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DOLJUL
RĂSPUNDE

INIȚIATIVEI 
TELEORMANULUI

CONSTRUCTORII

Tn hala de electrolizâ a Uzinei de aluminiu din Slatina

COMBINATULUI
SIDERURGICDELflGALATI

GALAȚI (corespondentul „Scin- 
teii") — La 22 Iunie, constructorii 
Combinatului siderurgic de la 
Galați au raportat îndeplinirea, 
cu 10 zile mai devreme, a sarci
nilor de plan pe semestrul I 
1970, la lucrările de construcții- 
montaj, a căror valoare se ridi
că la 454 milioane lei.

Rezultatelor valorice amintite 
le corespund și stadiile fizioe 
realizate la lucrările de con- 
strucții-montaj. Astfel, în primul 
semestru al anului, au fost date 
în folosință : turnătoria de lin- 
gotiere, avînd o capacitate de 
40 000 tone pe an, cu 45 zile îna
inte de termen ; instalația pen- 
trii sporul de 1,7 mc/sec apă 
industrială necesară combinatu
lui siderurgic, cu 60 de zile în a- 
vans față de grafic ; cuptoarele 
nr. 3 și 4 de la fabrica de var 
metalurgic, fiecare cu o capaci
tate de 50 000 tone pe an, au 
fost date în funcțiune cu 280 și, 
respectiv, 246 zile înainte de ter
menul planificat ; de asemenea, 
cuptoarele nr. 23 și 24 pentru 
sporirea capacității de încălzire 
a laminorului slebing s-au dat 
în funcțiune cu două trimestre 
mai devreme decît prevedeau 
graficele.

In ceea ce privește construc
ția laminoarelor de benzi la rece 
și benzi la cald, lucrările se a- 
flă în grafic, constructorii fiind 
hotărîți să-și respecte angaja
mentul luat, de a le da în func
țiune înainte de termenul plani
ficat. Pînă la sfîrșitul lunii iu
nie, se poate obține o producție 
suplimentară de circa 32 mili
oane lei, preconlzîndu-se depă
șirea cu 1,2 la sută a sarcini’, de 
creștere a productivității muncii 
și cu 2 milioane lei economiile 
ce se vor realiza peste sarcina 
planificată.

TEMELIILE UMANE
ALE REFACERII
Brigada de reporteri ai „Scinteii“ transmite 

ASTĂZI—UN ITINERAR AL OMENIEI

1 Străbatem cel mai greu lovit 
’• , cartier din atit de greu încerca

tul Mediaș. Casele — dacă mai pot 
fi numite așa grămezile de moloz de 
pe o serie de străzi — par înșiruite 
pe o linie de foc. Linia „de foc" a a- 
pel. A Tîrnavei, care s-a năpustit pe 
un front larg. Pe la colțuri, citim pe

Vizitele conducătorilor
servesc la cimentarea

relațiilor iraniano-române
> ______________________

Interviu acordat do primul ministru iranian, 
AMIR ABBAS HOVEIDA

— Vă rugăm, domnule prim- 
ministru, să ne spuneți cum 
apreciați apropiatele convorbiri 
dintre șefii de stat ai celor două 
țări 1

— Nu este pentru prima dată, cl 
pentru a doua oară cînd Maiestatea 
Sa Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr întreprinde o vizită în România. 
De asemenea, președintele Nicolae 
Ceaușescu a Întreprins o vizită în 
țara noastră. Sînt cunoscute bunele 
relații dintre 
și credem 
șefilor de

România 
vizite ale 

un 
truc- 
favo- 
legă- 
între

,__ _____ .... avut
bucuria de a fi oaspetele României, 
ca invitat al premierului Maurer. La 
rîndul meu, l-am primit în Iran de 
două ori pe primul-ministru român. 
Cred că aceste vizite servesc la ci
mentarea relațiilor dintre Iran șl 
România.

— Cum pot relațiile între state 
si contribuie la întărirea păcii și 
cooperării intre popoare 7

— Cred că politica de coexistență 
pașnică, pe care o promovează Iranul 
și România, o politică activă de 
dezvoltare a relațiilor între țări 
cu regimuri diferite, cu economii 
diferite, excluzîndu-se orice fel de 
amestec în treburile interne, este ca
pabilă să contribuie la multioilcarea 
unor legături prietenești. Relațiile 
Iraniano-române reprezintă un exem
plu elocvent în acest domeniu. Toate 
țările trebuie să recunoască faptul că 
dezvoltarea și pacea constituie sin
gura bază care poate asigura adevă
rata fericire a tuturor, indiferent de 
rasă și concepții politice.

— Tn arest context, v-am ruga 
si definiți constantele politicii 
externe iraniene.

— Politica externă a 
ea țel de bază întărirea 
țel naționale. Totodată, 
răm — și acționăm In acest sens 
că toate conflictele ar trebui să fie 
reglementate în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite. Toate comunicatele 
comune romăno-iraniene, publicate în 
urma vizitelor la înalt nivel, au ex
primat ideea independenței naționale 
și au reafirmat principiile de politică 
externă ale României și Iranului.

— Avînd în vedere rezultatele 
obținute de țara dumneavoastră 
în economie, v-am ruga să ne 
vorbiți despre principalele di
recții de dezvoltare in acest do
meniu.

Iran și 
că aceste

v___  stat, prezentind
deosebit interes, s-au dovedit 
tuoase pentru relațiile noastre,

• rizînd și stimulînd dezvoltarea 
turilor economice, culturale 
cele două țări. Personal, am

Iranului are 
independen- 
noi const de-

— Economia Iranului a continuat să 
se dezvolte. Ea a înregistrat anul 
trecut un ritm de dezvoltare ' de 
11,4 la sută, ceea ce reprezintă 
o creștere mai mult decît apre
ciabilă. în ce privește industria, 
ritmul de dezvoltare este acum și 
mai înalt. La rindul ei, agricultura 
începe să cunoască un pyoces de ra
pidă modernizare. Cred că românilor 
le sînt cunoscute bine asemenea pro
cese, cu atit mai mult cu cit coope
răm intens în sectorul industrial, ca și 
în cel agricol. Noi considerăm că 
economia Iranului se află în plină 
expansiune, o expansiune foarte ra
pidă, ceea ce ne va permite să recu
perăm rămînerea în urmă acumulată 
în trecut. Am reușit deja să ru
pem „cercul infernal" al subdez
voltării. Cunoaștem, pe de altă par
te, că șl economia țării dumnea
voastră a înregistrat progrese foarte 
rapide. Aici, în Iran, am regretat ca
lamitățile naturale care s-au produs 
în România, respectiv inundațiile din 
acest an. Dar eforturile poporului 
român Și ale conducătorilor săi în ve
derea înlăturării pagubelor pricinuite 
au fost cu adevărat eroice și sîntem 
siguri că peste puțin timp consecin
țele acestei calamități vor fi lichi
date.

— Anul viitor, Iranul va săr
bători 2 500 de ani de organizare 

statală. Vă rugăm, Excelență, 
să înfățișați pentru cititorii ro
mâni însemnătatea manifestări
lor consacrate acestui important 
eveniment.

— Fără nici o Îndoială, puține țări 
pot sărbători 2 500 de ani de istorie 
scrisă continuă (cu o monarhie care 
a durat 2 500 de ani). Sperăm'ca mul
te țări să participe la această sărbă
torire. Pentru noi, iranienii, aniver
sarea demonstrează încă ceva : uni
tatea de limbă, de gîndire — simbo- 
lizînd, totodată, 2 500 de ani de uni
tate in ceea ce privește atașamentul 
intim al națiunii față de Ideile păcii. 
Vă reamintesc că, acum 2 500 de ani, 
Cirus cel Mare a elaborat prima de
clarație a Drepturilor omului. In pre
zent,. mai importantă decît perfor
manța aselenizării primului om pe 
Lună este situația omului simplu de 
pe Pămînt. Trebuie acționat pentru 
acest om de pe Pămînt. Și țelurile 
activității noastre de conducere a sta
tului, sub egida Suveranului Iranu
lui, sînt tocmai de a ridica bunăsta
rea acestui om. Știm că istoria este 
făurită de oameni ; istoria are un 
sens pe care-1 dau înșiși oamenii,— 
și noi dorim înainte de toate pace, 
securitate și bunăstare în lume.

Interviu consemnat de 
Aurel DUMITRESCU

plăcuțele albastre : str. Aurel Vlaicu, 
str. Traian Vuia, Intrarea Aviației. 
Nume care simbolizează cutezanța. 
Zborul. Iar acum — locuri cu aripile 
frînte.

în anumite ore ale zilei însă, trep
tat, imaginea aceasta se estompează 
parcă, dominată de un alt tablou : 
oamenii se întorc de la muncă, din 
locurile unde efortul lor sporit se 
dăruiește efortului general de norma
lizare, și-și fac de lucru în perime
trul restrîns al curții, al casei. Se 
demolează, se curăță, se stivuiesc ma
teriale. Fiindcă viața își are legile ei. 
Acolo unde, la o zi-două după de
zastru, intilneai fețe împietrite de 
durere, lacrima aceea grea și de 
neuitat, întîlnești acum chipuri în
cordate de efort, auzi dialoguri gos
podărești, cite o glumă.

— Nu știu ce m-aș fi făcut fără 
ajutorul unor tovarăși de-ai mei — ne 
mărturisește sudorul Emil Vumvulea, 
de la „Automecanica". îndată după 
ce au trecut apele, au venit să mă 
ajute la scoaterea grinzilor, molozu
lui, a cărămizilor din fosta mea casă. 
Singur n-as fi scos-o la capăt multă 
vreme. Dar dacă ar fi să le mulțu
mesc acestor oameni, aș face-o întîi 
de toate pentru că. lucrînd alături de 
ei, mi-au scos milul ce mi se adu
nase în suflet. Poate că nici nu și-au 
dat seama.

Notăm numele lor : Vili Stimea șl 
Mihai Gherhan — tinichigi, loan 
Boariu — lăcătuș.

Nu l-am găsit ..acasă" (astăzi cîte- 
va stive din tot ce a fost) pe învă
țătorul loan Oros, de pe str. Traian 
Vuia. Era la școală, în comuna Blă-

jel. Vecinii însă ne-au povestit cum 
i-au sărit în ajutor cooperatorii din 
Blăjel. Multe alte asemenea episoade 
anonime, de întrajutorare, înregis
trează cronica fiecărei străzi. Pe stra
da Podului (podul de peste Tîrnava 
— unde e lesne de închipuit ce a fost 
în acele zile 1) îi întîlnim trebăluind 
prin curte, uscindu-și cite ceva din 
lucruri, pe șoferul Ștefan Dragoș și 
soția sa, Cornelia.

— Am fost de două ori loviți : casa 
asta în care stăm cu chirie și o alta, 
a noastră, unde înălțasem abia doi 
pereți. Trebuie să ne refacem. Am 
simțit și

— Dar 
norocire,

Sîntem priviți cu o uimire ameste
cată cu reproș. Și astfel, descoperim 
un fapt din acelea despre care se zice 
că fac de prisos orice comentariu. 
Colegul de tură al lui Dragoș, Ale
xandru Vulcan, cu care „împarte" 
autobuzul nr. 31 Sb. 1413, pe ruta 
obișnuită, Mediaș—Copșa Mică, după 
ce a aflat de năpasta abătută asupra 
lui Dragoș, a făcut hîrtie scrisă că
tre directorul autobazei, cerînd să 
preia pentru cîteva zile și tura celui
lalt. De asemenea, în caz că Dragoș 
își va lua concediu de odihnă, el ar 
dori să lucreze în schimb, urmînd ca 
banii cuveniți să fie vărsați în Contul 
2 000. Devenea limpede reproșul din 
privirile lui Dragoș.

Victor VANTU 
Constantin PRIESCU 
Viorel SALAGEAN

ajutorul altora.
dacă alții ar fi fost tn ne- 
ce ați fi făcut 7

(Continuare în pag. a Il-a)

In ziarul de azi
o Ucenicii și ucenicia în cooperativele meșteșugâ* 
rești ® Pe fiecare palmă de pămînt - lucrări de în
treținere la timp și de bună caiitate I © Trei oameni 

la două sarcini

ANUNJIND CĂ IMPORTANTE CANTITĂȚI DE PRODUSE 

AGRICOLE VOR FI LIVRATE SUPLIMENTAR 

LA FONDUL CENTRALIZAT AL STATULUI

Tn efortul unit, eroic al întregului nostru popor pentru 
diminuarea pagubelor provocate de calamitățile naturale 
din acest an, contribuția țărănimii cooperatiste din jude
țul Dolj s-a remarcat din plin prin ample acțiuni de aju
torare a zonelor sinistrate cu cantități însemnate de pro
duse agroalimentare, obiecte de îmbrăcăminte și bani, prin 
întreaga sa solidaritate frățească cu populația lovită de 
gravele consecințe ale inundațiilor. Acesta a fost numai 
începutul unei angajări totale, pline de abnegație și ne
țărmurit patriotism, în lupta desfășurată pe mai departe 
pentru refacerea țării, pentru compensarea pierderilor, 
pentru asigurarea condițiilor necesare dezvoltării în con
tinuare a României socialiste. Cei peste 250 000 de țărani 
cooperatori din județul Dolj și-au înzecit eforturile pentru 
a da țării, în acest an de grele încercări, mai multă pîine 
peste plan, mai multă carne și mai mult lapte, mai multe 
legume și fructe, de a nu precupeți nici un efort pentru 
a smulge pămîntuiui mai multe roade și a valorifica la 
maximum întregul potențial economic al cooperativelor 
de producție.

Tn contextul acestei însuflețiri creatoare, generată de 
cele mai fierbinți, sentimente patriotice, .chemarea coo
peratorilor din județul Teleorman — vibrant mesaj 
transmis întregii țărănimi cooperatiste din țara noastră, 
a produs un puternic ecou și a fost primită cu una
nimă aprobare și de către membrii celor 209 coopera
tive agricole de producție din județul Dolj.

In discuțiile de la om la om, în adunările pe brigăzi 
șl în adunările generale ale cooperativelor, oamenii sate
lor doljene au căutat soluții rodnice, au făcut calcule 
economice, reînnoindu-și angajamentele de a produce mai 
mult, de a-și spori cota de participare la formarea 
fondului de produse agroalimentare al statului. In ace
lași timp, conșlienți că fiecare kilogram de produse vîn- 
dute în plus statului, este menit să contribuie la o mai 
bună aprovizionare a populației și îndeosebi a celei din 
zonele sinistrate, țăranii cooperatori au hotărît ca, din 
cerealele prevăzute a li se repartiza la norma con
vențională, să vîndă statului importante cantități de pro
duse.

Pe. baza hotărîrilor luate în adunările generale, Con
siliul uniunii județene Dolj al cooperativelor agricole de

angajează In numele țărănimii cooperatisteproducție se „ . .
din județ, să valorifice, în 1970, la fondul centralizat al sta
tului, peste plan, din producția C.A.P. ți din ceea ce 
revine țăranilor cooperatori pentru munca efectuată, ur
mătoarele cantități de produse :
— 8Tîu a
— porumb
— floarea-soarelul
— sfeclă de zahăr
— legume
— cartofi
— struguri
— orez
— soia
— fasole uscată
— tutun
— in ulei
— lapte

3 300 tone
5 000 
1850

11 000
11 500

300
1 500

135
30

300
140
270

10 000

»»

a»

Pentru îndeplinirea acestor angajamente — noi expresii 
ale înaltelor calități moral-cetățenești ale țăranilor coope
ratori doljeni, ale hotărîrii lor de a contribui la refacerea 
țării și asigurarea hranei poporului — pe ogoarele județului 
se va desfășura o bătălie pentru belșug, mai bine coordo
nată, în deplină unire a științei agrotehnice cu practica 
de producție, într-o masivă mobilizare a întregului poten
țial de forță de muncă și mijloace mecanizate de care dis
pune agricultura Doljului. In acest sens, membrii coopera
tori vor executa la timp și de bună calitate toate lucrări
le, vor utiliza din plin fiecare oră bună de lucru la între
ținerea și recoltarea culturilor, vor asigura o tot mai ju
dicioasă organizare a muncii și o folosire rațională a mij
loacelor mecanizate din secțiile I.M.A.

In acest an va spori și mai mult grija pentru înlătura
rea oricăror pierderi de recoltă, în acest sens acordîndu-se 
o atenție deosebită organizării muncii la recoltat, pregă
tirea spațiilor de depozitare și conservare a cerealelor, le
gumelor și fructelor, astfel îneît să nu se irosească și să nu

(Continuare in pag. a III-a)
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BONN 23 — Trimișii speciali 
Agerpres Mircea Moarcăș și Con
stantin Varvara transmit: In cea 
de-a doua zi a vizitei președintelui

Re- 
Ion

ILUSTRATELE
de imagini,, educativă In gradul cel mai înalt, poate 
așeza față in față prezentul cu trecutul, pretutindeni 
in țară : la Brașov și Galați, la Onești și Porțile de 
Fier, la Oltenița și de-a lungul întregului litpral.

Ilustrata nu este nici pe departe doar un mijloc 
epistolar de a ne transmite unii altora salutări din 
călătorie și vacanță. Ea este și trebuie să fie o ori
ginală gazetă de actualități prin imagini, un cronicar al 
evenimentelor memorabile. Am văzut un set de ilustra- 

faimoasa Expoziție jubiliară din 
un

te color reprezentind 
anul V)06. Am văzut

PICĂTURĂ DE CERNEALĂ

ta.

Dacă In urmă cu nu mulți ani mai aveam încă destule 
motive să ne plîngem de slaba calitate tehnică a ilustra
telor, astăzi acel inexplicabil impas este in mare măsură 
depășit. Ilustratele au devenit mai frumoase, mai vii, 
iar inspirata lor diversificare tematică îți face opțiu
nea mai grațios dificilă. Nu e de mirare că, în această 
circumstanță, chioșcurile unde se vînd ilustrate au de
venit niște mici și excelente expoziții cromatice, ade
vărate palete de culori, locuri de etalare a frumuseți
lor patriei, de propagandă și de cunoaștere, prin ima
gini, a marilor obiective industriale și culturale pe care 
le edificăm. In aceasta 
stă, de fapt, însemnătatea 
primordială a cărților
poștale ilustrate, a acestor 
cronici care fixează in 
imagini o epocă și un 
climat de creație energi
că, fără precedent prin ritmul și amploarea

Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce mai sîntem, 
chiar și intr-o mică măsură, mîhniți și nemulțumiți 7

Mi-a căzut o dată in mină o veche ilustrată repre
zentind Baia Mare. Ea se intitula „Baia Mare in viitor" 
șt încerca naiv să prefigureze orașul peste decenii. 
Erau acolo., un zepelin. un biplan. un balon cu... nacelă 
și niște automobile de tip „Genevieve", umblind pe 
arterele orașului, unde clădirile nu erau mai înalte de 
3—4 etaje Am fost orgolios să observ că imaginația 
editorulut din anul 19'19 al acelei vechi cărți poștale 
ilustrate este infinit lăsată in urmă de portretul actual 
al orașului. Aș relua vechea imagine și, așezînd-o 
intr-un medalion pe o ilustrată de azi reprezentind 
Baia Mare, aș arăta printr-un exemplu simplu și fer
mecător cit ele profundă și caracteristică este preface
rea marelui oraș din nordul țării. Dar această alăturare

alt set reprezentind festivi
tățile dinainte de răz
boi, cunoscute sub 
mele de 
reștilor", 
degeaba 
un set 
prezentind un eveniment 

contemporan cu totul remarcabil cum a fost Expoziția 
„EREN-69", nu găsesc un set reprezentind imagini de 
la primul Festival și concurs international de folclor, 
desfășurat in vara anului trecut și care a culminat prin 
extraordinara și originala defilare etnografică pe marile 
bulevarde ale Capitalei, nu găsesc imaginea atîtor eve
nimente și realizări cu totul și cu totul memorabile.

Ne gindim la sutele de mii de elevi și de oameni ma
turi care sînt colecționari de ilustrate, ne gindim la su
tele de mii de turiști străini, fiindcă, dincolo de produ
sele de artizanat și dincolo de traseele autocarelor 
O.N T., cărțile poștale ilustrate reprezintă unul din cele 
mai populare, mai vii și mai pitorești mijloace de edu
cație din cite însoțesc setea noastră de cunoaștere și de 
frumusețe.

nu- 
„Luna Bucu- 

dar iată, caut 
și nu găsesc 

de ilustrate re-

Petru VINTILA

în timpul convorbirilor

Consiliului de Miniștri al 
publicii Socialiste România, 
Gheorghe Maurer, în Republica
Federală a Germaniei au avut loc 
o serie de vizite și întrevederi. 
Astfel, în cursul dimineții de marți, 
președintele Consiliului de Miniștri 
a făcut o vizită președintelui Bun- 
destagului R.F.G., Kai Uwe von 
Hassel. Cu acest prilej, au fost e- 
vocate însemnătatea contactelor 
directe între factorii politici de 
răspundere din diferite țări pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă, 
precum și rolul și contribuția par
lamentelor în acest sens.
* Intr-o declarație acordată trimi
șilor speciali Agerpres, președin
tele Bundestagului a apreciat că 
schimbul de păreri avut cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
român s-a desfășurat» într-o am
bianță cordială. Am reînnoit, a 

spus domnia-sa, invitația pe care 
a făcut-o predecesorul meu ca o 
delegație parlamentară română să 
viziteze Republica Federală a Ger
maniei.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a fă
cut apoi o vizită președintelui ad- 
interim al Republicii Federale a 
Germaniei, dr. Franz-Joseph Ro- 
der, președinte al Consiliului Fe
deral.

La sfîrșitul întrevederii, într-o 
declarație pentru presa română, 
președintele ad-interim al R.F.G. 
• spus: „Consider că vizita pre-

țedintelul Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, constituie o 
contribuție de valoare la adincirea 
și diversificarea raporturilor de 
colaborare reciproc avantajoase 
dintre cele două țări. Doresc să 
folosesc și acest prilej pentru a-mi 
exprima sentimentele de deplină 
compasiune față de populația a- 
fectată de calamitățile naturala 
abătute asupra țării dv.**

Tot marți dimineața s-au în
cheiat convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, și can
celarul Republicii Federale a Ger
maniei, Willy Brandt.

La Cancelaria Federală cel doi 
șefi de guverne au avut o convor
bire în cursul căreia s-au discutat 
probleme ale relațiilor dintre Re
publica Socialistă România șl 
Republica Federală a Germaniei, 
precum și unele aspecte de interes 
comun ale vieții internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță de cordialitate și înțe
legere reciprocă. ,

La amiază. Ion Gheorghe Maurer 
a luat parte la un dejun oferit în 
onoarea sa de președintele Camerei 
vestrgermane de industrie și co
merț și președinte al Comisiei pen
tru relații economice cu Estul, dr. 
Otto Woiff von Amerongen.

La dejun au luat parte persoa-

(Continuare tn pag. a V-a)
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i faptul!
divers! 
Izbînda ! 
căprioarei

Un automobil, In care se aflau I 
eîțiva medici de la Inspectară- I 
tul sanitar al județului Neamț, . 
se Îndrepta cu viteză spre Bicaz. I 
Deodată, In fața lui a sărit o I 
ciută. O frină bruscă și '■ăpri- 
oara înspăimîntată a sărit în I 
lacul hidrocentralei Pîngărați. I 
După ce a străbătut aproape doi I 
kilometri, a ieșit pe celălalt mal, ■ 
epuizată de efort. Aici însă, un I 
alt accident. S-a repezit la ea o | 
haită de dini, care, după o apri- 
gă luptă inegală, au doborît-o I 
la pămînt. Dar inspectorii sâni- | 
tari, care-i urmăriseră cursa pe 
malul lacului, i-au venit în aju- I 
tor. Au pansat-o și au transpor- I 
țat-o la stațiunea de cercetări | 
biologice, geologice și geografice . 
din Pîngărați, unde căprioara se I 
află acum în convalescență.

Brigada | 
f,ad-hoc“

Există la Uzina de mecanică 
fină din Sinaia cițiva tineri care, I 
curioși din fire, se străduiesc să I 
afle in fiecare zi cit mai multe 1 
„secrete" din viața întreprinde- I 
rii. După ce le află, ei le și păs- I 
trează pentru a nu le servi celor | 
interesați decit la ...momentul . 
oportun. Pe baza noutăților cu- I 
lese de la toate locurile de mun- I 
că, tinerii respectivi, constitulți 
in brigada „ad-hoc“, pregătesc I 
in taină cuplete, cintece sau mici I 
schițe satirice cu care apar apoi 1 
in fața celor direct... interesați. ■ 
„Intr-una din zile — ne mărtu- I 
risea șeful secției mecanică 1 — I 
într-o pauză de prinz, brigada . 
artistică și-a făcut apariția și la I 
noi. Ne-am strins cu toții in | 
jurul ei și spectacolul a fost 
pentru mulți destul de ustură- I 
tor". De atunci insă in secția I 
mecanică 1, ca șl in alte ateliere I 
pe. unde a trecut brigada, numi- ■ 
rut celor ce nu-și supravegheau I 
tot timpul mașinile sau intirziau | 
de la program a scăzut, iar re- 
tultatele în producție sint mai I 
bune. De unde se vede incă o I 
dată că surprizele servite la timp 1 
sint de efect. |

Doar pentru ■ 
organiza- 
tori ? I

Sarcinile ce au revenit 
cooperației meșteșugărești 
in primii patru aui ai 
cincinalului au fost rea
lizate și depășite la toți 
indicatorii. Cu același bilanț 
pozitiv s-au încheiat șl lu
nile scurse de la începutul 
acestui an. Obținerea unor 
asemenea rezultate a fost 
posibilă și ca urmare a fap
tului că în prezent coope
rația meșteșugărească dis
pune de cadre bine pregă
tite, capabile să iacă fa|ă 
cerințelor exigente ale pro
ducției, ale deservirii popu
lației. Astăzi, nouă din ze
ce muncitori cooperatori 
sint calificați. Din cadrele 
calificate, un sfert au pri
mit atestarea in ultimii 
cinci ani, majoritatea pre- 
gătindu-se prin ucenicie sau 
practică la locul de muncă.

— Cu toate acestea, ne-a 
declarat pentru început to
varășul Dumitru Simulescu, 
vicepreședinte al UCECOM, 
mai există sectoare de acti
vitate în care continuă să 
se manifeste o nevoie acu
tă de cadre. Dacă în sectoa
rele de frizerie, coafură, 
mobilă ș.a. dispunem de un 
efectiv suficient, nu același 
lucru se întîmplă în con
strucții, reparații de obiec
te de uz casnic, auto, în co- 
jocărie, tăbăcărie etc., defi
citare încă sub aspectul nu
mărului de meseriași. A- 
cesta și este unul din mo
tivele pentru care terme
nele stabilite pentru o se
rie de lucrări comandate de 
populație sînt mari, calita
tea execuției lasă uneori de 
dorit, în unele 
fuză de către 
crări solicitate 
etc. Asemenea 
mai frecvente 
de sezon și provoacă, fără 
îndoială, necazuri popu
lației. pe care, sincer vă 
spun, am dori să le lichi
dăm cit mai grabnic.

cazuri se re- 
ateliere lu
de populație 
situații sînt 
în vfrfurile

— Ce cauze credeți ci au 
generat 
faptul că 
însemnat 
simte un 
riași ?

această situație, 
intr-un număr 

de profile se re- 
deficit de mese-

riei de radio-T.V., celei de 
mecanici auto, unde se re
simte nevoia unei rețele de 
școli mult mai dezvoltate.

— Cum concepețî rezol
varea acestor probleme 
pentru perioada imediat 
următoare și în perspec
tivă ?

— în prezent sînt în curs 
de calificare aproape 25 000 
de tineri care vor comple
ta treptat, pe măsura absol
virii formelor de pregătire, 
o parte din nevoile actuale.

— întocmite la nivelul u- 
niunilor județene și 
UCECOM — privind dezvol
tarea activității de deservi
re în perioada 1971—1975. 
Printre elementele princi
pale ce au constituit funda
mentul cifrelor de plan se 
situează sarcina ce revine 
cooperației meșteșugărești 
de sporire a prestațiilor de 
servicii (cu 62,1 la sută), a 
producției marfă (cu 61.3 la 
sută), a productivității mun
cii (cu 30,3 la sută), S-a a- 
vut totodată în vedere de-

UCENICII
și UCENICIA
în cooperativele

meșteșugărești
Convorbire cu Dumitru SIMULESCU,

vicepreședinte al UCECOM

are cooperația confirmă că 
formele cete mai eficien
te de instruire, la majorita
tea meseriilor, sînt uceni
ca și practica la locul de 
muncă. De cînd am primit 
dezlegarea pentru folosi
rea acestor forme de pre-z 
gătire, ne-am axat în prin
cipal pe ele. Dintre tinerii 
care se pregătesc în pre
zent, de exemplu, aproape 
90 la sută sînt ucenici.

Datorită avantajelor pe 
care le oferă — și ca urma
re a faptului că spațiile de 
cazare în școli rămin în 
viitorul cincinal sub nece
sar, deși sînt prevăzute 
pentru investiții școlare 
peste 50 milioane tei — 
vom dezvolta și mai mult 
ucenicia și practica la locul 
de muncă.

Ne preocupă totodată gă
sirea unor forme mai po
trivite de întărire și creș
tere a răspunderii instruc. 
tarilor de practică, a șefilor 
de unități, întrucît puncte
le noastre de lucru sînt fă- 
rimițate, dispersate terito
rial și de aici posibilitățile 
reduse de control asupra 
felului în care se pregăteș
te viitorul meseriaș, asu
pra modului în care este 
el supravegheat, îndrumat și 
ajutat de cei ce au aceas
tă sarcină. Vom acționa 
totodată pentru ca jn coo
perative să se respecte nu
mărul de ore afectate in
struirii practice, programe
le de școlarizare, astfel in
cit ucenicii să capete o bază 

Si

ACCIDENTELE
DE MUNCĂ

Un dram de
si un car de

*

hazard
neglijență

Zilele acestea, Uniunea coope
rativelor meșteșugărești din Ca
pitală a deschis în Calea Moși
lor nr. 122 o expoziție de arti
zanat. Exponatele sint originale, 
interesante, dar... nu vă grăbiți 
să le vedeți, întrucît expoziția 
este cu desăvîrșire închisă pen
tru public. Zice-se că ea ar avea 
doar un caracter strict informa
tiv pentru reprezentanții coope
rativelor și ai magazinelor de 
specialitate. Unii vor să știe ce 
și cit să producă, iar alții ce și 
cit să pună în vînzare. întîl- 
nirea pare, într-adevăr, oportu
nă. Ne întrebăm însă în ce mă
sură va fi și utilă, atîta vreme 
cit, după toate calculele ce se 
fac cu acest prilej, opiniile cum
părătorilor rămîn în continuare 
o ...necunoscută ! Ce ar avea de 
pierdut organizatorii dacă ar în
cerca să rezolve această necu
noscută chiar prin intermediul 
unor astfel de expoziții ?

Revederea
Împrejurări deosebite ale 

ții o despărțiseră pe Elena 
luță din București, strada

tde- 
Bă- 

______________  , Co- 
vasna, de sora sa, Gherghina, 
cind aceasta nu avea nici trei 
ani. Toate încercările ulterioa
re, atît ale ei, cit șt ale mamei 
lor, de a o găsi se dovediseră 
zadarnice. De altfel, informa
țiile pe care le aveau des
pre ea erau foarte reduse. To
tuși, în baza datelor existente și 
verificîndu-se un număr impre
sionant de documente de arhivă, 
ea a fost în cele din urmă iden
tificată. Firește, Gherghina Bo- 
locan, de profesie filatoare la o 
întreprindere textilă, s-a arătat, 
la rîndu-i, dornică să-și cunoas
că mama și sora, de care nici 
nu-și mai aducea aminte. Emo
ționanta revedere a avut loc nu 
de mult la Inspectoratul miliției 
municipiului București.

Mai repede 
acul...

La I.M.A. Hemeiuși (Bacău) 
erau așteptate 8 cositori CPM- 
65. Uzina „Semănătoarea" din 
Capitală le expediase în ziua de 
28 mai a.c. Dar cositorite nu mai 
soseau. Avînd nevoie urgentă de 
ele, destinatarul a început să le 
caute. Cercetările întreprinse pe 
raza regionalelor C.F.R. Iași, 
Galați și București n-au dus 
însă la nici un rezultat. S-a ce
rut sprijinul Ministerului Trans
porturilor și, în cele din urmă, 
cositorite au fost găsite intr-un 
vagon defect în stația București- 
triaj. Zăceau acolo de peste 
două săptămîni și, dacă vagonul 
nu urma să intre în reparații, 
nu era exclus să se găsească 
mai repede... acul în carul cu 
fîn decit ditamai cositorite încă 
neîncercate în iarbă. După cum 
se vede, întîmplarea ne obligă — 
și nu e pentru prima dată — 
să ne întrebăm : de ce se rătă
cesc atît de ușor mărfurile ex
pediate pe calea ferată ? Aștep
tăm ua răspuns cu... adresă 
precisă.

— Consider că cei ce con
duc nemijlocit activitatea 
productivă, de deservire — 
am în vedere în principal 
conducerile de cooperative 
și chiar uniunile județene 
— nu au acordat întotdea
una atenția cuvenită re
crutării și pregătirii cadre
lor, asigurării din timp a 
meseriașilor. Nu vreau să 
scutesc de răspundere nici 
Uniunea centrală, direcția 
de specialitate, direcțiile de 
ramură, care dacă ar fi ma
nifestat o mai intensă pre
ocupare situația actuală 
s-ar fi prezentat mult îm
bunătățită.

Tot atît de adevărat este 
șl faptul că în unele cazuri 
cooperația meșteșugărească 
a fost pusă în fața unor 
sarcini noi, a unor solicitări 
pe care, oricît le-am fi a- 
nalizat din timp, nu le pu
team prevedea. Se mai 
adaugă și condițiile ma
teriale din sectorul de 
învățămînt — clase, inter
nate, laboratoare — care nu 
permit, pentru unele mese
rii, să acoperim în totalita
te nevoite de cadre. Este 
cazul, spre exemplu, mese-

Vom acționa In continuare 
pentru atragerea în coope
rative a celor ce posedă 
cunoștințe de specialitate și 
care — prin examinare — 
fac dovada cunoașterii unei 
meserii. Ne-am propus prin 
planul cincinal — pe care 
de curînd Comitetul e- 
xecutiv al UCECOM l-a a- 
probat — să pregătim un 
număr de cadre dublu față 
de perioada ultimilor cinci 
ani, in peste o sută de me
serii.

— Care a fost concepția 
ce a stat la baza elaborării 
planului ?

— Cunoscut fiind că un 
plan de școlarizare se deo
sebește prin natura sa de 
altele — ceea ce-ți propui 
să pregătești azi se va fina
liza peste 2—3 ani — că el 
trebuie să fie alcătuit intr-o 
viziune largă, de perspecti
vă. care să cuprindă toate 
aspectele ce țin de forța de 
muncă, am considerat nece
sar să fundamentăm planul 
pe o analiză atentă, tigu- 
roasă, care să cuprindă atît 
perioada imediat următoa
re, dar mai ales una ceva 
mai îndepărtată. în acest 
sens, am întocmit un studiu 
de perspectivă pînă în 
1980, concretizînd, distinct, 
sarcinile imediate ale viito
rului cincinal. Separat de 
aceasta am folosit studiile

flcitul actual de cadre, 
în acest fel am stabilit să 
calificăm în viitorii cinci 
ani aproximativ 70 000 de 
meseriași.

— Considerați ci prin a- 
cest plan vor fi acoperite 
in totalitate nevoile de 
cadre ale cooperației meș
teșugărești ?

— Oricum, incomparabil 
mai bine decît pină acum. 
Dar întrucît problema 
se pune diferențiat de la 
o meserie la alta, țin să 
precizez că în urma studi
ilor întreprinse a reieșit 
necesitatea de a acorda în- 
tîietate acelor sectoare 
activitate și meserii 
sînt mai deficitare în 
zent (depanatorii auto, 
dio TV, electrotehnicienii, 
cizmarii, croitorii, cojocarii, 
tăbăcarii, muncitorii în con
strucții), fără însă a negli
ja celelalte sectoare.

— Indicațiile conducerii 
de partid prevăd instruirea 
viitorilor lucrători in prin
cipal in producție, pentru 
a-i familiariza pe tineri cu 
realitățile muncii, pentru a 
facilita procesul de însu
șire a tainelor meseriei. Ce 
măsuri au fost luate pen
tru a se traduce in fapt a- 
ceastă indicație ?

— Experiența și pot spu
ne chiar tradiția pe care o

de 
care 
pre- 

ra-

de cunoștințe teoretice 
practice cit mai solidă.

— Ce alto măsuri se 
întreprinde în sectorul 
cadre pentru 
planului de 
pentru încadrarea unități
lor cu meseriași bine pre
gătiți, care să răspundă tu
turor cerințelor de deser
vire ale populației ?

— întrucît lucrările 
le execută un meseriaș din 
rețeaua cooperației 
de un profil toarte 
diversificat, iar nivelul so
licitărilor diferă de la o 
perioadă la alta, vom pune 
un accent mai mare pe 
sistemul policalificării.

în atenția noastră stă și 
revederea programelor a- 

• nalitice pentru a te îmbu
nătăți, punînd un accent 
mai mare pe pregătirea 
practică.

Mă folosesc de acest pri
lej pentru a mulțumi orga
nizației de tineret, școlilor 
de cultură generală, licee
lor care ne acordă un pre
țios ajutor în îndrumarea 
tinerilor spre cooperația 
meșteșugărească. Fac tot
odată un apel la adresa lor 
de a continua și 
să popularizeze 
noastre, să insufle 
pasiunea pentru 
să-i îndrume 
le noastre.

Prin toate 
care Uniunea

vor 
de 

îndeplinirea 
școlarizare,

către

ce
sînt 

larg,

în viitor 
școlile 

tinerilor 
meserie, 

i unități-
măsurile pe 

Centrală a 
Cooperației Meșteșugărești 
te va iniția — cea mai mare 
parte fiind expuse aici — 
consider că activitatea co
operației se va îmbunătăți 
și mai mult, va crește ni
velul de deservire a popu
lației.

Convorbire realizată de 
Mihai IONESCU
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Rubrică redactată,de : I
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților |cu
„Scînteii"

Spitalul de urgență, secția chirur
gie.

— Am avut un noroc extraordinar ! 
Bine c-am scăpat. Mi-au făcut ope
rația : oasele cotului au fost puse la 
locul lor. Doctorii mai au de fixat o 
tijă. După cîteva luni, o vor scoate 
și gata...

Ascultam cu atenție amănuntele re
latării lui Oprea Vasiloiu, frînghier 
la o unitate de industrie locală din 
Snagov. E fericit că a scăpat numai 
cu atît. Se socotește om norocos. A 
ajutat la încărcarea în camion a 
unor baloturi de materie primă, apoi 
s-a urcat să însoțească transportul. 
A omis un amănunt : să lege balotu
rile. La prima zdruncinătură, s-a 
pomenit aruncat de pe mașină, prin
tre baloturile rostogolite.

— Puteam să-mi frîng gltul, să 
rămîn acolo pe Ioc. Putea să mă 
stîlcească un balot, să-mi rupă toate 
coastele ; ce noroc, ce noroc...

Pleacă omul la lucru sănătos, ajun
ge la Spitalul de urgență și se mai 
bucură că a dat „norocul" peste el ! 
într-un fel, are dreptate. Putea, 
într-adevăr, să fie mult mai rău. Abia 
acum e conștient de pericolul prin 
care a trecut. Dar unde i-a fost gîn- 
dul in clipa în care s-a suit pe 
camion ? Iată o întrebare pe care cei 
mai mulți accidentați de muncă nu 
și-o pun la timpul cuvenit ; ba mai 
mult, unii caută alte explicații, cînd 
vina o poartă, în mod evident, tocmai 
ei.

Gheorghe A. Barbu din Căscioarele, 
(Oltenița), era paznic la un depozit 
de lemne de pe malul Dunării. Cum 
să ajungă un paznic in situația de a 
suferi un accident ? Barbu s-a dus 
să dea ajutor la dezlegarea unui 
cablu cu care fusese legat la țărm 
un remorcher. Ajuns in apropiere, 
o smucitură a cablului întins îl 
pocnește peste picior, gata să i-1 
reteze. De nouă luni se află în trata
ment. Operații, dureri, invaliditate.

— Care-i cauza ? — îl întrebăm. 
N-ai știut că e periculos ?

— Ba da, dar cînd e să te pască 
ghinionul, n-ai ce să-i faci !

Așadar, unul se Socotește norocos, 
celălalt ghinionist. Un al treilea, 
lăcătușul-montor Matei Oprea, pensio
nat pentru invaliditate, a tras altă 
concluzie ; căzuse în golul unei con
strucții, de la o înălțime de șapte
sprezece metri, deoarece nu se asigu
rase dacă podina pe care călca era 
bine fixată ; și omul s-a supărat... 
pe podină :

— Am venit 
tie, dar dacă 
mai lucra la

ȘoferuJ Paleoca Viorel, cit pe ce 
să fie strivit de niște tuburi grele de

pentru o nouă opera- 
m-aș face bine, n-aș 
montaje !

Mangalia-Neptun : noul hotel „Terra

(Urmare din pag. I)

amintiți de a- 
din Sighișoara

n Fără îndoială, vă
■** cel strașnic băiat _ .
— Otto Lurtz — care a salvat zeci de 
oameni, fără să-și mai poată salva 
propriul părinte. Faptul a făcut din — 
pînă atunci — un oarecare muncitor 
de la întreprinderea metalurgică „Ni
covala" un erou în opinia publică. 
Bineînțeles, l-am căutat. Ce mai face 
Lurtz ?

— După moartea soțului, ne spune 
mama băiatului, Otto și cu mine am 
primit teancuri de scrisori din toată 
țara. Pe cei mai mulți nu-i cunosc. 
Dar pe toți i-am simțit lingă noi. Un 
învățător din județul Arad, un fost 
vecin, o studentă dinj Ploiești, elevi 
de la un liceu din județul Tulcea și 
mulți alții. Nu pot să vă spun ce au 
însemnat toate astea pentru noi, în 
zilele după ce l-am pierdut pe tatăl 
lui Otto.

Aici, unde discutăm, într-o locuin
ță provizorie, înmiresmată de bujori, 
se află mobilă, preșuri noi, un dulap 
plin cu haine. Sînt lucruri primite de 
la prieteni, de la centrul de distri
buire a ajutoarelor.

Zilele acestea, Otto Lurtz a început 
să sape temeliile noii case în care se 
va muta pînă la toamnă, împreună 
cu mama lui. Acolo, în noua casă, 
într-un loc anume, într-o cutie, așa 
cum sînt așezate și acum, vor fi păs
trate cu sfințenie scrisorile primite, 
aceste inestimabile mesaje de îmbăr
bătare, mesaje ale omeniei și solida
rității.

Pe Intrarea Aviației, pe str. Vlaicu 
din Mediaș, în frumosul Dumbrăveni 
ca și aici, in burgul sighișorean. lin
gă temeliile pe care te sapă Otto — 
ca pretutindeni pe șantierele recon
strucției intîlnite în calea noastră — 
aripile ce păreau frînte se înalță 
nou.

din

•J — Și copiii dv. unde sînt ?
*’■ — în tabără la Săliște.

Răspunsul scurt, repetat de 
meroși sinistrați din Mediaș, ne 
dreaptă către adresa dată de părinți.

— Aici, ta Săliște, s-a deschis de

nu-
în-

pe cei care 
în mașină,

oxigen, s-a supărat foc 
le-au încărcat neglijent 
dar propria lui bravadă, de a se 
expune inutil pericolului, nu i-a prea 
dat de gîndit. Cu toate acestea, în 
cazul lui, ca și al tuturor celor 
amintiți mai sus, nimeni altul nu 
este vinovat de suferința, de dure
rile pe care le încearcă. într-o zi, ei 
vor deveni oonștienți că 
indisciplina, neatenția de 
mai pot fi răscumpărate 
gretele unei vieți întregi.

Numai într-un singur spital, cel de 
urgență din București, 55 de acci
dentați de muncă au petrecut, în pri
mele cinci luni ale acestui an, peste 
800 zile de spitalizare, au fost supuși 
la numeroase intervenții chirurgicale, 
au urmat tratamente. în medie, fie
care zi a costat statul în jur de 
320 lei.

Statul nu precupețește nici un 
efort material pentru prevenirea acci
dentelor : aproape 1,6 miliarde lei 
s-au cheltuit anul trecut pentru pro
tecția muncii. Zeci și sute de mili
oane de lei se alocă în fiecare an 
pentru mijloace de tehnica secu
rității, ventilație, măsuri igienico- 
sanitare, echipament de protecție și 
de lucru, alimentare de protecție, cer
cetări, proiectări, învățămînt și pro
pagandă de protecția muncii ; 
această sumă reprezintă în medie 
329 lei pe salariat, iar în minerit și 
chimie de trei—patru ori mai mult. 
Cu toate acestea, accidente de mun
că mai au loc. Cu o altă ocazie, am 
analizat cauzele celor care se produc 
din defecte de organizare sau din 
neglijența celor chemați să introdu
că unele măsuri, să vegheze Ia co
recta desfășurare a procesului de 
producție. Dar în cazurile de mai 
sus, care sînt departe de a fi singu
lare, situația este cu totul alta. 
„Propaganda de protecția muncii te 
ajută doar să o cunoști și să îi urmezi 
recomandările și indicațiile, iar mij
loacele de tehnica s ycurității și echi
pamentul — numai dacă le folosești 

— ne spune ing. S. Băilescu, 
protecția 

Bucu-

neglijența, 
o clipă nu 
nici cu re-

cazuri, toate condițiile materiale erau 
asigurate, iar singurul vinovat era cel 
in cauză, iresponsabilitatea crasă de 
care da dovadă. Nu se poate pune 
cîte un inspector în spatele fiecărui 
uituc, neatent sau neglijent, cîte un 
supraveghetor, un observator griju
liu care să se ocupe cu dădăceala. Pe 
de altă parte, însă, nu se poate ad
mite nici ca rolul inspectorului să se 
limiteze la constatarea cauzelor acci
dentelor și la întocmirea unor dosare. 
Or, deocamdată, așa se mai întîmplă. 
Prevenirea, organizarea prevenirii, în 
sensul desfășurării unei activități in
comparabil mai intense și mai eficien
te, de lămurire a fiecărui om al mun
cii că principalul mijloc de a se feri 
de accident este perfecta cunoaștere 
și respectare a normelor de protecție 
a muncii, disciplina — lată ce se 
cere 1 Nu există nici un automat u- 
niversal care să te ferească să calci 
în hău sau să nu pui mîna unde nu 
trebuie, să te îmbrace cu echipament 
de protecție.

Nu numai fiecare accident, dar 
fiecare încălcare, care ar fi putut 
duce la un accident de muncă, ar 
trebui să formeze obiectul unei largi 
prelucrări în cadrul colectivelor res
pective. Pentru aceasta, există orga
nele ajutătoare de protecția muncii, 
la nivelul conducerii întreprinderilor, 
există un larg activ sindical’ a că
rui prezență se face încă prea pu
țin simțită în acest sens, 
ria lor să intervină, este 
de a desfășura o cît mai 
tivitate educativă tocmai
combaterii și eliminării oricăror ma
nifestări de iresponsabilitate care ar 
putea pune in pericol integritatea 
corporală sau chiar viața omului. 
Treaba inspectoratelor este să orga
nizeze, să îndrume și să verifice 
dacă se întreprind asemenea acțiuni, 
care urmăresc crearea unei opinii 
publice de masă, pentru ca orice ac
tivitate productivă, orice serviciu să 
se desfășoare In cele mai perfecte 
condiții de securitate.

Făcînd efortul de a deplasa cen
trul de greutate de la activitățile de 
constatare a accidentelor și cauze
lor lor la cele de prevenire, acțlo- 
nînd și în direcția mobilizării altor 
factori educativi — școala, cinemato
graful etc. — inspectoratele de pro
tecția muncii vor reduce simțitor 
frecvența factorului „hazard", vor 
înlătura „norocul" unora și „ghinio
nul" altora, ca și tragediile umane, 
familiale pe care le provoacă indis
ciplina, sub una din formele ei cele 
mal grave — subestimarea prevede
rilor de protecție a muncii.

Al. PLAIEȘU

Este dato- 
datoiia lor 
intensă ac- 
în sensul

misii i

(Foto : Gh. Vințilă)

corect 
inspectorul-șef pentru 
muncii al municipiului 
rești. Accidentele amintite, cu toate 
durerile lor fizice, invalidități, inclu
siv cheltuielile pe care le provoacă 
societății, sînt generate de ignorarea 
normelor obligatorii, de deficiențele 
de calificare, de indisciplină, de sub
estimarea pericolelor potențiale în 
forma lor cea mai gravă, cînd ele nu 
mai pot fi altfel definite decît ca o 
expresie a iresponsabilității celor 
loviți. Accidentul cu invaliditate re
prezintă numai un aspect ; se pierd 
și vieți, se consumă tragedii fami
liale, de pe urma cărora rămîn vă
duve, orfani ; mor oameni valizi, in 
plină putere, în floarea vîrstei".

Cu circumstanțele unor astfel 
accidente facem cunoștință prin 
termediul dosarelor întocmite 
inspectoratele pentru protecția mun
cii. Cu trei săptămîni în urmă, un 
șofer-electrician a murit electrocutat 
de rețeaua de joasă tensiune, în timp 
ce-1 supraveghea pe electricianul 
care făcea reparațiile. Cum s-a în- 
tîmplat ? El încălcase prevederile de 
protecția muncii : nu a îmbrăcat în
călțămintea și mănușile electroizo- 
lante în clipa cînd șoferul a pus 
mîna pe clanța cabinei, vîrful auto- 
scării a atins firele electrice, iar omul 
a fost omorit pe loc de șocul electric. 
O dramă ireparabilă, consumată in
tr-o singură clipă de neglijență, de 
subestimare a pericolului. Victima 
dispunea însă de tot ce trebuie. Echi
pamentul de protecție se afla în ca
bina mașinii. De nenumărate ori se 
întîmplă ca, în locuri de muncă unde 
este indicat să se poarte casca de 
protecție sau centura de siguranță, 
cei în cauză să renunțe la ele. Dar 
consecințele unor astfel de compor
tări sînt, după cum am văzut, dintre 
cete mai grave.

Realitatea este că, în toate aceste

de 
in- 
de

curînd tabăra școlară pentru copiii si
nistrați din Mediaș. Aproape 200 
elevi între 7 și 16 ani se află în grija 
noastră, avînd asigurată gratuit în
treținerea. pină cînd părinții lor iși 
vor reface casele distruse sau ava
riate.

învățătorul Filip Deoancă ne con
duce prin această oază tihnită ; ca
mere spațioase, cu geamuri deschise, 
în care pătrund flori de salcîm. Pă
turi, saltele, cearșafuri, toatp sînt noi, 
ajutoare primite din Iugoslavia. Bul-

obicei astfel de nenorociri : copil 
printre ruine, răscolind prin mîl, flă- 
mînzi și pradă bolilor. NU. Fiindcă 
un prim cuvînt de ordine pe frontul 
împotriva calamităților a fost : „Sal
vați copiii !“. Acum, după acele zile 
negre, cînd se înalță din nou schele 
și viața își reia, treptat, făgașul nor
mal, grija față de generația viitoru
lui continuă, sub cele mai diferite 
forme.

Cu acest sentiment ne despărțim 
de parcul din Săliște, de sub Munții

care poartă în ele vigoarea celor 31 
de ani. I-a lăsat, cum spune direc
torul, „forța motrice a refacerii".

— Unde locuiți, tovarășe Mun- 
teanu ?

— Pe strada Clujului, nr. 25... Mai 
bine zis, am locuit pînă la venirea a- 
pelor. Acum stau într-un apartament 
pe care l-am primit chiar a treia zi 
după ce am rămas fără casă.

— Cînd ați 6imțit că vi s-a întins 
prima mînă de ajutor ?

— Dar cîte mîini de ajutor s-au

x
TEMELIILE UMANE ALE REFACERII

garia. R. F. a Germaniei, S.U.A., Bel
gia și alte țări. La fel ca și ciocolata, 
compoturile, laptele praf, din care se 
înfruptă, în fiecare zi, copiii sinis
trați. Aici, la Săliște, copiii au în
ceput să ridă din nou, să se simtă ca 
acasă.

— Cum te cheamă ?
— Precup Adrian Gheorghe și 

lntr-a Xl-a.
— Unde locuiești ?
— Acum, nu știu prea bine, 

avut o casă și s-a dărîmat în 
Aud că ne-am mutat la bloc. Mama 
îmi scrie că am primit multe daruri 
de la oameni. Și aici am primit. O 
canadiană cum n-are nimeni I

Printre mulți alți copii, atenția ne 
este atrasă de patru frați, frații Ivan 
— Matei, Tobița, Florica și Aurica. 
Părinții lor sînt muncitori la „Auto- 
mecanica" și la „Drum nou" — uni
tăți din Mediaș. Acasă — mai bine 
zis, adăpostiți la rude — mai au încă 
patru copii. Ce făceau acești copii 
fără ocrotirea părintească pe care 
le-o asigură statul ? Nicăieri în zone
le calamitate n-am văzut imaginea 
zguduitoare pe care o developează de

Cibinului... Un punct pe harta vastă 
a ocrotirii copiilor.

sint

Am 
apă.

zl Portretul omului ne este schițat
■ în cîteva cuvinte de tovarășul 

Fodor Samoilă, directorul Fabricii de 
țiglă și cărămizi din Sighișoara,

— Muncește cu o îndîrjire și voin
ță de fier. Nu știu de unde mai are 
atita putere. Nu s-a odihnit zile și 
nopți. Este unul din oamenii noștri, 
care a pus umărul zi și noapte la 
refacerea fabricii.

Un portret obișnuit. Asemenea lă
cătușului Gheorghe Munteanu, zeci 
și sute de mii de oameni muncesc 
pe linia I a refacerii, cu abnegație 
și dăruire, ceas de ceas. Tăria acestui 
om are însă o explicație aparte : el 
face totul pentru refacerea fabricii 
pentru că, prin ea, prin forța ei, își 
reface propria-i viață, propria casă, 
propriul destin. Apa i-a răpit casa. 
Toate bunurile. Și-a întins urgia și 
asupra copiilor, soției, părinților. Apa 
i-a trimis ochii scînteietori în fundul 
capului, i-a brăzdat chipul. I-a lăsat 
însă tefere brațele tinere, puternice,

întins ! După ce am fost adunat și eu 
din ape, și soția, și cei doi copii, si 
părinții, am simțit un frig tăios, în 
tot corpul. Am avut cîteva clipe de 
inconștiență. N-am știut ce s-a în- 
tîmplat cu mine pînă m-am trezit 
intr-o cameră caldă, la hotel. A doua 
zi am fost îmbrăcat — și eu și ai 
mei — din cap pînă-n picioare. A- 
cesta a fost pentru mine primul aju
tor. Dar au venit apoi toate celelal
te : alimente, casă, loc pentru casă, 
bani, materiale de construcție etc...

— Ce v-a impresionat cel mai mult 
în acele zile ?

— în prima zi după pierderea ca
sei, cînd m-am prezentat la lucru, 
am găsit în vestiar un plic pe care 
scria : „Din partea tovarășilor tăi de 
muncă". Am deschis plicul și în el 
am găsit 1 000 de lei. Știți ce-a în
semnat pentru mine asta ? Am sim
țit că nu sînt singur, că durerea mea 
nu este numai a mea.

Tinărul din fața noastră tace o cli
pă și vedem cum un zîmbet abia per
ceptibil (să fie oare primul zîmbet 
pe chipul lui împietrit ?) îi scaldă 
fața.

— Am să vă mai spun ceva care 
m-a impresionat foarte mult — reia 
el. într-unul din pachetele care mi 
s-au dat pentru cei doi copii ai mei 
am găsit scrise, de o mînă stîngaee, 
cîteva rînduri : „Băiețaș necunoscut. 
Te rog să te joci tu cu căluțul meu. 
Mie o să-mi cumpere tăticul altul. 
Scrie-mi adresa ta, fiindcă vreau să 
fim prieteni".

— Ați rămas și dumneavoastră și 
părinții fără locuință. Cum vă gîn- 
diți să vă refaceți viața ?

— Părinții mei se vor muta într-un 
apartament primit de la stat. Eu 
m-am hotărît să-mi construiesc casa 
pe o stradă mai aproape de fabrică. 
Am și primit lotul pentru construcție,

— V-ați simțit, în aceste zile, un 
om înfrînt ?

— Aș minți dacă nu v-aș spune 
cită durere am 6imțit cînd apele 
mi-au luat casa, totul. Dar înfrînt nu 
m-am simțit nici o clipă. Oamenii 
pot fi loviți, dar niciodată învinși a- 
tunci cind au alături de ei toată țara. 
Pentru mine, odată cu apariția hotă- 
ririi partidului, odată cu primirea a- 
jutorului, casa există, o și văd cum 
arată.

— Care este prima dorință pe care 
ați vrea s-o realizați în zilele urmă
toare ?

— Să contribui, alături de tovarășii 
mei de muncă, la sporirea producției 
de materiale de construcții. Cu mâi
nile mele, cu puterile mele, chiar 
dacă ar trebui să muncesc și ziua și 
noaptea, vreau să ajut și eu recon
strucția țării. Omul e bine să se gin- 
dească la el, dar e -bine să se gin- 
dească și la alții. Transmiteți fami
liilor sinistrate din toâtă țara că pot 
conta pe ajutorul nostru, al sighișo- 
renilor, de a produce cit mai multe 
materiale de construcție. Noi 
poate mai bine decît alții, cită 
are țara de ele.

...Ca să redăm ceea ce, In 
gîndesc atîția și atîția oameni cu care 
am stat de vorbă de-a lungul acestui 
„itinerar al omeniei și solidarității" 
— adesea chiar lingă ruinele proprii
lor case — ar trebui, de fapt, să re- 
transcriem, de nenumărate ori, inter
viul de mai sus.

știm, 
nevoie

esență,

(
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0 ASIGURARE ULA
Printre asigurările practica

te de Administrația Asigură
rilor de Stat se numără și o 
formă de asigurare facultativă 
de accidente, care poate fi în
cheiată de organizațiile socia
liste. Este vorba de acele or
ganizații care, pe baza regle
mentărilor în vigoare, au 
dreptul să-și transporte an- 
gajații cu autovehicule pro
prii. Pentru acoperirea riscu
rilor de accidente ce pot sur
veni în acest domeniu, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat 
plătește, în caz de deces al 
asiguratului sau de invalidi
tate permanentă totală, ivită 
în decurs de un an de Ia pro
ducerea accidentului, cîte 15 000 
lei pentru fiecare persoană 
asigurată. In caz de invalidi
tate
ADAS plătește o parte din 
suma 
funcție 
ditate.

Plata 
— 0,50 
lător (loc) și transport — se 
face de unitatea care încheie 
contractul, pe baza număru
lui de locuri ale autovehiculu
lui, sau pe baza listei de an- 
gajați-călători. Această pri
mă se achită prin virament. 
Ea nu, se recuperează de la 
salariați.

permanentă parțială,

de 15 000 lei, în 
de gradul de invali-

primelor de asigurare 
lei pentru fiecare că-

Cursuri de instruire
pentru cultivatorii

amatori
deîn cadrul Institutului 

cercetări pentru legumicultura 
și floriculture se organizează 
cursuri lunare de instruire 
pentru cultivatorii de ciuperci 
comestibile. Cererile de în
scriere se primesc pînă la data 
de 15 ale fiecărei luni. Cursu
rile se predau la ferma Mogo- 
șoaia, șoseaua Odăile, nr. 8, 
sectorul 8, București. Cei In
teresați pot obține informații 
suplimentare la telefonul 
33.09.61-

*
*
*

*

*
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*
*
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DOLJUL RĂSPUNDE

INIȚIATIVEI 

TELEORMANULUI
(Urmare din pag. I)

se deprecieze nici un bob, din cea mai mică cantitate din 
noua recoltă.

Pentru sporirea producțiilor agricole vegetale se va 
respecta cu rigurozitate numărul corespunzător de udări pe 
întreaga suprafață irigată de 49 000 ha, vom însămînța în 
plus 3 500 ha peste plan în cultură succesivă în vederea re
alizării angajamentelor. La producția animalieră vom asi
gura o temeinică muncă la recoltarea și depozitarea fura
jelor, respectînd în același timp rațiile și normele de igienă 
zooveterinară. întregul efectiv de tineret taurin din 
C.A.P. va fi livrat statului la termenele prevăzute în con
tracte cu o greutate minimă de 300 kg.

Țărănimea cooperatistă din județul Dolj este conștientă 
că munca exemplară pentru realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate constituie o contribuție im
portantă la eforturile generale pentru refacerea și întă
rirea patriei, o nouă expresie a încrederii totale în poli
tica partidului nostru.

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE DOLJ 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE 

DE PRODUCȚIE

SE EXTIND
METODELE MODERNE

DE CONSTRUCȚIE
J
*

î
ț
i

î
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RM. VÎLCEA (de la Petre Dobrescu) : în județul 
Vîlcea, în acest an, trebuie să se dea în folosință 
1 865 apartamente și 96 de obiective social-culturale 
și de industrie locală. Concentrîndu-și eforturile 
spre reducerea duratei de execuție a acestora, între
prinderea județeană de construcții a aplicat pe șan
tiere, începînd cu acest trimestru, cunoscutul proce
deu rapid de lucru, prin glisare. Prin această meto
dă, în mai puțin de două săptămîni, se realizeaz* 
structura de rezistență a unui bloc cu 40 de apar /* 
tamente. Așa cum și-a prevăzut. întreprinderea va 
ridica prin glisare, pînă la 30 octombrie a.c., 380 de 
apartamente. O altă metodă industrială de lucru, 
care constă în înlocuirea cofrajelor din lemn și che
restea cu panouri metalice, plane, universale (cu 
o durată mare de folosire), va fi introdusă începînd 
cu luna august a.c. Termenul de execuție a lucră
rilor se va reduce, în acest fel, la 4 luni, față de 
9—10 luni. în sfîrșit, o ultimă metodă rapidă este 
aceea a utilizării panourilor mari și planșeelor pre
fabricate. în acest caz, execuția unui bloc de 100 de 
apartamente va necesita numai 40 de zile. Primele 
panouri și planșee vor fi produse, începînd din acest 
an, de către fabrica de prefabricate din zona Rîu- 
reni.

c. I

PE FIECARE PALMĂ DE PĂMlNT
LUCRĂRI

Șl
Cu fiecare zi, lucrările agricole se 

amplifică tot mai mult. Aceasta este 
determinată de faptul că, paralel cu 
întreținerea culturilor, trebuie rein- 
sămînțate suprafețele care au fost a- 
fectate de Inundații, iar din această 
săptămînă începe și recoltatul cerea
lelor păioase. Ultimele date centrali
zate la Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii permit să se tragă o con
cluzie cu privire la mersul lucrări
lor agricole de sezon. în primul rînd, 
trebuie arătat că mai există o mare 
suprafață de teren care trebuie în- 
sămințată sau reînsămînțată. în săp- 
tămîna trecută ploile au fost mai pu
țin frecvente, dar au căzut cantități 
mai mari de apă în Cîmpia Crișuri- 
lor, estul Banatului și în alte zone 
unde s-au înregistrat chiar 30—80 li-' 
tri de apă pe metrul pătrat. Din 
cauza noului val de inundații din zi
lele de 13—14 iunie, au fost compro
mise o parte din culturile reînsămin- 
țate în județele Sălaj, Cluj, Satu- 
Mare, Bistrița-Năsăud, Alba etc. Da
torită acestui fapt, cît și ploilor 
căzute in unele locuri, în săptămînă 
care a trecut au fost însămînțate nu
mai 51 000 hectare. întrucît timpul s-a 
încălzit foarte mult, ceea ce favo
rizează procesul de evaporare pe te
renurile unde a băltit apa, este ne
cesar ca. în aceste zile, să fie inten
sificate însămînțările pentru realiza- . 
rea integrală a tuturor suprafețelor.

Obținerea unor recolte mari este 
hotărîtă, in cea mai mare măsură, de 
executarea la timp și la un nivel ca
litativ superior a lucrărilor de în
treținere a culturilor. în cooperat'- 
vele agricole prima prașilă la po
rumb a fost făcută pe 81 la sută din 
suprafețe, iar a doua — pe 35 la 
sută. De asemenea, au fost prășite 
a doua oară 79 la sută din suprafe
țele cultivate cu floarea-soarelui, 81 
la sută din cele cu sfeclă de zahăr 
și 34 la sută cele cu cartofi.

în cadrul raidului-anchetă de față 
am urmărit cum se desfășoară lu
crările de întreținere a culturilor în 
județele Dolj, Bacău și Iași.

In județul Dolj,- culturile agricole 
se dezvoltă frumos. Aceasta se da- 
torește atît executării la timp a se
mănatului, cît și atenției care se a- 
cordă lucrărilor de întreținere. De e- 
xemplu, prima prașilă a fost execu
tată pe toate suprafețele cultivate cu 
porumb, prașila a doua mecani
că a fosț făcută în proporție de 60 
la sută, iar cea manuală — 36 la

SATU-MARE

Totul este subordonat

recuperării grabnice

a producției restante
35 milioane lei pagube materiale, 

24 milioane lei pierderi de producție 
— iată ce a rezultat de pe urma 
inundațiilor la C.E.I.L. Satu-Mare ; 
numai la fabrica de mobilă s-au în
registrat pagube în valoare de peste 
20 milioane lei.

— Cu sprijinul a peste 100 de lă
cătuși și electricieni de la diferite 
C.E.I.L.-uri din țară și printr-o sus
ținută activitate a întregului nostru 
colectiv, am reușit să recondiționăm 
motoarele și utilajele fabricii de mo
bilă, să salvăm o mare parte din 
produse și materie primă — ne-a 
spus ing. Nicolae Haiduc, șeful ser
viciului producție al combinatului. 
Pină la 23 iunie a fost pornit eșalo
nat circa 80 la sută din procesul de 
producție, fiind puse în funcțiune 
secția mobilă artă, sectoarele de croit, 
sectorul zețuit furnire. Aceasta, cu 
toate că, la mijlocul lunii iunie, pro
ducția a fost din nou oprită două 
zile, cînd pericolul unei noi inundații 
a determinat redemontarea a nume
roase utilaje și aparaturi, depozitarea 
lor în locuri ferite de apă.

Vizitînd modernele hale ale fabri
cii de mobilă, am constatat că se de
puneau eforturi intense pentru a 
pune în funcțiune tunelul de uscare, 
care practic n-a fost folosit pînă acum 
mai deloc, datorită unor deficiențe 
de ordin tehnologic. Acum, o echipă 
de specialiști orădeni sînt pe cale de 
a-1 reda producției, astfel că se va 
crea premisa pentru • reducerea Ia 
jumătate a timpului necesar turnării 
peliculei de nitrolac, ceea ce va de
termina o creștere simțitoare a pro
ductivității muncii.

Ne aflăm la secția butoaie 
sectorului de industrializare 
din același combinat. După 
s-a reușit să se recupereze 
parte din materialele duse

stejar a 
Sîngeni 
ce aici 
o mare 

r__  __ de ape,
aproximativ 1 380 000 lei din totalul 
de peste 3 000 000 lei, să se repună 
în funcțiune utilajele la întreaga ca
pacitate, colectivul secției s-a anga
jat să recupereze integral, pînă la 23 
August, volumul producției nereali
zate, care este evaluată la 1 500 000 lei.

Din discuția cu Wilhelm Maior, 
maistrul secției, am reținut că folo
sirea utilajelor la capacitatea maxi
mă constituie factorul esențial pentru 
realizarea angajamentului asumat ; în 
prezent colectivul secției muncește și 
în zilele de duminică. Datorită fap
tului că s-a îmbunătățit aproviziona
rea cu materie primă de calitate su
perioară, fluxul tehnologic se desfă
șoară fără Întreruperi. Totodată, re-

medierile au scăzut sub procentul ad
mis de 5 la sută.

— Cu toate acestea, sîntem con- 
știenți că mai există rezerve pentru 
creșterea producției și productivității 
muncii — ne spune tovarășul Vasile 
Demian, secretarul organizației de 
partid din sectorul butoaie-stejar. Bi
roul organizației de bază a întreprins 
un sondaj și a constatat că sortarea 
materialului lemnos la depozit nu se 
face încă în întregime la nivelul ce
rințelor ; unii muncitori grăbesc ne
justificat efectuarea acestei operații 
de mare însemnătate pentru tot res
tul procesului de producție. De ase
menea, adeseori se descoperă cu în
târziere unele defecte ale produsului, 
ceea ce face inutil, total sau parțial, 
volumul de muncă investit. Asupra 
acestor aspecte am discutat la locu
rile de muncă, dar ele vor constitui 
obiectul apropiatei adunări de partid 
din secție. /

La secția de industrializare Ferăs
trău se produce printre altele cheres
tea de fag, un produs mult solicitat 
la export.

— între măsurile prin care căutăm 
să diminuăm pierderile de producție, 
punem pe prim plan sporirea pro
ducției la export, ne-a spus tovară
șul Petre Ștefănescu, inginer șef care 
coordonează sectoarele de industriali
zare ale combinatului. Ne-am propus, 
de exemplu, să depășim cu aproape 
3 la sută sarcinile noastre de export 
Ia cheresteaua de fag. In acest sens 
s-au întreprins măsuri corespunză
toare : sortarea buștenilor se face cu 
exigență sporită ; pe toate fazele în 
secții desenatorii de modele, pendu- 
lariștii, circulariștii semnalează de
fecțiunile din lemn și le elimină ime
diat.

La capătul acestor rînduri se mai 
cuvine menționat încă un fapt me- 

au distrus 
materiale se conturează tot

cuvine menționat încă ur 
ritoriu : acolo unde apele 
valori
mai pregnant acțiunile de moderni
zare a producției. în curînd, la înce
putul semestrului II, va intra în func
țiune noua secție de butoaie de la 
secția Sîngeni care va avea o capa
citate de 70 000 butoaie anual, cu 
15 000 mai mult decît cea actuală. Tot 
aici este în curs înlocuirea unor uti
laje vechi la sectorul lăzi. O secție 
complexă nouă de lăzi, pentru care 
proiectul a fost definitivat recent, se 
va construi și la secția de industria
lizare Bicsad.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii1

DE ÎNTREȚINERE LA TIMP
DE BUNA CALITATE I
sută. Rezultatele bune obținute în 
desfășurarea acestor lucrări se dato
rase măsurilor organizatorice și teh
nice luate de organele locale de 
partid și de stat vizînd organizarea 
temeinică a muncii în fiecare coo
perativă agricolă. La cooperativa a- 
gricolă din Caraula, porumbul de pe 
cele 950 ha a fost prășit mecanic, de 
două ori, iar acum se face a doua 
prașilă manuală. La floarea-soarelui, 
pe cele 300 de ha s-au făcut cite două 
prașile. Cum a fost posibil ca, în- 
tr-un timp scurt, să se facă un vo
lum de lucrări atît de mare ? „în

șor, Întreaga suprafață contractată 
pentru prașila mecanică la porumb 
a fost efectuată în conformitate cu 
graficele stabilite și cerințele impu
se de stadiul vegetal, al plantelor. 
Pînă in prezent au fost efectuate 
In medie cite 360 ha pe fiecare cul
tivator, I.M.A. Plopșor fiind printre 
întreprinderile de mecanizare fruntașe 
la întreținerea culturilor.

Și în județele Bacău și Iași sînt 
numeroase cooperative agricole in 
care porumbul, floarea-soarelui și 
sfecla de zahăr au fost prășite pe 
mari suprafețe. In comuna Nicolae

Mersul lucrărilor agricole

primul rfnd — ne-a declarat tov. Ion 
Anghel, inginerul-șef al cooperativei 
— printr-o bună organizare a mun
cii s-a asigurat participarea activă la 
muncă a tuturor țăranilor coopera
tori. Zilnic vin la lucru între 700 pină 
la 800 de brațe de muncă. în al doi
lea rînd se știe cu precizie unde tre
buie folosite mijloacele mecanizate și 
unde se lucrează manual. în ce pri
vește calitatea lucrărilor, cînd con
statăm că unii cooperatori execută 
lucrări necorespunzătoare, nu le re
cepționăm pînă ce nu le refac". Și 
în alte unități am întîlnit aceeași 
preocupare pentru executarea la timp 
și de bună calitate a lucrărilor de 
întreținere a culturilor. La coopera
tiva agricolă din Vîrtop, porumbul 
pe cele 940 ha, floarea-soarelui pe 
cele 420 ha se prezintă excepțional 
de frumos, 
mai zile de lucru bune 
nea președintele cooperativei, 
Nuță. Cum am avut 
intrăm pe ogor, mai 
erau buruienile mai 
dreptat toate forțele 
laie. Așa am reușit 
relui să fie prășită de cîte două ori 
atît mecanic, cit și manual, iar la po
rumb să facem acum prașila a doua 
manuală". Uri rol deosebit pentru 
buna întreținere a culturilor l-au a- 
vut și mecanizatorii. în cele 25 de 
cooperative deservite de I.M.A. Plop-

„Noi nu am așteptat nu
ne spu- 

Ilie 
posibilitatea să 
ales acolo unde 
mari, am în
spre acele tar
ea floarea-soa-

Bălcescu din județul Bacău, parcă tot 
satul s-a mutat pe cîmp. Peste 1 200 
de oameni lucrează zilnic la între
ținerea culturilor. Inginerul Dumitru 
ASaftei, președintele unității, ne-a 
relatat că folosindu-se ferestrele din
tre ploi, fiecare oră bună de lucru, 
au fost prășite toate cele 520 hecta
re cu porumb și 230 hectare cu sfeclă 
de zahăr. în prezent se execută cea 
de-a doua prașilă la porumb și a 
treia la sfeclă de zahăr. Avansate cu 
lucrările de întreținere a culturilor 
sînt și cooperativele agricole din Tra
ian; Mărgineni, Secuieni Măgura, 
Tîrgul Trotușului și multe altele.

Aceleași constatări și în județul 
Iași. „Cînd sapa strălucește, recolta 
sporește — ne spunea tov. Ion Zabo- 
rilă, președintele cooperativei agrico
le din Românești, referitor la preocu
parea cooperatorilor pentru prășit. La 
noi, zilnic, lucrează pe ogoare, între 
1 100—1 300 cooperatori și 8 mecani
zatori cu cultivatoarele la prășit". La 
Ruginoasa și în alte cooperative agri-i 
cole din județul Iași am întîlnit a- 
ceeași preocupare pentru întreținerea 
culturilor.

Am subliniat aceste rezultate pen
tru că ele demonstrează că acolo unde 
consiliile de conducere din coopera
tivele agricole, specialiștii din aceste 
unități se ocupă cu răspundere de 
organizarea muncii, de dirijarea mij
loacelor de lucru pe terenurile mai

zvîntate pot fi obținute rezultata 
bune în ce privește executarea la 
timp a prășitului. In contrast, în alte 
unități, suprafețele pe care au fost 
executate lucrările de întreținere sint 
mici, cu mult sub posibilități. Să e- 
xemplificăm cu citeva situații din 
cele întîlnite în județul Bacău, 
cooperativele 
Cleja Pîrjol,
înăbușe în buruieni pentru că n-a 
fost prășit niciodată. La Coțofănești, 
bunăoară, din cele 424 hectare cul
tivate cu porumb au fost prășite ma
nual doar 150 hectare. Prin alte uni
tăți se simte lipsa brațelor de muncă, 
dar nu se iau măsuri în vederea fo
losirii mașinilor. La Urechești, de e- 
xemplu, cinci cultivatoare stau mai 
mult degeaba. în trei zile au rea
lizat doar 39 hectare. La Valea Sea
că, unde mai mult de jumătate din 
suprafața cultivată cu porumb zace 
în buruieni, trei cultivatoare n-au 
mușcat deloc pămîntul. Această situa
ție se datorește atît conducerii I.M.A., 
cît și inginerilor șefi din cooperativele 
agricole care trebuie să răspundă de 
activitatea secțiilor de mecanizare. La 
Livezile, bunăoară, mecanizatorii stă
teau la umbră pentru că nu știau 
unde să lucreze. Mașini nefolosite am 
întîlnit și Ia cooperativele agricole din 
Scorțeni, Răcăciuni, Helegiu și in 
alte unități. în asemenea situații s-ar 
impune desigur un control mai o- 
perativ și eficace atît din partea spe
cialiștilor din unități, cît și a celor 
de la direcția agricolă județeană.

O situație asemănătoare a putut fi 
constatată și într-o serie de coopera
tive agricole din județul Iași și chiar 
din județul Dolj, unde, așa cum s-a 
arătat, lucrările de întreținere a cul
turilor sînt, în general, avansate. La 
cooperativa agricolă din Terpezita, 
județul Dolj, din cele 670 ha însă
mînțate cu porumb mai sînt încă 100 
ha pe care prima prașilă nu s-a fă
cut nici manual. Floarea-soarelui, de 
asemenea, nu se dezvoltă în condiții 
optime din cauză că a fost năpădită 
de buruieni. Timp de patru zile bune 
de lucru, cultivatoarele secției I.M.A. 
nu au fost folosite deoarece nici șe
ful secției și nici conducerea coope
rativei nu s-au îngrijit de... ascuți
rea cuțitelor. O situație necorespun
zătoare în ce privește întreținerea cul
turilor se întîlnește și la cooperati
vele agricole „23 August" și „1 Mai“- 
Băilești. Aici a fost repartizat din 
partea direcției agricole județene 
ing. Constantin Brăgaru, dar primind 
și alte sarcini nu și-a mai găsit timp 
și pentru sprijinirea activității din 
cooperative la întreținerea culturilor. 
Așa se face că în cele două coope
rative amintite, mari suprafețe cu 
porumb și alte plante prășitoare sînt 
năpădite de buruieni. Considerăm că 
nu este suficient ca organele jude
țene să se mulțumească cu reparti
zarea unor cadre tehnice pe centre 
de comune și să primească infor
mări despre modul cum merg tre
burile. Specialiștii direcției agricole 
au sarcina să acționeze concret și 
operativ pentru aplicarea celor mai 
eficiente măsuri menite să ducă 
grăbirea lucrărilor de întreținere 
culturilor.

Din cele relatate rezultă că, 
multe cazuri, rămînerea în urmă 
ce privește executarea lucrărilor 
întreținere se datorește unor cauze 
subiective : neajunsuri în organiza
rea muncii, insuficienta folosire a 
mijloacelor mecanizate și slaba în
drumare tehnică din partea specia
liștilor de la direcțiile agricole. A- 
ceste defecțiuni trebuie înlăturate o- 
perativ pentru ca, peste tot, lucră
rile de întreținere să poată fi exe
cutate la timp și de bună calitate.

La 
agricole din Corbasca, 
Slobozia porumbul se

LA SEMNALELE ZIARULUI

Nistor ȚUICU,
Gh. BALTĂ, 
Manole CORCACI 
corespondenții „Scînteii

Tntrefinerea culturilor la I.A.S. Ograda, judeful lalomija

Să înțelegem că, în

s-a trecut la finalizarea

„Cuir se pot sfărîma 12 000 de a- 
partamente" — se intitula un arti
col publicat în ziarul „Scînteia" din 
26 aprilie a.c. în care se releva tăr 
răgănarea ce se manifestă în dome
niul mecanizării manipulării și tran
sportului cărămizilor, ceea ce are ca 
rezultat pierderi de sute de milioane 
de cărămizi anual. Materialul se ter
mina cu o întrebare adresată celor 
două ministere interesate — Minis
terul Construcțiilor Industriale și 
Ministerul Industriei Materialelor de 
Construcții : cît timp modernizarea 
transportului cărămizilor va mai ră- 
mîne un subiect de discuții sterile, 
un deziderat neîmplinit ?

De la Ministerul Industriei Mate
rialelor de Construcții am primit, sub 
semnătura ing. Silviu Opriș, adjunct 
al ministrului, următorul răspuns : 
„Preocupați de găsirea unor soluții 
economice pentru a mecaniza ma
nipularea și transportul materialelor 
de zidărie de la producător la consu
mator, s-au făcut numeroase încer
cări și experimentări, deoarece în 
funcție de condițiile concrete existen
te la fiecare fabrică, în funcție de 
tehnologia de fabricație. de felul 
mijloacelor și distanța de transport, 
de concentrarea consumului în zonă, 
de dotarea tehnică a fabricii și a 
șantierului, de sortimentul și ritmul

I

studiilor ?

depinde «soluția de pache- 
mecanizare. De toți acești

la 
a

în 
în 
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CONTRASTE
& Ca în proverbul

ca vaca nărăvașă

în
de 
că 
nu

Unitățile agricole din 
județul Ilfov au dez
voltat creșterea vaci
lor cu lapte și sint in 
măsură să livreze 
semnate cantități 
lapte. Din cauză 
preluarea laptelui
este bine organizată, 
cantități însemnate se 
strică. Astfel, in timp 
ce pe piața Capitalei 
laptele este foarte so
licitat și in anumite 
zile se termină la pri
mele ore, în multe u- 
nități agricole acest 
prețios aliment se a- 
crește in așteptarea 
autocisternelor, 
centrul de 
din comuna 
in ziua de 
s-au ridicat 
litri lapte
litri, iar o zi mai tirziu 
nu s-au ridicat alți

1 S00 litri. Tot pe ziua 
de 16 iunie au rămas 
la I.A.S. Belciugatele
2 000 litri lapte, la 
cooperativa agricolă 
Ștefănești 1080 litri, 
iar la centrul Tunari 
cei 960 litri lapte au 
fost ridicați abia seara 
cind era alterat. La 
cooperativele agricole 
Ciorogirla șl Dirvari, 
zile de-a rindul nu se 
ridică laptele și se 
strică in unități,
ceste anomalii, cit și 
altele au făcut ca pla
nul de lapte în județul 
Ilfov să nu fie realizat 
in trimestrul II al a- 
cestui an cu peste 
73 000 hl. Se pare ci 
cei de la I.C.I.L. sînt 
ca „vaca rea care dă 
cu piciorul cind umple 
ciubărul".

A-

La 
colectare 

Mihăilești, 
16 iunie, 
doar 2 500 
din 3 500

o (/n buchet

incomplet
Cînd ai realizat ceva 

dorești cu tot dinadin
sul să-ți etalezi rezul
tatele. Nu-i nimic rău 
în aceasta. Tocmai de 
aceea se organizează 
expoziții și alte mani
festări similare, unde 
cele mai bune rezulta
te sînt evidențiate. De 
cîtva timp, marele parc 
bucureștean Herăstrău 
atrage mii de vizitatori 
care vin să admire mi
ile de flori și alte 
plante de ornament 
expuse aci. Este vorba 
de „Expoflora 
rești 1970". 
prafață de 
își etalează 
frumoase
multe unități și insti
tuții : Administrația 
parcurilor ■ Capitalei, ■ 
întreprinderea hortico

lă „1 Mai", catedrele 
de horticultură și bo
tanică de la Institutul 
agronomic „N. Bălces
cu" și de la Universi
tatea din București și 
chiar diverși cetățeni 
amatori pasionați ai 
florilor. Vizitatorul 
caută și exponatele In
stitutului de legumi
cultura și floricultură. 
Le caută, dar nu le 
găsește. Instituția care 
ar trebui să fie prima 
pe țară în materie de 
floricultură este ab
sentă de la această in
teresantă manifestare. 
A mirat pe mulți, de
oarece secția de flo
ricultură a institutului 
este la Băneasa, cîțiva 
pași de parcul Herăs
trău. Și totuși. absen
tează. De ce ?

lucrărilor 
tizare și 
factori depinde și eficiența economi
că și, deci, oportunitatea aplicării 
sistemului.

Se experimentează în continuare 
diferite soluții, cu scopul de a obține 
pachete de cărămizi rezultate direct 
din procesul tehnologic. Recent, s-au 
făcut încercări la Fabrica de cără
mizi din Urziceni, reușindu-se să se 
transporte pe o distanță de 70 km 
pachete de cărămizi în forma rezul
tată din tehnologia de fabricație. Sis
temul trebuie încă perfecționat. De
oarece reușita acestor acțiuni depin
de nu numai de producător, ci și de 
consumator, împreună cu Ministerul 
Construcțiilor Industriale a fost ela
borat un plan de măsuri pentru ex
perimentarea și extinderea sistemu
lui de manipulare mecanică și în pa
chete a cărămizilor. în același timp, 
am contractat importul a două ma
șini de balotat, cu termen de livrare 
noiembrie-decembrie 1970".

Iată și răspunsul Ministerului In
dustriei Construcțiilor : „Deși în alte 
țări inițiativa de a soluționa manipu
larea pachetizată a cărămizilor, pe 
întregul circuit producător-consuma- 
tor, a aparținut producătorilor de 
materiale de construcții, la noi în țară

această acțiune a fost inițiată de con
structori. In ultimii ani, ÎNCERC a 
prezentat 3 soluții, pentru care a ob
ținut și acordul Institutului de cerce
tări pentru materiale de construcții. 
Introducerea acestor soluții la fabri
cile producătoare a întîmpinăt însă 
multe greutăți. Ele au constat mai 
ales în găsirea modalităților de modi
ficare a unor indicatori economici la 
producător, ca urmare a apariției în 
fabricile de materiale de construcții 
a unor activități noi. Procedeul de 
manipulare, transport și depozitare a 
cărămizilor în pachete libere se apli
că în prezent la întreprinderea de 
construcții-montaj nr. 4 Iași, pentru 
25 la sută din cantitatea ce se apro
vizionează cu mijloace auto.

Pe baza rezultatelor obținute, 
alte 
ve-

procedeul va fi introdus și la 
întreprinderi de construcții. în 
derea urgentării și coordonării ac
țiunilor necesare, conducerea 
nisterului Construcțiilor Industriale 
a transmis conducerii Ministerului 
Industriei Materialelor de Construc
ții propuneri pentru un program co
mun de măsuri privind introducerea 
procedeelor de manipulare, trans
port și depozitare în pachete sau 
palete a mai multor categorii de 
materiale de construcții în tot cir
cuitul producător-consumator".

Se pare că mecanizarea transportu
lui cărămizilor a depășit etapa de 
studiu. Să înțelegem că, în sfîrșit, 
soluționarea acestei probleme — cu 
efecte deosebit de favorabile asupra 
eficienței activității de producere a 
materialelor de construcții, cît și a 
celei de construcții — a intrat în 
faza de finalizare 7

Mi-

cu
inteligență

® In al cui buzunar

se află... silozul?

Altfel, cei care

amă-

de protecție 
paravan de 

în spatele 
pentru ex- 
subterană a

metalică, 
de sîrmă 
pe vatra 
se aco-

ploie- 
„țesut* 
merită

de 
mi- 

a 
nou

aflat 
aces- 
con- 
con-

Și 
protecție 
abatajele 
care se 
în fîșii

Bucu- 
Pe o su

it) hectare 
cele mal 
flori mai

o ...țesuta

Un colectiv de ingi
neri și tehnicieni 
la întreprinderea 
nieră din Ploiești 
pus la punct un
procedeu de lucru în 
abataje. Sistemul spe
cialiștilor prahoveni 
prevede realizarea u- 
nui tavan 
și a unui 
securitate 
abatajului 
ploatarea
zăcămintelor cu front 
lung. Tavanul artifi
cial este confecționat 
din fîșii de plasă me
talică, ce se montea
ză deasupra elemen
telor metalice de sus
ținere a abatajului. 
Plasa servește inițial 
la protecția minerilor 
contra căderilor de 
rocă. Pe măsura avan
sării abatajului, plasa 
de sîrmă și armătura 
metalică de susținere 
se prelungesc în fața 
frontului' de lucru. în 
același ritm se de
montează ultimul rînd 
de armătură 
Astfel, plasa 
cade treptat 
abatajului și
peră cu sterilul care

se prăbușește lent fără 
a periclita viețile mi
nerilor sau bunul mers 
al lucrului. Sterilul 
depus peste plasa de 
sîrmă formează viito
rul tavan al abatajului 
ce urmează a fi des
chis pentru exploata
rea cărbunelui 
mai jos. în felul 
ta, noul tip de 
strucție minieră,
siderat invenție româ
nească, este folosit 
succesiv ca tavan 
paravan de 
pentru toate 
decalate prin 
exploatează 
succesive straturile de 
cărbune. Față de ve
chile procedee, noul 
sistem elimină consu
mul de material lem
nos, realizează o mai 
bună protecție contra 
căderii rocilor, este 
mult mai simplu de 
executat și creează 
posibilitatea recuperă
rii armăturilor de sus
ținere, fiind astfel mai 
ieftin și mai produc
tiv. Specialiștii 
șteni care au 
această plasă, 
toate laudele.

Acum un an, cînd s-a 
desființat întreprinde
rea de construcții și 
montaje nr. 3 din Ca
pitală, o parte din mij
loacele fixe au fost 
preluate de întreprin
derea de construcții și 
montaje nr. 2. Printre 
ele se aflau patru si
lozuri de ciment 
25 tone.
de la I.C.M.-2 
în primire 
verifice însă 
existau în
Mai tîrziu s-a consta-

tat că unul din silo
zuri figurează numai 
în acte. Nici pînă as
tăzi nu a fost găsit. 
Cazul se află în cerce
tarea organelor în 
drept. Dumneavoastră 
nu l-ați văzut pe unde
va ?
l-au pierdut vor trebui 
să-1 caute mal 
nunțit prin... buzunare. 
Așa se procedează In 
cazurile de neglijență 
față dd bunurile statu
lui.

de 
Gestionarul 

le-a luat 
fără să 
dacă ele 
realitate.
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TREI OAMENI
LA DOUĂ SARCIh OMAGIU ELSEI TRIOLET

DEPOSEDATE DE ORICE ATRIBUȚII CONCRETE, COMITETELE ORĂȘENEȘTI
al Ulmului de animație

artei izvorîte

PENTRU CULTURĂ Șl ARTĂ IȘI CAUTĂ UN ROST
de la Mamaia din sensibilitatea lucidă

Actele normative în vigoare stipu
lează foarte exact : comitetele mu
nicipale și orășenești pentru cultu
ră și artă coordonează, îndrumă și 
organizează întreaga activitate cul
turală de pe raza localității în care 
funcționează. La o formulare atît de 
precisă s-ar părea că nimic nu mai 
poate fi adăugat. Și totuși, între ceea 
ce s-a prevăzut teoretic și ce se reali
zează practic din punct de vedere 
cultural, în cele mai multe din orașele 
țării, există un decalaj lesne de con
statat. In ce constă acesta ? Organul 
cultural orășenesc a devenit încetul 
cu încetul o verigă inutilă între 
organele sale ierarhic superioare și 
publicul larg, beneficiarul manifestă
rilor culturale. Situația existentă la 
Pitești, ca și la Oradea, la Tirgo- 
viște, ca și la Cîmpulung, oriunde în 
altă parte a țării, nu ține atît de sti
lul de muncă al fiecărui organ cul
tural în parte, cît de deficiențele 
care se manifestă în însuși sistemul 
de funcționare a acestor comitete. 
Situația este cunoscută ; într-un fel 
sau altul activiștii culturali și-au pu
tut da seama din propria lor expe
riență de problemele apărute. De 
aceea, obiecțiile pe care le formu
lăm au fost alese din cele care au 
revenit cel mai adesea în discuțiile 
pe această temă purtate cu ei.

Că existența comitetelor munici
pale și orășenești pentru cultură și 
artă este mai mult formală, o de
monstrează în primul rînd faptul 
că, treptat, sarcinile lor inițiale au 
fost „amputate", reduse, fragmentate, 
ajungîndu-se la o situație paradoxa
lă : organul se intitulează „munici
pal" sau „orășenesc", dar el nu răs
punde de întreaga viață culturală lo
cală, ci doar de unele aspecte consi
derate, probabil, mai lesne de rezol
vat. De pildă, instituțiile artistice 
profesioniste, deși funcționează în 
municipiu, depind de comitetul ju
dețean pentru cultură și artă. Subor
donarea nu a fost, desigur, arbitrară : 
intenția era de a se asigura o bună, 
o competentă îndrumare, patronare 
instituțiilor culturale respective. Pe 
baza aceluiași raționament nu i-a fost 
acordată comitetului municipal nici 
conducerea muzeelor din centrul de 
județ, a școlii populare de artă etc.

Enumerarea poate fi completată. 
Și in acest caz se naște o justificată 
întrebare : ce instituții mai rămîn în 
competența forului cultural munici
pal ? Să urmărim, spre exemplifica
re, cîteva cazuri concrete.

In Tîrgoviște există un comitet mu
nicipal pentru cultură și artă, con
dus de un președinte cu indemniza
ție lunară. Activitatea metodică din

punct de vedere artistic în oraș și 
în cele 5 comune subordonate este 
asigurată de casa de cultură (cu 4 
salariați de specialitate). Diversele 
manifestări cu cartea, ca și asistența 
de specialitate a tuturor biblioteci
lor (sindicale, școlare, ale coopera
ției) din Tirgoviște este asigurată de 
Biblioteca municipală (avînd și ea 
12 salariați), Comitetul județean 
pentru cultură și artă (prin Casa 
creației populare, Comisia pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice) organizează și el o serie 
de acțiuni în municipiu. Ce rămîne...

ancheta culturală
este de competența organului cultu
ral municipal.

— Ce rămîne este de fapt o acti
vitate formală și se rezumă la a da 
indicații generale, a ține plenarele 
și ședințele de analiză — pune punc
tul pe „i“ prof. Ion Gavrilă, pre
ședintele Comitetului județean Dîm
bovița pentru cultură și artă.

Situații identice pot fi întîlnite și 
în alte localități. La Pitești, trei sa
lariați au (sau, mai corect spus, nu 
au) sarcinile de mai sus, la Cîmpu
lung — doi, la Oradea — trei. Iată 
ce ne spune în acest sens Ioan 
Chira, președintele Comitetului ju
dețean Bihor pentru cultură și artă:

— Sarcinile comitetului municipal 
Oradea pentru cultură și ârtă (în
drumarea bibliotecii și a casei de 
cultură) nu. numai că pot fi preluate 
de organul județean, dar, în bună 
parte au trecut de pe acum in grija 
sa (mă refer la aprovizionarea cu 
cărți și la funcționarea Universității 
populare de pe lingă Casa de cul
tură).

Aspectele prezentate pînă acum 
nu ne interesează numai sub latura 
lor strict organizatorică. Căci altceva 
ni se pare mult mai important. Sar
cina principală a unui organ cultu
ral local este aceea de a realiza prin 
diversitatea activităților inițiate o po
litică culturală fermă, consecventă, 
cu o rezonanță largă în rîndul ze
cilor de mii de locuitori. Or, tocmai 
rolul creator al Comitetelor 
neștl și municipale pentru 
și artă este cel care a avut 
mul rînd de suferit. Neavînd 
nile lor principalele, „pîrghii 
mandă" ale vieții spirituale 
firesc ele au evoluat spre o direcție 
formală, aceea a transmiterii corecte 
a unor dispoziții superioare.

Ideea a fost completată de un alt

orășe- 
cultură 
în pri- 
în mîi- 
de co- 
locale,

/

participant la ancheta noastră, Con
stantin Dinischiotu, președintele Co
mitetului județean Argeș pentru cul
tură și artă.

— Dacă ele ar reprezenta numai o 
simplă verigă intermediară, ar putea 
fi în cel mai bun caz ignorată. Din 
păcate, din pricina decalajului creat 
între obligațiile lor teoretice și posi
bilitățile practice de a le duce la bun 
sfirșit, organele culturale orășenești 
tind să se transforme intr-un fel de 
frîne. De pildă, noi, comitetul ju
dețean, nu putem da unele dispozi
ții, să zicem Palatului culturii din 
Pitești, dacă nu avem asentimentul 
organului... subordonat nouă : co
mitetul orășenesc.

La Oradea situația e similară. „De ce 
trebuie ca multe acțiuni stabilite la 
județ pentru municipiu — se întreabă 
pe bună dreptate loan Chira — să 
treacă și pe la comitetul municipal 
de cultură — așa cum se întîmplă de 
regulă cu programa Universității 
populare, precum și cu tematica 
cursurilor, dezbătute pe rînd atît în 
comisia județeană, cît și în cea mu
nicipală de răspindire a cunoștin
țelor ?"

Rezultă, evident, din opiniile expri
mate, din relatările noastre că, prih 
atribuțiile și posibilitățile sale, co
mitetul orășenesc pentru cultură șl 
artă se dovedește un organism nevi
abil, ineficient, care în loc să ducă 
la simplificarea activității culturale 
duce la complicarea ei inutilă, la 
paralelisme al căror efect păgubitor 
a fost nu o dată subliniat.

Ce ar trebui făcut în această si
tuație ? Interlocutorii noștri au subli
niat că, după o experiență de atîția 
ani, experiență ale cărei concluzii 
este timpul să fie formulate, trebuia 
să se dea răspuns necesității de a se 
defini cu precizie atribuțiile ce revin 
acestor organe culturale locale. Fie 
că este vorba, pur și simplu, de înlă
turarea existenței lor formale, fie că 
se va preconiza menținerea lor sub 
formă obștească, de veritabil îndru
mător și organizator șl vieții spiritua
le din oraș, soluția aleasă va trebui să 
răspundă unei cerințe fundamentale': 
organizarea activității cultural-educa
tive la cel mai înalt nivel. Numai 
astfel aceste foruri își vor do
vedi cu adevărat rostul în spiri
tul recentelor hdtărîri ale partidului 
de a îmbunătăți activitatea în toate 
sectoarele vieții sociale, de a simplifi
ca și a asigura mobilitate și eficien
ță social-organizatorică. O cer înseși 
rațiunile stimulării unei bogate vieți 
spirituale în toate orașele țării.

Radu CONSTANTINESCU

MAMAIA (Corespondentul „Scîn- 
teii"). La Mamaia a avut loc ieri; 
seara deschiderea festivă a celui 
de-al treilea Festival internațional 
al filmului de animație, care se 
desfășoară sub egida Centrului na
țional al cinematografiei, Asociației 
cineaștilor din Republica Socialistă 
România și Asociației internaționale 
a filmului de animație (A.S.I.F.A.). 
Actuala ediție 
alb" — emblema 
se remarcă mai 
te prin larga participare, 
prezenți reprezentanții filmului de a- 
nimație din 30 de țări, din care 26 
s-au înscris oficial în competiție. 
Largul interes al acestei ediții este 
dovedit și de cei peste 60 reprezen
tanți ai presei și radioteleviziunii 
din țară și de peste hotare, prezenți 
aici, la Mamaia. Potrivit programului 
stabilit, în cele 18 proiecții, care vor 
avea loc între 23 și 28 iunie, vor fi 
prezentate în concurs și în afara 
concursului peste 120 filme de ani
mație. Vor avea loc, de asemenea, 
întîlniri, schimburi de opinii pe pro
blemele actuale ale filmului de ani
mație și, in sfirșit, juriul prezidat la 
actuala ediție de Ion Popescu Gopo 
va decerna cei cinci „Pelicani" de 
aur. Marele număr de filme, diversi
tatea realizărilor artistice fac să se 
creadă că juriul va acorda și alte 
premii și mențiuni.

Declarind deschisă cea de-a treia 
ediție a Festivalului filmului de ani
mație de la Mamaia, scriitorul Mircea 
Sîntimbreanu, director general al 
Centrului național al cinematografiei 
și președinte • al festivalului, i-a 
prezentat asistenței . pe membrii 
juriului. Timp de 108 minute, pe e- 
cranul teatrului zde vară din Mamaia 
au fost prezentate apoi filmele de a- 
nimație ,.Pe un perete" (România), 
„Ploaie și soare" (Belgia), „Diavolul 
în biserică (Bulgaria), „Ramon" 
(S.U.A.), „Povestea domnului Kou- 
mal“ (Cehoslovacia), „Orfeu și Iulia" 
(Danemarca), „Bărcuța de hîrtie" 
(Cuba), „Masca morții roșii" (Iugo
slavia), „Copii și mașini" (Anglia), 
„Vis pe aripi" (Ungaria), „Florile dip 
Macadam" (Canada), „Fascinație" 
(România). „Balerina pe corabie" 
(U.R.S.S.), „Jungla" (Brazilia) și „Me
reu obosit" (Italia). Au fost prezen
tate hors ooncours — filmele : „Să
rutări" (România), „Cei cinci" (An
glia), „Intelectualul" (Polonia), „Tur 
de forță" (Franța) și „Om mare" (Un
garia).

Cu prilejul deschiderii festivalului, 
Centrul național al cinematografiei a 
oferit un cocteil în cinstea participan- 
ților.

(A.S.I.F.A.). 
a „Pelicanului 
festivalului — 
întîi de toa- 

Sînt

a scriitoarei militante
și tovarășa mult 
a lui
din viața
a poetului

Aragon a 
pămîn- 
Franței

Înaltă

marilor sale

ani, ochii su- 
n-eostenit, Ies 

cum îi

a eroilor 
tenebros 
legenda

cărui scris despre viață și 
moarte, oricare ar fi fost 
condiția socială 
ei și oricît de 
reportajul ori 
destinului lor.

Personajele Elsei Trip
let îi trăiesc ideile și 
cresc dureros din propria 
ei * conștiință antrenată 
în focarele actualității ce 
explodează și se con
sumă sub ochii noștri în 
virtutea ireversibilului 
timp prezent. Complex și 
multiplu, acest ansamblu

lubiții din Avignon (1942) 
și Prima ciocnire costă 
200 franci (1945 — distins 
cu Premiul Goncourt) și 
pînă la Roza pe credit 
sau la trilogia mai nouă 
a Evului de nylon și la 
Sufletul (roman tradus 
recent și la noi, de Ser
giu Dan), distanța străbă
tută de talentul ei epic 
intre Calul bălan și Calul 
roșcovan (cele două ro
mane despărțite printr-o 
viață de om și nedisimu
lat autobiografice) nu a
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0 Subiect pentru o schiță : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21, SALA PALATULUI — 17,30
(seria de bilete — 3330); 20,15 (se
ria de bilete — 3327).
0 Dreptul de a te naște : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, 
ARENELE ROMANE — 20,30.
0 Aventurile lui Juan : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
0 Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, FESTIVAL
— 9; 12; 15,15; 18; 20,45, GRADINA 
DOINA — 20,30, GRĂDINA CAPI
TOL — 20,15.
0 Jurnalul unei cameriste : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
0 Străinii : REPUBLICA — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 17; 19,15; 21,15, 
BUCUREȘTI — 8,30: 10,30; 12,45; 
14,45; 16,45; 19; 21, GRĂDINA FES
TIVAL — 20,15, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
0 Program pentru copii : DOINA
— 10.
0 Vrăjitorul : DOINA — 11,30;
13,45; 16.
0 Astă seară mă distrez : DOINA
— 18,15; 20,30.
0 Vînătorul de căprioare : FLO- 
REASCA — 10; 15,30; 18; 20,30.
0 Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) : 9;
12,30; 16; 19,30.
0 Sub semnul lui Monte Crlsto : 
FAVORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Răzbunătorul : LUMINA — 9— 
14,15 în continuare; 16,15; 18,30;
20,45.
0 Asterix și Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—17 în continuare.
0 Program de documentare tn 
premieră : TIMPURI NOI — 19—21 
în continuare.
a Misteriosul X din Cosmos : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
0 Afurisitul de bunic : GRI VIȚA
— 10,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Dansînd Sirtaki : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 
20, GIULEȘTI — 18; 20,30.
0 Dragă Brigitte : GIULEȘTI — 
10; 15,30.
0 Adelheid s BUZEȘTI — 15,30.
0 Operațiunea Leontine : BU
ZEȘTI — 18, la grădină — 20,30, 
MOȘILOR — 18, la grădină — 20,30, 
VOLGA — 16; 18; 20,30.
0 Ferestrele timpului : MOȘILOR
— 15,30.
0 24 — 25 nu se înapoiază : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare.
0 Așteaptă pînă se întunecă : 
BUCEGI — 10; 16; 18,15, la grădi
nă — 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
0 Inimă nebună, nebună de le
gat : UNIREA — 15,30; 18, la gră
dină — 20,30.
0 Acțiunea „Vulturul" : LIRA — 
15,30; 18.
0 Freddy șl cîntecul preriei : 
GRĂDINA LIRA — 20,30.
0 Catifeaua neagră : DRUMUL 
SĂRII IC.
0 Jocul care ucide : DRUMUL 
SĂRII — 18; 20.
0 Warlock : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,30.
0 Castelul condamnațllor : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
0 Noapte cu ceață : PACEA — 
16; 18; 20.
0 Răpirea fecioarelor > CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
0 My fair lady :
15,30; 19.
0 Marile vacanțe : 
11; 13^ 16; 18; 20,

16.

VIITORUL

AURORA — 9; 
la grădină — 

20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18,15, la grădină — 20.30, FLAMU
RA — 11; J6; 18,15, 20.30.
o Visul domnului Gentil : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Profesioniștii : MUNCA — 10; 
16; 18; 20.
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□
Spectatorii români au fă

cut nu de mult cunoștință 
cu stilul, cu însușirile inter
pretative ale Teatrului de 
dramă iugoslav din Belgrad 
— colectiv care ne-a vizitat 
țara în cadrul unui schimb 
de spectacole — prin inter
mediul a două dramatizări.

Prima — dramatizare 
după cunoscuta lucrare a 
celebrului Miroslav Krleia. 
„La hotarele rațiunii" are/ 
ca premisă un gest de de
zintegrare din mediul bur
ghez filistin. O rupere u- 
șoară în sine, fiind echiva
lentă cu un act făcut în nu
mele omeniei, rațiunii. O 
rupere firească, fiindcă 
eroul și-a păstrat neștirbită 
umanitatea și nealterată lu
mina rațiunii. O rupere di
ficilă — în măsura în care 
atitudinea cea mai rațională 
e înconjurată de suspiciune, 
murdărită deliberat sau in
conștient de mediul social 
pervertit — subliniază me
reu autorul.

Interesul operei lui Krlela 
stă tocmai în relevarea me
canismului ineluctabil al 
acestei distrugeri ; o altă 
dezvăluire, la fel de cutre
murătoare a înjosirii și su
primării morale a unui Jo
sef K. Spre deosebire Insă 
de eroul lui Kafka. Doctorul 
și-a asumat curajul de a a- 
firma public că ..totul e a- 
tît de criminal, de sîngeros, 
de morbid" în societatea 
burgheză în care trăiește. 
Spre deosebire de eroul lui 
Kafka, eroul lui Krleza își 
cunoaște ..asasinii" și moti
vele condamnării.

„La limitele rațiunii" este 
un aspru rechizitoriu. Din 
fiecare frază a Iui Krleza 
țișnește neobosit, fără tea
ma repetării, a supralicită-

rii unuia și aceluiași ton, 
mereu, altă gravă acuzare, 
altă caracterizare a mon
struozității. întreaga carte 
este o neobosită polemică 
cu valorile cristalizate, con
solidate, oficializate, și mai 
ales cu instrumentele de

și mai tipice, aceasta în 
mediul burghez. O „adap
tare" făcută cu prețul greu, 
dar nu resimțit ca tragic, al 
renunțării la nobilele idea
luri adolescentine, al pier
derii încrederii in dragoste, 
în prietenie, al deprinderii

Ochii Elsei s-au închis. 
Muza 
iubită 
plecat 
tească
combatante.

Romancieră de 
clasă, Elsa Triolet și-a în
ceput activitatea literară 
cu aproape o jumătate de 
veac în urmă sub influen
ța neuitată a cumnatului 
ei de soră, poetul Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Intre Maia- 
kovski și Aragon, desti
nul ei simplu și durabil 
a țesut o pînză amplă și 
sensibilă de polivalențe 
culturale — ziaristă și cri
tic de artă militant, eseis
tă și povestitoare remar
cabilă, distinsă traducătoa
re a clasicilor ruși și so
vietici — desfășurată cu 
talent în elanul pe care 
credința în comunism îl 
dăruiește 
vocații.

La 73 de 
fiefului ei
yeux d’Elsa — 
cîntase verbul pur și in
failibil al Poetului nemîn- 
giiat — priveau încă de
parte și ferm zarea visu
lui și a ideii trecute în 
faptă, acolo unde viața 
vămuiește moartea cen- 
zurîndu-i mizeria.

Literatura Elsei Triolet 
izvorăște dintr-o sensibi
litate lucidă, aplicată la 
cîteva teme importante 
ale realității, ca un mod 
personal de exprimare a 
unei viziuni despre o 
lume în care, așa cum i-o 
caracteriza Aragon, omul 
modern e dominat de isto
rie și de hazard, fiindcă 
absurdul nu ezită uneori 
să răstoarne cele mai 
limpezi întruchipări ale 
firii noastre dornice de 
durată. Dar la tot ce a 
dat tiparului în lunga ei 
carieră, prozatoarea fran
ceză n-a ezitat să-i im
prime o încredere inte
grală în oamenii stăpîni 
pe sorții lor de izbîndă. 
Opera el transmite astfel 
în permanență atracția 
creației, ca o lege a ori-

nistă, alături de celelalte, 
ale luptelor împotriva fas
cismului, împotriva alie
nării omului, pentru re
voluția socialistă.

Și-a dorit și a reușit să 
realizeze o operă care 
prin rezonanța omenească 
și originalitatea artistică 
să aparțină patrimoniului 
culturii contemporane cu 
cel mai trainic viitor, In
tr-un progres pe care nu-1 
putea concepe decît la 
unison cu altă bătaie de 
inimă, cea nedespărțită 
de a sa. Această trăsu
ră de unire e cald subli
niată și în omagiul pos
tum adus activității el 
multilaterale de Comitetul 
Central al Partidului Co
munist Francez.

In amintirea credinței 
ei în artă și a curajului 
ei liniștit în viață, adu- 
cind un emoționant oma
giu neuitatei Elsa Triolet, 
cititorii și colegii săi de 
scris din România extind 

■ o profundă simpatie spre 
Louis, însinguratul.

Atunci cînd l-am ÎHÎ '• 
nit pe Aragon, într-o 
dacție, îndată după \ . - 
berarea Parisului și Bucu- 
reștiului, mi-am notat în
tr-un carnet de reporter 
vorba lui, către noi, 
mai tineri : „poeți 
toate capitalele l,urnii 
zente fi viitoare, să 
cercăm să umplem
mile oamenilor, fiindcă 
acesta va fi răspunsul so
lidarității libere 
ma singurătate, 
bilă".

Aceste vorbe 
transcrie acum pe
gă de tei românesc înflo
rit, din pădurea celorlal
te mesaje de simpatie, ca 
sute de catarge fluturînd 
marile steaguri ale amin
tirii Rezistenței machi- 
zarde și ale luptelor pen
tru pace și socialism. In 
ochii amintirii, lumea e 
atît de mică ; Poetul nu 
rămîne niciodată singur.

Dar ochii Elsei s-au în
chis pentru totdeauna.

cei 
din 

pre- 
in- 

ini-

la ulti- 
inevita-

1 le-aș
o crean-

de chipuri singuratice și 
evidente, sau gregare și 
fără personalitate, se pre
zintă ca un martor al 
timpului care trece, pur și 
simplu, mai departe, mai 
înainte, spre altceva.

Proza ei literară a evo
luat treptat spre o con
cepție despre roman în 
care cititorul să se regă
sească în meditație. De la 
Bonsoir, Therese (1938),

intervenit structural în 
opțiunile genului creației 
sale. Originalitatea ei nu 
trebuie căutată nici in 
particularitatea limbaju
lui.

Elsa Triolet s-a impus 
prin acele cărți în care 
structurile moderne ale 
romanului social i-au o- 
ferit (fostei arhitecte, din 
tinerețe) o mai proprie 
arenă de construcție uma- Mihnea GHEORGHIU

La sala Dalles s-a deschis ex
poziția de artă plastică și de
corativă CLUJ 70. Prezentînd 
în imagine un aspect al expo
ziției, consemnăm valoroasa ini
țiativă a 
tici de a 
expoziții

Uniunii Artiștilor Plas- 
organiza, în Capitală, 
ale filialelor din ju
dețele țării

Foto : M. Cioc

evidențierearării mai ales 
tuturor momentelor narați
unii și ale dialogului ca
racteristice operelor origi
nale — reușesc să păstreze 
nealterate situațiile și tipu
rile acestora, mai puțin to
nul specific, atmosfera. Și

TALENTAT COLECTIV TEATRAL
ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA 

SPECTACOLELOR TEATRULUI DE DRAMĂ 
IUGOSLAV DIN BELGRAD

fier îndreptate spre cons- 
tringere ale societății bur
gheze.

Cea de-a doua dramati
zare — după o la fel de ce
lebră lucrare a clasicului 
rus I. A. Goncearov, „O 
poveste • obișnuită", este 
„povestea" unei integrări

legilor faunei care este so
cietatea capitalistă. Judecata 
critică, amărăciunea auloru- 
lui romanului despre Ale
xandru Feodorici Aduev 
este ponderată, atent disi
mulată.

Dramatizările, bune — a- 
vînd ca principiu al elabo-

este meritul colectivului 
oaspete de a fi complinit 
in bună măsură — prin 
imaginile scenice create — 
aceste lacune : în mare par
te în „La hotarele rați
unii" și pe deplin în drama
tizarea romanului lui Gon- 
cearov.

□
limi- 

de
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în 
nu- 
ale

Spectacolul cu „La 
tele rațiunii", regizat 
Mata Milosevici și care a 
beneficiat de cadrul sceno
grafic adecvat și sugestiv 
al lui Petar Pasici, ca și ce
lălalt. regizat de Miroslav 
Belovici, sînt reușite remar
cabile în primul rînd în 
privința capacității inter- 
preților de a crea tipuri 
reprezentative pentru me
diile sociale ai’ căror expo
nent! sînt, tipuri surprinse 

' în aspectele cele mai 
racteristice.

Stilul de joc realist 
care se acordă atenție 
anțelor celor mai fine
psihologiei și mai ales com
portamentului personajelor, 
stil caracteristic, stăpinit 
cu măiestrie de către mem
brii trupei, este dezvoltat cu 
inteligență, la nivel diferit, 
în cele două spectacole — 
în acord cu particularită
țile viziunii scriitoricești.

In piesa lui Krleza inter- 
preții, dintre care distingem 
pe Liubisa Jovanovici, Ma
rja Crnobori, Joza Rutici, 
Mlada Veselinovici, Petar 
Slovenski, Mihajlo Kostici, 
Marko Todorovici, Karlo 
Bulici și alții, își constru
iesc personajele în acord 
cu viziunea net diferențiată 
a lui Krleza. Prietenilor, 
celor binevoitori, Doctoru
lui li s-au subliniat echili
brul, căldura, firescul. Dim
potrivă, celorlalte personaje, 
s-a căutat și s-a reușit cu 
succes să li se afle echiva
lențe scenice ale lumii e- 
vocate de Krleza. In miș
cările lor, reflexele ome
nești degenerează în auto- 
matisme : pe chipurile lor 
expresiile îngheață în 
grotești.

Tn rolul Doctorului, 
tul Liuba Tadici,

măști
dota-
actor

18.00 Deschiderea emisiunii 
• Microavanpremiera. 18,05 Uni- 
versal-șotron. Enciclopedie pentru 
copii. Litera „P“. 18,30 Actualita
tea în economie. 19,15 Anunțuri — 
publicitate. 19,20 1 001 de seri — 
emisiune pentru cel mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Re
flector. 20,15 Tele-cinemateca. 
„Bandiții din Orgosolo" — pro
ducție a studiourilor italiene. Film 
de Vittorio de Seta, premiat în 
1961 la Festivalul de la Veneția.

21,55 Viața literară. Romanul ro> 
mânesc de azi • Responsabilita
tea scriitorului. Dezbatere cu Vla
dimir Streinu, Paul Everac și Gh. 
Strola • Epic și social — convor
bire cu Marin Preda • Trei pro
zatori răspund la aceeași între
bare : Eugen Barbu, Petru Po
pescu, Dorina Rădulescu • Sem
nal. 22,25 Galeria marilor inter
pret! români — Ludovic Spiess. 
In program : arii din operele : 
„Carmen" de Bizet, „Paiațe" de 
Leoncavallo, „Turandot" și „Boe
ma" de Puccini, „Othello" de Ver
di, „Trandafirii Doftanei" de Nor
bert Petri. 22,45 Selecțlunl muzi
cale din filmul „Serenada din Va
lea Soarelui". 23,00 Telejurnalul de 
noapte. 23,15 închiderea emisiunii.

pe care am avut plăcerea 
să-l văd la începutul primă
verii la „Atelier 212“ — aș- 
teptindu-1 pe Godot în rolul 
lui Vladimir — a reliefat 
mai pregnant latura de re
voltă, de lucidă condam
nare a personajului și mai 
puțin sentimentul de su
focare, de umilință, de apă
sare, care preced și ur
mează diatriba.

De o deplină stăpînire a 
mijloacelor, de data aceas
ta în cadrul unui spectacol 
caracterizat printr-un- ritm 
mai viu, printr-o remarca
bilă fluență, prin miza pe 
tratarea ușor detașată, cu 
mare subțirime ironică a 
personajelor, au dat dovadă 
Mișa Janketici și mai ales 
Stevo Zigon. Cei doi pro
tagoniști ai dramatizării 
după Goncearov s-au im
pus ațenției publicului 
printr-un joc plin de sigu
ranță, conceput într-o ma
nieră foarte personală, ma
nieră în care caracterizarea 
minuțioasă s-a împletit cu 
vocația unor gesturi abia 
schițate, dar foarte bogate 
în sugestii. Secundîndu-i cu 
inteligentă. Svetlana Boj- 
kovici, Rada Durcin. Slo
bodan Durici și Maja Dimi- 
trievici ne-au făcut să re
marcăm încă o dată calita
tea remarcabilă și spiritul 
de echipă ce caracterizează 
colectivul teatral condus de 
Bojan Stupica.

O mai atentă privire sin
tetică asupra spectacolelor 
relevă, alături de stima 
față de textele originale, 
o inspirată atitudine crea
toare în valorificarea tex
telor, în utilizarea proce
deelor teatrului tradițional, 
remarcabile eforturi de 
sinteză.

Natalia STANCU
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Recital de clavecin susținut 
de Nicolae Licaret șl Recital ■*" 
flaut susținut de Virgil Frîncu 
20.
• Opera Română : Rlgoletto 
19,30.
0 Teatrul de operetă : Suzana 
19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 

' ’ ’ ' Comedia) : Coana Chi-

de

giale» (sala 
rița — 20.
• Teatrul-
Magheru) :
— 19,30.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară ,,Herăstrău") : Omul care a 
văzut moartea — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Nicuță... la 
Tănase — 19,30.

,,C. I. Nottara" (sala 
La ciorba de potroace

Iii vacanta mare
1

abonamente

In intenția lor de a face va
canța copiilor cît mai plăcută 
și instructivă, părinții le pot 
asigura și publicațiile pe care 
aceștia le citesc în cursul anu
lui. Costul abonamentelor la 
publicațiile pentru copii și 
tineret se achită — pe întrea
ga perioadă a vacanței de vară 
— la oficiile P.T.T.R., factorii 
poștali și la difuzorii din școli.
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER, 
ÎN REPUBLICA FEDERALA A GERMANIEI

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE»

Interviul acordat 
de premierul român revistei 

„Der Spiegel"
BONN 23 (Agerpres) — Cunos

cuta revistă vest-germană „Der 
Spiegel" a publicat, în numărul 
său din 22 iunie, interviul acordat 
la data de 17 iunie a.c. de preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

In interviu, președintele Consi
liului de Miniștri a abordat unele 
aspecte ale politicii externe a țării 
noastre, relevînd preocuparea con
stantă a României pentru dezvolta
rea relațiilor cu țările socialiste, cu 
toate statele, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, în spiritul reali
tăților existente astăzi în lume, în 
care toate țările, mari și mici, sînt 
chemate să contribuie la cauza pă
cii, la instaurarea unui climat de 
securitate internațională. înfățișînd 
poziția și activitatea României în ce 
privește Conferința pentru secu
ritate europeană, primul ministru 
Ion Gheorghe Maurer a relevat ne-

Conferință
După-amiază, la Casa presei 

din Bonn a avut loc o conferință 
de presă, în cadrul căreia pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, s-a întîlnit 
cu un mare număr de ziariști 
vest-germani și corespondenți ai 
presei străine acreditați în R. F. a 
Germaniei. Deschizînd conferința 
de presă, purtătorul de cuvînt al 
guvernului federal, Konrad Ahlers, 
a salutat prezența președintelui 
Consiliului de Miniștri în mijlocul 
ziariștilor și a relevat, totodată, 
interesul pe care opinia publică 
îl manifestă față de vizita sa și 
față de convorbirile pe care le-a 
avut cu cancelarul Willy Brandt.

Răspunzînd la o serie de între
bări puse de ziariști cu privire la 
convorbirile purtate, președintele 
Consiliului de Miniștri a arătat, 
printre altele, că discuțiile au fost 
duse într-o ambianță constructivă,

★
în cursul zilei de marți, ministrul 

comerțului exterior al României, 
Cornel Burtică, a avut întrevederi de 
lucru cu Alex Moller, ministrul fe
deral al finanțelor, prof. dr. Hans 
Leussing. ministrul federal al edu
cației și cercetării științifice, Gerhard 
Epp’er, ministrul federal al cooperării 
ecoi 'mice, și Sigismund von Braun,

Cronica zilei
Ministrul relațiilor externe și cul

telor al Republicii Argentina a trans
mis ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, o telegramă prin care 
mulțumește pentru felicitările adre
sate cu prilejul sărbătorii naționale 
a Argentinei.

★

Ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, 
Kang Iăng Săp, a organizat o confe
rință de presă, cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la izbucnirea războiu
lui din Coreea, provocat de imperia
liștii americani. Ambasadorul a vor
bit despre desfășurarea războiului, 
despre lupta eroică a poporului co
reean pentru cauza lui dreaptă, a 
reliefat sprijinul și ajutorul inter
naționalist al țărilor socialiste și al 
forțelor progresiste din lume. Vorbi
torul a amintit apoi succesele ob
ținute de poporul coreean în revolu
ția și construcția socialistă. La con
ferință au luat parte ziariști români, 
atașați de presă ai unor ambasade.

★

Marți seara a sosit în Capitală, la 
invitația Ministerului învățămintului, 
Henryk Jablonsky, ministrul instruc
țiunii și învățămintului superior din 
Polonia, care va face o vizită în țara 
noastră.

Pe aeroportul internațional Butfu- 
rești-Otopeni, oaspetele polonez a 
fost întîmpinat de ministrul Mircea 
Malița, de funcționari superiori din 
Ministerul învățămintului.

Erau prezenți, de asemenea, Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R. P. 
Polone la București, și membri ai 
ambasadei.

★

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală Gyula Karadi, prim-vicepreșe- 
dinte al Oficiului Național de Pla
nificare al R.P. Ungare, conducăto
rul delegației ungare’, care va avea 
convorbiri la Comitetul de Stat al 
Planificării în legătură cu dezvolta
rea colaborării economice între Re
publica Populară Ungară și Republi
ca Socialistă România în perioada 
1971—1975. La sosire, pe aeroportul 
internațional București-Otopeni, oas
petele a fost salutat de Virgil Ac- 
tarian, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, de 
funcționari superiori din C.S.P. Au 
fost de față reprezentanți ai Amba
sadei R.P. Ungare la București.

(Agerpres) 

cesitatea creării condițiilor apte să 
excludă folosirea forței, pentru re
zolvarea graduală a problemelor în 
suspensie. S-a exprimat convinge
rea că relațiile dintre R.D.G. șl 
R.F.G., două state suverane, tre
buie să urmeze normele dreptului 
internațional.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a subliniat că însăși vizita sa 
la Bonn arată că între țările so
cialiste și statele lumii capitaliste 
se pot dezvolta relații care pot să 
contribuie la instaurarea unei am
bianțe de colaborare, de încredere 
și respect reciproc. In această or
dine de idei, președintele Consiliu
lui de Miniștri s-a referit, în cursul 
interviului, la evoluția relațiilor 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Federală a Ger
maniei, în mod deosebit la schim
burile economice dintre cele două 
țări, la posibilitatea de dezvoltare 
a acestora. »

de presă
deschisă, de comprehensiune asu
pra punctelor de vedere ale fie
căruia.

In cursul conferinței de presă, 
Ion Gheorghe Maurer s-a referit 
pe larg, în răspunsurile sale, la 
principiile și direcțiile majore ale 
politicii externe românești, a ex
pus poziția și activitatea țării 
noastre în' principalele probleme 
ale vieții internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a relevat poziția României 
față de relațiile dintre state, indi
ferent de sistemele lor social-poli- 
tice, subliniind că țara noastră 
pune la baza acestor relații prin
cipiile respectării independenței, 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne și, în acest cadru, 
au fost evocate relațiile în diferite 
domenii dintre Republica Socia
listă România și R. F. a Germa
niei și perspectivele lor de dezvol
tare.

★
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe.

De asemenea, Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, a avut 
întilniri de lucru cu conducătorii 
marilor firme „Siemag", „Demag", 
„Gute Hofsungs Hiitte" (G.H.H.) și 
„Schloemann".

Plecarea tovarășului 
Corneliu Mănescu la San Francisco

Marți dimineața, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a ple
cat spre San Francisco, unde va lua 
parte la reuniunea festivă cu prile
jul aniversării a 25 de ani de la 
semnarea Cartei O.N.U.

La plecare, pe aeroportul Bucu
rești-Otopeni, erau prezenți George

Delegația militară din Zambia
a părăsit Capitala

Delegația militară din Republica 
Zambia, condusă de A. Zulu, minis
trul apărării, care a făcut o vizită o- 
ficială în țara noastră, a părăsit Ca
pitala marți dimineața.

La plecare, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, delegația 
a fost condusă de generalul-colonel

LA BUCUREȘTI

S-a deschis un Centru 
de informare al O. N. U.

In urma acordului intervenit între 
guvernul român și Organizația Na
țiunilor Unite, la București s-a des
chis un Centru de informare al 
O.N.U. In legătură cu acest fapt, 
marți la amiază, directorul centrului, 
dl. Sayed Abbas Chedid, a avut o 
intîlnire cu reprezentanți ai presei 
din Capitală, pe care i-a informat 
despre misiunea, sarcinile și organi-
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nele oficiale care îl însoțesc pe 
președintele Consiliului de Miniș
tri al României în vizita sa în R.F. 
a Germaniei, precum și conducă
tori ai unor mari firme industriale 
și financiare vest-germane. Dr. 
Otto Wolff von Amerongen a de
clarat următoarele trimișilor spe
ciali Agerpres : „Vizita președinte
lui Consiliului de Miniștri în țara 
noastră constituie pentru mine o 
expresie semnificativă a preocupă
rilor îndreptate spre îmbunătățirea 
continuă a relațiilor economice în
tre cele două țări, spre așezarea 
acestor relații pe un fundament tot 
mai solid. Cred — a spus el în con
tinuare — că prin contacte directe 
se pot crea în viitor legături tot 
mai fructuoase, obiectiv căruia în
treprinderi economice vest-ger- 
mane și române i-au consacrat e- 
forturi în ultimii ani, stimulate de 
bunele rezultate obținute pînă 
acum".

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit marți seara, în saloanele 
hotelului Steingenberger din 
Bonn, un dineu în cinstea cance
larului Republicii Federale a Ger
maniei, Willy Brandt.

La dineu au luat parte Walter 
Scheel, ministrul afacerilor ex
terne, Gerhard Jahn, ministrul 
justiției, Koethe Strobel, minis
trul tineretului, familiei și sănă
tății, Georg Leber, ministrul poș
telor și telecomunicațiilor, Egon 
Franke, ministrul pentru relații in- 
tergermane, prof. dr. Hans Leus
sing, ministrul educației și cercetă
rii științifice, dr. Gerhard Eppler, 
ministrul cooperării economice, E- 
gon Bahr, secretar de stat la Cance
laria Federală, Konrad Ahlers, șe
ful Oficiului federal al presei și 
informațiilor, dr. Gerhard Schro
der, președintele Comisiei de poli
tică externă a Bundestagului, 
Gerhard Kienbaum, președintele 
Comisiei economice a Bundesta
gului, Otto Wolff von Amerongen, 
președintele Camerei de Industrie 
și Comerț a R.F.G., Karl Klasen, 
președintele lui Deutsche Bank, 
prof. dr. Julius Speer, președintele 
Societății vest-germane de cercetări 
științifice, prof. dr. Hans Rumpf, 
președintele Confederației vest- 
germane a rectorilor universitari, 
și alte personalități proeminente 
ale vieții politice, economice și 
culturale vest-germane.

Au luat parte persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe președintele Con
siliului de Miniștri român în vizita 
sa în Republica Federală a Germa
niei. Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Macovescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alți membri 
ai conducerii și funcționari superiori 
din minister.

Au fost prezenți ambasadorii Leo
nard Meeker — al Statelor Unite ale 
Americii, și Alfred William Rappard 
— al Elveției.

(Agerpres)

Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, 
Cornel Onescu, ministrul afacerilor 
interne, de adjuncți ai ministrului 
forțelor armate și ai ministrului a- 
facerilor interne, de generali și ofi
țeri superiori.

O companie a prezentat onorul.
(Agerpres)

zarea acestei noi instituții. Principa
lul obiectiv al centrului, a subliniat 
domnia sa, este acela de a contribui 
și mai mult la cunoașterea în Româ
nia a activității Organizației Națiu
nilor Unite, a instituțiilor sale spe
cializate. în acest scop, centrul este 
dotat cu o bibliotecă în care se găsesc 
documente, studii, rapoarte privind 
inițiative ale O.N.U. pentru dezvol
tarea cooperării economice interna
ționale, probleme actuale ale cola
borării tehnico-științifice etc, care vor 
putea fi studiate de cercetători, ca
dre didactice, juriști și alți specialiști 
români. La dispoziția lor vor sta, 
de asemenea, o filmotecă deținînd pe
licule realizate de Departamentul 
audiovizual al O.N.U. pentru cinema 
sau televiziune, precum și o fototecă.

In cadrul prezentării programului 
de lucru al centrului și in răspunsu
rile la întrebările adresate de zia
riști, dl. Sayed Abbas Chedid a subli
niat contribuția adusă de România 
Ia activitatea O.N.U., precum și 
sprijinul acordat de guvernul român 
la crearea Centrului de informare al 
O.N.U.

(Agerpres)

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am aflat cu mare tristețe că inundații catastrofale s-au abătut 
asupra țării dv.

Vă pot asigura că poporul, Comitetul militar de eliberare națională 
și guvernul malian participă la durerea poporului din Republica Socia
listă România.

Vă rog să exprimați marelui popor român și familiilor victimeloi 
condoleanțe sincere și profunda mea simpatie.

Cu cele mai înalte considerațiuni,

Locotenent MOUSSA TRAORE
Președintele Comitetului militar 

de eliberare națională, 
președintele guvernului 

și șeful statului Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am aflat cu profundă mîhnire trista veste a inundațiilor care au 
cauzat grave ravagii în țara dv.

In numele Partidului democrat și al guvernului Guineei, vă rugăm 
să primiți cu această dureroasă ocazie compasiunea și expresia solida
rității noastre în greaua încercare impusă poporului român prieten.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
AHMED SEKU TURE

Președintele Republicii Guineea

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
TOVARĂȘULUI EMIL DRĂGĂNESCU 

ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA
Intre 17 și 22 iunie, tovarășul Emil 

Drăgănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele păr
ții române în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
a făcut o vizită în Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, la invita
ția tovarășului Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, președintele păr
ții iugoslave în Comisia româno-iu- 
goslavă. Cu această ocazie, au fost 
vizitate o serie de obiective indus
triale, instituții social-culturale și lo
calități din țara vecină : combinatele 
chimice din Pancevo și Prahovo, ora
șul Dubrovnik, întreprinderea „Ener- 
goinvest" — Sarajevo, bazinul mi
nier Bor și obiectivele Sistemului hi
droenergetic și de navigație de pe 
Dunăre.

Președinții celor două părți in Co
misia mixtă româno-iugoslavă au pur
tat convorbiri cu privire la modul 
în care se realizează prevederile din 
protocoalele încheiate în decembrie 
1969 și ianuarie 1970, constatând că a- 
cestea se îndeplinesc cu succes. O a- 
tenție deosebită a fost acordată exa

Primire

la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Pățan, a primit marți pe 
Harold Scott, director al Biroului de 
comerț internațional din Departa
mentul Comerțului al Statelor Uni
te ale Americii, care face o vizită în 
țara noastră.

Au participat Mircea Bădică, se
cretar general în Ministerul Comer-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 iunie. în țară : Vremea se 
menține în general călduroasă, dar 
va fi instabilă mai ales în jumăta
tea de nord a țării, unde înnorările 
vor fi mai accentuate și vor cădea a- 
verse de ploaie mai frecvente înso
țite de descărcări electrice. Cantita

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
PENTRO ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR
Guvernul chilian a donat 3 000 DO

LARI pentru ajutorarea regiunilor 
sinistrate din România. Reprezentan
tul Ministerului de Externe, care a 
comunicat ambasadorului român 
donația, a subliniat că guvernul chi
lian a ținut să fie prezent alături de 
România prietenă, în această tristă 
împrejurare.

Ambasadorul Pakistanului la Pe
kin a depus la ambasada noastră 
din capitala R.P. Chineze «urna de 
4 505 IUANI și un pachet cu îmbră
căminte.

Autoritățile locale din provincia 
Zeeland (Olanda) au donat, din par
tea cetățenilor olandezi, 50 000 kg 
îmbrăcăminte.

Camera de Muncă a Austriei a ho- 
tărît să doneze 150 000 ȘILINGI ca 
ajutor pentru România.

Organizația „Save the Children 
Fund" din Anglia trimite în Roma
nia alte ajutoare în valoare de 
13 000 LIRE STERLINE, constând in 
medicamente, alimente, echipament 
și lenjerie, necesare inzestrării a 
două case de copii.

Doamna F. Parsai, ministrul edu
cației din Iran, a donat 100 DOLARI.

Guy de Boysson, președinte al 
„Banque commerciale pour l’Europe 
du Nord" din Franța, a adresat o 
scrisoare ambasadorului român la 
Paris prin care și-a exprimat senti
mentele de solidaritate față de popu
lația sinistrată din România și a in- 
format că a transferat la Banca Ro
mână suma de 10 000 DOLARI pen
tru fondul de ajutorare.

Berthold Beitz, președintele Consi

minării unor noi posibilități de lăr
gire a colaborării economice dintre 
cele două țări. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

în timpul vizitei, tovarășul Emil 
Drăgănescu a fost primit de Mitia 
Ribicici, președintele Vecei Executi
ve Federale a R.S.F. Iugoslavia.

★
Marți dimineața, tovarășul Emil 

Drăgănescu s-a înapoiat în Capitală.
La sosire, pe peronul Gării de 

Nord, erau prezenți tovarășii Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Octavian Groza, A- 
lexandru Boabă, Matei Ghigiu și Ni
colae Toader — miniștri, loan Ursu, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

țului Exterior, precum și Leonard 
C. Meeker, ambasadorul Statelor U- 
nite ale Americii la București.

în cadrul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme privind lăr
girea contactelor comerciale și dez
voltarea schimburilor economice din
tre cele două țări.

(Agerpres)

tiv nu vor depăși 20 litri/mp. Vintul 
va prezenta intensificări temporare. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 7 și 27 grade, iar maximele 
între 18 și 28 de grade. în București : 
Vremea se menține călduroasă și ușor 
instabilă. Cerul va prezenta innorări 
mai accentuate în cursul după-amie- 
zelor cînd vor fi condiții favorabile 
averselor de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura minimă nu va coborî 
sub 15 grade, iar maxima va oscila 
în jur de 30 de grade.

liului de Administrație al Concernu
lui Krupp a făcut o donație perso
nală de 25 000 MĂRCI VEST-GER
MANE.

II. Hioki, directorul firmei Tokyo 
General Tarding Ltd din Japonia a 
donat suma de 324 000 YENI. Din a- 
ceeași țară au mai donat : firma A- 
sahi Asbestoss — 100 000 YENI ; As- 
tuo Nagase, de la firma Seyka San- 
gyo și Shikata, directorul firmei 
Mutsumi, fiecare cite 50 000 YENI ; 
firma Niko Boehi Kaisaha — 36 000 
YENI. De asemenea, colectivul ar
tistic Shinsei Sakuza a făcut o dona
ție de 100 000 YENI.

Biserica adventistă din Belgia a 
făcut o nouă donație constând în me
dicamente, alimente, îmbrăcăminte 
și materiale electrice de uz casnic, 
in greutate totală de circa 4,5 tone.

Conducerea societății „Ajutorul 
luteran suedez" a hotărlt să acorde 
un nou ajutor destinat României 
constând din 10 000 cutii conserve de 
pește.

Gregorio Fainguersch, președintele 
Comunității evreiești din Buenos 
Aires, a informat că organizația pe 
care o conduce a donat 2 000 DO
LARI.

Uniunea bisericilor evanghelice, 
comunitatea Fost-Lausltz, precum și 
Biroul preoților catolici și Casa pa
rohială catolică din Halle au făcut o 
donație care totalizează 3 900 MĂRCI. 
Mai multe instituții și diverși cetă
țeni, tot din R.D. Germană, au donat 
3 066 MĂRCI.

Firma ,.Oxfam" din Anglia a donat 
un screper mare, tip Terex, model 

în viața economică a 
Cehoslovaciei, regiunea 
Cehiei de nord repre
zintă, folosind expresia 
unui coleg de breas
lă din Praga, „rădăci
na din care își extra
ge seva" baza energe
tică a țării. Important 
bazin carbonifer, avînd 
vechi tradiții în dome
niul industriei textile 
și de sticlărie, leagăn 
al renumitelor „bijute
rii de Boemia", Cehia 
de nord a cunoscut în 
anii puterii populare 
o dezvoltare economi
că rapidă. Au apă
rut noi ramufi in
dustriale, cum ar fi 
construcția de mașini, 
metalurgia și chimia. 
„Magistrala cărbune
lui" — așa cum nu
mesc localnicii linia 
ferată care leagă ora
șele Most și Usti nad 
Labem — străbate o 
vastă zonă industrială 
de profil variat.

Existența bogatelor 
zăcăminte de cărbune 
la poalele munților 
Krusny Hory a dus, 
în ultimii ani, la apa
riția unei adevărate 
salbe de termocentra
le, înălțate atît în in
teriorul cit și la peri
feriile bazinului car
bonifer. La Consiliul 
național regional din 
Usti nad Labem ni se 
spunea că resursele 
naturale de materii 
prime au favorizat, în 
primul rînd, creșterea, 
an de an, a potenția
lului economic al re
giunii. Iar printre ele, 
cărbunele joacă rolul 
principal. în 1969, de 
pildă, în bazinul car
bonifer al Cehiei de 
nord s-au extras peste 
52 milioane tone de 
cărbune, în timp ce 
producția anuală-re- 
cord din perioada an
tebelică a fost de nu
mai 17,5 milioane tone.

O recentă vizită în

Cehia de nord ne-a 
prilejuit cunoașterea 
unor aspecte din mun
ca și viața minerilor 
de aici.

...La 13 km de Te- 
plice se află mica lo
calitate minieră Blli- 
na. Jumătate din cei 
12 000 de locuitori ai 
ei lucrează în minele 
întreprinderii „Julius 
Fucik". în trecut, Bi- 
lina era o așezare cu 
case scunde, cenușii. 
Astăzi, aici se înalță 
zeci de blocuri noi de 
locuințe. Localitatea 
este dominată de un 
bloc-turn de 12 etaje, 
unde își are sediul 
conducerea întreprin
derii miniere. Aflin- 
du-ne aici, inginerii J. 
Teplicky, director ad
junct, și O. Zima, in- 
giner-șef, ne furnizea
ză amănunte despre 
întreprinderea respec
tivă. „La toate cele 
patru mine ale între
prinderii noastre — ne 
spune J. Teplicky — 
extracția se face nu
mai la suprafață. De
sigur, pentru aceasta 
folosim mașini și uti
laje moderne. Ele ne 
permit să ajungem la 
straturile de cărbune 
ce să găsesc la o a- 
dincime de peste 70 de 
metri. Adîncimea va 
crește însă în viitor 
pînă la 200 metri". îi 
întrebăm pe interlocu
tori dacă menținerea 
sistemului de extracție 
la suprafață este ren
tabilă în condițiile în 
care se va ajunge la o 
asemenea adîncime. 
„O tonă de cărbune 
extrasă în acest fel 
este de aproape trei 
ori mai ieftină decît 
dacă am extrage-0 în 
condițiile muncii în 
subteran" — ne răspun
de O. Zima. De altfel, 
ni se spune, in între
gul bazin carbonifer 
din Cehia de nord px- Eugen IONESCU

SUCCESE lN DEZVOLTAREA 

INDUSTRIEI R. P. I). COREENE

Industria constructoare de mașini din R.P.D. Coreeană se situează 
la loc de frunte in cadrul economiei naționale, in ce privește îndepli
nirea planului de producție. Peste 20 de întreprinderi din această ra
mură au raportat realizarea înainte de termen a obiectivelor pe pri
mele șase luni din acest an. Față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, au fost realizate in medie de 1,5 ori mai multe mașini șl 
utilaje.

Și industria locală, tn cadrul căreia se desfășoară larg mișcarea pen
tru sporirea de 2—3 ori a capacității actuale de producție, are un bi
lanț semestrial rodnic in realizări. în fotografie : Un nou Iot de trac
toare. produse de uzina din Kiyang, gata pentru a fi trimise spre În
tinsele cimpii coreene.

TS 14, tn valoare de 16 360 LIRE 
STERLINE, și două excavatoare în 
valoare de 13 336 I,,IRE STERLINE.

Firma „British Steel Corporation" a 
donat cinci case prefabricate a cite 
trei camere fiecare.

Firma „Continental" din Amsterdam 
a donat o pompă-aspiratoare pentru 
agricultură, evaluată la 5 500 FLO
RINI.

Firma braziliană „Stokler" din Sao 
Paulo, prin intermediul filialei sale 
din Hamburg, a donat 2 500 DOLaRI.

Din Belgia, firma S.A. „Coppe-Rust 
N. V." a donat 100 000 FRANCI BEL
GIENI, iar firmele „Manufacture 
beige de lampes et de materiei elec- 
trique" și Tarnovski Co.“, împreună, 
25 000 FRANCI BELGIENI.

Firma „Mils Laboratory Israel Ltd" 
din Haifa a donat 4 000 LIRE STER
LINE, iar firma „Shemon Israel Oii 
Industry" din aceeași localitate — 
1 000 kg săpun.

Profesoara Rosa del Conte șl asis
tenta Valmarin, de la catedra de lim
ba română a Universității din Roma, 
prof. Aldo Testa, de la Institutul su
perior european de știinte umane, și 
Sandro Faini din Milano, Carlo Maz- 
zocchi din Mantova și alți diverși ce
tățeni italieni au donat, în total, suma 
de 320 000 LIRE ITALIENE, precum 
și colete cu medicamente.

Fondatorul Fundației Europene 
„Drăgan", dr. Constantin Drăgan, a 
trimis spre România un nou ajutor: 
un camion special cu o cantitate de 
alimente pentru a fi distribuite 
populației sinistrate din Lugoj, ora
șul natal al expeditorului. 

tracția Ia suprafață 
este predominantă. 
Aflăm că de aici, din 
minele din jurul Bili- 
nei, baza energetică 
cehoslovacă primește 
anual peste 8 milioana 
tone de cărbune.

Am poposit ulterior 
și in localitatea Hrd- 
lovka, la 10 km de Bi- 
lina, unde se află mina 
cu exploatare la adin- 
cime „Klement Gott
wald". într-o discuție 
cu P. Ranjak, directo
rul întreprinderii, ni 6e 
arată că cele 12 puțuri 
de mină ating o adîn
cime de aproape 400 
de metri. Extracția la 
suprafață nu ar fi deci 
posibilă. „în ce priveș
te rentabilitatea — 
spune interlocutorul 
nostru — trebuie spus 
că noi extragem cel 
mai bun cărbune din 
bazin, destinat, în pri
mul rînd, fabricilor da 
sticlă și ceramică. Lu
nar mina noastră ex
portă 2 000 tone de 
cărbune în Austria și 
R.F. a Germaniei".
Directorul minei ne-a 

înfățișat pe larg rea
lizările in domeniul 
condițiilor de mun
că și de viață ale 
minerilor.
Descoperirea unor ză

căminte importante de 
cărbune pe locul unde 
se află în prezent lo
calitatea Hrdlovka va 
determina mutarea ce
lor 2 500 de locuitori 
în orășelul Osek, din 
apropiere. în 1975, 
Hrdlovka va dispărea 
de pa harta adminis
trativă a regiunii. In 
schimb, pe harta in
dustrială a Cehoslova
ciei va apare o nouă 
sursă de cărbune de 
cea mai bună calitate, 
care va întări și mai 
mult baza energetică a 
țării.

Cetățeana iraniană Irina Makarov
na Bahaceanka, originară din Româ
nia, a informat Ambasada română 
din Teheran că va transfera lunar, 
prin bancă, 1 000 RIALI pentru Ro
mânia, pînă la refacerea zonelor din 
țara noastră lovite de inundații.

Mai mulți cetățeni francezi au do
nat 6 255 FRANCI.

Cetățenii brazilieni Sidor șl David- 
wies au donat 1 000 CRUZEIROS.

Sașii din localitatea Drabenderhohs 
(R.F. a Germaniei), originari din Ro
mânia, au expediat spre România 
îmbrăcăminte și produse alimentare in 
valoare de circa 150 000 MĂRCI 
VEST-GERMANE.

în semn de solidaritate și simpa
tie față de populația din România lo
vită de calamități, peste 30 de artiști 
plastici italieni, între care Tucci, San- 
tomaso, Michelangelo Conti, I. F. 
Quercia, Leinardi, precum și pictorii 
de origine română Ion Drăguțescu, 
Richard Antohi, Ștefan Ruta — au 
deschis în sala de expoziții a Acade
miei României („Accademia di Ro
mania") din Roma o interesantă ex
poziție ce cuprinde numeroase lu
crări de xerigrafie, pictură și grafică. 
Expun, de asemenea, lucrări origina
le Camilian Demetrescu, Mihu Vul- 
cănescu, Sorin Ionescu și Vasile Pin- 
tea, aflați în prezent în Italia la stu
dii sau pentru documentare. Sumele 
ce se vor obține din vinzarea celor 75 
de lucrări prezentate în cadrul ex
poziției se vor depune la fondul des
tinat populației sinistrate din Româ
nia.

(Agerpres)
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consfătuirii miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor participante 

la Tratatul de la Varșovia
La 21—22 iunie a avut loc la Buda

pesta consfătuirea miniștrilor aface
rilor externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. La 
consfătuire au participat : din partea 
Republicii Populare Bulgaria — I. 
Bașev, ministrul afacerilor externe ; 
din partea Republicii Socialiste Ce
hoslovace — J. Marko, ministrul a- 
facerilor externe ; din partea Repu
blicii Democrate Germane — O. Win- 
zer, ministrul afacerilor externe ; 
din partea Republicii Populare Polo
ne — S. Jedrychowski, ministrul afa
cerilor externe ; din partea Repu
blicii Socialiste România — Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne ; din partea Republicii Populare 
Ungare — J. Peter, ministrul aface
rilor externe ; din partea Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste — 
— A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe.

La consfătuire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale privind evoluția situa
ției din Europa.

Miniștrii au confirmat convingerea 
guvernelor lor că organizarea con
ferinței general-europene ar fi o con
tribuție importantă la realizarea 
destinderii, întărirea securității și ex
tinderea colaborării pașnice în Eu
ropa. In legătură cu aceasta, o aten
ție deosebită a fost acordată proble
melor privind activizarea pregătirii 
conferinței general-europene.

S-a efectuat un schimb de Infor
mații asupra contactelor și consultă
rilor bilaterale și multilaterale care 
au avut loc în ultimele luni între 
statele interesate în problemele orga
nizării conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

Guvernele țărilor reprezentate Ia 
consfătuire au evidențiat ecoul larg 
și, în general, pozitiv al propuneri
lor avansate la Praga în octombrie 
1969, ceea ce atestă realismul și

Iranul se pronunță împotriva 
prelungirii prezenței militare 

engleze in Golful Persic
TEHERAN 23 (Agerpres). — Iranul 

se va opune oricărei încercări a Marii 
Britanii de a-și menține prezența mi-

Ședința conducerii 
Partidului Comunist Francez

PARIS 23 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc o ședință a 
conducerii Partidului Comunist Fran
cez consacrată examinării poziției 
partidului față de unele probleme 
externe și interne ale Franței. în 
cursul dezbaterilor, secretarul gene
ral adjunct al P.C.F., Georges Mar- 
chais, a rostit un discurs.

Pronunțîndu-se în favoarea dizol
vării simultane a Pactului Atlanticu
lui de nord și a Tratatului de la 
Varșovia și a înlocuirii lor printr-un 
sistem de securitate colectivă în Eu
ropa, Georges Marchais a declarat 
că Franța trebuie să rămînă în afara 
blocurilor militare. In ce privește 
problema convocării unei conferințe 
asupra securității europene, vorbito
rul a declarat că Franța trebuie să 
joace un rol activ pentru ca, în 
timpul cel mai scurt și fără condiții 
prealabile, să se țină o conferință a 
tuturor statelor europene consacrată 
problemelor securității și cooperării.

Abordînd problema Independenței 
naționale și a rolului națiunii, secre
tarul general adjunct al P.C.F. a 
spus : „Independența națională este 
o mare revendicare a timpului nos
tru. Sute de milioane de oameni 
luptă astăzi în lume pentru a o cu
ceri sau consolida. Ea constituie una 
din forțele esențiale ale mișcării re
voluționare, antiimperialiste. Națiu
nea este o realitate modernă, o rea
litate durabilă. în primul rînd, a a- 
rătat Georges Marchais. în cadru! 
național își înțeleg masele populare 
interesele lor și își formulează reven
dicările. A apăra independența națio
nală înseamnă a apăra patrimoniul 
pe care l-au creat muncitorii și pe 
care aspiră să-l gireze mîine în inte
resul lor. în acest spirit, a subliniat 
secretarul general adjunct al P.C.F., 
noi ne opunem deposedării prero
gativelor naționale sile Franței și in
tegrării sale într-un ansamblu vest- 
european supranational care, în ac
tuala stare de lucruri, nu va putea fi 
decît un organism dominat de marile 
trusturi particulare și supus tutelei 
americane prin intermediul N.A.T.O.".

LUCRĂRILE COMITETULUI
PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

GENEVA 23 — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite : în 
ședința de marți a Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva, șeful 
delegației americane, James F. Leo
nard, și-a consacrat cuvîntarea pro
blemelor dezarmării generale și tota
le. El a preconizat abordarea pro
blemelor în următoarea ordine de 
priorități : măsuri care ar putea fi 
negociate în condițiile situației inter
naționale actuale ca, de pildă, inter
zicerea armelor chimice și bacterio
logice, demilitarizarea teritoriilor 
submarine, interzicerea experiențelor 
nucleare submarine și prohibirea 
producției de materiale fisionabile in 
scopuri militare ; măsuri care ar pu
tea fi negociate în viitor în funcție 

viabilitatea acestor propuneri care 
răspund intereselor înfăptuirii, secu
rității și dezvoltării colaborării în 
Europa. Ele au examinat, de aseme
nea, cu atenția cuvenită, considera
țiile exprimate în această chestiune 
de diferite părți și au ajuns la con
cluzia că în prezent se creează con
diții favorabile pentru a trece pre
gătirea conferinței general-europene 
pe baze practice.

A fost subliniat faptul că este de 
dorit participarea directă a statelor 
interesate în toate fazele pregătirii 
și organizării conferinței general- 
europene în formele ce vor fi consi
derate indicate, inclusiv reuniuni 
pregătitoare corespunzătoare ale re
prezentanților acestor state.

Pornind de la aceste considerente, 
miniștrii au ajuns la înțelegere cu 
privire la următorii pași importanți, 
avînd drept scop asigurarea convo- 
carii, desfășurării rodnice și succe
sului conferinței general-europene. 
Ei urmăresc în special obținerea a- 
cordului asupra adoptării ordinii de 
zi, acceptabile tuturor statelor inte
resate, precum și cu privire la meto
dele de pregătire a conferinței ge
neral-europene la care se poate 
trece deja în viitorul apropiat.

Participanții la consfătuire așteap
tă ca, în procesul pregătirii și orga
nizării conferinței, toate statele inte
resate să acționeze într-un spirit de 
cooperare în examinarea propune
rilor constructive, pentru a facilita 
găsirea unor soluții acceptabile pen
tru toți participanții la conferința 
general -europeană.

Miniștrii au subliniat hotărîrea gu
vernelor lor de a acționa în conti
nuare, individual și în colaborare cu 
alte țări, în scopul promovării des
tinderii, securității și colaborării paș
nice pe continentul european.

A fost aprobat, în unanimitate, un 
document corespunzător, care va fi 
adus la cunoștința guvernelor tutu
ror statelor interesate.

litară în regiunea Golfului Persic 
după anul 1971 — a declarat primul 
ministru iranian, Amir Abbas Hovei- 
da. Acceptarea acestei prezențe bri
tanice, reminiscență a trecutului co
lonial, ar fi de natură să provoace 
tulburări de pe urma cărora ar be
neficia acei care se opun păcii, sta
bilității, progresului și cooperării în
tre statele și emiratele din Golful 
Persic — a arătat Hoveida. El a subli
niat că Anglia nu poate ignora drep
turile legitime și aspirațiile popoare
lor din zona amintită spre libertate 
și progres. Securitatea regiunii Golfu
lui Persic, a declarat șeful guvernului 
Iranian, trebuie să fie garantată nu
mai de statele din zona respectivă, 
fără nici un amestec din afară.

agențiile de presă transmit:
Mari demonstrații în Japonia. Ziua de mar^»23 iunie»«fost 

declarată în Japonia .,Zi de luptă" împotriva prelungirii automate a tratatului 
de securitate japono-american. La grevele și demonstrațiile de protest orga
nizate marți împotriva prelungirii automate a acestui tratat au participat 
aproximativ 1 200 000 de persoane.

Parafarea unui acord polono-vest german. A«entia 
P.A.P. anunță că la 23 iunie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Polone, a avut loc parafarea acordului pe termen lung cu privire la 
schimburile de mărfuri și colaborarea economică dintre Polonia și R. F. a 
Germaniei. Acordul este valabil pe perioada 1970—1974. La ceremonie au asis
tat, din partea poloneză, Janusz Burakiewicz, ministrul comerțului exterior, 
iar din partea R. F. a Germaniei Karl Schiller, ministrul economiei, aflat in 
vizită în Polonia.

„25 de ani de existența 
a O.N.U. și securitatea in
ternațională", aceasta ■ fost 
tema colocviului organizat în zilele 
de 20 și 21 iunie de Institutul inter
național pentru pace, cu sediul la 
Viena. La dezbateri, au luat parte 
oameni de știință dintr-o serie de 
țări ale lumii, în special din Euro
pa. Comitetul național pentru apă
rarea păcii din România a fost repre
zentat la acest colocviu de conf. univ. 
dr. Gheorghe Moca.

de situația internațională. Reprezen
tantul S.U.A. a precizat că ar fi util 
să se continue dezbaterea măsurilor 
parțiale de dezarmare.

Șeful delegației ungare, Imre Ko- 
miives. s-a ocupat de problema de
militarizării teritoriilor submarine. El 
a preconizat participarea tuturor sta
telor semnatare ale unui eventual 
tratat la consultări și la alte măsuri 
de verificare a îndeplinirii prevederi
lor, în conformitate cu obligațiile ce 
urmează a fi asumate prin adoptarea 
acordului. Delegatul R.P. Ungare s-a 
declarat de acord cu proiectul prezen
tat de cei doi copreședinți, cerînd ca 
acesta să fie adoptat și înaintat A- 
dunării Generale a O.N.U.

Vizita in Suedia 
a delegației M A. N. conduse 
de tovarășul Ștefan Voitec 

Întrevedere cu primul ministru olof palme
STOCKHOLM 23 — Trimisul

special Nicolae lonescu trans
mite: Delegația parlamentară română, 
condusă de președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, care între
prinde o vizită oficială în Suedia, la 
invitația Riksdagului acestei țări (par
lamentul suedez), a avut marți dimi
neața o întrevedere, desfășurată în* 
tr-o atmosferă de deplină cordialitate, 
cu primul ministru Olof Palme.

Urînd un călduros bun venit par
lamentarilor români, primul ministru 
suedez a subliniat că vizita lor consti
tuie o expresie a legăturilor din ce 
în ce mai strînse statornicite între 
cele două țări. El a relevat dorința 
guvernului Suediei, a Parlamentului 
țării, de a contribui ia dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre România 
și Suedia.

Mulțumind pentru cordialitatea pri
mirii, tovarășul Ștefan Voitec a sub
liniat satisfacția pe care o încearcă 
parlamentarii români de a putea lua 
contact direct cu realitățile Suediei, 
cu succesele remarcabile obținute de 
această țară în multiple domenii de 
activitate. Avem convingerea — a 
arătat președintele M.A.N. — că 
această vizită va contribui la dezvol
tarea pe mai departe a bunelor re
lații existente între țările noastre, 
între parlamentele noastre. Conducă
torul delegației parlamentare române 
a mulțumit, de asemenea, primului 
ministru Olof Palme pentru cuvintele 
de compasiune pe care le-a rostit 
în legătură cu suferințele și pagubele 
provocate României de calamitățile 
naturale, precum și pentru mesajele 
de solidaritate și ajutoarele trans
mise de guvern, de diferite organi
zații, întreprinderi, de numeroase per
soane particulare din Suedia.

In aceeași zi, delegația parlamen
tară română a făcut o vizită la Riks- 
dagul suedez. Cu acest prilej, între 
reprezentanții parlamentelor celor 
două țări a avut loc un amplu 
schimb de informații și de opinii pri
vind activitatea forurilor legislative 
respective, subliniindu-se contribuția 
pe care o pot aduce aceste foruri la 
dezvoltarea și întărirea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-suedeze. Au fost exami
nate posibilitățile de extindere în 
continuare a colaborării dintre Riks- 
dagul suedez și Marea Adunare Na
țională a României, în interesul po
poarelor român și suedez, al cauzei 
păcii în Europa și în lume. In cursul 
convorbirilor a fost subliniată con-

Memorandumul guvernului R. P. D. Coreene
PHENIAN 23 (Agerpres) — Cu pri

lejul împlinirii a 20 de ani de la în
ceperea războiului de agresiune din 
Coreea, guvernul R.P.D. Coreene 
a dat publicității un memorandum, 
anunță agenția A.C.T.C. In memo
randum se subliniază că, ocupînd Co
reea de sud și ducînd o politică de 
agresiune față de R. P. D. Coreeană, 
Statele Unite continuă să agraveze 
situația din această zonă a lumii. 
Pacea in Coreea este menținută nu
mai datorită luptei perseverente a 
guvernului R.P.D.C. și a poporului 
coreean și eforturilor popoarelor iu
bitoare de pace din lumea întreagă.

Cea de-a 19-a ședință de 
lucru a convorbirilor so- 
vieto-americane pentru Umi- 
tarea cursei înarmărilor strategi
ce a avut loc ieri la sediul Ambasa
dei U.R.S.S. din Viena. In absența 
șefului delegației americane, Gerard 
Smith, care se află la Washington 
pentru consultări, delegația S.U.A. 
a fost prezidată de ambasadorul 
Graham Parsons.

0 zi consacrată Româ
niei a fost organizată la „Dental 
Pen Club" din Tokio. Cu acest prilej 
ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Tokio, Iosif Gheorghiu, a 
făcut o expunere despre țara noastră, 
prezentînd aspecte legate de istoria, 
cultura, tradițiile, despre viața și ac
tivitatea actuală a poporului român. 
Participanții la adunare au vizionat 
apoi două filme documentare româ
nești.

Guvernele Ceylonului și 
R.D. Germane au hotărît *ă 
stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă, s-a anunțat oficial 
la Colombo. Pe de altă parte, agenția 
A.D.N. anunță că guvernul R. D. 
Germane a deschis în Kuweit, în 
baza unei înțelegeri încheiate recent 
între cele două țări, o reprezentanță 
comercială oficială.

Todor Jivkov, Prlm-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, a avut luni o 
întrevedere cu Kurt Bachmann, 
președintele Partidului Comunist 
German, care se află la odihnă în 
Bulgaria. După cum menționează 

vingerea că parlamentelor le revine 
un rol deosebit în promovarea unor 
relații de prietenie între popoare, în 
statornicirea unui climat internațio
nal de destindere și securitate.

După-amiază, oaspeții români au 
făcut o vizită la primăria orașului 
Stockholm, unde au fost salutați de 
președintele Consiliului orășenesc, 
d-na Ewa Remens.

Cu prilejul vizitei pe care o între
prinde în Suedia delegația parlamen
tară română condusă de președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan Voi
tec, ambasadorul României la Stoc
kholm. Eduard Mezincescu, a oferit, 
în saloanele Ambasadei, un cocteil la 
care au participat personalități proe
minente ale vieții publice din Suedia.

New York. Mii de muncitori și studenți au participat recent la o mare de
monstrație de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam

Guvernul R. P. D. Coreene, se re
levă în memorandum, cere să se 
pună capăt imediat încercărilor în
dreptate spre declanșarea unui răz
boi de agresiune împotriva R.P.D.C. 
și să fie retrase trupele străine din 
partea de sud a țării. Retragerea tru
pelor americane din Coreea de sud 
constituie o premisă pentru rezolva
rea . problemei privind reunificarea 
pașnică a țării. Guvernul R.P.D.C. a 
insistat neabătut ca reunificarea Co
reei să fie înfăptuită fără amestec 
din afară, prin eforturile poporului 
coreean, pe baza principiilor demo
cratice și pe cale pașnică.

agenția B.T.A., în timpul întrevederii 
au fost discutate probleme de inte
res comun pentru cele două partide.

Casa Albă a difuzat o de
clarație a președintelui 
Nixon prin care se ordonă revi
zuirea politicii S.U.A. în domeniul 
transportului aerian internațional ci
vil de pasageri și mărfuri pentru a 
întări capacitatea de concurență a 
societăților americane.

La Tripoli a avut loc un 
miting popular, care 3 marcat 
încheierea festivităților consacrate 
evacuării de pe teritoriul libian a 
tuturor bazelor militare străine. în 
discursul rostit cu această ocazie, Moa- 
mer El Gedafl, președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției din 
Libia, a subliniat că țara sa, care și-a 
dobîndit independența politică, a in
trat acum în etapa eliberării econo
mice și sociale. Totodată, el a lansat 
un apel tuturor țărilor arabe de a-și 
Intensifica relațiile de colaborare.

Walter Scheel reales 
președinte al P.L.D.

BONN 23 (Agerpres). — Congresul 
național al Partidului liber-democrat 
din R. F. a Germaniei a reales marți 
pe vicecancelarul și ministrul aface
rilor externe, Walter Scheel, ca pre
ședinte al partidului. In favoarea lui 
au votat 298 de delegați, iar împo
trivă 64. Scheel a fost singurul can
didat al partidului la funcția prezi
dențială, in ciuda încercărilor aripii 
conduse de Erich Mende de a obține 
prezentarea și a unei a doua candi
daturi.

In cursul dezbaterilor, Mende. care 
a criticat politica Partidului liber- 
democrat de colaborare cu social-de- 
mocrații în direcția abordării unei 
poziții mai realiste în ce privește re
lațiile cu țările socialiste, a fost pus 
în minoritate. Cu 233 voturi contra 
102 a fost adoptată o rezoluție care a 
dezaprobat poziția lui Erich Mende 
în această problemă.

TENSIUNE ÎN ECUADOR
• PUNCTELE-CHEIE ALE CAPITALEI 

OPERATE NUMEROASE ARESTĂRI

QUITO 23 (Agerpres). — După lo
vitura de stat militară din noaptea 
de duminică spre luni, prin care pre
ședintele ales al Ecuadorului, Jose 
Maria Velasco Ibarra, și-a asumat 
puteri dictatoriale cu sprijinul arma
tei, suspendind constituția și dizol- 
vînd parlamentul, situația la Quito 
și .în celelalte orașe ecuadoriene a 
devenit încordată. Ibarra a dizolvat 
Curtea Supremă, a închis toate șco
lile și universitățile țării, băncile și 
instituțiile de credit și a ordonat 
trupelor să ocupe sediile principale
lor instituții publice. Demonstrațiile 
și orice formă de exprimare a atitu
dinilor politice au fost interzise. Pe 
străzile principalelor orașe din țară 
patrulează subunități militare, iar 
poliția a operat numeroase arestări. 
La Quito au fost arestate mai multe 
personalități politice ale opoziției, 
rectorul Și vicerectorul universității, 
conducătorii organizațiilor studen
țești, președintele Confederației 
muncitorilor ecuadorieni. In același 
timp au fost efectuate percheziții Ia

SAIGON

JOI, 0 NOUĂ 
GREVĂ 

GENERALĂ
SAIGON 23 (Agerpres). — Miș

carea de protest față de politica re
gimului Thieu a luat o deosebită am
ploare în aceste zile, alimentînd at
mosfera de încordare ce domnește 
în capitala Vietnamului de sud. Con
federația sud-vietnameză a muncii, 
care grupează 124 de sindicate, re- 
prezentînd 60 000 de muncitori, a de
cis să organizeze, tncepînd de joi, o 
nouă grevă generală. Această hotă- 
rîre a fost luată în semn de protest 
față de măsurile politice, economice 
și sociale adoptate de administrația 
saigoneză și totodată în sprijinul 
muncitorilor care deservesc portul 
Saigon, aflați în grevă de la 28 mai.

Pe de altă parte, studenții din ca
pitala sud-vietnameză au organizat 
o reuniune în cadrul căreia și-au ex
primat nemulțumirea față de politica 
regimului Thieu. Ei au cerut retra
gerea tuturor trupelor americane de 
pe teritoriul Vietnamului de sud și 
încetarea războiului.

Pnom Penhul 
continuă 

să rămină 
izolat

PNOM PENH 23 (Agerpres). — Po
zițiile deținute de efectivele militare 
ale administrației de la Pnom Penh 
în împrejurimile capitalei khmere 
sînt supuse continuu unei puternice 
fresiuni de către forțele patriotice, 
n ultimele 24 de ore, patrioții au 

lansat un atac de anvergură asupra 
fortificațiilor trupelor inamice din 
localitatea Prek Tameak, situată la 
numai 20 kilometri nord-est de Pnom 
Penh.

In pofida tentativelor întreprinse 
pînă acum, trupele regimului Lon 
Noi nu pot utiliza șoseaua ce leagă 
Pnom Penhul cu importantul port 
Kompong Som, centrul petrolifer al 
țării.

Totodată, pentru a șasea zi conse
cutiv, în orașul Kompong Thom, aflat 
la 120 kilometri de capitala cambod
giana. se desfășoară lupte violente 
între detașamentele patrioților. care 
au ocupat aproape jumătate din a- 
ceastă localitate, și unități militare 
inamice.

Agenția France Presse relevă că în 
sectoarele Takeo și Kompong Cham 
au fost semnalate noi ciocniri între 
torțele de rezistență populară și efec
tivele militare saigoneze dislocate în 
aceste regiuni.

OCUPATE DE ARMATA • AU FOST

domiciliile vicepreședintelui Jorge 
Zavala Bagnerizo și al fostului pre
ședinte, Carlos Julio Arosemena.

Din cuvîntarea radiodifuzată a 
președintelui Ibarra rezultă că lovi
tura de stat are un caracter de 
dreapta, explicația oficială constînd 
în aceea că ar fi fost necesară pen
tru „a salva țara din situația în 
care se află în prezent". Ibarra a 
declarat că acțiunea Curții Supreme 
a Ecuadorului, în care aceasta califi
că drept neconstituționale patru de
crete prezidențiale economice, l-ar 
fi lipsit de prerogativele exercitării 
mandatului său. El a pretins în a- 
celași timp că marile demonstrații 
studențești din ultima vreme ar pe
riclita stabilitatea regimului. După 
cum se știe, organizațiile universita
re au acuzat guvernul că duce o po
litică contrară intereselor populare, 
de reprimare și intimidare a forțe
lor de stingă. Ele au organizat de
monstrații de protest, în cursul că
rora au fost răniți numeroși stu- 
denți.

PRIMA REUNIUNE A
GUVERNULUI BRITANIC

LONDRA 23 (Agerpres). — Noul 
guvern conservator britanic s-a în
trunit marți, pentru prima oară, la 
reședința primului ministru, Edward 
Heath. Una din principalele probleme 
abordate a fost aceea a prezentării 
eventuale a unui „buget de toamnă", 
care să permită aplicarea rapidă a 
măsurilor economice și fiscale preco
nizate de guvern. In mod obișnuit, 
bugetul este prezentat Parlamentului 
în luna aprilie. Cabinetul a examinat, 
de asemenea, unele măsuri legisla
tive care vor fi înaintate Parlamen
tului spre aprobare în cursul anului.

★
Docherii britanici au declarat o gre

vă națională de 24 de ore, cerînd sta
bilirea unui nou salariu minimal și 
naționalizarea docur’tor.

WROCLAW 

încheierea conferinței 
consacrate 

programului 
„Intercosmos“

VARȘOVIA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmi
te : La Wroclaw (R. P. Polonă) s-a 
încheiat cea de-a 4-a Conferință a 
reprezentanților țârilor socialiste — 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. — care colaborea
ză în cadrul programului de cercetare 
și folosire în scopuri pașnice a spa
țiului cosmic — „Intercosmos".

Participanții la conferință au dis
cutat modul de realizare a cercetări
lor la care participă în domeniul res
pectiv oamenii de știință din țările 
amintite. Conferința a apreciat pozi
tiv pregătirea planului de experimen
tări pe 1970 și pentru anii următori. 
Totodată a fost examinat programul 
de perspectivă de colaborare în do
meniul cercetării proprietăților fizice 
ale spațiului cosmic, Soarelui, radia
țiilor cosmice, geodeziei prin sateliți 
și în alte probleme științifice și teh
nice. Participanții au adoptat planul 
de lucru pe următorii 5 ani.

După congresul socialiștilor 
și alegerile parțiale 

de la Nancy
CORESPONDENTA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Două evenimente de politică inter
nă au reținut atenția presei din 
Franța la începutul acestei săptă- 
mini : congresul național extraordi
nar al Partidului socialist, ținut la 
Epinay, și rezultatul alegerilor par
țiale din orașul Nancy.

Congresul de la Epinay s-a înche
iat prin adoptarea unui „plan de ac
țiune" — adevărată chartă progra
matică a Partidului socialist. Acest 
document, ce urmează a fi definiti
vat ulterior de comitetul director, 
precizează ca obiectiv al partidului 
„transformarea societății actuale în
tr-o societate socialistă". Fixînd stra
tegia pentru atingerea acestui obiec
tiv, congresul a considerat că socia
liștii francezi nu ar putea să ajungă 
singuri la putere și că, în consecin
ță, pînă la realizarea unității, sînt 
necesare contacte cu forțele stîngii 
democratice. în mod concret, congre
sul de la Epinay a hotărît, în pofida 
atitudinii negative a unei minorități 
de dreapta, continuarea dialogului cu 
P.C.F., confirmînd totodată linia de 
respingere a oricărei alianțe cu 
dreapta centristă.

Hotărîrile congresului socialiștilor 
sînt interpretate de comentatorii pro
gresiști ca reflectînd poziții mai 
realiste, mai corespunzătoare curen
telor de stingă. ,,1’Humanitâ", orga
nul Partidului Comunist Francez, 
referindu-se la „planul de acțiune" 
adoptat, apreciază că între acest plan 
și manifestul P.C.F. pentru o demo
crație avansată, adoptat la Cham- 
pigny există convergențe multiple și 
importante, programul socialiștilor 
deschizînd noi posibilități de apro
piere și de acțiune comună între cele

Căutind să descifreze perspective
le noului regim, din Argentina, după 
ceremonia de instalare a celui de-al 
34-lea președinte al republicii, gene
ralul de brigadă Roberto Marcelo Le- 
vingston, numit în funcția supremă 
de către junta militară care l-a des
tituit pe Ongania, observatorii fac 
diverse supoziții.

A reținut atenția „Cartea Albă" 
dată publicității de noul regim, _ in 
care se subliniază intenția autorități
lor de a depune eforturi in vederea 
„unei democrații eficiente și sta
bile" și a unei „economii naționale pu
ternice". In ce privește relațiile cu 
alte state, regimul și-a exprimat in
tenția de a promova „o politică in
dependentă, coerentă și fermă, in 
cadrul respectului reciproc". „Rela
țiile cu țările europene, inclusiv cu 
cele din Europa răsăriteană, vor fi 
intensificate, ca și cele cu țările afri
cane și asiatice" — se menționează 
în „Cartea Albă". E cert, deocam
dată, că numele noului președin
te a constituit b surpriză generală, 
nefigurind pe nici una din listele 
„probabililor". Unii observatori apre
ciază că alegerea a avut la bază doi 
factori : pe de o parte, noul președinte 
menține bune relații cu j froniștii, 
ceea ce este un element ut e pla
nul concilierii politice pro* t de 
juntă. Pe de altă parte, act^ tea sa 
ca șef al serviciilor de informații ale 
armatei este considerată valoroasă în 
actualele împrejurări. O altă catego
rie de observatori subliniază că ele
mentul primordial al schimbării .pe
trecute se referă la restringerea atri
buțiilor prezidențiale, care de acum 
înainte vor fi împărțite cu membrii 
juntei militare. Deocamdată, „stătutul 
revoluției" (adică al mișcării din 1966, 
care continua să fie o „constituție 
paralelă") nu a fost alterat, însă se 
prevede in cel mai scurt timp mo
dificarea articolului 5, care conferă 
președintelui puteri legislative, aș- 
teptindu-se ca ele să fie transferate 
către comandanții celor trei arme, 
respectiv membrii juntei.

Primul act al noului președinte a 
fost devalorizarea monedei naționale 
cu 14,3 la sută. Ca urmare, un dolar 
valorează acum patru pesos noi. Se 
pare că Levingston va avea de os
cilat între necesitatea de stăvilire a 
inflației și promisiunea, vagă încă, de 
sporire a salariilor. In ansamblu, po
litica economică va fi menținută, do
vada cea mai consistentă oferind-o 
elogiile aduse, în cursul ceremoniei 
de instalare, fostului guvern Ongania. 
Membrii juntei s-au referit la succe
sele obținute de guvernul Ongania în 
ce privește stabilitatea economică și 
lansarea unor importante obiective 
ale industrializării.

Există un consens general Intre 
observatori asupra faptului că sarci
nile imediate ale noului președinte 
vor fi exclusiv administrative. Cele 
privind „normalizarea politic ■" ur
mează încă să facă obiecte' balizei 
in înaltele sfere militare. motiv 
de neliniște pentru noii . ernanți 
îl constituie tensiunea sofială din 
țară. Muncitorii industriei de auto
mobile din orașul Cordoba sînt de 
peste o săptămînă în grevă și afirmă 
că o vor continua pînă vor obține 
majorarea salariilor. Alături de con
cilierea politică, abordarea serioasei 
problerhe a revendicărilor sociale va 
fi factorul de care va depinde în 
mare măsură normalizarea promisă 
de noii guvernanți.

V. OROS
Rio de Janeiro, 22 iunie 

două partide, obiectiv pentru care 
militează de mult timp comuniștii. 
Congresul de la Epinay, conchide 
„l’Humanitâ", a reflectat curentele 
noi ale mișcării democratice — cu
rentul unitar, creșterea aspirației spre 
socialism. Pe de altă parte, ,,1’Huma- 
nite“ insistă asupra necesității ca so
cialiștii și comuniștii să întreprindă 
în mod concret acțiuni comune, subli
niind că lupta comună rămîne cheia 
apropierii tuturor forțelor democra
tice.

In ce privește rezultatele primului 
tur de scrutin al alegerilor legislative 
parțiale de la Nancy, ele constituie 
o surpriză pentru observatorii poli
tici. în aceste alegeri, secretarul ge
neral al partidului radical, Jean 
Jacques Servan Schreiber, a obținut 
peste 45 la sută din voturi, în timp 
ce candidatul U.D.R. Souchal, cu tot 
sprijinul guvernamental, nu a obți
nut decît 26.8 la sută, tn același timp, 
Schreiber a smuls voturi și de la o 
parte însemnată a stîngii necomunis- 
te. Candidatul comunist și-a menți
nut pozițiile, reușind chiar să le 
amelioreze în comparație cu 1968. 
Unii observatori înclină să vadă în 
rezultatul obținut de Schreiber mai 
mult o „victorie locală și personală", 
prin faptul că el ar fi speculat unele 
nemulțumiri cu caracter regional 
față de politica guvernului. Alți ob
servatori politici se întreabă dacă 
alegerile de la Nancy nu au valoare 
de test, prefigurînd un reviriment af 
radicalilor. în aceste împrejurări sînt 
așteptate cu interes rezultatele celui 
de-al doilea tur de scrutin de la 
Nancy, care se va desfășura duminica 
viitoare.
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