanâ a 
deschis o expoziție de mașini și 
utilaje pentru industria alimentară 
și pentru ambalarea de produse a- 
limentare și ale industriei ușoare. 

(Agerpres)

★

Prof. dr. N. T. Fedorenko, amba
sador, reprezentant permanent al 
U.R.S.S. la Organizația Națiunilor 
Unite, care, împreună cu soția, a 
făcut o vizită . în țara noastră ca 
oaspete al ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a părăsit 
Capitala.

La plecare, oaspetele a fost con
dus de Mircea Maiița și Vasile Șan- 
dru, adjuncți ai ministrului aface
rilor externe. Au fost prezenți, de 
asemenea, A. V. Basov, ambasado
rul U.R.S.S. la București, și I. îlih, 
ministru, consilier al ambasadei so
vietice.

★

Joi după-amiază, ministrul Sta
telor Unite ale Braziliei la Bucu
rești, Jorge de Oliveira Maia, a o- 
ferit o recepție cu prilejul aniver
sării proclamării independenței ță
rii sale.

Au luat parte Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte 
âl Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Delegația Republicii Socialiste 
România la Sesiunea a XXII-a 

a Adunării Generale a Organizației 
tonilor Unite

Consiliul de Miniștri a numit de
legația Republicii Socialiste Româ
nia la cea de-a XXII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N\U. Dele
gația este formată dirt tovărășii : 
Corridlitl Mănescu. ministrul tă
cerilor externe, șeful delegâțieit 
MircCa Maiița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, locțiitorii] 
șefului delegației, Gheorghe Diâco- 
nescu. ambasadori reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România la O.N.U., Mia Groza, vi
cepreședintă a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, și Cornel Burtică, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia lă Roma — membri ăi dele

gației ; Nicolae Ecobescu, ambasa
dor, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la 
Oficiul O.N.U. — Geneva, Costin 
Murgescu, ambasador, directorul 
Institutului de cercetări economice 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, Petre Tăriăsie și Mirceă 
Predescu, directori în Ministerul 
Afacerilor Externe, și Ion Morarii, 
consilier la Misiunea permanentă 
a Republicii Socialiste România lă 
O.N.U. — membri stipleâhți ăi 
delegației.

Delegația Va fi însoțită de consi
lieri și ^Xpe'rți.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL SĂRBĂTORII |
NAȚIONALE A

Apropiata sărbătoare națională a 
poporului bulgar — cea de-a 23-a 
aniversare a eliberării țării de sub 
ocupația fascistă — prilejuiește Și 
în țara noastră numeroase și va
riate manifestări.

La uzinele textile „7 Noiembrie" 
din București a avut loc o adu
nare la care au participat numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprindere. Despre semnifica
ția acestei aniversări au vorbit 
Elena Stancu, directoarea uzinelor, 
și Gheorghi Bogdanov, ambasado
rul R.P. Bulgaria la București. 
Participanții au vizionat apoi fil
mul artistic bulgar „Hoțul de pier
sici".

La clubul întreprinderii a fost 
organizată o expoziție de fotografii

R. P. BULGARIA |I 
ilustrînd realizările abținute de . 
poporul bulgar în domeniul econo- I 
mic și social-cultural, în anii de | 
după eliberare. >

O adunare asemănătoare a avut I 
loc și la cooperativa agricolă de | 
producție din comuna Ceacu, re- . 
g'iunea București. Au luat parte re- I 
prezentând ai organelor locale de I 
partid și de stat, numeroși coope- ■ 
ratori din comună. în cadrul adu- 3 
nării au, vorbit despre sărbătoarea | 
națională a poporului frate bulgar ■ 
Andrei Neagu, inginer la C.A.P. I 
Ceacu, și Mihail Kanev, prim-se- I 
cretar al ambasadei R.P. Bulgaria i 
la București. în încheiere, a rulat | 
filmul artistic „Evadatul", pro- I 
ducție a studiourilor cinematogra- i 
fice din Bulgaria.

IERI, PE STADIONUL REPUBLICII

A doua semifinală de box
doua gală semifinală a tur- 
internațional de box ce se

In a 
neului 
desfășoară pe stadionul Republicii 
din Capitală, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate; categoria 
muscă : C. Ciucă (Steaua) învinge 
la puncte pe Kim Ih San (Selecțio
nata Armatei R.P.D. Coreene) ; 
C. Gruiescu (Steaua) învinge prin 
abandon pe I. Sarcozi (Dukla 
Praga) ; categoria pană : A. Saskov 
(Ț.S.K.A. Moscova) întrece la
puncte pe A. Sitnion (Steaua); Hân 
Zo Ho (Selecționata Armatei
R.P.D. Coreene) învinge la puncte 
pe O. Gorea (Steaua) ; categoria 
ușoară : V. Silberman (Steaua) în
vinge prin abandon în repriza a 
Il-a pe U. Beyer (Vorwârts Berlin) ; 
I. Kajdi (Honved Budapesta) în
vinge la puncte pe G. Borodulin 
(Ț.S.K A. Moscova) ; categoria mij
locie mică ; V. Tregubov (Ț.S.K.A. 
Moscova) învinge prin abandon în 
repriza a Il-a pe H. Stumpf 
(Steaua) ; Kim Zang Su (Selecțio-

în-nata Armatei R.P.D. Coreene) 
vinge la puncte pe T. Kernel (Duk- 
la Praga); categoria semigrea : P. 
Sommer (Dukla Praga) învinge la 
puncte pe I. Nesterov (Ț.S.K.A. 
Moscova).

Astăzi este zi de odihnă, iar mîi- 
ne seară, începînd de la ora 19,30, 
vor avea loc finalele.

TENIS

Turneul internațional |

Mașina „ALBA-LUX7
Pentru orice temele, indife

rent dacă se consacră exclu
siv îndatoririlor casnice sau 
este angajată în cîmptil mun
cii; spălatul rufelor feste cea 
mal dificilă sarcină din gos
podărie. Dar această operație 
poate ii făcută rapid, econo
mic Și fără eforturi de moder
nele mășirii electrică de spă
lat rufe „Alba-lux", gospodina 
fiind scutită de munca grea a 
spălatului în aburi fierbinți. 
Prespălarea, spălarea, fier
berea rufelor, ca și stoar
cerea lor se tfealizează de că
tre mașină. în magazinele 
noastre de specialitate se gă
sesc mai multe tipuri dfe ma
șini „Âlba-ltix" din căr§ se 
poate alege modelul pisfferât 
finind seama de spațiul dispo
nibil în Idcuință, de existență 
sau lipsa unei surse de încăl
zire a apei și de gradul dorit 
de mecanizare a operațiilor 
de limpezire și stoarcere a 
rufelor. Cu oricare din mode
lele de mașini „Âlbâ-Wx" se 
pot spăla nu numai obișnui
tele r'Ufe albe sau colorate ci 
și îmbrăcămintea dfe lUcrii său 
lenjeria fină ăiri mătase nă- 
fufală sau artificială, tricota
jele din lină, hylori salt pe'rlon.

Menționăm caracteristicile 
principalelor modele de ma
șini de spălă* rufe existente 
în rețeaua comercială : „Alba- 
lux 2" cu dimensiunile de 
750x420x800 mm. greutatea de 
circa 60 kg, capacitatea ma
ximă do soălare fiind de ?.;5

kg rufe uscată. Volumul de 
apă ăl bazinului spălător este 
de 40 litri, capacitated maxi
mă a tamburului centrilugij 
2 kg, tensiunea nominală a 
rețelei circa 220 V sau 120 V, 
puterea absorbită de motorul 
spălător 550 W, iar putgrbă 
absorbită de motorul centri
fugii 550 W. în medie, între
gul proefes de spălare, fără 
încălzirea apei, durează 10 
minute ; „Alba-lux 3", cu ace
leași însușiri, și greutatea de 
55 kg ; „Alba-lux 4" : dimen
siuni 420x420x800 mm, greută- 
tea 32 kg. La aceăstă mașină 
exislă posibilitatea fixării ți
nui storcător măhual cu ru
louri care se poale procura 
dih comerț. In medie, întregul 
proces de spălare fără încăl
zirea apei durează 7 minute ; 
„Alba-lux 5" cu dimensiunile 
420x420x800 mm, greutatea de 
circa 30 kg. Costul energiei 
necesare sfiălăfii a 2,5 kg tufe 
iiscăte, în circa 7 minute, este 
de 0,02 lei fără încălzirea ă- 

sint 
cu

per- 
ope-

pei. Mașinile „Alba-lux" 
echipate cu întrerupător 
temporizare tcbăs) care 
mite oprirea automată a 
rațiilor de brespălare într-un 
time dinainte stabilit, elibe- 
rînd astfel gospodină de gtija 
supravegherii mașinii. Motoa
rele care ăcliipeăză mașinile 
„Albă-ltix" nu produc perfur- 
bații la funcționarea aparate
lor de radio și televiziune 
Buna funcționare a mașinilor 
„Alba-lux" se garantează un 
an de la data vînzării.

SÂRBĂ TOAREA NA flONALĂ
4 COREEI POPULARE

Intf-o atmosferă de mare însuflețire, poporul co
reean aniversează la 9 septembrie împlinirea â 19 
ani de la evenimentul memorabil âl întemeierii Re
publicii Populare Democrate Coreene Făurirea sta
tului coreean democrat-juopular — act istoric sur
venit la cîțiva ani de la eliberarea țârii de sub ju
gul militariștilor japonezi — a marcat un moment 
de seamă în destinele acestui popor, dînd ekpresle 
aspirațiilor sale fierbinți spre o viață nouă și un 
viitor luminos.

Anii care ăti urmat de atunci au însumat, o pe
rioadă de luptă și muncă eroică desfășurată de po
porul R.P.D. Coreene, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, pentru înlăturarea vestigiilor 
dominației coloniale, înfăptuirea unor mari transfor
mări înnoitoare, dezvoltarea economiei și culturii 
țârii pe caleâ socialismului. Și, cu toate că munca 
pașnică a acestui popor a fost întreruptă de războ
iul care a pustiit țara timp de trei ani, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea coreeană, făcîntl 
dovada fnafilor lor capacități creatoare, au obținut 
succese remarcabile în dezvoltarea industriei și agri
culturii, in înflorirea științei, învățămintului și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai al maselor.

Muncind în condițiile în care țara este divizată, 
în Coreâa de sud fnențlhîndu-se ocupația trupelor 
americane, poporul R.P.D. Coreene și-a transformat

patria îhtr-un stat industrial-agrar în plin avînt. 
Valoarea totala a producției industriale eră în 1965 
de 20 de ori mai mare decît în 1948, iar ponderea 
producției industriei în ansamblul producției in
dustriale și agricole a ajuns la circa 80 la sută. In 
prezent, oamenii muncii coreeni își consacră efor
turile înfăptuirii hotărîrilor Conferinței Partidului 
Milncii din Coreea, orgănizării superioare a pro
ducției, folosirii în cele mai bune condiții a re
zervelor și potențialului din economie. Poporul ro
mân urmărește cu caldă simpatie munca rodnică 
â poporului coreean și Se bucură sincer de realiză
rile sale în toate domeniile construcției socialiste.

între Republica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, între partidele și po
poarele noastre s-au statornicit și se dezvoltă trai
nice relații de prietenie și colaborare frățească, ba
zate pe principiile marxism-leriinismului și interna
ționalismului socialist. Lărgirea și adîncirea conti
nuă a acestor relații slujesc intereselor ambelor po
poare, cauzei socialismului și păcii.

DO Ziua sărbătorii mâționaie a R.P.D Coreene, po
porul român transmite poporului frate coreean un 
călduros salut și îi urează din inimă să cucerească 
noi victorii în opera de făurire a societății socialiste, 
în înfăptuirea năzuinței sale naționale spre unifi
carea pașnică și democratică a patriei.

Ritmuri
industriale noi

Pe lacul Snagov au luat sfirșit 
ieri campionatele republicane de 
caiac-canoe Proba masculină de 
caiac (500 m) a revenit multiplului 
campion AUREL VERNESCU 

(Dinamo) —cronometrat in l'52"8/10. 
lată celelalte rezultate înregistra
te : caiac 4X500 (femei) — 
STEAUA 9’40"; canoe 1 (500 m) — 
I. LIPALIT (Dinamo) 2‘08"S/10; 
canoe 2 (500 m)
SERGHEI (Steaua) 
4 (500 mj fete
lWl/iO; caiac 2 
NICOARA—H. 
(Steaua) 1’4O"8I1O ; 
(băieți) — DINAMO 8’01".

de la Mamaia
Competiția Internațională de te

nis „Cupa Mamaia' a continuat 
cu desfășurarea sferturilor de fi
nală ale probei de simplu bărbați. 
Cea mai disputată partidă a fost 
cea dintre tînărul jucător român 
life Năstase și fcfiglăzul StilWell, 
cîștigată de ultimul cu 9—7, 1—6, 
6—4. Alte rezultate : Țirfac (Româ- 
nfa) — Popovfci (România) 6—3,
6— 2 ; Buding (R. F a Germaniei) 
— Mc Kenzie (Australia) 6—1, 
10—8 ; Okker (Olanda) — Holecek 
(Cehoslovacia) 6—1, 6—3.

Aii incăptiț și probele de dublu. 
Iată prlmelă răzultăte din fiitrece- 
rea masculină : Boaghe, Dron (Rb- 
mănlă) — Boldor, Korhoroczi (Ro
mâniei) 6—0, 4—6, 6—1 ; Pesceriă- 
ko, Dibcev (U.R.S.S,) — Tretin, Lut- 
tropp (R. D Germană) 3—6, 6—3 ; 
I. Năfetâse, Serestof (Romăhiă) — 
Palmieri (Italia), Ziileta (Ecuador)
7— 5, 7—5 ; Holecek, Seyffert (Ce
hoslovacia) — Sântei, Mureșan 
(România) 6—1, 4—6, 6—2.

Ritmul și timpul;.. Noți
uni cu adînci rezonanțe în 
filozofie ca și în economie, 
elemente capabile să defi
nească profilul unei socie
tăți. în R. P. t>. Coreeană, 
biruirea timpului prin ritm 
constituie obiectivul funda
mental al politicii economi
ce stabilite de guvernul ță
rii și, totodată, cuvînt de 
ordine al unui întreg popor 
angajat într-un amplu și 
complex efort de edificare 
a socialismului. Este un 
fapt cunoscut că solul și 
subsolul acestei peninsule 
de la marginea răsăriteană 
a continentului asiajic au 
fost dăruite de natură cu 
numeroase și variate bogă
ții. R. P. D. Coreeană dis
pune de peste 300 de spe
cii de minereuri, dintre 
care circa 200 prezintă o 
valoare economică deosebit 
de ridicată. Resursele hidro
energetice, într-o țară brăz
dată de cîteva lanțuri de 
munți, udată de o sumede
nie de rîuri și de fluvii și 
scăldată de două mări, sîilt, 
de asemenea, considerabile.

înainte de orice, trebuie 
avute însă în vedere forțele 
umane ale Coreei populare 
care, în anii erunți ai 
războiului au făcut dovada 
unui piitetnic patriotism, a 
unei conștiințe ardente și 
a unui profund spirit de 
sacrificiu. Aceleași cali
tăți se relevă în muncă. 
Pe temelia solidă a u- 
hoi asemenea valori mate
riale și spirituale, poporul 
R. P. D Coreene își durea
ză o eeonomie socialistă 
modernă și dinamică.

Datele furnizate de inter
locutorii hbștri din Ministe
rul Energiei Electrici; și al 
Cârbuneluj demonstrau că, 
față de 1945, puterea insta
lată â centralelor electrice â 
crescut de aproXithativ pa
tru ori. Ceea ce se cu
vine subllhidt însă este 
faptul că toate capacitățile, 
hidro și termoenergetice, 
care funcționează la oră ac
tuală, s-au construit practic 
tn mai puțin de uri deceniu.

Acest exemplu ne poate da 
o imagine exactă a bătăliei 
care se duce aici pentru 
dobîndirea de ritmuri ridi
cate. Căci tensiunea din 
sfera... tensiunilor înalte 
este caracteristică multor 
altor domenii. în râmurâ 
transporturilor ea implică 
nu numai lărgirea rețelei 
de căi ferate, ci și aditeereâ 
acesteia la un indice de 
modernizare foarte pronun
țat.

De la Phenian pornesc, 
întocmai ca nervurile unui 
evantai, spre Sinîigiu, spre 
Wonsan și spre Ciăng-zin

După ce războiul din 
1950—1953 s-a sfirșit, în 
țara care era plină de rui
ne, primele focuri care au 
început să pîlpîie au fost 
acelea din vetrele furnale
lor.

La Kangsen, în acest o- 
riginal oraș-uzină, am vă
zut păstrate ea pe un ele
ment de muzeu fotografii 
ale cuptoaielor datînd din 
1953—1954. Erau niște alcă
tuiri mai mult sau mai puțin 
improvizate. Am mers apoi 
prin secțiile combinatului, 
care asigură aproape o trei-

note de călătorie

linii ale căror trasee sînt 
marcate de stîlpii și de fi
rele rețelelor electrice. Pînă 
în prezent s-au electrificat 
aproximativ 700 km de 
căi ferate și cifra va ajunge 
în scurtă vreme la 1 000. 
De notat că locomotivele 
electrice care aleargă pe 
aceste magistrale sînt fa
bricate în țară. Ele au nu 
numai o linie aerodinami
că Suplă și elegantă, ci și o 
putere de tracțiune superi
oară. Capacitatea motoare
lor instalate în corpul lor 
e de 3 000 de kW.

Sub semnul aceluiași co
mandament, economic și so
cial deopotrivă, se desfășoa
ră și lupta pentru metal în 
genere și, mai ales, pentru 
oțel. Coreenii au vocația o- 
țelurilor, mai cu Seamă a 
celor speciale. Conștiința da
tînd din timpuri străvechi 
că munții lor poartă îh rtiă- 
runtaie prețioase comori 
rriinerale i-a îndemnat sa se 
familiarizeze de timpuriu 
Cu arta topirii metalelor si 
a combinării lor savante. 
Metalurgia, această piatră 
de încercare a oricărei eco
nomii puternice și de sine 
stătătoare, a cunoscut ast
fel o puternică înflorire.

me din metalul țării. Juxta
punerea celor două vîrste ale 
întreprinderii, cea rezultată 
din imaginile de acum 12-13 
ani și cea pe care o poți 
constata cu propriii tăi ochi, 
te duce la concluzia eă îii 
acest răstimp s-a parcurs o 
întreagă epocă. Dar Kalig- 
seniil este doar o celulă 
dintr-un organism. Alături 
de el figurează cu cinste a- 
semenea uzine ale oțelului 
cum sînt Săriggin, Hoanglie. 
Kimcek, Nanipho. Fie
care a parcurs ace
lași drum și aceeași ex
periență. Și toate în 
aceeași perioadă de timp. 
Acesi factor, timpul, a 
cărui lungime depășește cu 
puțin un deceniu, este ceea 
ce impune în primul rînd. 
îfitf-Uii interval atît de scurt, 
Coreea populară a ajuns să 
producă circa Un milion și 
jumătate tone de oțel și să 
exporte fie lingouri, fie la
minate îri peste 20 de țări.

Creșterea într-un aseme
nea țitm a rhetalurgiei, creș
tere realizală nu cu putină 
trudă, a creat un cadru pro
pice pentru dezvoltarea in
dustriei constructoare de 
mașini. Această țară înfăți
șează azi un întins reperto
riu de mașini și mașini unel

te și de aparataje, realizate 
pe bază de patente proprii 
și ai eăror parametri nu 
sînt cu nimic inferiori pro
duselor similare din alte țări. 
Ea își acoperă singură ne
voile de tractoare, de trolei
buze și de autobuze. Uzine
le din Hieion șl cele din Ku- 
song furnizează o gamă lar
gă de strunguri, iar cele de 
la Tean, Ciulii și Nanipho 
— aparataj electric. Apa
ratele de radio și televizoa
rele au cii marcă numele fa
bricii din Phenian. Toate 
acestea într-o țară care pînă 
în 1945 avea doar cîteva în
treprinderi textile și un nu
măr infim de ateliere cu 
accentuat caracter manufac
turier.

■ Ridicarea din cenușă a 
orașelor și satelor distruse 
de război s-a făcut cu ace
eași repeziciune, în același 
tempo care nu îngăduie 
pauze și nici popasuri. La 
comitetul popular al orașu
lui Phenian, vorbindu-iîi'-Se 
despre activitatea ce se des
fășoară aici în sectorul con
strucțiilor, edilii ne-au fur
nizat o cifră-etalon. în fie
care an se dau în folosință 
cîte 10 000 de apartamente și 
chiar mai mult. La Wonsan 
și la Kesong, la Nampho și 
la Hamhîn capitolul edilitar- 
arhilectonic e lâ fel de bo- 
găt. Be fapt, se poate spune 
că marea majoritate a cen
trelor țării au fost refăcute 
din temelii.

Pulsul accentuat al indus
triei a imprimat o cadență 
alertă și agriculturii, nrecum 
și creșterii continue a nive
lului de trai, inaterial și 
cultural, al populației.

In Coreea populară, rit
murile intense, realizate de 
poporul ei harnic, dau tot 
mai mult certitudinea că oa
menii pot să cucerească, să 
înfrîngă timpul. Victoriile 
repurtate pe acest teatru de 
operații, fără front și fără 
armate, sînt tot atîteâ biru
ințe ale spiritului uman, ale 
socialismului.

Ion PAVțLESCU

- 1. SUHOV-I. 
l’53"2/10; caiac
- STEAUA 

(500 m) — V. 
HÂRALAMBIE 
caiac 4 X 500 mAU ÎNCEPUT „EUROPENELE" DE CANOTAJ ACADEMIC

Lă Vichy (Franța) a începui ieri a 
54-a edifie â campionatelor âuropene 
masculine dă canotaj academic. In 
preliminariile probei de 4 plus 1, echi
pajul României a cîșiigat primă serie 
cu timpul de 6’35"53/i00 și s-a cali
ficat pentru semifinale. Vîilașii români 
âu măi ocupat locurile doi în sării lă 
dublu și 4 f.c. și locurile trei în seriile 
de simplu și 2 f.c. ; aceștia vor trebui 
să participe astăzi la „recalificări" pen
tru â intra direct în finalele probelor 
respective.

HIPISM

Astăzi, primele inireceri 
pentru „Cupcs României"

Competiția de călărie „Cupa Ro
mâniei" începe astăzi în Capitală, 
la ora 16, pe baza hipică din ca
lea Plevnei. în program figurează 
întreceri de obstacole. Participă 
cei mai valorbși călăreți de lă 
Steaua, Dinamo, Știința București, 
C.S.M. Sibiu, Petrolul Ploiești etc. 
întrecerile continuă sifnbătă dă la 
ora 16 și duminică de la ora 9.,

Semnarea Tratatului 
dintre Bulgaria 
și R. II. Germană

SOFIA. — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite : La So
fia a fost semnat joi Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Democrată 
Germană, încheiat pe o perioadă de 
20 dă ani. Tratatul prevede întări
rea prieteniei și colaborării îh toa
te domeniile, între cele două țări. 
Cele două părți, se arată în tra
tat, vor acționa pentru întărirea pu
terii și coeziunii corhunității mon
diale socialiste, vor continua să pro
moveze și pe viitor în mod con
secvent politica de coexistență paș
nică între state cu sisteme sociale 
diferite. R. P. Bulgaria și ft. D. 
Gerfiiană se pronuhță pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru de
zarmarea generală și totală, precum 
și pentfu creărea umil eficient sis
tăm de securitate europeană. Regle
mentarea pașnică a problemei ger
mană, pe baza recunoașterii exis
tenței călor două state germane su
verane și a normalizării relațiilor 
dintre ăle, corespunde cerințelor Se
curității europehă.

După semnarea tratatului, To
dor Jivkov, prim-secretar âl 
C.C. al P. C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 

IR. D. Germane, au rostit cuvin- 
țări.

COhlFERINJA DE PRESĂ A LUI
WALDECK

PARIS —Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu; transmite: 
Waldeck Rochet, secretarul general 
al Partidului Comunist Francez, 
s-a ocupat într-o conferință de pre
să ținută mietcuri de unele pro- 
blenie de politică externă și ihter- 
nă. El a reafirmat poziția P. C. 
Francez fată de războiul din Viet
nam, cerînd încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, retragerea trupelor și 
desființarea bazelor, americane în 
Vietnamul de sud în problema si
tuației clin Orientul Mijlociu, P. C. 
FrancSz este pentru o soluție poli
tică de ansamblu care prevede în 
primul rînd retragerea trupelor iz- 
raeliene din teritoriile ocupate, 
pentru a se ajunge lă o pate dreap
tă și durabilă, bazată pe recunoaș
terea drepturilor naționale legitime 
âlâ popoarelor ăi-abe și, în același 
timp, pe dreptul de existență al 
poporului și statului izraăliân.

Amintind că P.C.F. a apreciat ea 
pozitivă retragerea trupelor france
ze din N.A.T.O., vorbitorul a spus : 
„în măsura îri care Franța se va 
ține în afara blocurilor militare, 
create în timpul perioadei de război 
rece, ea va avea o libertate deplină 
de inițiativă pentru a acționa în 
favoarea cooperării cu toate țările, 
inclusiv cu țările socialiste". Pro- 
nunțîndu-se pentru înfăptuirea 
securității, europene, el a arătat ne
cesitatea de a se favoriza dizolva
rea simultană a pactelor militare,

ROCHET
atît a pactului Atlanticului de nord 
cît și â Tratatului db la Varșovia, 
de a se recunoaște existența celor 
două state germane, de a se inter
zice Germaniei occidentale accesul 
la armamentul nuclear sub orice 
forină; de a dezvblta cooperarea 
între toate țările Europei pe baza 
principiilor coexistenței pașnice și 
de â depune eforturi comune în ve
derea dezarmării. Examinînd unele 
chestiuni interne din Franța, Wal
deck Rochet a criticat politica so
cială a guvernului și, îndeosebi, or
donanțele promulgate recent. El a 
expus programul de reforme eco
nomice și sociale al P C. Francez, 
relevînd că între acest program și 
cel al federației Stîngii Democrati
ce și Socialiste există numeroase 
convergențe dar și divergențe. 
P.C.F., a arătat vorbitorul, vă con
tinua dialogul cu federația pentru 
a se ajunge la tih acord care să 
permită aplicarea linei politici cu 
un conținut social avansat.

Vorbind despre vizitele sale re
cente în Iugoslavia, România și 
Bulgaria, secretarul general al 
P.C.F. a spus că a avut prilejul de 
a vedea realizările acestor țări și 
de ă purta convorbiri într-o atmos
feră de înțelegere mutuală, de prie
tenie. Fiecare partid — a subliniat 
el — își elaborează propria sa linie 
politică în funcție de interesele 
țârii sale dâr partidele au și obiec
tive comune, ele sînt solidare în 
lupta anti imperialistă.

Seară

culturală 

organizată 

de I.R.R.C.S.
Cu prilejul celei de-a 

XlX-a aniversări a creării 
R. P. D. Coreene, Institu
tul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea 
a organizat joi o seară 
culturală la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S.

Printre asistenți se â- 
flau Alecu Costică, vice
președinte i al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori dih 
Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și 
cultură. Au fost prezenți 
Riăm Gion Riăn, însărci
natul cu afaceri ad-inte- 
î'im al R. F. D. Coreene 
la București, și membri 
ai ambasadei.

Despre semnificația săr
bătorii naționale a R. P. D. 
Coreene a vorbit Va
sile Tureu, director în 
I.R.R.C.S. Asistența a vi
zionat apoi un film docu
mentar coreean.

(Agerpres)
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Semnarea Tratatului

® Măsuri pentru coordonarea activității 
cu GATT ® Intervenții ale reprezentanților 
români

GENEVA 7. — Corespondentul 
Agerpres, EI. Liman, transmite: 
Consiliul Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare a luat în dis
cuție problema coordonării activi
tății sale cu Acordul general pen
tru tarife și comerț (GATT). în ca
drul acestui punct al ordinei de zi 
au făcut declarații Râul Prebish, 
secretar general al Consiliului pen
tru comerț și dezvoltare, și W. 
White, director executiv al GATT. 
care s-au referit la măsurile adop
tate în vederea excluderii unor su
prapuneri și paralelisme din acti
vitatea respectivelor instituții. Ei 
au arătat că în urma schimburilor 
de vederi care au avut loc s-a con
venit să se înființeze un Centru 
comun al comerțului internațional.

Luînd cuvîntul la acest punct, 
reprezentantul țării noastre, Octa
vian Bărbulescu, a subliniat im
portanța măsurilor adoptate, afir- 
mînd ca delegația română consi
deră în principiu crearea Centru
lui ca fiind un prim pas pozitiv 
pe calea promovării exporturilor 
și a cooperării între cele două in
stituții. El și-a exprimat convin
gerea că Centrul și-ar putea începe 
activitatea într-un viitor apropiat.

La discuțiile asupra raportului

Comitetului sesional — din care face 
parte și țara noastră — delegatul 
român Alexandru Zamfir s-a ocu
pat de situația critică creată prin 
decalajul crescînd înfre dome
niul tehnologic și , profesional. 
El a sprijinit propunerile ■■ fă
cute de delegații țărilor în curs 
de dezvoltare cu privires.la 
șurile de .natură alsoluț’ibn 
ceastă problemă. Pletlînd Vpt 
diversificarea 
duse manufacturate, îndeosebi, ale 
țărilor în curs de dezvoltare,-de
legatul român a susținut adopta
rea de către țările dezvoltate, a 
unor măsuri concrete în vederea 
liberalizării importurilor de pro
duse manufacturate. De asemenea, 
el a subliniat necesitatea sporirii 
veniturilor țărilor în curs de dez
voltare prin creșterea turismului. 
Vorbitorul a insistat apoi asu
pra importanței formării plani
ficate de cadre în toate dome
niile economice, științifice, 
și în comerțul exterior, 
exprimat speranța că cea 
doua conferință pentru comerț și 
dezvoltare de la New Delhi va a- 
dopta măsuri eficiente și durabile 
în vederea soluționării problemelor 
dezvoltării economice.

mă-
_..a a-

Vpentru 
exportului dej.'-pro-
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El și-a 
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Pierderi grele suferite de mtervențâonîștj

Ciocnire0. U. A. armată

de prietenie 
soviete - ungar

KINSHASA 7 (Agerpres). - Se
siunea Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane își 
continuă luarările. în comitetul 
politic au fost dezbătute propune
rile Tunisiei și Zambiei privind 
modificarea Cartei O.U.A. Comite
tul a căzut de acord să supună sta
telor membre ale O.U.A. un pro
gram propus de președintele Libe
riei, Tubman, în care se subliniază 
necesitatea dezarmării generale, 
precum și utilizarea economiilor 
realizate din bugetele militare în 
vederea, dezvoltării economice și 
sociale. O serie de rezoluții adop
tate în Comitetul politia preconi
zează acțiuni concrete în vederea 
eliberării teritoriilor din Africa 
aflate încă sub dominația colonială.

la Salonic
ATENA 7 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția United Press 
International, surse ale poliției gre
cești au anunțat că miercuri s-a 
produs la Salonio o ciocnire ar
mată între poliție și un număr de 
civili înarmați. Agenția apreciază 
că aceasta este prima ciocnire ar
mată între autorități și elemente 
ale opoziției după lovitura de stat 
militară din 21 aprilie. în cursul 
ciocnirii un civil a fost ucis și u- 
nul rănit. Aproximativ 80 de per
soane au fost arestate după inci
dent.

SA1GON 7 
lea rîului Ly 
localitatea Da Nang, trupele ame
ricane au suferit una din cele mai 
serioase înfrîngeri din ultima vre
me. în numai 48 de ore, relatează 
agenția France Presse, cel de-al 
cincilea regiment al pușcașilor ma
rini a pierdut 114 militari, iar alți 
283 au fost răniți. Unitățile Fron
tului Național de Eliberare au a- 
tacat trupele intervenționiste acțio- 
nînd și din tunelurile săpate încă 
din timpul .războiului cu japonezii. 
Trupele americane au fost lovite 
atît de puternic, îneît comandanții 
lor au folosit toate mijloacele dis
ponibile, printre care și gaze, pen
tru a ieși din situația deosebit de 
grea în care s-au aflat timp de zeci 
de ore. “
(lerile 
luptele

(Agerpres). — în va- 
Ly, în apropiere de

Prin amploare și prin pier- 
înregistrate de americani, 
din valea rîului Ly Ly sînt

Iocasemuite cu cele care au avut 
pe „colina 881“, unde trupele 
S.U.A. suferiseră în primăvara a- 
cestui an una din cele mai grele în
frîngeri de la începerea războiului 
în Vietnamul de sud. Comandan
tul trupelor americane, așa cum a 
procedat și în clipele cele mai gre
le ale luptelor de la colina 881, a 
interzis corespondenților de presă 
accesul în sectorul puternicelor 
ciocniri din regiunea Da Nang — 
transmite A.F.P.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — La 
7 septembrie, la Budapesta a fost 
semnat Tratatul de prietenie, co
laborare și asistența mutuală între 
R. P. Ungară și U.R.S.S. Documentul 
semnat pe o perioadă de 20 de ani 
prevede întărirea și dezvoltarea 
prieteniei și colaborării multilate
rale dintre cele două țări pe baza 
respectării suveranității, egalității 
în drepturi și neamestecului în tre
burile interne ale celeilalte părți. 
Statele semnatare își reafirmă cu 
acest prilej hotărîrea de a colabora 
cu alte state în vederea asigurării 
păcii si securității popoarelor. Des-

fășurțnd o politică de coexistență 
pașni.Că a statelor cu sisteme so
ciale diferite, R. P. Ungară și 
UtR.S.S. vor .depune eforturi pen
tru asigurarea securității și unei 
păci trainice în Europa și stabili
rii unor relații de bună vecinătate 
între stAtele europene. Ele declară 
Că unși din premisele principale 
ale securității europene constă în 
statornicia și trăinicia granițelor 
care s-au format în Europa după 
cel de-al doilea război mondial.

După semnarea tratatului, Jeno- 
Fock, președintele guvernului R. P. 
Ungare, și A. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., au rostit cuvîntări.

Cu același prilej, la Budapesta a 
avut loc un miting la care au luat 
cuvîntul Janos Kadar și Leonid 
Brejnev.

Ieri a avut loc inaugurarea 
celui de-al 73-lea Tirg interna
țional de la Zagreb. La festi
vitatea de deschidere au luat 
parte președintele Iugoslaviei, 
Iosip Broz Tito, Mika Spiliak, 
președintele Vecei 
Federale, Vladimir 
președintele C.C. al 
Comuniștilor din Croația, și 
alți conducători de partid și de 
stat iugoslavi.

Au fost prezenți, de aseme
nea, tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și ceilalți 
reprezentanți ai guvernelor ță
rilor socialiste participant la 
Consfătuirea de la Belgrad.

Vizitatorii prezenți in nu-

Executive 
Balcarici, 
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RIO DE JANEIRO 7. — Cores

pondentul Agerpres, V. Oros, trans
mite : In Brazilia s-a sărbătorit joi 
împlinirea a 145 de ani de la pro
clamarea independenței țării. în 
piața de pe bulevardul „Presidente 
Vargas" a avut Ioc o mare paradă 
militară.

în mesajul adresat națiunii cu a- 
cest prilej de către președintele 
Artur da Costa e Silva se sublinia
ză rolul forțelor armate în apăra
rea suveranității naționale a Bra
ziliei și totodată contribuția lor la 
programul guvernului de dezvolta
re economică-socială în regiunile 
îndepărtate și neexplorate ale țării.

în tot cursul aceleiași zile, în 
parcurile și locurile de recreere 
din Rio de Janeiro au avut loc ser
bări populare.

VARȘOVIA 7 (corespondentul A- 
gerpres, I. Dumitrașcu, transmite): 
„Franța și Polonia pot colabora 
rodnic și contribui eficient la eli
berarea continentului nostru de 
coșmarul războaielor", a declarat 
Edward Ochab, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone, la 
recepția pe care a oferit-o miercuri 
seara în cinstea președintelui Re
publicii Franceze, Charles de 
Gaulle. Vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că pe baza apropierii 
de păreri între cele două țări în 
multe probleme internaționale im
portante, relațiile de prietenie 
polono-franceze pot juca un rol 
constructiv în normalizarea vieții 
Europei, în lichidarea tuturor ră
mășițelor războiului rece, 
rea Europei în 
opuse, a 
este un 
vitabil. 
stant al 
al tuturor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, îl consti
tuie asigurarea securității europene 
pe baza principiului coexistenței 
pașnice între toate statele și; înlo
cuirii blocurilor antagoniste prin- 
tr-un sistem colectiv de securitate. 
Politica Poloniei, a spus președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, este îndreptată spre conso-

declarat 
lucru

Scopul 
politicii

Scinda- 
blocuri militare 

E. Ochab. nu 
necesar și ine- 
principal con- 
Poloniei, ca și

INCIDENTE
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ÎN ORIENTUL

APROPIAT
CAIRO 7 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt militar al R.A.U., 
relatează agenția MEN, a anunțat 
că miercuri noaptea forțele 
izraeliene au deschis focul 
orașului Ismailia și asupra 
lor egiptene din apropiere, 
egiptene au ripostat.

★

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al comandamen
tului forțelor armate izraeliene a 
anunțat că miercuri noaptea, în a- 
propiere de Ismailia, în zona Ca
nalului de Suez, între forțele egip
tene și izraeliene a avut loc tini o 
de două ore schimburi de focuri. El 
a afirmat că incidentul s-a 
după ce focul a fost deschis din di
recția pozițiilor egiptene și 
țele izraeliene au răspuns.

★

AMMAN 7 (Agerpres). — Un co
municat militar iordanian difuzat 
joi informează că în cursul dimi
neții, trupele izraeliene au deschis 
focul cu arme automate ușoare a- 
supra unităților iordaniene aflate 
în regiunea Maghdas, care, la rîn- 
dul lor, au ripostat.

★

«. TEI AVIV 7 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt izraelian a a- 
nunțat joi că în cui sui dimineții, 
forțe iordaniene au deschis un foc 
de arme automate ușoare asupra 
unei patrule izraeliene aflată pe 
malul vestic al rîului Iordan, la 
circa 5 km sud de podul Allenby. 
Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
trupele izraeliene au ripostat

armate 
asupra 
poziții- 
Forțele

produs

că for-

RELATIIIOR Cil S.U.A. $1 ANGLIA
BEIRUT 7 (Agerpres). — Consi

liul de Miniștri al Libanului 
a hotărît miercuri normalizarea re
lațiilor diplomatice cu Statele U- 
nite și Marea Britanie. După cum 
se știe, în urma conflictului mili
tar din Orientul Apropiat, Libanul 
a cerut
celor două țări.

retragerea ambasadorilor

Conferința directorilor în
treprinderilor de navigație 
dunărene participante la Conven
ția de la Bratislava din 1955, care re- 

• glementează unele probleme privind 
navigația pe Dunăre, și-a început lu
crările la Odesa. La conferință parti
cipă delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică. în calitate de 
observatori participă reprezentanți ai 
navigației interesate din Austria, R. D. 
Germană, C.A.E.R. și Comisia Du
nării.

A 31-a ediție a Tîrgului 
de la Bari a ^ost inaugurată ieri 
de președintele Republicii Italia, Giu
seppe Saragat. La tîrg iau parte ex
pozanți din.,38 'de țări, printre care și 
Republică Socialistă România.

„Ziua internațională a al
fabetizării". Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a dat publicității o 
declarație în legătură cu „Ziua inter
națională a alfabetizării", în care este 
stabilită, pentru prima oară, la 8 sep-

Vizita la Paris a 
lordului Chalfont, mi
nistru de stat însărci
nat cu problemele eu
ropene în guvernul 
britanic, a fost învă
luită de presa engle
ză într-o discreție 
neobișnuită, deși 
sirea acestuia pe 
lurile Senei nu a 

. ști tui t o surpriză 
tru nimeni, după 
arată ziarele 
ze. Discreția a fost îm
pinsă pînă acolo îneît 
pretextul oficial al pre
zenței lui Chalfont la 
Paris l-a constituit 
participarea sa la des
chiderea unei mari 
expoziții britanice de 
bunuri de consum. 
Dar toată lumea știa 
că, de fapt, este vor
ba de altceva.

Se subliniază că mi
siunea lui Chalfont se

so- 
ma- 
con- 
pen- 
cum 

france-

tembrie, în baza unei rezoluții a 
U.N.E.S.C.O. Declarata cheamă la 
sprijinirea campaniei mondiale de alfa
betizare, menționînd că 40 la sută din 
populația globului este analfabetă.

Hans Tabor, numit minis
tru de externe al Danemar- 
Cgj, Acest portofoliu a fost deținut 
pînă în prezent de primul ministru 
Jens Otto Krag. Hans Tabor, care a 
reprezentat țara sa la O.N.U.,
mează să-și preia noul post în vii
toarele patru săptămîni.

ur-

Grevă la „Fosă".In noaptea 
de miercuri spre joi au declarat grevă 
peste 150 000 de lucrători ai societății 
constructoare de automobile „Ford“. 
Conducerea societății a refuzat să în
deplinească cererile sindicatului în le- 
gătură cu majorarea salariilor într-o 
manieră care să țină seama de crește
rea productivității muncii și de benefi
ciile societății.

0 delegație a P.C. Fran
cez a sosit la Moscova. De-

înscrie în noua „ofen
sivă europeană", pe 
care premierul Wil
son a declanșat-o ime
diat după întoarcerea 
sa din vacanță, mar- 
cîndu-i începutul prin 
înlocuirea lui Douglas 
Jay, unul din adver
sarii cei mai hotărîți 
ai aderării Angliei la 
C.E.E., la Ministerul 
Comerțului cu Antho
ny Crosland, adept 
fervent al politicii „eu
ropene" a lui Wilson. 
Cercuri politice dina- 
propierea Whitehallu- 
lui au apreciat aceas
tă mișcare drept un 
indiciu 
Wilson 
rît ca 
forțeze 
Londra 
această 
adversarii Pieței 
mune au putut fi în-

că premierul 
este mai hotă- 
niciodată să 

ușa C.E.E. La 
se observa cu 
ocazie că, dacă 

co-

lăturați relativ ușor 
din sînul cabinetului 
britanic, la negocie
rile de la Bruxelles 
lucrurile se vor des
fășura ceva mai greu, 
în capitalele vest-eu- 
ropene nu se ascunde 
faptul că 
grijă a 
Wilson la 
tratative rămîne ati
tudinea Franței. De 
aci, vizita lui Chalfont 
la Paris.

Este semnificativ, 
într-adevăr, după cum 
remarcă observatorii 
occidentali, că turneul 
acestuia prin capita
lele țărilor din C.E.E 
a avut ca primă esca
lă. Parisul.

Există oare elemen
te noi, de natură să 
modifice poziția fran
ceză, p^ care Chalfont 
le-ar fi adus interlocu-

principala 
premierului 

viitoarele

legația este condusă de Georges Frisch- 
mann, membru al Biroului Politic al 
P.C. Francez.

Președintele Antonin No
votny a primit miercuri, la 
Praga, o delegație a armatei popu
lare iugoslave în frunte cu Nikola 
Liubicici, secretar de stat pentru 
apărarea națională a R. S. F. Iu
goslavia — anunță agenția C.T.K.

Animarea procesului Ds- 
btay. Deschiderea procesului in
tentat publicistului francez Regis 
Debray de către autoritățile bolivie- 
ne, va fi din nou amînată. Procurorul 
Consiliului militar, Remberto Irarte 

dezbaterile ar 
sau 12 septem- 
de 7, cum era

Paz, a declarat că 
putea începe la 11 
brie și nu pe data 
anunțat.

sosit joi Pierre 
externe al Bel-

La Belgrad a
Harmel, ministrul de
giei, la invitația secretarului de stat 
pentru afacerile externe al R. S. F. 
Iugoslavia, Marko Nikezici.

torilor săi de la Paris 
în valiza sa diplomati
că? — se întreabă co
mentatorii politici. 
Deși, după cum arată 
agenția France Presse, 
discuțiile cu ministrul 
de externe francez, 
Couve de Murville. au 
avut un caracter pur 
„explorator", în ve
derea „pregătirii" ne
gocierilor de aderare a 
Angliei la C.E.E., se 
pare că dosarul pe 
care Chalfont l-a pre
zentat la Quai d'Or- 
say conținea și unele 
propuneri noi, care ar 
avea ca scop ușurarea 
sarcinii negociatorilor 
britanici la viitoarele 
tratative de la Bru
xelles. După agenția 
citată, Chalfont , ar 
fi fost purtătorul u- 
nor concesii în ceea 
ce privește rolul lnter-

lidarea păcii și destinderea pe plan 
internațional, a cărei primă con
diție este inviolabilitatea frontiere
lor de stat existente în Europa și 
recunoașterea faptelor reale care 
caracterizează actuala situație din 
Germania. Apreciem poziția Fran
ței în problema independenței și 
suveranității tuturor statelor, îm
potriva amestecului în treburile in
terne ale acestora.

Vorbitorul a
Franței 
tele din 
rientul

După 
teniei franco—polone, președintele 
de Gaulle a subliniat că Polonia, 
în frontierele care sînt și trebuie 
să rămînă frontierele ei, și-a ex
primat limpede individualitatea 
națională. în ciuda diferențelor 
care pot decurge din împrejurările 
momentului dat, mai ales dacă a- 
cestea se referă la diferența dintre 
sisteme sociale, totul ne dictează 
apropierea — a spus președintele 
Franței.

De Gaulle a subliniat că pentru 
cele două popoare o cauză comună 
de interes vital este destinderea, 
înțelegerea și, în ultimă instanță, 
colaborarea dintre apusul, centrul 
și răsăritul Europei, al cărei re
zultat poate fi soluționarea pe bază 
de acord a problemei germane. Tot
odată, el a arătat că este important 
dacă cele două țări își vor coordo
na pozițiile față de conflictele care 
zguduie în prezent lumea, în Asia 
de sud-est și în Orientul Apropiat. 
Este vorba de eforturi comune pen
tru ca în primul rînd să se obțină 
încetarea bombardamentelor, a 
luptelor, și evacuarea forțelor străi
ne de pe teritoriul Vietnamului, a- 
poi stabilirea statutului politic in
tern și extern pe baza acordurilor 
de la Geneva din 1954.

apreciat poziția 
în legătură cu evenimen- 
Asia de sud-est și din O- 
Apropiat.
ce a evocat tradițiile prie-

Începerea
tratativelor
oficiale

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — La 
• Palatul Belvedere din Varșovia au 

început joi tratativele oficiale din
tre Edward Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
și președintele Franței, Charles de 
Gaulle. Din partea poloneză la 
tratative participă Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri, Adam Rapacki, ministrul 
de externe, și Witold Trampczyn- 
ski, ministrul comerțului exterior, 
iar din partea franceză ministrul 
afacerilor externe al Franței, 
Couve de Murville.

concesii ?
național al lirei ster-

■ line în cazul aderării 
Angliei la Piața comu
nă. în această ordine 
de idei, specialiști din 
apropierea Ministeru
lui de Finanțe al An
gliei țin să sublinieze 
faptul că, la ultimele 
tratative monetare in- 
teroccidentale, Marea 
Britanie s-ar fi a- 
propiat oarecum „vo- 
lens-nolens" de teza 
franceză, potrivit că
reia este necesar ca 
sistemul dolar-liră 
să fie înlocuit cu eta
lonul aur în relațiile 
monetare interocciden- 
tale.

Problemele care stau 
în fața emisarului 
„european" al lui Wil
son sînt oricum difici
le și în cercurile vest- 
europene domină pă-

rerea că ele nu vor 
putea fi rezolvate a- 
tît de ușor. Cum se 
exprima deunăzi lide
rul laburist Shinwell, 
„tratativele pentru in
trarea Angliei în Pia
ța comună vor cunoaș
te cel puțin doi ani 
de tocmeli înverșu
nate".

Ultimele știri anun
ță că lordul Chalfont 
și-a încheiat între timp 
și vizita la Bonn, îna- 
poindu-se la Londra. 
La Bonn se relevă că 
guvernul vest-german 
i-a dat oaspetelui bri
tanic asigurări că va 
sprijini inițierea rapi
dă a negocierilor de 
fond privind aderarea 
Angliei la Piața co
mună.

Șerban BERINDEI

UN COMUNICAT DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU LA BELGRAD

N. PLOPEANUAL DIRECȚIUNI!p. C. ITALIAN
ROMA 7 — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmi- 
>e : Miercuri a avut loc o reuniune 
a Direcțiunii Partidului Comunist 
italian, desfășurată sub președinția 
lui Luigi Longo, secretar general al 
P.C.I. în comunicatul dat publici
tății la sfîrșitul reuniunii se spune, 
printre altele, că acum, mai mult 
ca oricînd, este esențială și urgentă 
acțiunea tuturor forțelor democra
tice și chiar angajarea guvernului 
pentru încetarea bombardamente
lor americane asupra R. D. Viet
nam și pentru restabilirea păcii în 
Orientul Mijlociu. Trebuie să fie 
înlăturată amenințarea războiului 
atomic și în acesr sens este nece
sară încheierea unui tratat de ne- 
proliferare, spre a se deschide ca
lea unui regim de coexistență paș
nică.

Comunicatul subliniază „necesi
tatea unei noi politici externe ita
liene și a stabilirii locului pe care-J 
ocupă Italia pe arena politică in
ternațională, de deplină autonomie 
față de Statele Unite". în preajma 
reluării activității parlamentului 
italian, aceste acțiuni trebuie să 
fie strîns legate de cele desfășurate 
în vederea apărării intereselor oa
menilor muncii, pentru progresul 
economic și social al țării.

măr mare au putut constata 
că față de ediția anterioară 
s-au produs schimbări in zona 
in care .e amplasat Tîrgul; au 
fost ridicate noi pavilioane, 
suprafața de expunere s-a ex
tins, ajungtnd in prezent la 
180 000 metri pătrați. La actua
la ediție participă 1 215 firme 
și întreprinderi din Republica 
Socialistă Federativă Iugosla
via, precum și aproape 5 000 
de expozanți din 56 de 
printre care și România.

în cadrul 
mâniei, cu 
1 300 m pătrați, sînt 
instalații de foraj, 
unelte, mașini pentru 
t.ria lemnului, pentru industria 
textilă șt de construcții, pom
pe, utilaje și aparataj electro
tehnic, tractoare, produse chi
mice, substanțe farmaceutice, 
produse și derivate de petrol, 
peste 100 tipuri de rulmenți, 
bunuri de consum.

Președintele Tito și 
conducători de partid 
stat iugoslavi au

țări

Ro-
de

pavilionului
<• suprafață 

expuse 
mașini- 
indus-

ceilalți 
și de 
vizitat 

pavilionul românesc, fiind in 
timpinați de Aurel Mălnășan. 
ambasadorul României la Bel
grad, și de Dan Georgeacopol, 
directorul pavilionului. Oaspe
ților le-au fost prezentate ex
ponatele. Președintele Tito s-a 
interesat de producția și per
formanțele unor instalații și 
mașini unelte produse de in
dustria noastră.

moscova încheierea
1 ■

onor conferințe
MOSCOVA 

Agerpres, N. 
mite: Conferința științifică inter
națională pe tema „Marea Revolu
ție Socialistă din Octombrie și sis
temul mondial socialist", organi
zată la Moscova de către Acade
mia de Științe a U.R.S.S. și Secre
tariatul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, și-a încheiat 
la 7 septembrie lucrările. Timp de 
trei zile, economiști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Iu
goslavia, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea Sovietică 
au prezentat numeroase comuni
cări referitoare la diferite aspecte 
teoretice și practice ale dezvoltării 
și întăririi economiei socialiste, ale 
colaborării economice dintre țările 
socialiste.

7 — Corespondentul 
Cristoloveanu, trans-

★
La 7 septembrie s-au încheiat la 

Moscova lucrările Conferinței ști-

or

fie©
ințifice 
de ani 
damentale a lui Karl Marx — „Ca
pitalul" Conferința a fost organi
zata de Institutul de marxism-leni
nism de ne lîngă C.C. al P.C,U.S., 
institutele de științe umaniste ale 
Academiei de științe a U.R.S.S., 
Școala superioară de partid și Aca
demia de Științe Sociale 
gă C.C. al P.C U S.

La această reuniune 
au participat cercetători
garia. Cehoslovacia, Finlanda, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria, Uniu
nea Sovietică, R. D. Vietnam. Din 
tara noastră a participat Constan
tin Bărbulescu, redactor șef ad
junct al revistei „Analele Institu- ■ 
tului de studii istorice și social- 
politice" de pe lîngă C.C. al P.C.R.

consacrate împlinirii a 100 
de la apariția lucrării fun-

de pe lîn-

științifică
din Bul-

Tokio i O demonstrație muncitorească avînd drept scop revendicativ 
zuirea legislației pentru asigurările sociale

-Git; -
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