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lot atllea devize cit
, rombul ' .
Este adevărat că 
este o plantă tehnică 
tenslvă. obținerea

ridicarea calitătlE șl

. !TFuma|l ? 
dar nu ne 
noi 1°. o fost' titlul

sărbătoresc semicentenarul combinatului hotărîți să producă

La Combinatul de mate
riale de construcție dlr 

Cimpulang-Musccl

Ambasadorul Franfei
Franței la București. Francis Marcel 
Marie Itevasseur.

La primire, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, a partici
pat VasJle Ollga. ■ adjunct ■ al> minis
trului

Vft privește, 
otrăviți pe 

„ __ _____ ’ unei' ru
brici apărute cu dțlva ani 
in urmă In „Srdntrin" șl 
care atrăgea atenția ' 
pra 'acțiunii vătamâl 
tutunului asupra 
terilor.

„Nu fumați ? Vă

ajungă in timp mai 
țărilor avansate

afacerilor externe.
(Agerpres)

Președintele Consliiului de Miniștri > 
ol Republicii ■ Socialiste România, 
Ion Gheorg’ne Maurer, a primit, vi-, 
nerl după-amtază. in vizita protoco
lară de prezentare, pe ambasadorul 
extraordinar ți plenipotențiar al

Președintele Consiliului de Miniș
tri ai Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, l-a primit 
vineri la amiază pe ambasadorul 
Uniunii Sovietico Io București, V. I.

cultivata in prezent este 
ao numai 42 OTO ha, așa că 
ie sx>t alege5 cele mal bune 
terenuri. Se apreciază că 
o cultură anuală de 50 OM 
ha ar asigura nu numai 
acoperirea nevoilor In
terne de consum. c| și po
sibilitatea exportării a 
circa 15 COT tone. La ex
port tutunul este foarte 
avantajos, producția ob
ținută pe un hectar aduce

SLATINA. (Corespondentul 
„Scintell", Ilmlllan Rouă). — La 
Slatina re wmstruJeste.Uzina de 
Utilaj alimentar. Constructorii, 
memorii și instalatorii, care sin', 
cu un avans substanțial față de 
graficele de execuție, și-au ree- 
valuat ■ posibilitățile 'șl s-au an
gajat să devanseze termenul de 
punere in funcțiune’cu minimum 
45 de zile. secții Întregi urinind 
să producă cu mult mal Înainte 
de prevederi.

Ce reprezintă pentru econo
mia națională Intrarea In func
țiune cu 45 de zile mal devreme 
a uzinei ? în primul riad, reali
zarea de utilaj, necesar unităților 
de industrie:alimentară, in- va
loare de peste 3 milioane leL 
Pentru îndeplinirea acestui an
gajament; constructorii slăllnenl 
au nevoie de sprijinul F.M.U.A- 
Bucureș'.l, care trebuie să livre
ze utilaje (strunguri Carusel, 
freze Portei, marini do alezat și 
frezat) In avans față de contract.

o LA ȘCOALA MUNCII
DIN ATELIERELE-
ȘCOALĂ

O FAPTUL DIVERS

(Corespondentul 
Gh. Cirslea). — 
Combinat de mate- 

consirucțle dq Ia 
intrat in 

1 de 
ihate- 

I linie 
In cx- 

in 
a.c.
11-

jtij în prezență tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România,. în ziua 
de 2 Iunie a,c.; la sediul C.C. al

■ F.C.R.. a avut Ioc o consfătuire de 
lucru In legătură cu unele măsuri 
pentru înfăptuirea Ia un nivel su
perior a directivelor Congresului al 
X-lca al P.C.R. privind dezvoltare» 
economică șl socială a țării.

ța consfătuire au luai parte to
varășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
'lescu-MlzlI, Manea Mănescu, Gltcor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofln, Iile Verdeț, membri 
șl membri supleanți al Comitetu
lui Executiv al C.C. ol P.C.R., secre
tari al'C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri.

Au participat miniștri șl condu
cători ai organelor centrale econo
mice șl de stat, prlmil-secrctari și 
secretarii cu probleme organizato
rice al comitetelor județene de 
partid, președinți al comitetelor u- 
niunllor sindicatelor pe ramuri, ca
dre de conducere ale organizațiilor 
do masă și obștești, președinți al 
comisiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale, activiști ni C.C. 
al I'.C.Iț redaetori-șefl din pTesa 
centrală. ., . .

La' discuții an luat. cuvintul to
varășii : Emil, Drăgănescu, vice
președinte ol Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Cioară, prim-se- 
crcinr al Comitetului municipal de 
partid București, Constantin Dră- 
gon, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Brașov, Iosif 
Uglar, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Satu-Mare, ‘Va- 
slle Potop, prlm-secretar al Comi
tetului județean de partid ■ Iași, 
Andrei Cervencovlci, prlm-secre- 
tar al Coniitetu.lul Județean de 
partid Arad, Ion, Pflțan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior; Nl
colae Vereș, prlm-secretar nl Co
mitetului județean de partid Mu-

cale fu- 
slnt cau- 

nă a- 
asupra 

vrem eâ insistăm-in, 
rindurile care urmează.

Pentru Început. cltova 
considerații de ordin teh
nic. în țara -noastră «Int 
condiții pedoclimatice de
osebit dc favorabile pen-j 
tru cultura tutunului. Se 
apreciază că or exista 
IOT COD hectare teren din 
zona ecologică foarte fa
vorabilă pentru această 
cultură, la care se adaugă 
alte 300 OOT ha din ! zona 
a doua. Dar ‘suprafața

reș, Horea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor. Vorbitorii s-au referit, 
pe larg, Ia posibilitățile diferitelor 
ramuri economice, ale municipiu
lui București șl ale Județelor și 
Întreprinderilor pentru realizarea 
Înainte de termen a prevederilor, 
planului pe acest an și pe Întregul 
cincinal 1071—1075, au evidențiat 
măsurile ce vor fi luate in conti
nuare pentru Înfăptuirea exempla
ră a' tuturor sarcinilor economice.’ 
Ei au exprimat holărirea fermă a 
clasei z muncitoare, a Întregului 
nostru popor de a-și mobiliza ener
giile șl marile capacități creatoare 
pentru obținerea unor realizări su
perioare in dezvoltarea și moder
nizarea Întregii economii. S-a sub-, 
liniat că în Întreaga (ară colecti
vele de oameni al muncii, hotarite 
să intimpine cu succese tot mol 
mari Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român, cea dc-a 
25-a aniversare a proclamării re
publicii, își suplimentează substan
țial angajamentele asumate în în
trecerea socialistă. Totodată, partl- 
clpanțil ta dezbateri au făcut nu
meroase propuneri pentru crearea’ 
condițiilor necesare Îndeplinirii șE 
depășirii angajamentelor, pentru 
lichidarea lipsurilor șl neajunsu
rilor, In vederea asigurării înde
plinirii prevederilor cincinalului ‘ 
Înainte de termen.

tn cadrai lucrărilor consfătuirii a 
luat. cuvlnlul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. care a relevat că 
pentru realizarea in cele mal bune: 
condiții a directivelor Congresului 
al X-lea al partidului slnt necesa
re eforturi sporite, analiza concretă 
din partea organelor de partid și 
de stat a tuturor rezervelor exis
tente .șl valorificarea lor In scopul 
depășirii planului de stat pe anul 
1072, pregătirii temeinice, pe baza 
unor angajamente sporite, a pia
nului pe 1073, precum "și a realiză
rii înainte de termen a planului 
cincinal 1971—1075.

Combinatul chimie din Făgăraș, 
care Împlinește zilele acestea K) de 
an! de existență, cete uni din cjle 
ni»! vechi imitați ale industriei! chi
mice din tara noastră. Era dezvol
tării șl adevărata isteric n combina
tului ineep o delii cu' actul naționali
zării. cind cele două fabricate ale 
fostei ..'societațl ..NttramonUi" trec In 
proprietatea stalului, a întregului 
popor. Rtnd ne riad «Irit daiq. In ex
ploatare o fabrică de fenol, lin grup 
de acid azotic pentru fabricarea Jn- 
grășămintelor chimice, tin sector 
dq -mase' plastice și rășini sintetice, 
o centrală termică șui.

Colectivul combinatului. !si spo
rește de-a lungul anilor aportul ta 
asigurarea economiei naționala cu 
o serie do produse de strictă nece/ 
sitalo. Totodată, combinatul a jurat 
rolul de laborator șl statie-pllol .pen
tru multe tehnologii și produse ca: 
fenol. îngrășăminte chimice, rășini 
sintetice șl-altele, care se produc as
tăzi In modernele „cetăți" ale chi
miei ridicate tn ultimul deceniu. 
Amintim și faptul'că alei a fost ela
borată, In noaptea de 0—7 noiembrie 
1937. primii șarjă seml-lridusteială do 
caprolactamâ românească materia 
primă din care șo-obțin fibrele și 
firele de retoti la Săvlnașll. în. ace
lași lima, combinatul fâaărășan a 
fost șl rămlne'rin continuare o veri
tabilă scoasă a chimiei j-omflnești. 
Aici au 'descifrat ..talneie" meseriei, 
ori s-au specializat contingente În
tregi de muncitori, tehnicieni sl in-' 
gineri care aur format. apoL nucleate 
de bază intr-o seria din unltShle 
chimice pusa in funcțiune In acești 
ani. •

Se poate aprecia că un Important 
salt calitativ a Înregistrat colectivul 
combinatului In cincinalul IC&S—1970. 
în acest Interval, producția giobalft 
a crescut cu'&O la sulă productivita
tea muncii — cu aproaoeiOT la sută, 
beneficiul a sporit de peste 3 ori. 
Iar exportul de circa 7 ori. Demn de 
relevat este faptul că aceste rezul
tata ’s-aii obținui In condițiile In care 
valoarea mijloacelor fixe a sporit cu 
numai 15—18 la sulă, ceea ce dove
dește eficiența economică tot mal 
ridicata a activității desfășurate de 
acest colectiv.

Ar £1 multe de spus despre capa-

CREȘTEREA PRO
DUCȚIEI DE TUTUN

O SCRISORI CĂTRE 
REDACȚIE

© DIN INSTANȚA ÎN 
FAȚA OPINIEI PU
BLICE

Drozdenko, la cererea acestuia.
La întrevedere, care s-a desfășurat 

lntr-o atmosferă tovărășească, a luat 
parte Nlcolae Ecobescu. adjunct ol 
ministrului afacerilor externe.

Fă ci nd o analiză a situației din 
principalele sectoare industriale, a 
lipsurilor șl neajunsurilor care 
mal dăinuie, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
accentuării ritmului de dezvoltare 
și modernizare a Industriei româ
nești, ca o condiție 
progresului economie 
țării.
. Secretarul general 
a relevat încă o dată că, in lu
mina hotăririlor Congresului al 
X-Ica, trebuie luate măsuri ferme, 
în flecare unitate, in flecare Județ, 
la fiecare Ioc de manei; pentru 
folosirea deplină șt Intensivă a 
capacităților de producție, creșlc- 

contlnuă a productivității 
economisirea materiilor 

șl materialelor, reducerea
bținute, chimiștii

' PITEȘTI 
„ScSnteii". 
La marete 
riale do 
Cîmpulung-Muscei 
funcțiune . cuptorul nr. 
c lncher,, care va furniza i 
ria primă pentru 
de ciment, a cărei dare li 
ploatare este prevăzuta 
jurul dalei de 15 iunie 
Utilajele combinatului sini 
vrate, In cea mal mare parte, 
do întreprinderile construc
toare de mașini din țară, i Cin
stea realizării șarjei de j clin
cher a revenit operatorilor de 
cuptoare; Ion Boroșolu. Tudor 
Dumitru, PanHlle Gheorghe, 
Cuclureanu Teodor, Gagea 
Constantin, De , la eveniment 
n-ou lipsit teanstructorli și mon- 
iorli care au realizat obiecti
vul, intre care : Marca Râul, 
I-IaWor Arlolf. Ilornea Gheor
ghe, Mlșu Nlcolae, Turiac 
Constantin ș.a.

.i I3SU- 
tbare a 

riefumă- 
ș

— __ _ „ - ,, lib: pri
vește. dar aslgurați-ne ți
gări 1" — sună replica fu
mătorilor. ‘ ’

Deși nfmenl nu s-a gin- 
d!t și nu se poate gindl să 
Îngrădească fumatul lip
si ndu-1. pe fumători de a- 
mara, dar dulcea lor ți
gară, In ultimii ani pro- 
d'ucțln internă de tutun 
a fost in continuă scădere.' 
Iată șl riteva cifre. ■ Față 
de IINffl, recolta medie de 
tutun la hectar a scăzut 
cu 343 kg In 1950 ,Șl cu 3® 
kg In-1070. în 1071; deși 
proaucțla totală de i tutun 
a fost cu drea 33 Ja suiă 
mu 1 mare derit cea din 
1970, reușlndu-se aft se 
Înlăture ■ importul, 'planul 
nu a fost îndeplinit cu 
0 COT .tone. Vor oare, culti
vatorii do tutun să j com
bată pe această < 
nwtul ? Altele u. 
zele care determli 
ceasta situație șl 
lor, "

rea 
muncii, 
prime 
cheltuielilor materiale, pentru ri
dicarea la un nivel superior a efi
cienței Întregii activități economice, 
la Indici comparabili cu cel de pe 
plan internațional.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu s-a 
adresat organelor și organizațiilor 
de partid, ministerelor, centralelor 
șl întreprinderilor industriale, che- 
imlndu-ie să sprijine și să. dezvolte 
Inițiativele oamenilor muncii care 
s-au angajat să țndepllneașcă îna
inte de termen șl Ia ■'tel vel calitativ 
mal ridicat pianul clnelnaL De a- 
semenca, secretarul general al 
partidului a arătat că trebuie acor
dată o atenție sporită folosirii ra
ționale șl pregătirii mal rapide a 
cadrelor necesare realizării sarcini
lor economice.

Dezvoltarea economiei naționale 
In ritm accelerat va face tea 
România să 
scurt ta nivelul 
din punct de vedere economic, va 
crea baza trainică pentru progre
sul multilateral til țării, pen
tru creșterea nivelului de trai al 
întregului popor.

CÎTEVA PROBLEME 
CARE ÎȘI AȘTEAPTĂ 

REZOLVAREA PEN-

® O realizare remarcabilă a con

r. - pods pb 7 le. clare.
■ 'taturiul- 

In
tensivă. obținerea pro
ducției .făclndu-se ’cu cnel- 
tulell materiale' șl de mun
că destui do mar!.. Spori
rea producției de tutun 
este'eu putință și datorită 
asigurări! unor cjntltaU 
mal mori de îngrășămin
te cilmice, extinderii iri
gațiilor. generalizării u- 
nor soluri superioare din 
punct de vedere al pro
ducției și ai calitățlL

De ce atunci producția 
da tutun este in scădere ? (Continuare tn pag. a Iv-a)

Pentru efi unele coopera
tive agricole susțin că a- 

-caastă c iJtură n-ar ti ren
tabilă șî de aceea o negll- 
Jaază. De aci începe lan
țul slăbiciunilor. Neglljind 
aceasta cultură, producția 
de frunze e.mică șl, evi
dent, rentabilitatea scade, 
tar uneori chiar eei lu
crează In pierdere. Tov. 
ini Mircea Irlmle. direc
tor In Centrala pentru 
cultura șl industria Uzarea 
tutunului, ne spunea că o 
cultură de tuiun este ren
tabilă numai atunci cîntl 
se ; obțin peste 12®0 kg 
frunze la hectar. Esie a- 
cesta un nivel greu do a- 
tins 7 Nicidecum. Tot to
varășul Irimie ne furni
zează numeroasa exemple, 
din care rezultă că ase
menea niveluri au • fost 
depășite de multe coope
rative agrlcde. Cităm cite- 
va pentru edificare. Coo
perativa aa-icclă Gliiz- 
dăveștl, județul jjolj, ■ a 
obținut anul trecut la so
lul „Virginia" pe o supra
față de 1B0 hectare cita 
IS30 kg Ia hectar : ..Oc
tombrie Roșu"din Octom
brie Rbșu-Stbpneștl, județul 
Ilfov — 1727 kg ka solul 
'„GKjnibaâr ■ Di.mb, ju
dețul Mureș — 1 ȘS8 kg la 
soiul' .ÎBurley" ; Oives’â, 
județul Timiș — 1635 kg 
!a solul, „Banat". Pot ti 
dale multe awmenea e- 
xemple. Dâr." in cele mal 
multe' cooperative nivelul 
producției este mic. sub 
1 OM kg la hectar, de unde 
ți falsa părere că producția 
do tutun n-ar fl rentabilă.

Ion HERTEG

clintea cadrelor de muncitori, tehni
cieni șl ingineri- ai combinatului în 
diverse domenii, intre caro rattona- 
lizarea si modernizarea producției, 
asimilarea, unor noi sortimente nece
sare economiei, 
compeclilvllățli produselor, creșterea 
și diversificarea exportului., Ilustra
tiv in acest sens — ca să ne oprim 

,.d°nr La un sinaur exemplu — este 
cazul îngrășămintelor ezotoase. Pină 
nu de mult azotatul ' de amoniu 
prezenta un mare neajuns : la scurt

Nlcolae MOCANU , 
corespondentul „Scinioii*

j /= CARTEA ’
/ > ■

t< - ' ' ■ ! ' . - ’ .

Fumul de țigară se pierde

în vîiâ dar nu se poate uita că

TWTUWL ESTE

0 CULTURĂ
* » - •

<. . ■ ■ , -..... ......... .....J
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> cunoaștere mal bu-
— _ mărfurilor exlstem 
te : listele da mărfuri' (r-“ DE UNDE

.OÎ'R'j, T :: I? i-î6" ! 1 ’ ! î ' ! ■ !.

Tn ziua aceea, la maga
zinul Adam .rafturile ge
meau de marfă. Totuși...

— O cămașă -ar. 42, cu
loare bleu; "

--Nu avem decît 
la nr. 40.

din bum!

La datorie
Ub accident produs de remor

ca unui camion a provocat spar- 
gerea unei conducte de omoge
nizare a palici de la Fabrica de 
ciment din Turda. Orice clipă 
era extrem de \ prețioasă. Ss 
putea pierde cantitatea de a- 
proape 2 CW . mc paita, la care 
te adăuga inundarea une! finii 
ferate din apropiere. Lăcătușii 
bemiamin Pir joi fi Eugen Ba
logh, care au observat acciden
tul, nu fost inta pe fază. Deși 
nu erau in timpul serviciului; au 
chemat echipa de intervenție șl 
au intrat In șuvoiul de pastă 
pentru a acoperi spărtura- Cite- 
va minute de mari eforturi care 
au cerut curaj șl operativitate, 
fi avaria a fost InfdturaM.' Jetul 
dc pasta le transformase, haine
le In „costume de cosmonaut’, . 
dar cei doi lăcătuși șl ceilalfi 
muncitori venifl la chemarea lor 
Iși făcuseră datoria.

Metamor-

plnă .

Mergem la alt raion șî 
cer ani o pereche do șosete 
din bumbac.

— Avem doar de ta nr. 
43 în «us — n! ea răspunde.

încercăm la tricotaje.
Doriți o, bluză de vară 

ol bă 7 Vă d ăm una olbas- 
t ră, vine răspunsul vânză
toarei. . v J

Imaginea abundenței. în
soțită Insă de o asemenea 
dazasorlare, ne-a îndemnat 
să continuăm raidul nostru. 

■ nr. 03 din 
împreună cu 

șeful inspecției comercia
le locale am cerut să ni ss 
prezinte situația mărfurilor 
din magazin. Dorința nu 
ne-a putut fi satisfăcută.. 
De ce 7 O" asemenea situa-

gazlno, atunci pe es cri 
teri! obiective Iși funda-! 
montează oomenzLle. î pcn-l 

. tru a asigura o bună iapro-a 
vizionare 7 " ■ '

în prezent, la . dispoziția 
magazinelor ®e află două 
instrumente care ar per
mite o 
nă a 1 
te : listele da mărfuri, (așa- 
zlsul «sortiment minimal a 
cărui prezență In maga-, 
zin cate obligatorie), iar 
pentru evidențierea pro
duselor caro lipsesc 5 cale- 
tdo pentru stadiul cero-

cale de epuizare, pentru 
cunoașterea stocurilor și 
siahillrca concreil, eît mal 
exactă a necesarelor.

— în mod practic, In cea 
mal marc parte a magazi
nelor — veriga ■ undo s® 
confruntă direct cerințele 
consumatorilor cu oferta 
furnizorilor — nu există, 
in momentul de față, un 
sistem Informațional de e- 
vldență operativă, confir
mă tov. Iile Marmandlu, șef 
do eecțle la Institutul 
de cercetări comerciale. 
Pentru cunoașterea exactă 

I ș ' -v ??

damentarea, competentă a 
comenzilor sini nu numai 
necesare, dar șl posibile. . 
Mal mult, recenta lege 
privind activitatea de co
merț Interior," prin nrL 17, 
stabilește că : „In scopul sa
tisfacerii cerințelor de con
sum ale populației, condu
cerile unităților comercia
le, (...) sini obligate s3 
aprovizioneze unitățile co
merciale în permanență 
cu. toate sortimentele do 
mărfuri existente in depo
zitele eu ridicata, Intr-o 
găină cit mal variată („.)**

foza auto-

sol Irităm sprijinul Institu
tului de cercetări . eonxv- 
daie pentru aplicarea unor' 
metode mal eficiente,da,, 
culegere șl utilizare a lh- 
formațiBor, legate de exis- ! 
lcnța, absența și cererea do 
mărfuri. . ;. '

lată, deci, că — deși sa 
cunoaște Ineficienta muncii 
merceologilor, fundamenta
rea du;ta... memorie, absen
ta unul sistem Informațio
nal adecvat — încă nu s-a 
întreprins nimic de către 
organizațilla» comercial e,.

- pentru perfecționarea nc- A 
tlvHățll’magazinelor, a corn-, 
partlmentelor de tnerceo- 
togl. o.serviciilor comerctale.

Despre inexistenta unul 
sistem informațional efici
ent. la nivelul magazinelor 

1 și organizațiilor comercitate, 
s-a maț scris și cu alta 
prilejuri în ziarul nostru. 
Menționam, încă de acum 
doi ani, că penteu a dlmt- 
nua efectele acestei situații 
Institutul de cereeiări co- 
mercialo de pe lingă Mi
ri talerul Comerțului Interi
or a elnboral. două proiecte 
de sisteme Informaționale, 
modeme, lesne do aplicat 
pentru sectorul do confecții 
și Încălțăminte. Totul so 
baza pe o simplă etichetă 
caro trebuia să conțină toa- 
to datele necesare cunoaște
rii evoluției mișcării măr
furilor. Utilizarea acestui 
nou sistem Informațional — 
așa cum arătam atunci — , 
s-a poticnit. Du ce ? Minis
terul Industriei Ușoare șl 
Mlnlstețul Comerțului In
terior ‘ nu căzuseră ta învo
ială asupra coiul care va 
suporta costul acestei, sim
ple etichete de hlrllc : co
merțul sau industria 7 în 
urmă cu eltova luni,'ta o 
conferință de presă, repre
zentanții celor două' depar
tamente au reafirmat ne
cesitatea rezoiviril acestei 
probleme, au promis că sa 
vor căuta soluții de rezol
vare. Dilema a rămas di
lemă șl ari.

Perfecționarea ectlvUAțll 
comerciale nu se poate re
duce numai la renovări 
(evident, necooure și ele), ta 
Introducerea autoservirii 
sms a comenzilor la domi
ciliu. ci implică șl me'tode 
noi, eficiente do cunoaștere 
a atacurilor gl a cererii do 
mărfuri, pentru întocmirea 
în cunoștință de cauză a 
necesarelor, contractelor, 
comenzilor. în prezent exis
tă numeroase cadre econo
mice, de specialitate, Insti
tuie de cercetări, anaratură 
electronică de. calcul — 
ded suficiente condiții ma- 
terlale — pentru o schim
bare radicală a situației 
senvialalo.

Georqo POPESCU 
Mihai IONESCU

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
"i

„ SS stat mult In eumpdnd pled ce m-ăm 
hofdrît jd aștern pe hirtic aceste rinei uri, 
dar, in cele din urmă, am fost neeoitd î-o 
fac. nădăjduiesc că, lulnd cunoftință da cele

• - -• I *
. ; 1->1 " '

numai trei luni în 
urmă. Intr-o declarație 
data ta procuratură. Șl 

jac. naaajautcsc ca, tutna cunoșunja ac ceia iată co e In stare să 
ca urmeară, crfl înțelege de ce am ezitat spună acum.

— De ce nu munciți, 
totuși, că sinbeți In de- 

,plJnă putere 7 Aveți o 
profesie 'nobilă,

— M-au dat afară da 
la Vatra Dome! pen- 

rdtalca. Nui n-am rămas chiar ‘singură 'pe 
lume' cum s-ar putea crede. Am un Mint 
cu care ar trebui să mă mlndresc fi pentru „25
care mi-am_ sacrificat o viață să-l creze. să-l

Isă continuăm r
Magazinul

Constanța.- îm

I.... ■..
I
I 
î

— ne-a lămurit jefui ser
viciului comercial al O.C.L 
Tex tUOf încălțăminte Con
stanța-

1
I
l
I
I
I
I
I
I
I

ție nu există. 'Atunci, cum \ 
știe un gestionar care măr- 

. furi lipsesc ta un mo
ment dat, cu ca anume tre
buie eă aprovizioneze ma
gazinul 7

— Gestionarii noștri au i 
e.m emorie , v 1 zuală bună

— - lămurit șeful eer-

•ț

ri'l •
J

De aproape o lună de zile. în 
orașul Reșița, autoșlfoanele au 
devenit... bibelouri. Metamorfoza 
— după cum n@; scrie Tlbcriu ' 
Bojan din Reșița, str. Furnalelor , 
nr. frl— s-p produs cum nu se 
poate nia! simplu : unitățile de 
specialitate n-au mai primit 
capsule pentru preschimbat 1 Nu 
știm dacă in Intenția celor ee 
au luat această măsură n fost 
locmai un asemenea surprinzător 
rezultat. Nici clacă tn oraș sa
roshnle lipsa unul sortiment ■
mal Jars de obiecte de decor. ]
Oricum însă, chiar dacă așa ar I
. . . . . . . . . . ’. . . . . I

I 
I
I
II 
rai s

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

________ , chiar dacă așa.___
sta lucrurile, crddem că organe
le da resort vor fi în măsură să 
găsească alte soluții pentru re
zolvarea acestei probleme. Iar 
cel cu auloslfoanele să ss în
toarcă înapoi la ele, pentru a le 
reda funcția inițială 1

în. capcana...
norocului!
k ........
J Trsrmafi'cu itat’cetea ei le'Ttre-.' I 
puitiiIntr-o erpădlKfefcincpeticdjsafi 
In afară de— autorizațiile de rl-: 
goara, Gheorghe Ene fi Ion Ta
bun d:n Tlrgu Ocna au pornit , 
cu o mașini, condusd de șoferul I 
Victor Vereș de ta coloana Ttrgu 
Ocna a I.T.A.U. Molnești, • pe I 
coclaurile- de la Poiana Mărului. , 
în cltcua minute, norocul le-a 
icos In cale o ciuta jl un că
prior. Gloanțele au nimerit In 
plin, dar, Clnd să-fi savureze I 
irblnda, cei trei braconieri au 
constatat c&— au pierdut parti- I 
da. Surprinși do organele de an- > 
cheta in capcana.,, norocului din ■ 
cddure, el au recunoscut că n-au 
plecat înarmați așa cum trebui® 
la vlnătoare. Drept pentru car® I 
acum H se vor acorda „lrofecla“ 
corespunzătoare. I

explodat

stanța.
Reemwaștem, în fața â- 

cestei „explicați!” am ră
mas n-arplecșleste , oare 
posibil ca — din puzderia 
do articole, sortimente," mă
rimi, modele, culori, exis
tente intr-un mare maga
zin — „memoria vizuală” 
a gostlocinrulul să rețină 
cu precizie matematică 
toate produsele care lip- 
tiesc la un moment dat 7

Dar spre a ne edifica. 
șt tnal bl ne asupra eficien
ței aeesieî ,,metode”, ne-am 
continuat Investigația. Tre
cem pragul altor șapte ma
gazine, Aorovjzionr.rca 
poartă tot amprenta mo- 
mortal vizuala I

O zl mat llrzlu ne gă- 
soam Ia Hm. Vllcea In ma- 
p irinul de jncălțăminta, nr.

O pereche de pan
tofi' de 130 .tal, nr. 42, vă

. rog.
— Cîteva cllfX!. zice vln- 

riltoarsa șl dsăpare în do
cul rafturilor.

După 23 de minute •— 
timp ta care (neștilnd cu 
precizie ce mărfuri are In 
magazin) a răscolit toata 
roiturile — ne opune :

— Aveți noroc la număr, . 
dar ghinion In model. Nu 
vil putem pervt

— Dațl-ne -ceva asemă
nător...../ ■, . '....................

— Im posibil, sra pot 
Bă-ml clau coama oa «nu
me mal avem, e marfă 
multă. '■ ' 1 .

Așadar, fără îndoială, 
înșiși vlnzătoril-gesttonarl
— cal care trebuie să ofe
re pe loc cumpărătorilor 
ceea eo.ll.ee cere’ — nu 
cunosc ce mărfuri au șl ; 
nici care Ie llpseșe Situa- \ 
ț!a te îndeamnă la rcflec-

v-țli: ee-ar Ieși dacă ic-al -.Ta*”*1 “'L 
,F îmbrăca - după mțnWr« ceva.î<Wvota■ Jn rdepo-,
h»s vlzitalff-ă toor
I" anțl 7 Lipsa de cunoaște

re n Blocurilor are ca ro- 
I zultanlfl directă dezasor-
[ tarea. Marfă e, dar... cind

se potrivește modelul, nu 
I găsești numărul, clnd gă- 

cești numărul șl' modelai, 
lipsește culoarea. Firește, 
cauzele dezasortăril nu tre- 

1 bule căutate exclusiv In 
magazin, ta sfera comercia
lă. Da multe ori- comerctan- 

I III nu. pot oferi ceea ce ee
I cere, pentru că Industria

— la rindul ci — nu res-
| perlă contractele, produce

bunuri de consum nwoilcl- 
tnte pe piață. în Însemnă
rile de fată nu vom Insista 
Insă prea mult așuora a- 

, cestul aspect. Problema 
pe caro vrem ®ă o pu
nem tn discuție este alta:

■ dacă xdnzătoriL. gestio
nari!. șefii de magazine, 
merceologii, intr-un cu
vin t unele organizații co
merciale nu cunosc măr 
furile care se află In ma

E

șosfre
saw dacă ne-am îmbrăca după „metoda memoriei vizuale 

a merceologilor și gestionarilor din magazine

I

V

f < '

st

Din an»! IM9, de clnd a- decedat lofisi 
meu, cu care am conviețuit In cea mai de- 
rituirșita armonic, trăiesc o decepție greu da 
închipui! ; am 70 de ani, ilnf suferindă îl 
cu ppribllltațl materiala reduse. Dar par
că mal cumplit dacii toate mă apasă slngu-X.T.» ■ «rirrî nî'tfinn Jl asinmtvZi 9l.es''

ril Pe baza acestor In
strumente, teoretic, ar tre
bui ca lucnirDe să so pe
treacă astfel:; gestionarii, 
împreună cu șeful maga- ’ 

. rinului șl merceologul or 
avea datoria să confnm- 
ta „tasta de mărfuri” șl ce
rerea nesatlsfăcută (con- > 
semnntă In caietul pentru 
studiul cererii) cu produ-’- 
©ele existente. Apoi să 
stabilească neconcordante-" 
le șl oâ comande mărfu
rile necesare. Teoretic., dar 
practic ? Lista de măr
furi fie că nu există, fia 
că es.ta întocmită, pentru.» 
toamna șl Iarna, anilor tre- 
cuțl (cum am intilnil la 
Constanța); Iar catetele.» 
Ele sini — așa'cum men
ționam și cu alta ocazii 
— In cea mal marc parte 
goale. Nimeni nu consem
nează nimic. Astfel, unul 
din momentele chete ale 
procesului aprovizionării se 
consumă fără nici o bază, 
cit de dt riguroasă, ges-

' llonaril comandă marfă, 
cum spuneam.- ., din... me
morie. .

Am însoțit mal mul ți
merceologi în vizita lo- 
coHdtană - în magazinele ’ 
vllcene. Iată etan au de-

j

oferit nimic. Așadar, 
mă simt nevoit (! 7) să 
nu lucrez.

Să vedem acum caro 
jL/ur — >,«■ Ha,s u,u„ «-v — unicul slnt motivele pentru
meu fiu a uitai cu dcidclrjtrc de aceea ce-i care medicul B.K. oslo - ■ ..... . . . . nevoit, după proprta-1

afirmație, să nu lucre
ze. Spitalul din Vatra 
Domel l-a desfăcut 
disciplinar contractul 
de muncă ; pentru : bo
ții repetate, lipsyrl 
nemotivate de 1a ser
viciu, " superficialitate 
în exercitarea profe
siei, pretlndere de ca
douri de ta paclențl 
ele. Direcția sanitară a 
județului Prahova, că
reia I s-a adresat soll- 
clllnd un post, i-a co
municat să se prezinte 
la un concurs, dar nu 
s-a prezentat. Direcția 
medicală a Departa
mentului C.F.R., unde 
a solicitat de asemenea 
un post, l-a respins 
cererea, pentru an
tecedentele sale. Da 
ta spitalul din M6- 
cta. unde a lucrat 
înainte do a merge la 
Vatra Domol, șl-a dat 
demisia ; opt luni n-a 
mai muncit nlcălerL 
Este cunoscut peste tot 
ca un mare consumator 
de băuturi alcoolice. A 
avut o comportară 

___ llflcabl- 
14, în Jamllta pe care 

vina sa exclusivă, față 
de fosta sa soție șl 
mamă a copiilor sM, 
pe-care a maltratat-o. 
Atunci, dne altcine
va dorit el însuși <s‘a 
vinovat de situația ta 
care sa află acum 7

întrebat de procuro- 
_ _______ ral șef al Procuraturii 

pentru infracțiunea da locale Ploiești, Gh. 
abandon de familie. CuUcovschl, ta legătu- 

— De ce nu vă achi- ră cu ceea ce are de 
tați pensia de introți- gtad să facă, fiind re-

fin In (coală fi In facultate, ta să devină om 
cu carta. Sa numejle Bogdan Kirsiiuk, are 
HO de ani ți este medic specialist la policli
nica spitalului unificat din t Vatra bornei. 
Dar — imi este preuj ș-o spui

este marnă — o mamă necăjită ți bolnavă — 
refuzlnd să-mi acorde nu numai sprijinul 
material, de care am otita needle, ci chiar 
fi pe cel moral.

Prin aprilie, cnul trecut, cind s-a instalat 
la Vatra Dpmei, mi-a trimis dieca rinduri 
pe o carte poftală ilustrata : „Multe salutări 
ți sărutări. Aici md simt foarte bine. Așteaptă 
scrisoare. Bogdan“. M-am bucurat cd este 
sănătos fi se simte foarte bine la noul său 
loc de muncă, dar scrisoarea promisă n-a 
sosit nici ptaâ astăzi.

Ulterior am aflat cd el vine destul de <te» 
la Ploiejtl, încărcat cu daruri, ta o prietenă, 
dar pe ta mine nu trece nici măcar să mă 
vadă, să mă întrebe de sănătate, darmite 
sd-rni acorde vreun sprijin. Este adevărat 
că are fi alte obligații materialo — pensie 
de întreținere pentru cel doi copil minori 
rezultați din căidtoria destrămată cu citea 

I timp In urmă — dar cred cd e inuman să-ți
I dea cu totul uitării mama care l-a născut

fi l-a crescut, față de care — ca orice olt 
fiu —( are nu numai obligații morale, ci fi 

I tepala”. (ElUabala, Kirstiuk, tir. Covuriui
R;

i

fi pe cel moral.
------------------------- ,

la Vatra Dpmei, mi-a trizaii elicea rinduri
' ' ' * • H m

Dar pentru realizarea 
acestor cerințe, conduce
rile organizațiilor comerci
ale trebuie să dispună de 
informații exacte privind 
aprovizionarea unităților. 
Ce se întreprinde la acest 
nivel de către cel care 
conduc dire« activitatea 
comercială pentru' cunoaș
terea situației aprovizionă
rii 7 Consemnăm opiniile 
a doi dintre conducătorii 
unor organizații, cu caro 
am discutai.

— Știm că aici sini mu.1- 
”' ’ -i

irea bine in toa-

a situației din magazine 
este necesară studierea sis
tematică a structurii sor
timentale, a cererii satisfă
cute și nesallsfăcute, de că
tre toate magazinele, fără 
nici o excepție. Numai 
examinarea unor date rit 
mal exacte privind stocu
rile, mișcarea mărfurilor 
poale permite lucrătorilor 
din magazin să cunoască 
ce anume se află în rafturi 
șl cu care mărfuri trebuie 
aprovizionată unitatea, pen
tru n satisface cererea cli
entelei. în funcție de a- 
cesla concluzii gestionarii, 
sofii de magazine merceo
logii pot eă realizeze o de
terminare competentă o ne
cesarului ds mărfuri șl o in
formare fundamentală a 

; organizației comerctaio tu
telare privind «liuatin a- 

' provlztohfiriL Pentru a 
veni In ajutorul organiza
țiilor și Inlreprindarilor 
comerciale, am efectuat in
structaje cu exemple con
crete de utilizare și Înre
gistrare curenta, de anali
ză a dalelor care sa refera 
ta (.vrere șl mișcarea măr
furilor. Condiția esențială 
este ca aceste metode să 
ee aplice peste toi.

Iată, deci, că înregistra
rea cererii. cnnoațlerea. 
mărfurilor existente, fun-

1
te lipsuri, că aprovizionarea 
nu decurge prea bine iri toa
te unilâțlle. Noi lăsăm totuși 
Ia latitudinea merceologi
lor aprovizionarea, ne-3 de
clarat D. ConManHnascu, 
directorul, O.C.L Produse 
Industriale lini. Viicea. El 
știu bine ce au dt făcut, se 
pricep să fundamenteze 
comenzile în funcție de ce
rerea do mărfuri.

— Sînlcm conțlienți eă 
mn rămas in urmă in ceea 
ce privește perfecționarea 
sistemului informațional, 
ne-a spus ta rtndu-i Petra 
Ghicea, director comer
cial la O.C.L-texUle — 
încălțăminte — Constanța. 
Tu prezent dispunem de 
foarte puține dale de care 
să ne putem folosi cu marc 
eficacitate. Intenționăm să

nr. 20, Ploieftij

* *

tatea au Investit bani avut o com?nrta.9 
£ Si n«!emnă, .iPcaltticabi-
gil săi U știau la date- -Sta
rle, ta Vatra Domel, a ”■ ......
dozortat (a doua oară !) 
do la postul da medic, 
preferind să. umbia 
creanga' pa sirii zii o
PloleșUultu șl Bă-sl pe
treacă timpul prin resr 
tnurante. Este cercetat 
de organele locale do 
stat (do * asemenea 

a doua oară)

NOTA REDAiniIU: 
i Ne-am deplasat la 

Plolesțl, pe urmele a- 
cestel scrisori, șl am 
vizitat-o, la domiciliul 
său, pe semnatara rln- 
durllor de snai sus. 
„Mi-a fost jenă să 
scriu, -dar fiul mă 
urăște, pur șî simplu, 
de dnd am îndrăznit 
să-I cer să mă ajute 
— ne-a mărturisit bă- 
trino mamă. Mă consi
deră ca pe o piedică In pentru 
viața lui. Pare de ne- jwntru 
crezut, dar intr-o zi, 
mal de mult, băiatul 
meu ml-a spus : „N-ol

l Este' â i
< puțin băut asunci cina lungi 
) mi-a adresat aceste cu/ei.

oribile cuvinte, dar 11 ■ T____  _
. scuză oare cu cava a- bani. După cum 

cest lucru T“. :
Din retatarile vecini-, lucrez..' Față de copil ' 

«ju. uor-ndevăr, obli
gații și. dacă ml so va 
.da posibilitatea să lu
crez, mă voi achita de 
ele. în ce-o privește 
pe mama, consider că

pe care mama șl cole

ric, la Vatră Domel, a
- - ---------------------------

do la 
pre',..

‘ curs lucrurile :
— Cum stațl cu aprovi

zionarea — Întreabă; .mer
ceologul Gh. Ștefantjscu 
de la unitatea do confecții 
n.-. 2

— Potrivit. Ne. mal iip- 
eesc, totuși, unele măr
furi, rtspunde geetlonaruL

— Păi, că vă mal .dăm 

rîî-zlrf niște ■‘cbstume^^pat^e- 
' aie.;." ""’c

— Dacă credeți dv. că ne 
trebuie (? I ) — sa declară 
do acord gestionarul — da- 
ți-ne 1

Vizita ■ continuat Ia ma
gazine de textile, de tri
cotaje, de galanterie. Dia
logul a fost peste tot a- 
proapo Identic. Sondajul în
treprins In mal multe ma- 
gazlne din orașul Constan
ta împreună cu directorul 
comercinl ol O.C.L de re- 
sort șl cu șcftil Ir.snecțlei 
comerciale n evidențiat n- 
ccinșl mod ds lucru.

Deci. nici veriga de 
Indruritare și control a. ac
tivității comerciale curente 
— constituită de grupul 
merceologilor, al altor spe
cialiști ol serviciilor co
merciale — nu funcționea
ză corespunzător.- Nu exis
tă nici cea mal mică preo
cupare pentru înregistrarea 
sistematică a mărfurilor lip
să din magazin, a celor pc

Bomba n-a
lății umane 7 „Cu 
mama sini in raporturi 
normale”, afirma ci, cu

Este adevărat că era bat, In tlmniil “ ur.et 
puțin băut atunci clnd lungi discuții purtata

oribile cuvinte, dar 11

vărat că era

i

la purtare!
care 'copiii noștri

J

: I .. - \ ’

cu orar
mează nu vom da nici un nume.

Kțanțct se perindă mal ...
Toți sin; de la aceeași școală — un iiceu

S-a Inllmptat pe șantierul tere 
moccntralcl de la Brazi. Săpă
turile pentru fundația unul nou 
turn de răcire ajunseseră la o 
adlnclme de 3 metri. Deodată, 
buldozcrlstul Vasllo Lăcătuș a 
simțit că lama buldozerului s-a 
lovit de un -corp tare, Cobori nd 
de pe mașină tra, vadă despre ca 
e vorba, a descoperit o bombă, 
rămasă. Intactă dlri tinipul răz-•. 
bolului.-A anunțat de Îndată p® 
șeful de loț NteoJae Zlolea ți pe 
Aurel Dunillriu de la protecția 
muncîL ■ Sosiți după aceea ta 
scurt timp la fața locului, spe
cialiștii militari au dezgropat 
bomba șl au dus-o-pe riul Te- 
leajen, undo au făcut-o :ă ex
plodeze. ,*Abin după aceasta — 
remarca, pe bună dreptate, in
ginerul Dinu Gnvrllrecu. șeful 
pmtieruiui enorgo-cbnslrucțil ■— 
ara putut prețul așa cum’sa cu
vine meritul buldozeristului ' Va- 
sile Lăcătuș. Pentru că bomba,
avlnd o încărcătură de 1 O'OT de . 
kilograme, putea .declanșa . un 
adevărat dezastru. Toate , felici
tările sl admirația.noastră .pen
tru felul cum a acționat”.

Profilaxie...
monetară

De, curind, 31 de carieri din 
diferite localliflli ale județului
Bihor au fost incitați dg orga
nele de miliție să deschidă ca- . 
«ele de bani pentru un control |
inopinat. Bilan|ul r.crrîula ? Mal 
mult deeft îngrijorător, Pe de o 
parte, din cauza unor abateri de 
ta disciplina financiarii descope
rite cu acest prilej (In șase ca
rierii — mjnururl ncfustlficate ; 
In alte două — evidența nrfinufs 
la zi), iar pe de altă parte, din 
cauza deficientelor constatate In 
asigurarea parei valorilor mo
netare. Așa «tind lucrurile, in 
toate cazurile, casierilor tn cau
ză 1! s-au făcut pe loc— plâjlle 
in moneri corespunzătoare : M 
au fost amendați, 5 trimiși In 
fața comisiilor de judecată jl 
unul — arestat pentru delapi
dare.

Rubrics redadoto de
Dumitru TfRCOB 
și corespondenjii „ScînleîiD

u-u -accu tftgrtjurutur. <-.e ,<ae .w, < I

t/c, din cauza unor abateH de I

I
I
I
I
I
I

ț

De șapte ori,

Respectai cu care-1 fiaJulfim pe foștii 
noștri dascăli, florile .... ____L.
le lnmînează cu emoție ta fiecare început 
Baiu aflrșlt de an școlar profesorilor tor 
nu slnt declt o părticică din omagiul de 
stimă pe care-l aducem acestor oameni ; 
pentru dragostea cu care ne-au Înconjurai, 
pentru dăruirea cu care ee ocupă da edu
cația copiilor noștri.

Din respect pentru această nobilă -pro
fesie de educator, in exercitarea căreia zeci 
de ml! de pedagogi,pun pasiune, suflet.

—Pentru că nu am 
------ ---- - ---------  „ uufJ,!. umil Știți, 
cest lucru 5“.-----------------de dleyh luni nu mal,

, Din rclâtflrUe vecini-, lucrez...' Față de copt 
ț lor șl aia mior per- ■ am. Inlr-ndcvăr, obli' 

soane o'lctale cu care ' ’ • ■ - 
am discutat despre a- 
cesț caz am aflat cu 
stupoare unele liicnrrl 
pe 3 care; bă Iri na nici, _______ _
măcar nu Io bănuia, nu slrit dator s-o ajut. 
Medicul Bodgan Kir- Să încerca să mă ac- 
lîtluk a abdicat nu nu- țloneze în judecata I 
mal de la Îndatoririle .... ..
fața de proprla-I ms-

Cită ușurință In afir
mații, cită Iresponsabi
litate In aceste din 
urmă vorbe ! Unde sint 
îndatoririle față de fa- P1 
miile, respectul și re- v 
cunoștința datorate pă
rinților, aceste atribu- 

dteva luni, te indispensabile și ric
in deplină- flnltoril ale personnli-

al săi, la Întreținerea 
cărora este obligat în 
mod expres de lege âă 
contribuie.’ Mal mult 
chtar, de citr_ ‘ ’
acest om. 1~ 
tatea puterilor fizice si 
Intelectuale. pentru 
care familia și socle-

categorlc, In urma unei 
îndelungi ..reflecții : 
/.îmi Iubesc profesia șl 
vreau să muncesc, sâ 
devin t util societății, 

• xă ntă.; achit de,orice 
obligații”. Socotim că 
acest angajament ferm, 
luat în fața unul - re
prezentant ai. autorită
ții de slat, ne Îndrep
tățește să sugerăm Mi
nisterului Sănătății 
sfl-i acorde un ultim 
crctUt moral, să facă 
cu el o ultimă încer
care, oterindu-1 un loc 
de muncă șl aJuUndu-1 
să Înțeleagă cum so 

ivine menirea pe care 
are in societate, ca 

om șl ca medic. Poate 
că nu e prea tîrziu ca 
el să se trezească, la 
sfirșit, la realitate.

Alexandra 
STROE

I
I

ț
I

.1

pe dascăli : erau martori Intr-o dispută a 
doi eolegl de-al lor. Reclamantul, om cu 

. tlniplele încărunțite, o chemase In ]ude- 
! cală pa mal tlnăra sa colegă. Inlrucit 

areașta șl-ar fi- exprimat, dndva, Îndoieli 
î cu prlWre la competența iul de a preda o 
. anumită materie pentru care nu avea cali

ficare., S-a considerat Insultat, a intentat 
. proces, ;n chemat martori. Pirita contesta a- 

firmațllia colegului ; chemase și ea mar
torii.. Nu era prima oară dnd dădeau acest 
trist spectacol, cl a șaptea oară. !

l-am privit cu trlsleje cum se 6lrecurau 
pe ușă. I-am așteptat plin de speranță că 
bo vor trezi in realitate, că se vor înapoia 
cu un piei semnat. Si nu eram-singurul 
care nutrea această speranță ; ora o sală 
plină.

— Toiul este In ordine î — l-a Întrebat 
Ia Înapoiere președintele.

— Vreau să ne judecăm 1 — răspunde re
ci am mitul.

Li a-n mai dat un termen : al optulea.
Am simțit că roșesc : mi-era rușine,. Mie. 

om din public. Și nu numai mie. întreaga 
asistență Încerca o jenă asemănătoare cu 
ereen pe care o simte- orice părinte dnd 
dirigintele li comunică nota proaalfl la 
purtare pa care a obținut-o copilul

o parte din viața lor. In rirtihirlle ce ur
mează nu vom da nici un nume.

..Judecătoria sectorului 7. Prin fata în
mulți profesori.

,___ ....
de specialitate, aflat in raza teritorială a •
acestei Judecătorii. Slnt țttse. Mă întreb cu 
nollnlșle ce lucruri grave i-au obligat pe 
atlțla dascăl! 6ă-șl părăsească In această di
mineață elevii pentru a veni In fața Jude
cători toc 7

— Continui eă cred că puteți rezolva 
acest diferend pe cale amiabilă ; ar trebui 
Bă vă impăcațL încercați Incfi o dată

Sugestia președintelui completului de ju
decată' nu pare aă fie luată In serios do 
nici una din părți. , . .

— Tovarășe președinte, eu vreau ca si
tuația să fie discutată mat Intll In consi
liul profesoral.

Dorința era a unei profesoare tinere — 
pirita.

— De ce n-nțl dtecutat-o plnă acum 7 
V-a oprit cineva 7

— Eu am cerut acest lucru, dar nu ml 
a-a aprobat.

— Păi dacă-1 așa, vă Invit să mergeți pe 
culoar și să lămuriți lucrurile. Slnt aici 
amlrtdol directorii, slnt șase profesori... un, 
adevărat consiliu. Vg așteptăm peste un 
«feri de oră... '

Iată ce lucruri .jțrnve” fi aduseseră aici

1

— Ce rău am făcut noi 7, — se Întreabă 
nedumerit T. M. Du furat n-am furat, de 
băut am băni banii noșlrL» ,

— Noi ne-am bătut, no! ne-am împărat — 
Intervine D; C. N-avem nici o pretenție 
unul față de celălalt ; dacă ne-am fi plina, 
era altceva. De ce să", facem închisoare 7...

„Argumentele” rint... banii lor ; ceea ce 
contează slnt relațiile lor de „prietenie”, 115 
nișleâ tor..„ Nici un cuvlnt despre celelalte 
valori Întinata : liniștea publică, bunul,simț, 
securitatea vieții celorlalți

Relațiile sociale nu stat o apă In care 
Intri cind vrei șl leș! clnd vrei, fără sfi te 
uzi măcar. Apărindu-le, apărăm nu numai 
valorile noastre materiale, bunurile noas
tre, clar — mai ales ! — valorile noastre 
morale. Cu bani puiem cumpăra orice bun, 
■— autolurlsmo sau lame de râs, aparta
mente sau băutură șl așa mal departe. Nu 

’tpuiom cumpăra Insă nici „dreptul” da a. 
iov! in liniștea șl demnitatea celorlalți, nici 
„privilegiul” de a încălca legea. Aceste va- 

• Jorl sini bunul societății — șl societatea În
țelege «ă te apere. In cazul de față, In câ- 
zurlle asemănătoare, cu arma legii.

Acum se știe
' ? i, î '’J' i; r',’ "fes

— Știi cine «lat eu, mă 7 1
— Că n-oi £1 vreun.»,
Asistența — cetățeni venlțl «ă petreacă o 

după-amiază plăcută In grădina restauran
tului „Azuga“ din Capitală — n-a mal putut 
auzi continuarea „dialogului” dintre Du
mitru Călin șl Marcel Tuță, ambii fără ocu
pație. Mesele au fost trlntite la părnint, 
ceaunele au prins să zboare peste capetele 
celor din jur. ȘI nu numai peste.»

N-au ’ lipsit nlc! Injuriile, nici loviturile 
de cuțit.. Șl nici strigătele de ajutor ale 
celor din jur, n căror unică „vină” era că 
6-a Inllmptat să fip de față.'

A fost nevoie de’ Intervenția miliției.
12 mâl. Judecătoria sectorului 5. în boxă, 

cei doi „Intartocutori.**. Față in față cu aerul 
lor angelic, un miel poate trece drept leu :

- Jta .întreabă va lor, omul In robă căuta acum un aliat, încerc să-1 studiez pe cei din boxă, să pă- 
un sprijin In ceea ce avea de Înfăptuit ’ ‘ —i—-
pentru a .îndrepta cu.migală ceva ce stă
tea filrlmb lntr-un suflet tlnăr ; se adresasa 
tatMui.

— Tovarășe președinte I
Fusmo emoție 7 Tensiunea clipei 7 Nu. o 

BÎmplă pauză. O pauză „de efect”. Fllndcă„.
— Onorată Instanță — reia cetățeanul 

tată — vă» rog să luațl notă că In timpul 
comiterii faptelor fiul meu era Încredințat 
școlii. Școala trebuie să răspundă 1 

...Mă glndlscm, acolo In sală, mal Intll la 
respoaxabllltatea celor ce par a uita (șl 
n-ar' trebui să uita I) ce Influență pot avea 
unele filme, unele spectacole, mal ales la 
virata eopîlflrte!...

A răsunat apoi replica unul părinte.^ 
CIleva ore pe zl, cineva bo crede liber da 
propriile sale Îndatoriri, de propriile răs
punderi pentru soarta t" ’ 
său. în concepția sa de părinte evazionist, 
societatea ar fi obligată sfi-1 țină tocul și. 
Bcullndu-1 da oboseală, să facă educație in 
locul’ său. Iar ta o adică, tot societatea să 
dea socoteală șl pentru ceea ce era dato
ria Iul să facă.

Tată.- cu «rar redus I O mentalitate al 
cărei eșec nu mal aro nevoie do nici un 
fel de demonstram

j

dintre el. prfslea grupului

„Judecătoria sectorului 7 din Capitală, 
completul II.

— Cetățene Siancu Ion. după cele auzit® 
alei, ce părere al de faptele fiului d'.irnl- 
tale 7

— Tovarășe președinte».
Pauză.» Emoție 7 Tensiunea.clipei 7
In instanță — fiul Iul, alături de ceilalți 

Împricinați minori, coautori la săvlrșlrea 
mal multor Infracțiuni prin escaladare, 
efracție™ (Cu ci leva minute înainte, unul 

„ .... JLl'ț— abia trecut 
do 14 ani — relatase Instanței șl cum le-a 
venit ldeen : văzuseră un Ulm. „Care” 7 
„Cel trei care au speriat vestul” '(!?), tn 
fisurile unei educații defectuoase se Infil
traseră .tentații, deprinderi nocive. Impotri-

Antecalcu 
latia prețului 

cinstei
Prins în flagrant pe dr.d Încercau să 

scoată din Incinta întreprinderii o navetă 
cu 120 de pachete de unt, Atexamlni Ispas 
șl Valcrlu Tabără — ambii salarlațl la în
treprinderea bucureșteană „Industria lapte
lui" — au fost trimiși In Instanță.

trund dlncoîo do masca afișată. Ce gîndetwî 
Unul aruncă o privire furișă spre sală ; Ișl 
întoarce imediat capul, se foiește ncrvasi. 
Pe cine caută, pe dno o fi zărit 7 Vreo 
rudă 7 Sau poate vreun fost coleg d« 
muncă 7

Se dă cuvlntul Inculpaților. AL Ispas m 
ridică anevoie în picioare, frămintă In roliiil 
boneta dungată.

— Recunosc că am greșit.»
Deși cam tirziu — ml-am apus •— omul 

recunoaște, 1! pere rău do .ce a făcut Tot 
e ceva...

— .„Știți, am crezut că In navetă se aflau 
pachete cu briază — continuă Al. 1.

— Datorită orei matinale șl eu am căzut 
în aceeași gravă eroare, adaugă, în lim
bajul său prețios, șl V. Tabărăl

Nedumerire 1 Ir.culpațll insistă : oră mati
nală, n-au văzut prea bine, au făcui con

ți educația fiului furiei-
1„, _ [mjxxrtiuîta avea dacă în

toc de unt ați fl sustras brinză 7 — vrea fiă 
na lămurească președinta completului de 
judecată.

Avea, cum (ta nu albă I
ȘL, în minutele următoare, asistăm ta o 

adevărată demonstrație cu privire la „eroa
rea”, in care s-au aflat cel doi Incurdnd 
navetele. Socoteala tor — declarată — ora 
să fure mal puțin-; sub 9C0 lei Adică atîta 
cit să nu ajungă In fața instanței. Dacă vor 
fi prinși, să se judece la comisia de Jude- ’ 
cată din întreprindere.

Regretul lor era nu că au furat, d'că au 
fost prinși Surind posta „baremul” calcu
lat ! Plănuiseră să fure, dar șl să scape cu... 
onoarea neatinsă.

Mentalitate tipică, proprie amatorilor da 
mici „riupall”. Ca șl cum dacă ar sustragă 
o valoare mai mică n-ar fl lot furt, n-ar 
fl o fapta antisocială la fol de periculoasă.

Poate că In răstimpul executării pedepsei 
(AL L — un an și jumătate, V.T. — 9 luni) 
cel doi Ișl - vor da seama de adevărata 
eroare.

Titus ANDREI 
Dinu POPESCU
Emil MAR1NACHE

eo.ll.ee
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O REALIZARE REMARCABILĂ A CONSTRUCTORILOR

ESC ANGAJAMENTELE
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Maria Stan, de la întreprinderea „Suveica" din București, lucrează la 24 de
excepționala muncitoare

Angajamentul inițial

elect ri'

0 deviză: planul fiecărei luni
GRUPUL INDUSTRIAL BORZEȘTI FABRICA DE CONFECȚII DIN ORADEA

MAS

Un an mai devreme
la construcția hidrocentralei

De răspunsul dat la acest apel depinde daca la 
toamnâ vor intra în magazii 10 000 tone de porumb 
în plus.

producție cu 5 milioane lei © Autoutllare 
lioane lei

© Producțla-mariâ indus
triala și prestări de servicii: 
95 milioane lei © Punerea

Aurel PAPADIUC

muncitoare capabile să 
Ia peste 2â de războaie, 
clteva zile jie-am luat 
montul ®a renllzfim In

Constructorii
hidrotehnic de la 
6i-au dezvăluit, zilele trecute, un

Un apel către întreprinderea de construcții metalice 
și prefabricate București șl „Electroputere"-Craiova : 
„LIVRAȚI-NE URGENT ECHIPAMENTUL DE ÎNALTA 

TENSIUNE" I

asemenea. ®e întrec si echipele din 
cadrul aceluiași lot. Bunăoară. la 
Corabia se află In întrecere echi
pele de muncitori conduse de Ion 
Dragau și Stcllnn Ioniță. Obiecti
vul : terminarea. înainte de termen, 
a amenajărilor. Rezultatul : la coo
perativa agricolă ,;Vointa“-Cora- 
bia au fost amenajate integral 
1 003 ha. cu 21 de zile Înainte de 
termen. Fiecare oră. flecare z! care 
a trecut a tasomnat Înscrierea u-

marelul Complex 
Poiana Uzului

velor stabilite In acest an 
sectoare de a cil vi Into.

presiune nr. 1. 2, 
3. .7 șl 10, Aceas
tă situație a fost 
analizată si lntr-o 

.recentă ședință a 
organizației da 
partid. Dacă 
no-ar veni echi
pamentul de înal
tă îensluno Intr-o 
.săp'ămlnă. am 
, mal avea timp 
eă-1 montăm d 
să ne respectăm 
angajamentul. Ia
tă, de ce vrem tă 
transmitem un a- 
pel- tovărășesc co
lectivelor de mun
că de Ia Inlre- 

conslruelll meta- 
Bucut

mai vechi glnd al lor, o do
rință devenită azi hotărlre : aceea 
de a Încheia lucrările la baraj și

iov. MihaJceu — și-a îndeplinit an
gajamentul1 cu o lună de zile inalnto 
de .termen. Avem 7 OTO de hectare 
gala amenajase, cu probele do ană 
făcute. iar statuie do repotnparo st 
punere aub presiune aferente ffl.-it 
terminate și echipate complet Su
prafața amenajată ar putea fl dată 
In exploatare, asa cum ne-am pro-, 
pus. la 30 iunie, dacă am D-iml la 
timp echipamentul do înaltă ten
siune pentru ștaUile de punere sub

Innr» «■» •• 1 O

nul nou rezultat In cartea de aur ■ 
Întrecerii.

Acum, la sfîrsllul celor duci luni 
de la Începerea acțiunii, peste tot 
lucrările sini In avans. Iată dteva 
din rezultatele consemnate In fisa 
Întrecerii : '

• Canalul magistral de 11 tot, 
cu un debit do 23 mc 
este aproape gală, cu’

la producția marfă, de la 2 la 8 
milioane lei economii prin redu
cerea cheltuielilor materiale de 
producție, de la 5 la 8 milioane lei 
beneficiile suplimentare, de la 1 500 
la 2 000 tone Îngrășăminte cu azot 
substanță activă". Aceste suplimen
tări stat rezultatul unor minuțioa
se căutări ale Întregului colectiv. 
Pentru n-și respecta cuvinlul dat, 
acesta a făcut din chemarea orga
nizației de partid „Planul fiecărei 
Juni realizai in 25 de zile" o deviză 
a muncii cotidiene.

în urma unei analize profun
de a rezervelor existente ih sec
ții, la toate locurile do muncă, 
fumaUșlii Combinatului siderurgic 
din Reșița și-au . mărit de patru 
ori angajamentul inițial, noiă- 
rind să producă suplimentar 8OT0 
tone fontă, In loc de 2 000 cit pre
vedea angajamentul luat la Începu
tul anului. Astfel, la sflrșltul lunii 
decembrie producția de fontă a 
combinatului vn ti cu 3 000 tone 
mal mare decît cifra planificată in 
anul 1073 șl cu tot alltea tone mal 
mare deeit rapacitatea maximă 
proiectată.

i — Garanția că acest angajament 
va fi Îndeplinii — ne spune mals-

in exploatare, lacul de a-

uej wțfjuw nip uc înapeEL-t 
meabilizări ai rețelei do canale, s-au 
realizat 280 000’ mp. j

• Prin rațldiMllzărl* 51“ gospodă
rirea judicioasă h materialelor. nlnă 
in prezent s-au făcut economii de 
12 milioane lei la investiția to
tală.

La totul nr. 2 l-am Jndlnlt pe in
ginerul Mlbnl Mlhalcea. șeful to
talul. si pa maistrul Hie Dumitru. 
„Colectivul nostru — ne Eounea

• în cinci luni din acest an. colectivul .fabricii do 
Încălțăminte „Ardeleana" din Alba luLLa și-a depășit 
substanțial sardnlle la export. Evoluția dinamicii ex
portului se anunță a fi șl mal favorabilă in lunile ur
mătoare. Pentru prospectarea pieței, colectivul fabricii 
a trimis mostre, cuprinzlnd un număr variat de modele 
de lncălțămlnle ușoară, flexibilă și durabilă, la mal 
multe tlrgurl si expoziții Internationale deschise tn 
U.ILS.S., Anglia, Congo, Tanzania și Tunisia.

Combinatul de Îngrășăminte a- 
zotoase din Piatra Neamț a produs 
pesto plan, în primele cinci luni, 
1 270 tone Îngrășăminte cti azot 
substanță activă cu care pol fi 
fertilizate suplimentar circa 15 000 
hectare. „Reevalulndu-ne posibili
tățile — apreciază lng. Mihai 
Vicol, directorul general al com
binatului — ne-am suplimentat 
angajamentele inițiale în Întrece
rea pe acest an : de la 18 la 
23 milioane iei la producția glo
bală, de la 14 la 22 milioane lei

trai Petru Sfercoda, Erou al Mun
di Socialiste — este cuvlntul fur
nal Lștllor. Noi considerăm că șl 
cele 8 OOT tone reprezintă o. cifră 
minimă Semnificativ pentru entu
ziasmul și dorința fumallșUlor de 
a lucra mal bine este și faptul că, 
în timp ce pe primele 4 luni s-n 
obținut o economie de 3 kg cocs pe 
tona de fontă In luna mal econo
mia s-a dublat ;

în fruntea acestei Întreceri, n- 
flăm dlntr-o știre de ultimă oră 
6e situează topitorii Ion Păsat, Pa
vel Bojlnca, Grlșore Bercenl. mais
trul Ladlslau Kapornynl. El și 
munca lor elnt mlndria secției fur
nale.

de a dai
cumulare cu un trimestru înainte de 
prevederile planului, de a termina 
construcția hidrocentralei cu un an 
maf devreme, de a scurta termenul 
de execuție a viaductului de pe dru
mul de ocolire a lacului eu o lună 
față de grafice.

Pentru n înfăptui p asemenea ho
tărî re, caro înseamnă a da înainie 
de termen economici naționale clr-

!■ I ‘ ' '■ tlit-J Xa

războaie ® Producția obținută în 8 ore de această 
800 metri țesături din .bumbac

ore șl 33 minute. Competiția pen
tru inillctate pună In. evidență un 
element esențial al Întreceri! : șarje 
cu durate cit mai scurte. Echipele 
prim-topi tori lor Toma Bulgara, Ni
colae Dane, Ghcorghe Drogotnir, Ion 
Benche, Ariton Bucur, autorii lor, 
înaintează rapid iii-, inima timpului, 
zrnulglndu-i din ce in ce mai mult 
oțet, tonă cu tonă. în pas cu e! 
merg și comuniștii de la ștandul de 
turnare n oțelului — Uie Motoroga, 
Vasile Popeț, Ioan Marie, ■ frații 
loan și Petra Posteucă

• Peste 20 de produse realizate de .chimiștll din ca
drul Grupului industrial Borzeștl - sini exportate astăzi 
ta 30 de țări ale lumii. Intre acestea amintim cauciucul 
sintetic, poHstlreaul, soda caustică poîlclorura de vln.lL 
Da la Începutul anului șl piuă acum, chlmiștli de pe 
Valea Trolușului au livrat, Înainte do termen, peste 
prevederile planului de export, 500 tone de cauciuc sin- z 
tellc, 600 tone policlorară de vinU. 500 tone sodă caus
tică, 300 tone fenol șl Însemnate cantități de acetonă, 
pollstJrcn și alte produsa petrochimice; Cale mal mart 
cantități au fost expediate către beneficiari din 
Uniunea Sovietică, R.S.F. Iugoslavia, R.F, a Germaniei, 
Italia șl Austria. FABRICA „ARDELEANA

în ziua de 1 iunie, șarja de 
îa cuptorul 0 al oțelăriol nf. 2 
din Hunedoara a durat 8 ore șl 
30 .de ■ minute, În loc de 9 ore 
planificate ; la cuptoarele 8 șl 2, 
cile 8 ore' șl 20 minute ; la cup- 

„tonil 3 a durai 8 ore și 10 minu
te. Aceste rezultate deosebit dc va
loroase păreau că Înregistrează re
cordul zilei. Dar, la puțin timp, la 
cuptorul 2, echipa de. oțeluri a prim- 
topltorulul Gheorghe Dragomtr a 
conșefrmat un altul, excepțional : 7

• Colectivul de muncitori, tehnicieni șl ingineri de la 
Fabrica de confecții! din Oradea muncește cu însuflețire 
pentru1 a produce confecții mai multe, frumoase șl mo
derne, care să sallștacă exigențele cumpărătorilor din 
țară șl de peste hotare. In patru luni ale' acestui' an, 
fabrica a exportat mal multe cdnfecîll dedt Tri tot 
cursul anului 1071. Calitatea bună o confecțlfior produse 
la Oradea face ca numărul țărilor caro le Importă să 
crească. începlnd din acest an, confecțiile din Oradea 
se exportă șl in U.R.S.S., AngHa și R.F. a Germaniei.

pe secundă 
_____ ___ ______ ____ 159 da zile 
înaintea termenului atablilt.

o S-au instalai si montat con
ductele de azbociment si „Premo" 
Pe -159 tot. fptă de 3M km clUpra-,

In sudul județului OIL pe Terasa 
Corăbiei, se amenajează tuiul din 
cele mal moderne sisteme de iri
gații din tara noastră. O aunrafată 
da 30 WB hectare, cu pămlnturî 
din ede mal fertile, va dț®une. la 
o simplă apăsare pe buton.de ploaie 
la comandă. Co’eeiiral de munci
tori. tehnicieni și specialiști al Trus
tului de construcții pentru Îmbună
tățiri funciare de la Craiova, rare 
..aduc ploaia la Corabia". Prin 
munca lor entu
ziastă lucrează 
în prezent In 
contul sarcinlisr 
prevăzute pentru 
anul viitor. Dar 
«fi expHcam.

SLstemul.de iri
gații „Terasa Co
rabia0 trebuie dnt 
In Moslnță eșa
lonat.: 23 5OT ha 
la 31 decembrie 
n.c. si 7 003 ivi Ja 
30 Iunie 1073. tn 
adunarea gene
rală a salariațl- 
lor/ comunlilll au 
fost de părere că 
aceste termene 
pot fl devansate, 
calcule — ne arăta lng. Emil 
Zarcu. șeful șantierului. Am reeva-' 
luat toate posibili tăi fio de care dis
punem pentru micșorarea termenu
lui de dare iii folosință : mărirea 
indicilor de’ exploatare a utilaje
lor teraslerc. asigurarea schimbului 
doi la toate mașinile si utilajele to- 
raslere si generalizarea muncii In 
acord global. Prin aplicarea acestor 
măsuri, din cele 23 (MO ha care tre
buie dale In foSosință la 31 de
cembrie, 7 C®0 ha le vom. da ta ex- . .
ptoatare UJ30 Iunie. în 1pcajfo«toPtovr.yeșto sfflrcli 
la Dunăre fa fost montată, o «talie ?i •■■Din ’ ce 
de pompare provizorie. In plus, 
ne-am angajat ca restul suprafe
ței. Inclusiv cele 7 5<M ha orovăzu- 
ic a ?>e amenaja anul viitor, «â ta 
terminăm plnă. la sfiraliul anului 
1072. ;

Pentru realizarea acestui obiectiv.- 
organizațiile de partid de ne "șan- 
tier. care cuprind peste 600 de co
muniști. nu inițiat Intre cele 11, lo
turi o vie’ Întrecere godaltotă De

La „Eloctroapa- 
ratai" din Bucu
rești, tn secfiâ de 
montaj, , maistrul 
Ion Cristea și 
muncitorul Ale
xandru ;Sloian ve
rified un nou con
ductor. tri uliimele 
douâ Juni' datorita 
orgarazdrii judi
cioase a produc
ției, productivita
tea muneji la linia 
de montaj a mais
trului aminliî a 
crescut pj peste 
40 la suid.

o

Eroina reportajului nostru, ex
cepționala .muncitoare : Marta 

I Stan

Anallzlnd temeinic posibilitățile existente In fiecare unitate econo
mică, colectivele de muncitori. Ingineri șl tehnicieni au stabilit ca an
gajamentul asumat inițial de organizația județeană In cadrul întrecerii 
din acest an să fie suplimentat după cum urmează :

La producțln-marfă industrială — de La 109 milioane le! la IM mili
oane lei. dta care 60 Ia sută plnă la sflrșitul ’.unii Iulie a.c. ; la livrări 
de mărfuri către fondul pieței — tie In 3.3 milioane lei ia 10 milioane 
lei ; la reducerea clieltuleiilor do producție — de la 1.3 milioane lei la 
5 milioane lei ; la beneficii peste plan — de la 8,2 milioane lei la 12 
milioane lei ; la producția destinată «utouiilărll — de la 3,9 milioane 
lei la 14 milioane Iei ; la livrări de mărfuri pentru export — de In 1,4 
mUionne lei. Ia 1,02 milioane lei valută.

Angajamentul majorat se va concretiza ta I 200 tone acid sulfuric, 
TOT tone cupru eonverllzor, 1 000 tone plumb decuprat mobilă im va
loare de 1.5 milioane lei. piese de schimb auto tn valoare de 5 mili
oane lai,, 30 000 tricolajo șl in alto produse.

Do asemenea, constructorii maramureșeni vor pune In funcțiune, la 
capacitatea totală cu 30 zile înainte de termen. Filatura de bumbac 
din Bala Mare 51 vor reduce, In medie cu 10 zile,. termenele de dare 
In folosință a 730 apartamente.

în . „curaa" dintre țesătoarele 
fruntașe de la „Flamura roșie" 
din Capitală gi ..Mătai?.'a roșie" 
din Clsnădlo a intrat o altă com
petitoare — de această dată din 
industria bumbacului. Este vor
ba de (es&tbarea ălarla Stan, de 
la fabrica „Suveica" din Bucu
rești. Ea lucrează, simultan, la 
24 de războaie 1 Producția obți
nută In 8 ore "de această excan- 
țională muncitoare 7 Aproape 
MO m țesături din bumbac 1 Ceea 
ce înseamnă că anual. Maria 
Stan lose o „șosea de bum
bac" dt distanța București — 
Constanța.

Am întreba t-o: .

• PInă la ora actuală, colectivul do muncă al uzinei 
de mașini agricole „7 Noiembrie” dta Craiova a rapor
tat Îndeplinirea șl depășirea planului la export In pro
porție de 230 la sulă Intre produsele care au fost ex
portate in avans față de grafic se află plugul universal 
cu discuri șl 4 brăzdare, pentru Chile, mașini pentru 
împrăștiat îngrășăminte pentru Republica Federală a 
Germaniei, lăvâluguri Inelare pentru Ungaria șl altele. 
Muncitorii. Inginerii și tehnicienii uzinei au hoiărlt sâ 
sporească angajamentele la export cu 12 MO C40 lei.

ca 25 milioane kWh energic 
eâ șl o mare cnniitalc de apă pota
bilă șl IndiLslrială, este necesară o 
muncă eroică Iată de ce, ta aceste 
zile, pa șantier aproape căuta poți 
sta de vorbă cu nimeni. Oamenii 
nu-șl perm it să iroseaitcii Hm pul.

Ritmul rapid In care se muncește 
aici, la. Poiana Uzului, constituie o 
garanție că angajamentele construc
torilor vor fi Îndeplinite.

în funcțiune înainte de termen a unor importante 
obiective © Cantități sporite de produse agricole 
pentru fondul central

Oamenii muncii din județul Alba s-au angajat să-și Intensifice efor
turile pentru folosirea mai rațională a capacităților de producție si a 
timpului de lucru, valorificarea superioară a reiturBClor materiale, redu
cerea consumurilor specifice, modernizarea Si ridicarea calității produse
lor, isă-șl sporească angajamentele inițiale po anul 1072. Aceasta va 
permite să sa realizeze, poate prevederi, o producție marfă Industrială 
șl prestări do servicii in valoare de 95 milioane lei. cu 35 milioane l«l 
mal mult față de angajamentul pe acest an. Se vor da peste plan 3 (MM) 
tone sodă caustică, MO tone anifdăurtători. 1 0©0 tone plăci flbro!cornoa
se. 150 mii bucăți tricotaje. 24 mil tone sare. BOB bucăți mașini de cusut 
etc. Față do angajamentul Inițial, se vor livra suplimentar la fondul 
pieței produse tn valoare de 3 milioane lei. Iar la export angajamentul 
se va majora cu 50 la sută De asemenea. bencfteîUc ce vor fl realizate 
pinâ la riflrșKul anului vor însuma 18 milioane lei. <xi 0 milioane lei 
mai mult fată ele angajamentul anterior.

In domeniul Involuțiilor, printr-o organizare mal bună a mundi po 
șantiere șl Intensificarea ritmului de execuție, se va crea posibilitatea 
punerii In funcțiune In dovanș n unor obiective, printre care : secția 
preluarărl mecanice a Uzinei do utilaje Alba lulia cu 3 luni mal de
vreme, cu o lună turnătoria de oțel, iar la Uzina de produse Bodice 
Ocna Mureș so vor da in exploatare cu o lună Înainte de termen insta
lația nouă pentru producția sărurilor de magneziu șl cuptoarele de 
var. alimentarea cu apă a munioLpiutul Alba lulia cu 4 iun! și se vor 
scurta termenele de'punere in funcțiune la locuințe șl obiective social- 
culturale cu 15—60 zll&

■ Oamenii muncii de pa ogoarele județului nostru suplimentează li
vrările la foîtdu] central; pește angajamentul inițl.d. cu 635 tone po
rumb. 208 tone cartofi și 2®3 tone legume.

DE PE ȘANTIERUL TERASA CORABIA

SUPERIOARA

lucreze 
Acum 

angaja- 
■ acest 

an. suplimentar, pe Întreaga in- 
treijrihdere. 300 003 mp țesături, 
odlță dublu față de cit ne pro
pusesem inițial. Cred Insă că 
șl această nouă cifră ar ou‘.ea fl 
depășită dacă tot mal multe 
niur.'-ltoare ar lucra la mal 
multe mașini dedt e prevăzut 
In norma de deservire.

Maria Stan lucrează^la 24 de 
războaie. Multe’alte țesătoare de 
Ia „Suveica” șl din alte între
prinderi ' textile țintesc ®ă ega
leze șl chiar eă depășească a- 
cest record. Competiția țesătoa
relor continuă și dobindește noi 
dimensiuni 1

prinderea de 
lice sl prefabricate din 
rești șl de la „EIectroputere"Ț 
Craiova pentru a livra Ia termen 
echipamentul de Înaltă tensiune". 
Ținind seama că echipamentele res
pective trebuiau Livrate mai de| 
mult șl mai ales de faptal că pri
mirea lor imediată va da posibili
tate lucrătorilor din agricultură să 
obțină recolte mal mari, avem bonț 
ylrigerea că apelul va'-atei ecoul 
cuvenit in riadul.. lucrătorilor din 
cc!c; două unități industriale.

■?£. -rofiodmi I’rln.dtrea in folosiniă,.înain(c-tle'
POT mp de tasper-rivteinheip-KTyloRt^jha. "eooperâilw < 

vele agricole illn Celeiu. Orlca. Vir- 
top șl Vădăslrița vor avea posibilii 
taica șă irige culturile încă din a- 
cesl ah si să obțină suplimentar 6 
producție echivalentă ta. porumb de 
drca 10 OM tone. Tovarăși din co
lectivele de muncă ale tatrenrlnde- 
rllor amintite, aveți cuvlnml 1 :

rr ’cryvrwfel • ® ® producție-marfd supli”
talmeritară de 525 milioane lei 

® Sporirea angajamentului 
la productivitatea muncii cu 30 la sută • Punerea 
în fabricație a încă 22 produse noi' ® Dublarea be
neficiilor peste plan

Pe baza potențialului tehnic și materiei de care dispun, a reeva-

— Credeți că recordul dum
neavoastră; poate fi egalat sau 
chiar depășit 7

— Fără Îndoială că da. Chiar 
la noi ta fabrică sini multe

® 150 milioane lei produc- 
ție-marfă peste pian ® 
Reducerea cheltuielilor de 

14 mi-

luării șl mobilizării po scară largă a rcsurscloc interne, oamenii muncii 
din județul. Brașov — români, maghiari și germani —■ animați do 
InaJt simț patriotic, s-au angajat , pină In ‘ prezent 'să realizeze In 
acest an o producție-marfe suplimentară in valoare de 525 milioane 
lei, cu MO milioane lei pasta angajamentul inițial, dta care pină la 
Conferință Națiotiaiă a partidului :>o vor obține 330 milioane leL

Producția suplimentară dlil aceră an se va concretiza in S00 trac
toare. .125 (MM rulmenți, 8 000 -kW motoare electrice, 3 500 tone ciment,' 
UD0 tone materiale plastice șl rășini sintetice și altele. Totodată, depă
șirea producției industriale a permis dublarea angajamentului de 40 
milioane lei la livrările de mărfuri către fondul pictai, din care pește 
60 io sută se va reailzn pinâ La 15 Iulie. Se va acorda In continuare 

io atenție deosebită creșterii eficienței economica, ceea ce se reflectă 
în sporirea angajamentului la productivitatea muncii cu 30 la suiă, 
punerea In fabricație a Încă IH produse no! șl majorarea angajamen
tului do depășire a beneficiilor planificate de la 40 la IM milioane lei. 
în acest timp.’ ee vor depune eforturi susținute pentru îndeplinirea in 
bune condiții a sarcinilor de exjxx-t, a invesUțlUor, a tuturor obiectl- 

In agricultură, transporturi și ta celelalte

MARAMUREȘ

BRAȘOV
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SLstemul.de
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Jirlnn Bohdalova, Jaroslava Brouskovâ

O sesiune de comu
nicări șWnUflca. or- românești de ondocri- 
ganlzata vineri la In- noloale. subliniind 
stilului de cndocrinp- contribuția savantului

tj

tare Istorică u școlii

«ublinllnd

practici! !n producție; a elevltor.
șl la conilnutul actlvitațll practice a

Vorbitorul a eviden
țiat apoi rolul institu
tului in ocrotirea . să- 

publice , (fi n

Sesiunea, prin r;'-

o trecere in revistă a 
principaletor rezulta
te obțlr.uic do spe-

■ 'Fi-i'.tfcw in

pentra educarea' tineretului școlar bucățL

i este îndreptățiți 
, de numărul mare do

UNIREA

(9'00 cearșafuri), 
îmbrăcăminte ex
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ou[M aproape un an do activi. ...... .......
late, bilanțul activității atelierelor- prinderea de morărit și pnnițică1,io a 
școală din Invățâmtatul de cultură ' . „transferat* . at^lere’or-.șcb-'1'' «~>- 
gencrnlă este Incontestabil pozitiv, duețla sa de cupe, din care 
vaUdind prin rezultatele concreta ob- — ■-•i—* -■-» -—t ■
ținute Justețea măsurilor adoptata ’de 
conducerea partidului nostru, pentru 
legarea mai strinsă a școli! do vJațA, 
prin muncă șl pentru muncă. O ase-, 
menea apreciere** ' J -»■■■- ■ 
primul rind, de numărul mare do ate
liere organizate In școli generala șl 
licee : 337 in Județul Teleorman, 34S ___ ______ _ _____
in Judelui Dolj, circa 630 In orașul , tru ele Insale etc. 
Bucureșa, ca să ne referim, numai la‘ Asemenea exemple

mestre nle acesb&l an școlar. Intro- siciiv schimb de experiență intre ea- 
. ----- ’ a drelo didactice din școală șl specla-
,,transferat*'. atellerolor-țcoală pro- llțUI din întreprinderi, cu concurEul 

ț'~ -z "-a etevfi oii forurilor tocate de partid șl de stat,
realizat piuă acum dres 2DOOO de al organizațiilor de j partid.pentru 
bucăți, Iar INOX — asamblarea dc găsirea căilor retor mal eficienta do 
foarfeci pentru croitorie, frizerie cte., îndrumare ți desfășurare a muncii
cu o producție realizata tot.de 20 (MX) elevilor ; menținerea unul dialog.
----- Jv „Producția” fdleior Inaoamnă constant intre conducerile școlilor și 
.tricotaje-, (valorificate, prin vlnzarea. ■ ■ ■ • - - ■ -

Ită, în ‘ într-o expoziție, la circa 7 0TO lei), 
lenjerie pentru grădinițele de copii 
(W) cearșafuri), diferite piese de 
îmbrăcăminte executate dc «Iove pan-

Asdthenoa' exemple nu clni singu-

ale întreprinderilor în ^vederea com
pletării bazei tehnice a atcllerelor- 
școală ; încheierea, de contracte de 
producție șl aprovizionare cu mate
riale de lucru ele. Corespondentul 1 
nostru voluntar, pro*. Joan Hasașlu, 
ne-a semnalat !ntr-<> scrisoare lrtlțls- 

. llva biroului Comitetului orășenesc 
mâ^ă.șț control, preta- <to ,pnrLM rLuduș, județul Mureș, ; 

ecanlee, J orgunizato, ,<4o Jiccul- . care; împreună cu’ membrii, comitatu- ■!

i r •.------ .------—------- ,—r- «auua ac-a ««mnaJat intr-o serteoare lnlțis-
zoonle ineluso Sn ratdul-.andhetă de la,re. în. aleliereAc-ș<?oală de bobina], llva bîrooHui CoaiHeUiUil orfesnes-e
față. Ea mal este susținuta de ate «i T.u... ..----- •
tercsul, seriozitatea șl hărnicia mecanice,
earn elevii par
ticipă la acti
vitatea practică, 
do conștiinciozita
tea șl Indctnlna- 
rea cu care-ș! în
deplinesc primele 
lor „planuri de 
producție*. , Din 
aceasta enumera-' 
re de motive nu 
trebui® i.'i lip
sească mențtona- 
rea contribuției— 
materializata in 
conzpplență, pa- 
siuneî Inventivi
tate — pe care o 
aduc în activita
tea atelierelor-' 
școaiă rele mal 
multe dlnlro cn- 
drele didactice, ca 
și muncitorii ș!
tehnicienii ■ din - 
producție Investiți 
cu i nalta răspun
dere de a . îndru
ma primii pași in muncă a! elevilor, 
precum șl a solicitudinii J1 ajutorului 
acordat școlUor'de marea majoritate 
a întreprinderilor economice.

Vlzltlnd, nu do mult, dteva ate- . 
liere-școală am adresat cadrelor di
dactice ș! speciafișiitar următoarea 
întrebare : care considerați a fi reu
șitele cele mal notabile din activi
tatea de pînă acum a atellerelor- 
șeoală ?

— După părerea mea, principala 
realizare o conrsliUste conlucrtirea lor 
rodnică eu marea producție, eu uni
tățile economice — ne spune prof, 
maistru Ioan Popescu, de la grupul 
de atellere-șeoalĂ din sectorul 0 al 
Capitalei.

Un exemplu elocvent în aceasta 
privință 11 oferă chiar atelierele In 
caro ne aflăm. Amenajate șl îndru
mate do dteva Întreprinderi indus
triale din sector — „EteclromagnoU- 
ca“, „Tînflra gardă*, întreprinderea 
de morărlt șl panificație. Fabrica do 
ventilatoare etc, — aiellerețe-școală 
executa aeum plece șl repere din 
producția curentă a întreprinderilor 
tutelare 5! a altora. „Muncitorii0 slnt 
elevi da la liceele „Gh. Lazăr“,

tele din județul Teleorman, unde incă 
nu s-a inireprina mai .nimic In -pri
vința , amenajării atelierelor-.școală, a * jr JL vjl w v„Sapțaimna teatrala satmareana» MB-yu,, «ai «JcvjLiMajfUta ii i ta “.JA.AAsJTtf, a ■

orgaiilz&rll raUo^Of.’<', cHctoato . a 
practicii in producție, a elevilor.

‘ Neimpllnirile fiemnniato se referă 
.51 la conținutul activității practice a 
elevilor. Așa cum arătam la început, 

" in multe ateiiere-șooaîă elevii lucrea
ză cu hărnicie la realizarea unor re
pere pentru-marea producție, - Fapt 
demn de toată lauda. Numai că, pe 
alocuri, explicațiile pe care le pri
mesc înainte de executarea lor slnt 
numare, empirice, nu-șl propun să-1 
deprindă pe elevi cu noțiunile, unel
tele și tehnicile elementare, dar 
indispensabile, in oricare meserie, în 
viața da toate zilele. în aceeași or

dine de Jdcl. a 
■ încadrării prac

tici! elevilor din 
atelîerul-scoalâ In. 
contextul mai 
larg al șemnlfl- 
cnțlel educative 
și al utilității so
ciale . a muncii 
desfășurate. so 
simte nevoia .li
nul contact mai 
strtns al tinere
tului școlar cil 

, activitatea (Pro
ductivă din ta
baci și de Pe o- 
gdare. Exemplul 
Itecuiui „N. Dâl- 
cescu* din Cra
iova. unde, con
comitent cu mun
ca In atellorul- 
școală, periodic, 
cițe o claca 'se 
deplasează sl lu
crează efetaiv >»l 
in atelierele de 

Întreprinderii, ală- 
bunl muncitori, ar

:?

elevi de la liceele „Gh.
,,D. IMln&Lneanu*, „G. CâUnescu* și 
Liceul nr. M. îndrumătorii elevilor : 
profeaorl-malșlrl ai școlilor respecti
ve sau munritori din producție. în 
cele S ateliere de lăcătoșcrie-electro- 
tehnteă pentru băieți se lucrează din 
plin: diferite operații la circa 80 
de repere pentru fabrica „Electro- 
magnet!ca° — ajustarea unor mag
neți pentru contor (40 (KM)), rame pen
tru transformatoare (10 000), discuri 
de telefon (20 oqo) ete. — cifrele din 
paranteze reprezenlind numărul de 
bucăți executata, in primele două tri-

„Mcolae Bftlce.scu“ din Craiova cu 
concursul înireprlniierU do rețele 
electrice din localitate, elevii recon
diționează bobine, revizuiesc dlferiie 
aparate de măsură șl control etc. Cind 
l-am vizitat lucrau ta realizarea unei 
comenzi de SCtJO lacăte do construcție 
specială, ce nu re găsesc in comerț, 
pentru stațiile de transformatoare. 
Valoarea producției contractate do 
atelîerele-școata din sectorul 3 al 
Capitalei cu unitățile economic© re
prezintă, pe anul 1972. aproti;w 9,5 
milioane lei, din care plnă acum s-au 
realizat peste 3,5 milioane lei. O co
laborare, fructuoasă cu .producția, am 
JntUnlt șl la Liceul nr. 1 din Roșiori 
dc Vede, unde m poate apune că 
funcționează o mfcvosecțte de răz
boaie mecanice a țesătoirlel „Telcor- 
nianul* din tocalitaie. ‘ Elevele-” blnt 
Îndrumate dc muncitoare ' calificate 
de la Întreprindere, care, după orele 
do producție devin, ia rindul lor, 
eleve de liceu, dar ta seral, astfel că, 
nu de puține ori, Întrajutorarea se 
manifesta in ambele sensuri. Plan 
do producție realizat: ponte I0(IC«9 
metri de țesături tato-un singur tri
mestru.

Rezultatele concreta In planul edu
cativ, 'al dezvoltării dragostei de 
munofi.a elevilor nu «slnt nici ele mai 
puțin Importante : lipsa din cataloage 
a nhsehțelor nemollvale ale elevilor 
do îa orele de practică, disciplină șl 
conștiinciozitate 1a lucru, inexistența 
aproape totală a unor note ș! califi- 

• ca live sub limită etc.
între reușitele certe înregistrate In 

organizarea și desfășurarea activită
ții practice a elevilor In atellerele- 
școală, interlocutorii noștri nu mai 
<3tat : realizarea unul permanent șl 

. fL

lui executiv al consiliului popular 
orășenesc, a analizat, in fața tocului, 
cum Iși lndepllnssc întreprinderile 
economice din localitate obligațiile a- 
sumate de a patrona diferite ateliere.

Dar «fi cercetam șl reversul pro
blemei puse in discuție : ce nelmpll- 
niri se înregistrează in activitatea 
atellerelor-șconJă ?

Interlocutorii noștri au semnalat ca 
principală deficiență : profilarea lor 
lniiniplătoare. Ața cum ne relata’ 
prof. Aurel Bold, inspector general, 
profilul alellerelor-școalâ înființate 
piuă neom in Județul Dolj nu cores
punde pe deplin cerințelor economice 
locale. La sate și chiar in orașe pre-

, domină; atelierele de croitorie, brode
rie șau artizanat. Apoi, ritmul do în
ființare al acânor ateliere, este mult 

, mal lent in mediul .rural în județul 
Teleorman,' de exemplu, toate liceale 
și școlile generale’ din mediul urban 
dispun acum dc ateliere, dar la sate 
numai 128 de școli (din Iffî) au făcut 
primii pași in aceasta direcție.-

Cauzele ? Pc de o parte, comodi
tatea ’ unor colective didactice (este, 
evident, mult mal ușor să amenajezi, 
dacă se poate spune așa,” un atelier 
de lucru .manual sau gospodărie), 
lipsa de Inițiativă, Jn sondaroa și va
lorificarea unor poslbilltâțl locale 
existente pe plan economic. Pe de 
altă parte, insuficienta solicitudine șl 
grijă a unor unitfiți economice față 
de cerințele școlilor, onorarea doar 
parțială a unor angajamente — șl o- 
bilgații — asumate de eperialLștfi din 
producție. Este cazul, de exemplu, 
unor cooperative agricole de produc
ție, carele din Mirșanl, Moțâțel, din 
județul Dolj, Clupercenl, Poiana, Cta 
lom firești, Tămățeșa, Cerne iu șl al

specialitate ale 
tari dc cel mal___ __________ _ .
trebui mai larg exthis. Tot astfel, așa 
cum propune corespondentul nos
tru voluntar, prof. Aurel Anton, de 
la școala generală din Vulturenl, Ju
dețul Cluj, tnlr-o amplă scrisoare tri
misă redacției, „ar trebui ca pregăti
rea iehnko-productlvă a elevilor din 
căasele tcrmilnalo ale școlii generale 
do 10 ani din mediul rural să vizeze 
mal direct cunoștințe, priceperi șl 
deprinderi privind mecanizarea agri
culturii șl să se finalizeze prin 
cursuri do specializare (de 3—9 luni, 
In funcție do cerințele fiecărei me
serii), care să consolideze și să com
pleteze cunoștințele de «specialitate 
alo acelor tineri care s-’au deda să 
Îmbrățișeze o meserie din a«®t do
meniu atlt da important*.

De awimaea, prezența profesorilor 
de ia diferite disciplina In mijlocul 
elevilor in orele de practică este încă 
sporadică, noțiunile studiate in cfasă 
nu capătă întotdeauna echivalența 
in lucrările practice, proaraniaie 
unora șl «dorialte așteaptă tacă «6- 
Xla corelate, împletite, coordonate, 
prin discuții comune ale cadfetor di
dactice do specialitate.

- Atallerele-școală au demarat cu 
succes in viața școMl. Buna lor acti
vitate de acum Înainta, perfecționa
rea continuă șț valorificarea tot mal 
Ihtenga a valențelor tor educative 
presupun Insă un permanent sprijin 
din partea uni taților economice, a 
factorilor Luteresațl, fichldaxea dt 
.mal operativă a deficiențelor semna
late.

Florlca DINUUESCU 
NIstor TU1CU 
Alexandru BRAD

I' Cu Ui de la înfiii^âre^

Institutului de endocrinologie „C. I. Parhon"

clallștll români in di
ferite sfere de cerce
tare : In combaterea 

_______ ,__ _____ .___________■-T;w^I©î?1Ltfnden'dre.^J<:țțlSfc^, 
logie „C. I. Parhon4. C.f. Parhon la afirma- rurgia ' endocrină, tul- 
a marcat îmnllnlrca rea șl dezvoltarea .el burărlle du creștere și 
a 23 de ani de la ta- ’’ ■ ■■ • ■- 
ființarea aresta! im
portante ‘unltatl de ___
cercetare medicală din nătățll 
Capitală.

în curtatul do des
chidere. acad. Ștefan 
Mllcu. directorul in
stitutului, a făcut mat 
tatii o scurta prezen-

dezvoltare a organis
mului. precum si 

■cercetarea . . ...
____  __  ___ mentală in. domeniile.,» 
țara noastră.__________ eplflzeî, timusului!,

Sesiunea. prin dez- cancerului esMîocrin.
baterile el. a brltețdlt ishuhotoalcl si ’"gene-

La Sighișoara s® dasfășoară 
ample lucrări de restaurare șl ame
najare a monumentelor istorice. In 
vederea transformării vechiului' 
„oraș de sus* intr-un original com
plex muzeistic. . Astfel, ®e execută 
restaurarea șl amenajarea turnu
rilor fierarilor și tăbăcarilor, se re
construiește galeria arcașilor pe 
fundațiile Inițiale. Flecare din cele 
9 turnuri existente va găzdui cita

A apărut:

„REVISTA
DE FILOZOFIE"

NR. 4/1972

Din caprina : NICOLAE LO- 
TREANU : „Omul — subiect șl 
obiect al acțiunii politice* ; 
ALEXANDRU BADULI-SC’U : 
„Praxis șl speranță" ; ANEXA 
BUSUIOC : „Note șl aspecte ale 
conștiinței socialiste in etapa 
actuali* ; ADRIAN RADULES
CU s „Condiția realists a ar
tei* ; MARCEL BliEAZU : (.Cu 
privire Ia obiectul esteticii* î 
HENRI WALD : „Scopul omu
lui : omul Însuți*; D. STOIA- 
NOVICT: „Logica acțiunii a iul 
von Wright, ca bază a logicii 
deontice* ; PETRU LUCACIU : 
Libera cugetare șl ateismul in 
spiritualitatea românească* (ID ; 
ION TUDOSESCU : „Structură 
Si sistem* 01),

Revista mal cuprinde rubrica 
„CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE* 
In care semnează recenzii IOA
NA SMIRNOV si PETRU BE
RAR.

PKOGHAMuJ
■'■V •. .9.W Descinderea emisiunii de di

mineață. Telex.
■ 9.S3 Biblioteca pentru toți : Ion 

Creangă (IX).
9.33 Dc vorbă eu gospodinele. 
J.M Tcleencleiopedla.

. iî,t3 Drumuri In istorie. Muzeul 
\ - de Istorie al, Republicii So-
•' .dallne Romania OII).

1 ILta Revista Ulcrară TV.
11.33 Selecțlunl din emisiunea de

I divertisment „lașul po adre-
" aa tiv.-, 

i 13,13 TelejtirnaL I
38.33 Deschiderea emisiunii

| după-amlază. Emisiune
limbo germana. - 

I 13.13 Ritm, tinerele,! dans. 
19,05 Sâptfiralna in] Imagini.

I 1B.M1WI de seri. ! -
... , 19,39 Telejurnal. R<’-'5'

protarl actoricești de Înaltă mfifes- . 39,19 In lntlmplnarea Conferințe!
trie, ca cea a lrlnel R&chlteânu In \ ' Nationals a partidului comu-
roiul Slmincl din Iadul șl pasărea, 1
tendința de ieșire din perimetrul așa- J muJLga ■% ™*

'-xlsuJul tjirovlncialisnj artistic*, vizi-
bilă. In majoritatea spectacolelor . ur- 1 . 11,15 „DiverUamentsservlre* — pre- 

1 mărite/ slnt tot nliloa bunuri ale ) gram muzlcal-distractlv. Cu:
mișcării noastre teatrale. I Stei? Poțeswi. Marina Volca,

Dezbaterile și simpozioanele ce au . ujoa nrăgan.-------  ~ ■ ■
foit organizate cu acest prilej, pe 1 Florin Vasllii
teme ca ..Actualitatea teatrului' poll- . I ncscu, - ștefa:
tic““ „Rolul tontrulul Ih educația tl- ’ Fottao, Marii
neretului*. „Montenta din istoria tea- 1
traiul in TransUvanta*, intilnlriJe cu 
muncitorii dc la Fabrica „Mondtata”, 
®au cu .tineretul școlar, avlnd ca 
®cop sondarân unei părți n opiniei 
publice, largul ecou pe care manifes
tările acestea șl evoluția trupelor 
l-au avut în cele două ziare locale 
au făcut din Săptamina teatrală săt- 
m a re ană nu numai o mlcro-iStaHlune 
extrem de utilă pentru oamenii de 
teatru șl atractivă pentru spectaloril 
de limbă română, maghiară, germa
nă din oraș, el un act complex de 
cultură teatrală, viabil si eficient.

Din numai două spectacole, cile au 
oferit gazdele, esle dificil aâ încer
căm aprecieri globale asupra activi
tății Teatrului do Nord din Satu- 
Mare. Ne vom mărgini, deci, la ci- 
tcya noutăți pa marginea eetor două 
spectacole văzute. Roșii trandafiri 
numai pentru mine ne-a apărut ca 
o piesă pontică interpretata agita
toric — în sensul poetic al cuvlritu
lui ; principala grijă a regizorului 
Cristian Berger șl a actorilor a fost 
nu aceea de a declama un text cu 
emfază și grandilocvență, ci de a-1 
comunica in mod cit mai convingător, 
printx-o profundă Înțelegere a <»m- 
nifîcailllor lui. printx-o vibrant^ par- 
llciparo ta cauza revoluției, aș spu
ne. prin confundarea lucidă si afec
tivă a lntexprețllor cu idealul social 
militant al eroilor piesei. Sinceritatea 
trăirii, simplitatea mijloacelor de 
expresie, un anumit hieratism 1 ușor 
nostalgic,’ alternlnd cu scene dinami
ce, do, intensă dezlănțuire a,- pasiu
nii, cu jnomente de declanșare a 
unul fanatism violent, lată dteva din 1 
atributele1 acestui specSacoi. în care .’
actori ca Ion Tifor. Viorica Sitclu, ț

I . Ho
. LUT — 17,1» (ser 
ț 47®l); 33,13 (ggrta 
. W», LUCEAFAnt 
ț ’S.a'j; îS; iâ,33; Âl, -— a,
1 11,15: 13,33; H; 18,13; 39,45, ia gră-
ț dină — 39,13.
1 o lllo Bravo s FESTTVAL — 9; 
) 12,15; 18; 19,15, Ia grădina — 35. 

-■ . Fcltx ' '
! 18,43; 19,

1 DACIA ■
i 20^.

A Tr - - -

fie da te. ca In spectacolele cu Procaroral, 
„„i,:.,,. Roșu trandafiri numai pentru mine, 

&U discutabile, siib raportul fideli
tății față de splrlful național al pie- 

i «ei, dar oricum interesante ^1 prefe-!
i ' wsni-M8n '-ifmmXihifr-Jf»«I '■* xrsari',- mirrAwL '

lice, cum a fast cazul , originalei ic

Tradiția unor ..reuni uni11 — L_ __ 
„muzică șl clntari*. fie do ' echipe 
teatrale, cum ar fl .Astea* sl ..So
cietatea pentru forai de teatru ro
mân*'— Iși fare 7 inceputurito; fnț L-.-_____ _ -săr-aa_____
orașele transilvănene in urmă cu rabllo unor montări vetuste, muzeis- 
mai bine ele, un i secol. Amtnllnd Ucc, cum a fost cazul .originalei în-
tolușl de exlslența lor, nu o facem «xstari. a Azilului de noapte, inler-
dedi pentru a rinarca^/vechimea tra-' —>—(--•■
dlțidl, permanența. ‘ continuitatea' el.' 
pa de o parte, iar pe de alta, pentru 
a sublinia modalitatea nouă, proprio 
societății noastre de astăzi. |n caro 
are loc preluarea șl vâtoriScaroa a- 
cestei tradiții.!^racordarea ci Ta fluxul 
vieții culturalo actuale, la exigențeio 
spiritualității românești contempo
rane. ■ '

In acest context. In acest cilmât, 
6-a desfășurat, recent, Săpiâmîna tea
trală sălntareană, care a avut ca 
„pretext Istoric* TmlpllnJrea a 100 do 
ani de la prima ttdimare generală 
statutară a „Societății pentru ferul do 
teatru* (ținută ta Satu-Mare la în
ceputul lunii mal 1872), Jar ca argu
ment contemporan necesitatea orga
nizării unor asemenea acțiuni, cu 
reverberații deosebit de puternice in. 
conștiința publicului local. *

Afișul, reprezenlind cartea do vi
zită a „Săptaminli*. . suscita de ta 
început inlcreiml și atrage atenția 
așupra orientării spre octualllato a 
inițiatorilor acțiunii : Interesul gene
ral de Aurel Baranga (Teatrul Na
țional din Cluj,’ regia Victor-Tudor 
Popa, scenografia Mircea Matcaboji). 
Iadul șl pasărea de Ion Qmescu. 
(Teatrul Național din București, regia 
Alexandru Flnțl, scenografia Minai 
Totan). Alături de aceste două piesa 
orlgittale. dallnd din ultima slagiuno, 
programul „Săptămlrilr a mal cu
prins lucrări de stringenta actualita
te din dramaturgia europeană : Roșii 
trandafiri numai pentru mine do 
Scan O'Casey (Teatrul de Nord din 
Satu-Mare. secția română. | regia 
Cristian Berger, scenografia l.IcS Nl- 
colac). Procurorul do Ghcorghl DJa- 
garov (Teatrul de Stat din Tîrgu-Mu- 
reș, secția română, regia Aloxa 
«arlon, scenografia Vittorio Hollfar)’. 
Dramaturgia noastră clasică si In
terbelică a fost reprezentată, priri 
piesele .Luceafărul de Deiavrancea 
(Teatrul dc Stat din Oradea, j reala 
Nlcoieta Tota, scenografia Elena Po- 
peșcu-Zlslade) și.Pilcul de LlvJu Re
breanu (Jucată in limba maghiarii de

. Dumitru Furdul, 
__ Iu; Horia Serbft- 
itefan; Bănică, Mihsl 

_____. I7_.Tua Peplno, Jean 
Constantin, Radu Stocnescu, 
Florin Bogardo, Borta Mocu- 

, lescu, .Cornel Constantlnlu.
J 3223 Telejurnal. <
l ri,35 Campionatele, europene de 
! Box — tineret. Aspecte fare-
l gtstrate din Kaîa inaugurală,

de la patinoarul „33 Augicste.
} ■ PROGRAMUL Dt

i IS,S3 Ansamblu! artistic „Năframa 
J din București.
i 17,W Reportaj bucureștean. 
] 17,® Pagini muzicale de
! popularitate. Lucrări de <3io-
1 pin In interpretarea plantatu- 
l lui Arthur Urna (Brazilia).
1 17.33 Agenda.
t 1S,M Film artistic : „Strada lătn- 
J ralnlcă". Regie. : Tamas Re-
I nyl. Cu : Mari TdrStaillr, Ga-
I bor Kone;, Sandor norvath.

a Aventuri U ălerea Neagră (am
bele serii) : PATRIA — B,J9; 13.15; 
HJ3; M, FAVORIT — S,M; ÎS^SB; 
ÎS; 19,30, BUCUREȘTI — 8; 1S,13; 
17; 1'5,iS. GRADINA DOINA — Sl, 
a Program de desene animale : 
DOINA — 11; 13.
a Prințul Dalala i 1>:)’NA — 14,10; 
ÎS, 15; 18,15; 2®,15.
• Desculț In parc I SCALA — 8,43;
UJ3; 13,13; 19,13: 18,43; 21,13, CA
PITOL — 11,43; 14; 10,15;
iS.S’j; ai, la grădină — aa, Glta- 
D1NA SELECT — 38.
• Doamna șl vagabondul : CEN
TRAL — »,«; 11,30; 13,45; 18; 18,13; 
SM0, FEROVIAR — B; 11,10; 13,33; 
’5.15; 18,15;, te,M, G LORI A — 9; 
11,ÎS; 13,65; M; 1H.13; 29^3, TOMIS
— 9; 31,15; 13,33; ÎS; .13,15, la gră- 
dină —îOM

Robin Hood s SALA PALATU- 
T 17,:3 (tarla de bilete — 

■ - ’i do bilete —
___  ________ IUL — 8.30; 11; 
13,55; 10; 18,33; Sl, MODERN — 9; 
11,15; 13^3; U; 18,13; S0,43, Ia gră
dină — M.1.3.
o lllo Ilravo s FESTIVAL — »; 
13,15; 18; 18,15, la grădina — 23. 
a FelJx șl Otllla : VUTOllUL — 
13,45; 19, POPULAR — 15,3(3; 19. 

----- > 1 UNIREA — ÎS, la grădl-
a Ancheta de la hotel Excelsior i 
DACLA — .8; 11,13; 13^9; 10; 18,10;
a Trafic t EXCELSIOR — »: 11*13; 
13,30; 18; 1M0; 83,43, MELODLA — 
9; li.15; 13.su; 18; 18,30; S0.43.
a AsU-Ecar* • (lansăm in familie : 
HUZEȘTI — 15,:s; 10, la grădina 
— S343, LIRA — 13,33; 18, la gra
dină — MJ5, ARTA — 13,30; 13, 

I la grădină -- M,13,
a Preria : FT.ACARA — 15J3; 18; 
W,1S, VICTORIA — 0; 11,15; 13,3.0;

- '18; 18, W; 10,43.
a Omul Mafiei — 10; ÎS; 14. Unde 
e libertatea 7 — 18, Domnișoarele 
de la 01 — ÎS, 15, Despărțirea ; Inill 
ainlnleșle-țl — Sl : CINEMATECA 
(sala Union).
a surla s DRUMUL SARR — 
15,»; 17,43; M.
a Inima e un vinilor singuratic i 
G - B; 11,13; 13,38; 15.43;
li MIORIȚA — IU; .12,00;
a Poloneza de Oghlnskl s FEREN
TARI — 13,30; 17,43; S>.
a Toamna etusycnnJIor ! BUCEGI
— 1M0; H, la grădină — ÎJ. AU
RORA — (; 11,15; 18, lă grădină
— 30, FLAMURA — 3; 1230; 16; 
1»>.
a 19 fete șl un marinar t VOLGA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 19,13; SOJO. 
MOȘIILOR — 13A3; 1«. la grădină
— 20,15.
a Micul scăldător : LUMINA 
11,15; 13,»; 10; 10,13; KJ0.
a Clml se ivesc zorile : PACEA
— 18; S3; M.
a Aventuri In Ontario s TIMPURI 
NOI — 0—39,15 In continuare.
a Pentru că se Iubesc s CRINGAȘI
— 15.W; 17,13: M.
a Ultimul domlcUlu cunoscut ■ 
CIULEȘTI — IS,JJ; 18; »,», FLO- 
REASCA — 15J0: 18: ÎS.SL
a Un minut de reculegere 1 COS
MOS - IS.M; 10: ra.13.
a Love Story ; MUNCA — 15,SJ:

! 1»; S3,15.
. « Evadare din Planeta maimuțe 

. lor : VITAL’ — IB,K: ÎS. la gră 
' dLiă 20,13, PROCSREStJL — 13,33) 
i iffl; so.13.

Adio, domnule Chips s RABO-
LABO-

~ «J.iaaJiW.UMXi/ AJÎV-.- .JLALWȚU

breanu (Jucată in limba maghiară de 
colectivul ttșcțlel maghiaro a Teatru
lui do Nord‘din Satu-Mare, regia 
Mllui| Ratai și Kovăcs Adărn. sceno
grafia Tatiana Uleu Mandlescu). Pu7 
bllculul sătmăroan i-au mal fost ofe
rite două lucrări do mare notorie laț 
te din dramaturgia riușfl șl sovforică : 
Azilul de noapte de Gorki (Teatrul 
dramatic din Bala-Mare. regla OJlo 
Rappaport, scenografia Mlrcoa Mat- 

> căboJI) și Povestea unei Iubiri de K
Simonov..(interpretată în limba gerj

atrlbutele acesta! speciacoj. în care

Cos»!n Popescu. Ovldlu Cris'ea. Anca 
Pahdrea,. Nteolae Popcnedu, Con- 
Etantln Dumitra, Ion Podoleanu. Mar
cel Popa. Ion Haiduc. Teodora Vnsl- 
le-scu. Sebastian Comănlcl și alții, a- 
fiatl pe trepte diferita in ceea ce pri
vește stăpinirea meșteșugului profe
sional ®1 experiența «conică, au vă
dit capacitatea, echipei de a marca 

; nuanțat valențele nrtfciice ale unei 
i piese prin excelență politică. 9 

în comedia Plicul (de salutat Ideca 
teatrului de a reprezenta plasa lui 
Rebreanu), actori! eecțtal maghiare, 

, ... , ... sub mina fermă a regizorilor Mlhal
organelor locale. ou Ratai șl Kovăca Adâm, au izbutit un 
otice tentă dulceag- spectacol da mare vervă, in care pe i mi mrmhl nl_ w’s.ip'îjrwsil‘ ■nUax»!

$

ilcU ele.

In 
experl-

MLhal FlOREA j ?.

ț

paseista, șl aceasta nu numai In al- primul plan a-au impua din nou omo-
— -’ ■■ ■ ■ '■ • - ■«; genltatea trupei șl măiestria eompo-

zlțtomolă a unor valoroase individua
lități cum stat Nădai Islvăn, citflty 
Andris, Acs Alnjoa. M. Kovdcfi-Le:!- 
ke. Tdlh-Păll Mîfclâa și alții. Conce
put șl realizat ta glilul comediei 
post-caragialceno. spectacolul. do 
burta factură claslcA. asie savurat 
pentru umorul de substanță cultivat 
cu finețe si aplomb, pentru Incisivi
tatea critică la adresa politicianis
mului burghez Interbelic.

Pentru a nu rămlno ta urma pro
priilor sale eforturi de outodepășlro 
șl pentru a. putea răspunde integral 
dezideratelor mereu mal numeroase 
alo publicului din aceasta parte 
de țară. Tea,truJ do Nord arc nevoia 
de o Infuzie de tinerețe In toate 
compartimentele sale. Ar fl bine, ca 
noile generații de actori, regizori, 
scenografj. precum și dramaturgii, 
cronicarii dramatici s& poposească 
mal des și mal statornic la Satu-Mare. 
Recent Încheiata. .. Sipiindna tea
trală s'ălniăreaiiă arată că lucrul 
este pe deplin posibil și că pașii ce 
vor fi tăcuți ulterior ta această di
recție vor dovedi cum geografia tea
trală poate să depășească impedi
mentele geografici fizice.

Complex muzeistic

un muzeu al breslol titulare sau al 
breslelor înrudite; prczfenUnd publi
cului vizitator apariția șl dezvolta
rea meșteșugurilor pe aceste me-‘ 
leaguri.' în vederea amenajării in
terioare a acestor. mitzee. nu fost 
pregătite un bogat material arheo
logic, arhlvlslte, desene, gravuri, 
produsa ceramice, podoabe, docu
menta de 'epocă.

(Urmare din pag. I)
Găsim șl explicația. Tutunul se cui-, 
tlvă. In exclusivitate, in cadrul coo
perativelor agricole, numărul acesto
ra fiind do paste 1 190, precum șl pe 
loturile aflata in folosința pareoaală 
a unor cooperatori. Deci, de ta în
ceput este exclusă specializarea pro- 

’ducției, revenind pe o cooperativă a- 
grlcolâ in medie mai puțin de 40 hec
tare, Prin crearea unor ferme spe
cializate lucrările ax putea fi făcute 
mecanizat de ta semănat și Întreți
nerea culturilor, plnă la Înșiruirea 
foilor și uscarea tor. Or. cultiva
rea tutunului se face tot așa ca In 
trecut, pe.parcele mici,, situate la 
marginea satelor, iar lucrările de În
treținere sa executa cind șl cum pot 
oamenii, Totuși,, chiar și in condițîuo 
actuale do structură a culturii, s-ar 
putea realiza mal mult in ce privește 
sporirea calitativă și cantitativă a l 
producției de tutun, dacă s-ar- respec- — 
ta agrotehnica acestei culturi. Asupra 
acestui aspect vrem să insistăm mai 
mult.

Ca și ta alte culturi, nivelul pro
ducției este determinat In foarte 
mare măsură de respectarea tehnolo
giei specifice acestei culturi. Or, in 
cele mal multe unități agricole plan
tarea imunului se face cu InUrzlere, 
nu există .suficienta preocupare pen
tru efectuarea la timp a lucrărilor da 
Întreținere și mai ales recoltatul 
frunzelor se prelungește muit, ceea 
ce determină mari pierderi, atltran-

FILM" prezintă
1

FEMEI ÎN 0FSAID“

Producție a studiourilor cehoslovace. Regla : Borivoj 

Cu : Liubomir Lipsky, Stella Zâzvorkovâ,

raarta de Teatrul do Stat din Sibiu, 
4cita gWQH5»*31a Yanni5?Veakl.i; S 
sCeawgrafin Adriana I..co:x®cti).

Ideea și realizarea Săptamînll tea
tral o sătmărene, aparțlnlnd. aproape 
In exclusivitate organelor locale.’ au 

’fost cl.rfllr.c dc! "

cătulrea repertoriului d. in 3 egală 
măsurii, Ln ceca co privește formule
le reHlzoral-iicenograflce, slllurilo In
terpretative. Cea mal mare parte a 
spectacolelor prezentate au lăsatsă 
se întrevadă la protagoniștii lor- efor
tul de modernizare, do stilizare a ex
presiei, de concentrare pe ceea ce este 
esențial. Viziuni regizorale indrăzne-

S-Q "făcutmal plantatul tutunului__ _____
numai pe 78 la sută din suprafețe. 
In Județul , Teleorman, pinii In 30 
rnai. din cele 3 050 ha prevăzute a 
Be cultiva au fost plantate, doar 
1573 hectare.*! Lucrările de plan
tat «tot Intlrzlate șl in -Jude
țele Galați. Vadul, i Prahova. Bu
zău. Tulcea. Deși se știe că intlr- 
zlcrea plantarii duca ta mari pier
deri de producție șl degradarea cali
tății. an de an, cea mal'mare parte

:!î

1 ®e acordau un anumit număr du 
norme, Iar din depășire Incasa în 
bani §0—00 la sută, ceea ce constituia 
retribuirea suplimentară. Neajunsul 
acestui șfotem era determinai dc .fap
tul că dacă in alto sec Loara ale coo
perativei rezultatele erau ncsaUsfă- 
cătoa-e, deci și valoarea normei era 
mică, chiar dacă producția obținută 
cks familia cooperatorului respectiv 
era bună, țața do cantitatea șl calita
tea muncii depuse retribuirea Iul. era

Acum, cind ee desfășoară lu
crările de" plantare, consiliile de 
conducere din cooperativele agricole 
au obligația să organizeze aplicarea 
corectă a acordului global, stabilind 
tarife itlniulatorli .pentru fiecare mie 
lei producție' viriduta. Esle elemen
tul care-1 va cointeresa cel mal mult 
pa cooperatori să obțină producții 
mari șl de calitate superioară.

Sini multe lucruri de ordin gew-

din suprafața cultivată cu tutun se 
plantează in afara epocii optime, 
adică in luna Iunie și uneori chiar in 
iulie. In asemenea cazuri. se obțin 
plantații caro ®a dezvoltă llrz’u, nc- 
unlform, cu procent mare do goluri, 
cu foi mici,, | tar recoltarea «o face 
tîrz-U. cind condlțiito de uscare slnt 
mai grele. Iată da ce și pierderile 
cantitative alung la 20—25 la sută. 
Iar calitatea foilor scade simțitor.

Executarea! laj timp șl 
bună calitate a, lucrări 
tutunului, ca sl la alto.plante agricole.

;1 de cea rnai 
Itor la cultura 

X.™ șan Î £
sa petrec Inloceaal și acum o de- organizare șl retribuire a' muncii,
monstrează situația In care se află Pină ta 1970. in cooperativele ngrl-
lucrările care trebuie executate ta cole,, la cultura tutunului retribuția
aceasta perioadă. Plantata!, după cum sa făcea. Un acord, pa familii, cu plata
afirmă specialiștii, trebuie sA Incea- suplimentară. în acest caz, toate lu
pă In ultima decadă a lunii apriiic 
șl să sc încheie, eșalonat, după zone 
do cultură, in a doua jumătate a lu
nii mal Or, din situația existentă 
la minister, rezultă că plnă la 30

această perioadă. Plantatul, după cum sa făcea.in acord, pa familii, cu plata 

eră .-lie, Incaplnd cu producerea răsa
dului șl plantarea iul in cîmp, sa fă
ceau de către membrii familiei coo
peratorului caro primea un anumit 
plan valoric, pentru a cărui realizare

mlcă. La acest neajuns s-a adăugat 
ducere cure matorau si planul 
valoric, dlmlnuindu-se si posibili
tățile obținerii retribuției supli
mentare. Iată de ce generalizarea 
acordului global ca formă do organi
zare ți retribuire a muncii s-a do
vedit deosebit de stimulativă. Rclrl- 

pentru flerare mie lei producție vin- 
duta fi colntaresează să execute lu
crările la timp ți, pa această cale, să' 
se obțină producții mari și do cali
tate superioară. Numai că la recol
te anului trecut. In multe cooperati
ve agricole din Județele Teleorman. 
Argeș, ?i Dîmbovița a fost abando-" 
nat sistemul de plată a muncii țn a- 
cord global, tar in alto județe pla
fonul retribuiri! in mia de le! pro- 

1 ducțio’ vtndutfi a fost diminuat atlt 
de mult Incit cooperatorii nu mal 
elnl- cointeresai! ril lucreze In cultu
ra tutunului. undo se cere multă 
muncă șl pricepere.

ra 1 privind organizarea producției de 
tutun care trebuie rezolvate, în 
pers;;>ectlvă, de către organele cen
trale. Arătam^că prețul_de preluare 
al tutunului este destul de stimula
tiv și ar cointeresa cooperativele 
agricole să extindă aceasta cultură 

__ _______ _ _  _______________ ș! 'să obțină producții bune. Dar la 
tndrea cooperatorilor cu 800—760 lei preluare cooperativele slnt nedrep- 

i_u-----lâiJ[e dQ întreprinderile;
contractante. Șl, lată cum. La noi, 
spre deosebire de'alte țări cultiva-! 
toare, la stabilirea calității tutunului, 
există un număr prea msre dc ’dass. 
Sl In acest caz. întreprinderile, rind 
preiau tutunul, lntcrvcniad Interesul 
Îngust de a realiza bencfidl cu orice 
preț, subelasează foile ne car© 

......... , ... neceilrM. 
tatea Îmbunătățirii normeio- pri-

si practica; unor consilii de con-
■ 1RWn pșim moVurtlu e»l rilni'nirt

sintj cointeresați r.ă lucreze la cullu-
, le primești D© ' aici g!
ÎL;-- -VSWÎ®

vlnd determinarea calității tutunu
lui. în sensul reducerii număru-

lui de clase ș! a criteriilor dc apre
ciere. i

Neajunsurile do ordin organizatoric
- și tehnic care exista In eectorul pft>- 
duceril tutunului slnt demult cu
noscute. Din toamna trecuta a fort 
creat un colectiv care, după ce a făcut 
vizite de documentare în cimpurilo 
experimentale și In Intreprlnllerilo 
pentru cultivarea' tutunului, a elabo
rat un material cu privire la stadiul 
actual ăl 'cercetărilor In cultura tu
tunului șl ce trebuie Întreprins In ve
derea (sporirii in viitor a producției 
la această cu!taxă. Acestui program 
1 6-a atașat și un raport cu propuneri 
făcute de doi spedalișll care au ur
mărit modul de organizare a culti
vării tutunului în . IL P. Bulgaria, 
între altele, se propunea și organiza
rea unei unități de cercetare pentru 
cultura șl industrializarea . tutunului., 
Dar după Încheierea studiilor nu s-a 
Întreprins aproape nimic, penlxu or- 
ganlzarea pe baze noi, științifice, a 
producției ta arest sectar. Toate pro
punerile făcute au rămas rindul ic In
tre coparțlle dosarelor sau studii lor 
amintite. Es'e o problemă pe care 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor trebuie să o re
zolve cit mal repede.

Ca trebuie făcut acum 7 Evident, 
in cooperativele agricole cultivatoare 
eforturile trebuie concentrate la lu
crările de plantat, operația, care sl w 
încheie dț mai repede. Do ase
menea. toate lucrările de lntre- 
țlnere s& fie .executate, exemplar 3
— apUcarca corectata acordului gto- ' 
bal arinii un rol holă-ltor in această 
direcție. în felul acesta vor putea fi 
obținute producții da. cel puțin
1 500 kg fol la hectar șl superioare - 
din punct de vedere calitativ —• ele
ment hotaritdr al creșterii, rentabili 
taili.

teatre !
a Filarmonica do stat „Georaa 
Enescu* (la Ateneul Roman) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mlhal 
DreiUeeami. Solistă : Helen Boat
wright (S.U.A.) — î®.
• Opera Romană : Mireasa vindu- 
tă — i9,ja:
ș Teatrul do operetă : Contele de 
Luxemburg — 19.SJ.

. a Teatrul Național „L L Cara- 
1 glale’ (sala.Comedia) : Jocul de-a 

vacanța — 33; (sala Studio) : lhil-
1 ceia pasăre a tinereții — ia.
i o Teatru! de comedie : Dispariția 
ț lui .Galy. Gay — sj.

’! o Teatrul r.Lucla Sturdza Bu- 
1 tandra” (sala din bd. Schitu Nă- 
i gureanu) : .Play Slrtndberg — S3; 
) (sala din 6lr. Alex. Sabla) : Spec- 
i tacoi dc poezie al muzică — sa. 
1 a Teatrul Mic : Vicleniile Iul Sca- 
l pin — 19,33.

Îl a Teatrul „C. I. Nottara* (aala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 15, (sala Studio) : Schim
bul — 30.

, a Teatru! GlulețU : .„Eseu — iS.îix 
\ a Studioul LA.T.C. „I. L Cara- 
i glale" : SltizLana șl Pepelea — îs. 
J o Teatral „Ion Creangă» : Coco- 
■ .țelul neascultător — 18.
J a Teatrul „Tândâricâ» (sala din 
( Calea Victoriei) : Du AU — 17, 
ț Nocturn VI — 31,3®, (sala din str. 
I Acadsnlei) : RAI șt nătărăi — 17.
1 a Teatrul de revistă șl comedie 
t „Ion Vaslitacu* : Cind revolverele 
) tac — ,19,33, (la Teatrul de vară 
1 „Herăstrău*) : BucureșU-variftlă 
1 —'S3.
I a Teatrul aatiric-muzlcal „C. Tă- 
.' nașe» (sate Savojl : Revista are 
l cu vint ui — 19, KI.

a Circul „București* : Specia 
ț susținut de Circul Mare din M 
l cova — 1943.

i
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, Ceea ce ta volumul actuali. O coracterirti' 
anterior. ~ _ _ :_7
DIogcne, putea fi con
siderat ca o meditația

• pătrunzătoare asupra
• poeziei românești con-
> temporane, văzută oa-
» recum din interior de
ț către unul din talen-
( tații ei reprezentanți,
. sa vădește și acum, in

noua carte. Poezie și
’ modă poetică, o preo-
• cuparo susținută al că-
• rei rezultat final — nu
• e hazardat să antld-
i păm — poate fl o ta-
) erare de sinteză In
; care o asemenea vi-
. zlune cuprinzătoare șl

comprehensivă asupra 
acestui relief splri-

’ tuni să capete un ca-
>. racier mal sistematic, T'“u
ly>~ mai e la born t Recentul „°,.^are , dez-
> volum j contribuie ta
; chip esențial la confi-
, gurarea șl ud inc! ren
. unei atari Imagini, ac

centul căzlhd șl do 
dnta aceasta pe o In-

• vestigare a fenomenu-
• Iui liric românesc din
> perspectiva valorilor
> rale perene, apte a se
( Integra Intr-un circuit
, universal., cît șl pe de

tectarea principalelor 
direcții șl tendințe ca-

' rn-1 stimulează sau, u-
1 neorl, II pcrturbaază
i evoluția șl explicarea
i lor ta slrinsă conexîu-
i ne cu ceea ce oferă
, mal semnificativ În

treaga mișcare u 
ilmpului. Substanțla-

' lelor comentarii critl-
1 ce consacrate-ta volu-
i mul anterior creației
i lui Eminescu, Arghezl,
i Plllnt. Bțacoyla, Al.
, Phlllppldo 11 so adau-
, • gă acum pertinente

explorări analitice ce 
reliefează trăsături

1 distinctive ale poeziei
> lui Lucian Bl

Lampa lui că a acestor comenta
rii o deplina lor a- 
decvaro Ia obiect Ju
decățile dc valoare 
Bîiit formulate prompt, 
concis și întărite n- 
po! prtntr-o minuțioa
să argumentație anali
tică ce nu escamotea
ză sensurile șl valen
țele profunde alo 
textului poetic.

O pondera Importan
tă In materia cărții o 

; prezintă cele zece ca
pitole ale eseului in
titulat „Despre moda 
poetică (1S68—1371)",

eseu ee reflectă în 
mod direct Interesul 
autorului față de anu
mite aspecte esențiala

voltarea armonioasă, 
polivalența sub raport 
stilistic șl expresiv a 
fenomenului poetic ac
tual. Autorul proce
dează ?1 aici cu o ri
goare oarecum didac
tică, lămurind mai în- 
Ui conceptul de modă 
poetică într-o frază 
sintetizatoare: „Moda 
poetică esle nn feno
men parazitar de mi
metism arilslle, can
tonat în stricta acltia- 
Utate și, deci, trecător, 
tare — refirzind mo
delele Înaintașilor și 
viniiul eu ostentație 
noul — propune me
reu alte fetișuri, ur
mărește succesul în In
cul valorii. confundă 
originalitatea cu nou
tatea, cultivă maniera 
șl ellșeul în dauna 
conținutului de " sub
stanță, constituind ast
fel o școală a facilită
ții șl a Imposturii". 
Șlmntomelc acestei 
„maladii" oare con
damnă la sterilitate

li

i

»

Cfidlnescu, M. _____
cu, Radu Stanca, ca șî 
a unor cunoscuțl poeți

ILaga. G uamna la sterilitate
'. Săuics- Bclul Poetic «Int rind

pe rlnd descrise șl 
Ilustrate prin exemple

Dragoș VRÎNCEANU

&

» ‘ " * i

V-:--
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revelatoare în capito
lele ale căror titluri 
sună grăitor ta acest 
sens : „Cuvintul-cap- 
cană", „Delirul ver
bal", „Beția do Ima
gini”, „Disprețul pen
tru formă", „Falsa 
profunzime”, „Copiii 
teribili", „Maeștrii In 
modă, modă la maeș
tri" etc.

întreprinse cu un 
vădit spirit construc
tiv, cu o franchețe ce 
vine parcă să compen
seze o anumită caren
ță de atitudine a criti
cs!. a cărei funcție pro
filactică este ctteodată 
anemic șl inconsecvent 
exercitată. Incursiunile 
analitice ale lui Ște
fan Augustin Doinaș 
reușesc asLfel să de
monstreze dt de radi
cale tint dc fapt linii
le de demarcație între 
valoare șl contraface
re, Intre adevărata 
Inovație șl cea căuta
tă, semn al exhibițio
nismului, Intra expe
riența poetică șl expe
rimental gratuit Sim
țul măsurii ce sesizea
ză cu precizie excese
le. presimțind caduci
tatea zgomotoaselor 
mode șl a mimetls- 
melop, care discerne 
pripitele aderențe la 
un exclusivism estetic 
de căutările fecunde, 
creatoare. II călăuzeș
te pe autor ta Judecă
țile sale, fundamenta
te oe o temeinică cul
tură șl experiență poe
tică. ■ Izvor! nd totoda
tă dlnlr-b conștiință 
artistică ce înțelege a 
fl solidară cu ceea co 
efectiv constituie Im
puls Improspfilător, va
loare autentică, dlree- 

i tie fertilă In lirica ro
mânească actuală.

Adrian
‘ ANGHELESCU

marmoră de a-I Înțelege f”. Portre
tul poetului se deschide Insă spre 
comentariul martorului care 11 
studiază, îi caută concepția despre 
lume.

Dragoș Vrinceanu îșl comunică 
Impresiile despre scriitorii italieni 
din perspectiva unul poet care îi 
admiră, după o îndelungată. frec-

/ V
1

X
si1

■ V

j:
Aurel GURGHIANU Horia LOVINESCU (

7 /'■■■■• *a
a Pădurea
V nebună »

Există unele cărți structurate 
Intr-o manieră atlt de particulară 
Incit situarea lor Intr-un anume 
gen de scriiturii pare de-a dreptul 
imposibilă. în această categorie se 
situează șl volumul lui Dragoș 
Vrinceanu. întilnlri cu scriitori 
italieni, publicat nu de multă vre
me de editura „Eminescu". în- __ _ __________ r___„_______
{Unirile șl rtdnUlnirile poetului ventare a opere!. Amestec de In-
român cu diferiți scriitori ita- formații livrești șl impresii spon-
lleni au început „ în anii sfii tane; de amintiri literare șl lecturi
de studenție și continuă plnă 
In vremea noastră. Do J aceea, 
prin însăși natura Împrejură
rilor, autorul este nevoit să re-

___ __________________ ]și'-Ileeturl 
recente, caftea lui Dragoș Vrlnceo- 
nu este în așa fel concepută Incit 
să; lasă mereu pe prim plan pro- 

___ , _ ____ _ „„„ ___ _ blemele’ majore care aii stat d 
țină atlt anumite momente unice, vreme îndelungată în atenția scril-
care au pentru el un caracter me- terilor italieni.
morabll, cit ți unele secvențe din- De aceea. înlflnlrl cu scriitori 
tr-o devenire, destinate să’lumine
ze traseul unor cariere literare mol 
complexe. -Cartea Iul Dragoș Vrln-

italieni reprezintă doar o autobio
grafie ftartlală. Dragoș -Vrinceanu 

___ r__________ _______ ________ nu a nutrit ambiția să se defl-J 
ceanu lasă astfel să lasă mereu în nească mal ales pe Bine în raport
evidență un timp al ’impresiilor cu scriitorii pentru core nrc anu-
origînnro șl un alt timp a! reflcc- ...........
ției tîrzli, care face ca spiritul cri
tic să imprime memoriei sale afec
tive o direcționare precisă spre 
anumita valori. Există, așadar, ta 
această carte anumite trepidații li
rice de respirație scurtă, care im
primă unor pagini nota spontană 
a JițrraaluluL Există ta același timp 
anumite opțiuni estetice ale Meta
lul romfln care selectează doar a- 
cele amintiri polarizate Iri jurul 
unor scriitori ce reprezintă ' „un 
grup do semnale, de corespondențe 
în epocă”.

De În Ungaretti, Montale, Qua. 
slmodo, PapinI pînă La Pasolini, 
Casolla, Liizzl, Calvino, Carlo Bo> 
ș.a., Dragoș Vrinceanu realizează 
o adevărată viziune panoramică a- 
supra unei culturi; prin adiționa
rea subtilă a unor fragmente de 
conversație cotidiană, mărturisiri 
literare cu caracter general, profe
siuni de credință, montaje inteli
gente de citate din opere, note de 
lectură, Impresii de călătorie, des
cripții de pekaj, discrete reflecții 
critice. Poet și traducător cu o în
delungată experiență, scriitorul nu 
se comportă față de partenerii căi 
de conversație nici ca un autor de 
interviuri care are de formulat a- 
nurrilte întrebări precise, nici ca 
un martor taciturn, decis să-șî 
prelucreze Integral primele Impre
sii mal tîrzta. Enunțul său literar 
face r.â fuzioneze, pe cit posibil, 
consemnarea Impresia! directe cu 
reflecția critică ulterioară. Rcfe- 
rlndu-se la Montale, de pildă, poe
tul român stăruie în primul rlnd 
asupra imaginii directe a acestuia, 
„Nu se vede că Montale e Monta
le. ctad srăl in preajma iul. Poetul 
se Învăluie Intr-un halo do cultură 
ți glume, ca șl cum ar trage o cor
tină peste atelier. Dar oare undo 
este atelierul." Dună apeasta se 
configurează fișa de Istorie litera
ră, bazată pe evaluarea estetică a 
operei. „Ariditatea din poezia iul 
Montele este, aș zice, un simț de 
contrapunct".

Aceeași soluție artistica, capabi
lă să indice Imaginea unu! scrlltor 
in anumite oglinzi paralele, este 
evidentă șl în jMglnlle couMcrato 
lui PcsolinL „Trăsăturile figurii 
Mie slnt aspre, colțuroase, respiră 
energic, iar atitudinea, gesturile, 
cochetează cu sfiolo. Contrastul a- 
cesta ie clșllgă- Ml-am adus amin
te de versurile sale : „Să răniți în 
linul Internului / Cu o yotață de

mite afinități elective, ctt dorința 
de a apărea ca un reeeplacol sen
sibil dc Impresii, ca un martor fi
del ce participă la evoluția desti
nului unei culturi de care este 
profund atașat, fără să renunțe 
Insă la definirea permanentă a un
ghiului său de vedere asupra ti
no.- procese artistice foarte com
plexe.

Romul MUNTEANU

C. STÂNESCU

Cine urmărește, activita
tea de cronicar literar a Iul 
C. Stănescu, strinsfi (selec
tiv) In două volume (Cro
nici literare șl Poeți șl 
critici), are Impresia unei 
mki Istorii a literaturii ro- 
mftne contemporane, com
pusă nu din cronici literare 
proprlu-zlse. cl din eseuri 
și comentarii prilejuite de 
apariția cărților. Cu miel 
excepții. C. Stănoscu a vor
bit despre cele mal Impor
tante apariții editoriale. Că 
nu slnt. programatic, cro
nici,’cl eseuri, ne-o dove
dește nu atlt prin titlurile 
articolelor din carte, cit 
prin lipsa de clslem meto
dologie a aranjării argu
mentelor: Criticul oficiază 
In umbra operelor pe care 
le comentează sau le dis
cută.

Poeții contemporani. în 
concepția Iul C. Stănescu, 
se mărturisesc In primul 

. rlnd ■ pe el Si au. In 
duda aparențelor, o per
manentă replică polemi
că față de trecut. Deși 
majoritatea ■ opiniilor eale 
critice aint favorabile, ae- 
eizează cu multă acuita
te penumbrele si chiar um
brele unor practici si crea
ții poetlee. Astfel. Adrian 
Păunescu l.șl schimbă regis
trele. căzlnrl în versificări 
inegale si uneori facile 'sau

!

r
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Tn „Poartă cu sigeți" (editura 

„Eminescu"), Aurel Gurghtanu, cu
noscut plita acum pentru muzicali
tatea frazării, pentru tenta dtaxeta 
de sentimentalism metancoJlc, cul
tivă o lirică accentuat meditativă, 
gravitatea șl sobrietatea afectului 
fiind elemente structurale, nu ali
nieri de context Lipsit de gesticu
lații spectaculoase, versul &ftu im
pune prin simplitatea voltă, prin 
precizia desenului, prin sinceritatea 
confesiunii șl simțul măsurii : „Mă 
doare sufletul / de multă lnmlnă, / 
de-aeeea mă închin obscurelor dru
muri / pc cure-am venit prin ploaia 
de mal / cărăuș sau poate păstor/ 
de lâ Munții- Gurghiului" 
(„PLOAIE DE MAI"). în vers vi
brează o undă do gingășie, anii, 
experiențele doventot) mărturii 
nostalgice ale emoțiilor de altă
dată ce Îmbogățesc azi sufletul : 
„Dimineața trece prin pirul meu / 
o dulce boare de august / ca fumul 
unul vechi holocaust / ta care m-sm 
consumat odată / șl eu // Pașii mă 
duo pe-o cărare fierbinte / blniullă 
de mare șl vară..." GJJIMINEATA 
SACRALA").

In multe din stihurile sale. Aure!

Gurghlnluî

DIN COLECȚIILE
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EDITURII

i

Colecția „NUVELA DE IERI 
Șl DE AZI"

Eusebiu Camilar — Avizuha

Colecfia „ROMANUL 
DE DRAGOSTE'7

Zaharia Siancu — Pădurea ne
bună

Charlotte Bronie — Jane Eyre

Colecfia 
„BIBLIOTECA CRITICA"

• ° “ — G. Călinescu, interpre
tat de_.

Colocjia „REPORTER"
Paul Anghel — Convorbiri cul

turale
' ,-J n.,j i.; I- - i) V ’ .--.H;? .1/

7*;^Colec|ia fl’GLEPSIDRA5l8 dw. 
Francis Carco — Romanul lui 

Franșoii Villon
Th. Constantin — Astă-soară, 

relache
Florin Andrei lonescu — Un

chiul dumneavoastră e bru
net?

Calec)ia „TEATRUL ROMANESC 
CONTEMPORAN-

- »• ■

Vasile Rebreanu — Teatru
Sidonia Drăgușanu — Teatru 

j. ‘aA’.<.>.<.<& iLlJ. A.
■ CARTEA DE CRITICA

Teodor. Vărgoiici — Comenta
rii literare

Horia Deleanu — Dileme și 
pieudodileme teatrale

PUBLICISTICA

T. G. Maioreseu — Dialog cu 
secolul ji oamenii lui

Crijan Consfanllnescu — Meta
morfoze în inima Harghitei și 
a Bodocului

IN LIMBA MAGHIARA

Pâpp Ferenc — Omul cobori! 
pe pfimint; Sub rădăcini ; 
Dincolo de gard

i
31

Gitrghtanu aduce cu luciditate ma
teria multicoloră și fascinantă 

text liric, Intr-un punct contrai 
emanație a motivelor. Modali ta

. -Pi “ ’ folclorului, transformind-o in pre-' s. . .. . ... . ... ..... j de
î—-=a Modalitatea ■' 

lirică predilectă este notația prin 
/care sa asuhiă multipîeic fațete alo. 
realului pentru a fl supuse alchi
miei poetice. Chiar și,In „medieva
le" scțlitorul, recurglnd la imagi
nar, la vis; reușește ciicva texte do 
mare parfum, In care imaginea con
cisă, o matură tehnică a enunțurilor 
șl enumerărilor cu efecte stilistice, 
impresionează. Poetul ocolește te
renurile nisipoase ale grandilocven
ței ; el crede că martie taine, cum 
ar fi și aceea a iubirii, se cer «1- 

,'gltata de tăcere, dezvăluirea loc a- 
mJnală generind cu timpul —, ca 
în cazul perlelor marine — mira
cole dc puritate și candoare : 
„Mi-am zis că o mal bine să lac, / 
să omor vorbele cu care / te pai face 
mai fromoașă, / deși aceasta e poa
le / doar o părere // îmi ridic pâ- 
Jăria / cu graiul necunoscutului / 
pătruns intr-o cetate slrelnă. / Sa
lut o enigmă / zilnic văzută / șl 
totuși incă departe. // Tăcerea mea 
iți sfințește ochii, / reflexele păru
lui, umerii..." C,TĂCEREA").
' Fidelă acestor comandamente 

programatice, lirica erotică o una 
nuanțate, elegante, ez'llnd Ia fron
tiera senzualității declarate, ocolind 
certitudinile pasiunii afirmate, In- 
SJrzJbtd răspunsurile ; oa poate do- 
blndi valența plastica tocmai prin 
sobrietate șl transparență, prin lip
ea de artificiu, dc „ciucuri" stilis
tici : „Cine se ascunde sub masca 
ta palidă, / roză fanată 
inie dc timp... / Nu te mal pot 
Țntoaree-napol". Ireversibilă, lu
crarea vremii depune pe dragoste o 
patină suavă, regretul poetului fiind 
alinat.:Alteori, in meditații pe tema 
^clntccului vlrsteJor", autorul re 
închide intr-un simboîlc arbore al 
rememorărilor unde, acoperit de 
frunze șl ghindă, cintă încet, cău- 
Und pierduta aventură a copilă
riei in lutu! străvechi al jripelor 
galbene", ta amintire.

Cu inflexiuni grave, care gugerea- 
țză amploarea unor intense frămin- 
tărl lăuntrice, volumul lui Aurel 

■ Gurghtanu este o apariție lirică ce 
reconfirmă — la un nivel superior 
— un uuSentJc temperament poetic,

fl
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Dintre cdrjile recent apărute 
sub egida editurii „Eminescu" 
vâ recomandăm noua ediție a 
romanului Pădurea nebuna do 
Zaharia Stancu și volumul Ti
nerețe care înmănunchează 
proze de Ldcia Demetrius, scri

se între anii 1936—1970
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Editura „Eminescu" publică lucrări do literatură romărtă con
temporană aparțlnlnd tuturor.genurilor. Unele dintre acestea 
au fost Induse In fieri! si colecții, cum ar fl „Romanul de Ieri 
șl do azi”. „Nuvela de ieri și da azi". „Romanul de dragoste". 
„Mărturii", „Reporter". „Teatrul ranănese contemporan", 
„Rampa". în ansamblul activității noastre o pondere deosebită 
revine colecție! Biblioteca Eminescu, destinată în exclusivi
tate literaturi! clasice, valorilor care și-au doblndlt strălucl- 
'rea In patrimoniul ‘cultural al țării.

De ta înființarea editurii au 
apărut volumele Dinicu Goles- 
cu — „însemnare a călătoriei 
mele". Varile Âiecsandri — 
„Poezii". „Cuza Vodă In tradi
ția populară”. D. Bolintlneanu
— „Poezii", „Manoll" și „Ele
na”, M. Eminescu — „Poezii". 
„Geniu pustiu". l.L. Caraglalo . . .
— „Teatru”. G. Coșbuc — LPtițfc prectan că In perspectivă acest 

■zii”. AL MacedonsM — „Excel- proces trebuie potențat. Ne gin-
k:o.-“. Toplrcoanu — - —
Șt O. Iosif — „Poezii' 
Rebreanu — „I— . 77------ —
rngtale — „Craii da Curte Ve
che". N. Filimon — „Ciocoii 
vechi șl noi", precum și o am
plă antologia do texte critico 
Intlt-ulată „Da la Tîtu Malorei- 
cu la G. Călincseu*. Redactorii ___ ______ _ __
editurii slnt conștient! că o co- . re. Și fiindcă vor] 
Is-eție care poartă numele celui "
mal do seamă scriitor al po
porului nostru Implică ■ maro . _ _ ..
răspundere In fixarea criteriilor na! de călătorie în China". Al.

~ " 1 ' - Odobascu — „Peeudokynegetl-
kos". „Horia șl Iancu In tradițiile, 
populara". Artur Goro’.el —

fie rezultatul unei muncă știin
țifice., Numai In felul acesta 
volumolc pot deveni de o mare 
utilitate pentru diverse catego
rii do cititori. dar si pentru cer
cetătorul In domeniul Istorii! 
literare. Colecția s-a îmbunătă
țit In acest sens în mod ssnsi- 

. bil de la un volum la altul și a-

„Poezii”, dim, mai Intii, la prefețe, Ingene- 
______ '. Uvlu re semnate do critici și Istorici 

,Iona. Matelu Că"- literari de prestigiu, care prin
concizie să releve complexita
tea Imaginii scriitorului • cla
sic. modul cum II receptează 
epoca rtOMlră. Unind seamă de 
principiile, marxLsE-Icninlste In 
valorificarea moștenirii lllera- 
r: ?: "L " 7 arp-tsun de: per
spectiva apropiată. In colecția 
Biblioteca Eminescu vor apărea 
Spătarul Nicolae MJUescu — ..Jur-

caro cfi conducă la volume re- 
prczentatlvo pentru flecare au
tor In parte. Iar textul ales să

în slmboWsttei confuzrt Ga- admită șl critica sub for- 
briela Meltoescu pornește, mă de meditație. dB profil, 
deși cu asimilări, de lă M1-' ■
ron Radu'. Puraschlvescu. 
Ioan Alexandru e șl prolix

de portret (a.șa cum o Dras
tică Matei Căltaescu, de

__________________ ___ exemplu).
șl teribilist uneori. Leonid Din comentariile aplica-, 

_ .... te cărților de critică se pre
cizează plnă la urmă Idei 
șl profiluri : astfel. Matei 
CMlnsseu și Nicolae Delotâ 
abat mai ales eseiști. Ale
xandru George un autor 
ce-?! exprimă cu exagera
tă subiectivitate erudiția, 
Adrian Marino un teoreti
cian. Mlhal Ungheanu e 
prea programatic inconfor- 
smtst, Mircea Martin prac
tică o critică antlclpativă, 
Stefan Augustin Doinaș e 
un eseist singular, canto
nat Intr-o Încercare de poe
tică etc. Dacă e să cităm șl 
acțiunile de drena) critic po 
care le întreprinde G. Stâ- 
nesru. acestea constau In . 
omiterea, din discuție, a lu
crărilor ș! scrierilor ifnslte 
de valoare. Fără violente 
șl fără săi Impună operelor 
Jdello sale, ci Judectadu-lo 
după criterii ferme, croni
carul e un autor rare apro- 

• bă șl studiul erudit, polc- 
mizlnd calm, al lui' Vladi
mir Stretau și rabalalslana 
vervă a Iul Comei Reg- 
man. Intr-un cuvlr.t. ne 
aflăm In fața unul critic 
comprehensiv și subtil.

Emil MÂNU

Dlmov e un sentimental 
Ieșit din coasta unul Minu- 
lescu mei pur, Gh. Pltut e 
amenințat de prozaism ar
delenesc. la Ana Blandin- 
iii se remarcă o cochetărie 
poetică. Darie Novăceanu 
are un dramatism confec
ționat etc.;

Ar fi fost poate mal util 
n comenta opiniile favora
bile poeților citați — opi
nii cure, Ini genere, domină 
cronlelle amintite : nm în
cercat Insă să definim prin 
aceste enumerări obiectivi
tatea unul critic remarca
bili t„. j .. _________ <

In privința cărților de 
critică (și aici nu vom mat 
recurge atlt de mult la 
ilustrări nominale), autorul 
le concepe, consecvent ca 
Pe niște comentarii condu
se do criterii ferme. Criti
cul nu trebuie să se ffiJou- 

’nă cu entuziasm operelor, 
ci să Ie Judece cu suplețe. 
Ignorarea, defectelor, do 
dragul afirmării, nu duee 
la nimic bun. Dar. desl con
cepe acțiunea criticului ca 
o discutare a operei (fiind 
vorba chin- de analiză), 
C. Stănescu nu poale să nu

5

Z. ORNEA

Cercetător avizat al uno
ra dintre' curentele literare 
fiau da idei din țara noastră 
(junimismul, sămănătoris
mul. poporanismul, țărănis
mul). Z. O-nen nu conce
pe Istoria literară .în afara 
preocupărilor de sociologie . 
sau filozofie a culturii. Do 
remarcat că In cazul lut 
Z. Orneo. preocupările de 
aces’, gen nu reprezintă 
simple adeziuni exterioare 
la una sau alta dintre me-1 
todele posibile de Investiga
ție. cl opțiuni integrale șl 
necesare, reclamate do In- 
Bă£l natura obiectului stu
diat. „E un Ioc. comun — 
«trie autorul — faptul că 
mal toate curentele noastre 
literare (și, implicit, opera 
celor care ie-au fundat șl 
animat) au fost, de fapt, cu
rente do idei cu o structu
ră complexă, tn care vle- 
țulau, dependent, esteticul, 
Ideologia literară, cultura
lul. sociologicul șl politicul, 

-O Judecată valabilă despre 
aceste.curente culturale. II- 
icrare sau de Idei nu se 
poate formula decil dacă 
stat luațl în considerație 
toți factorii implicați In 
xiructurile lor intime". Lu
cru care, uneori, so mal 
face. încă, cu destulă timi
ditate. Confundlnd sociolo
gia cu sociologismul vul
gar. unii exeget! evită —

i ■ 
încă de la primele Iul scrieri dra- Noua lume co ee anunță dreaptă,

matico, Horia Lovlnescu Încearcă să echitabilă, este mobilul confruntâ-
surprimlă ecoul măritor prefaceri 
sodale din anii celui de-al doilea 
război mondial șl din oePal epocii 
construcției socialiste. Tensiunea u- 
nor situații neobișnuite, viabilitatea 
parsosiajelor sale, atenta analiză a 
moravurilor societății românești a- 
flato In plin proces evolutiv, În
drăzneala lamelor abordata, toate a- 

Icestea aveau ®ă confere teatrului 
ÎO".'inesc5an coordonatele particulare 
alo unei opere militante. Sinteză a 
celor mol nobile aspirații alo omu
lui contemporan, ea relevă o vwa- 
țio indiscutabilă de dramaturg. 
Jlupfi două volume antologice de 
l’eairu (lffiB șl 1£®7), Horia Lovfaes- 
cu a adunat intr-un recent volum
— rod al unei riguroase selecții — 
c’rt-ci dintre lucrările sale dramatice, 
reprezentate ta decursul anilor pe 
scenele teatrelor noastre,' lucrări 
rare au In repertoriul autorului va
loarea unor adevărate „piese de re
zistență".

Preocupat do dialectica interferen
țelor dintre realitate și ficțiune, 
dintre social • șl antisocial, drama
turgul ne pune ta fața unul dezi
derat ganoros : teatrul său are a- 
ffibulde unei strălucite teze. filo
zofice. Adevărurile propuse relevă 
înotate do toate un educator de 
InalLă vocație. „Prelegerile" sale 
despre 
eroisnr, 
scenică, 
sevens 
CHadels 
unei familii (șl a unul mod de via
ță) a cărei unitate este Iremediabil 
frtală do impetuoasele confruntări 
pe planul conștiințelor po care ie va 
traversa în anii de răscruce. 1943— 
1914, nu face dcclt să deschidă sulta 
dezbaterilor elice pe care autorul 
Încearcă ®ă le materializeze, să Ie 
orchestreze cu mijloace teatrale a- 
decvate. „Citadela..." — prologul a- 
cestdr dlzertațll de rezonanță etică
— cate de altfel primul său succes. 
Surorile Boga. (KK9) reeditează cu 
o sensibilă forță educativă drama 
nefericirii omenești, determinată 
timpuriu do nelmplinlrea visurilor 
unor ființa' claustrate lnir-un cere 
Îngust do preocupări. Atmosfera a- 
păsăloara proprie orașelor de pro
vincie sporește drama acestor ființe 
Izolate de restul lumii, prizoniere 
ale propriilor lor vanități șl obsesii.

rilor unor indivizi momentan dezo
rientați care-șl caută cu înfrigurare 
un sens, ,un drum nou : Febre (1363) 
duce Șl nial departe conflictul pro
vocat de non-integrarea lumii vechi 
ta cadrul unei Boclelățl j diametral, 
opuse acesteia. Piesa este o lucrare 
relevabilă, care marchează și o e- 
voluțlo a mijloacelor tehnice tea
trale. utilizate de autor. Reali
tățile socialo do după război 
transpar șl In melodrama Al patru
lea anotimp (195®). Sficrlfidui eroic 
ai unul militant servește old drept 
pretext de Înavuțire .șl parvenire 
pentru un grup de impostori șl pro
fitori, sancțlOMțl în calo din urmă 
de .'-«cletate. Ultima piesă a volu
mului este Omul care™. (1071), lu
crare de factură inedită, în genul 
tealrutat polițist, ce face notă apar
te ta registrul' formulelor obișnuite 
alo susținăLorilor acestui gen. Este 
vorba da unul dintre cele mal ac
tuale. fenomene din lumea contem
porană : spionajul industrial, cu 
tot cortegiul de ■ consecințe pe care 
le Implică pe jdan economic, moral 
și sortai. De fapt, o altă fațetă etică 
a relației' ' fndLyid-societate. o altă 
Ipostază a acelorași dezbateri etice 
inaugurate ta 1833 cu „Citadela".

Piesele Tui Horia Lovlnescu slnt 
viață,' demnitate, muncă’, nu numai spectacole educative, ci 
expuse de la catedra șl lecturi apropiate tuturor vlrste- 
cheamă spectatorii la ' ' "" ’ ■ - - •

examene de conștiință.
sfărîmată (1055) — drama

lor. care Invită la Îndelungi medita
ții. la reflecție, la atitudine.

George CUIBUȘ
«
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„Cimiliturile 
dnclie 
■pentrti. . . ...
ltasdeu — „RAzvan șt Vidra”. 
P. Isplrcscu — „Legende si bas
ma ale românilor". G. Căllnes- 
cu — „Viața lui M. Eminescu" 
și „Viata lui Ion Creangă”. Ll- 
vîu Rebreanu — „Răscoala". M.

. Sadoveanu —- „Zodia canecru- 
Jui”. Tudor Vlnnu — ..Arta nro- 
zatorltor români" etc. Aspirația 
constantă a editurii este aceea 
do a oferi în cuprinsul colec
ției 'un număr cit mol mare do 
scriitori clasici, intrațl în con
știința publicului și. totodată, 
obiect do studiu în licee șl uni? 
versltălL Printr-o bună orien
tare In alcătuirea planurilor so 
pot evita apariții paralele ale 
unor scriitori, iar în cazul tind 
totuși ele vor exista, ed'.țli'rs 
din Biblioteca Eminescu, prin 
principiile diriguitoare știin
țifice, vor oglindi existența unor 
criterii editoriale deosebita, 
mergind de la text plnă ■ la a- 
paratul crillc auxlEar. Bibliote
ca Eminescu obligă editorul să 
găsească' toate mijloacele spre 
a realiza un corpus/al literatu
rii noastre clasico, ale cărei no
bile tradiții umaniste slnt con
tinuate cu talent șl vigoare do 
cel mat Înzestrați scriitori con
temporani.

Uvlu CALIN

românilor". Ior-
GoJescu — ..Povățulrl 

buna-cuvilnță”. B.P. %■.

Of

Lucia Demetrius — Tînarej*
Pop Simlon — Nord
Matei CSlinescu — Viata șî opi

niile lui Zacharias Lichter (a* 
di|ia a ll-a revăzută și adău
gită)

Ioana Poslelnicu — Țoale au

Mircea Gobanu — Armura lui 
Thomas și aUe epistola

Ion Ariejanu — Vraja
Mihail- Calmîcu — Urmașul
Lola Stere Chiracu — Apele 

negre

Prhri-

POEZIE
.Ion Caraîon — Selene ji Pan
Gabriela Malinascu — Jurămîn- 

lul de sărăcie, caitrtate ;i 
supunere

Gherghinescu Vania 
gholoaro oarba

Virgil Carianopol — Viorile 
vinfei

Fr. J. Bulhardt — Clipe și locuri
Dumiiru M. Ion — Paejiî de 

douăzeci de ani
Ion Lolroanu — Lăcuite și aero

porturi
Aurora Conjescu 

nisip
Ion

Munte
Elena Balamad — Caia dinții
George Timcu — Ritual
George Virgil Stoeneicu — 

Cercuri la Eliinore

Ecou în

Pachia Tatomirescu
■ > ‘ ■■■ /
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cu o abilitate gratuită — 
referințele sociologice, ‘sără
cind șl denaturind, astfel. 
Imaginea fenomenului su~ ț 
pus observației. Evident, : 
excepțiile nu lipsesc. Stu
diul Tul Paul, .Cornea, „Ori-' 
fțlnlle romantismului româ
nesc", constituie o dovatîâ, 
concludentă-

De bună seamă, nu vom 
găsi ta cartea Iul Z. Omea , 
concluzii’ spectaculoase. Te
ribilismul nu-1 idealul cer
cetătorului riguros. Cu o 
modestie subliniată, auto
rul se mulțumește că „con
state" citeva adevăruri 
vechi, Ignorate adesea de 
col ca Ignoră istoria litera
turii romăne. Printre alte
le. adevărul că „Investiga
țiile Istoriografice. sociale 
sau politice au preocupat 
întotdeauna po marii noștri 
critici șl Istoriei literari”.

Demersurile cercetătoru
lui nu se consumă haotic, 
prin cumul intlmplător de 
afirmați! banale. Pentru de
monstrație. criticul alege 
un fenomen (In cazul de 
față, procesul genezei șl 
devenirii României moder
ne) la care raportează opi
niile unor cugetători, critici, 
filozofi, istorici sau îndru
mători culturali, autori pre- 
Iulțl il unor lucrări de 
Ideologie literară. în acest 
sens, sa recurge la E. Lo-

vlnescu șl la Istoria, civili
zației române modeme ; ia 
G. Ibrăllcanu șt lă Spi
ritul critic in cultura ro
mânească ; la Gheren sl la 
Neoiob&gla ; la- C. Stdre sl 
la studiile neestuia. între 

’ cure „Social-democratism 
sau poporanism ; la A. D. 
Xenopol șl lă scrierile «ale 
social-filozofice din tinere
țe (Cultura națională. Isto
riile clvlllzaționel, Studii 
asupra stării noastre actua
le) : ta Lucroțlu Pătrășcn- 
nu ;■! la cărțile lui G.lîn 
veae de frărnîntfiri sociale", 
„Sub trei dictaturi". „Pro- " 
blemc de bază ale Româ
niei”), apărute tirriu. Nu 
este uitat, desigur. Malo- 
re«cu cu teoria formelor 
fără fond, deși mentoru
lui „Junimii" au ,i se 
consacră in carte un ca
pitol special. Intr-un. fel. 
Z. Ginea realizează o ve
ritabilă hartă' a sociolo
giei șl filozofiei culturii 
româno printr-un motiv (e- 
mințaf-. nuri eus).

Metoda utilizată de Z. 
Omea nu eludează privirea 
istorică. Confruntarea di
verselor opinii cu conclu
ziile moderne ale glndirii 
fertilizata do marxism nu 
se operează mecanic. Auto
rul delimitează cu claritate 
niHevărul de eroare, dar .,o- 
rorile”. limitele concepțiilor

j

analizate, slnt privite din- 
' lecție, printr-un atent exa

men al epocii in care au 
apărut. Slnt circumscrise, 
cu multă luciditate, accen
tele progresiste alo gindirii 
doctrinarilor diverselor cu
renta din cultura română. 
Slnt. totodată, evidențiate 
anumite constante, puncte 
do Interferență, dînrprogra- 
melc acestora. Ața Incit 
la lectură ee. prefigurează 
cu demnitate o remarca
bilă tradiție a glndirii so- 
clologlco-filozoflco din pe
rimetrul culturii, romăne.

După cum era de aștep
tat. in noua . na carte. Z. 
Omea nu-șl abandonează 
vechea pasiune : curentele 
literara romăneșli. Dimpo
trivă 1 Numai că. ulei, u- 
eextea nu slnt pcrsomlo 
centrale, ca In exegezele 
mal vechi ale . ...... _1__
Ele vor fi acum Tccompu- 
bo prin riooșeu. prin perso
nalitatea celor care le-au 
Ilustrat Dln“ Ideile și ope
rele lor. Din acest unghi 
®o ajunge, uneori, la tauto
logii.- înzanxamblu. însă. 

■ Studii șl cercetări - rftfnl- 
no o carto utilă si extrem’ 
de actuală, indtlnd la dis
cuție -îl la continuarea e- 
Jaborărl! unor noi lucrări 
de acest gen.

QUtoruiuJ.

Nicolae BALTAG
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După „LE NOUVEL ODSERVATEUR*

AFRICA DE SUD

J.O. ÎN CÎTEVA CIF^E
SOPHIEI

ANTIALCOOLICAGREFĂ

Guy S1TBON 
publicist francez

Marfâ In mlinile traficanjilor do... broje de niuncâ

lucrează In mod con'

Ceasurile electronice cu circuite 
integrale i'ic bază de scmlconductorl

sau 
facă 

servicii,

CORESPONDENȚA
DIN UNIUNEA SOVIETICA

In aceeași cate- 
retaieuză presa 
unei botarlrl a

Instalată a Bratskulul este 
-J de kilowați. Lev Oblo- 

infonrneaza câ.

rit să se aleagă In mod simbolic 
drept efigie a medaliei jubiliare 
chipul unei celebrități italiene. A- 
legeroa e-a oprit asupra Sophlei Lo
ren din mai multe conaldercnte. 
Marea actriță, care a suferit de foa
me In copilărie, s-a dovedit foarte 
sensibilă la diversele acțiuni de 
luptă împolriva, foamei si intere
sată do problemele dezvoltării.

MEDALIE F.A.O. CU EFIGIA MĂSum SIMPTOMATICE

ț— De plătit Ie plătesc 
eu, dar mi ic scot apoi de 
la firma respectivă. Ea Îmi 
dă 69 de mărci pe zi pentru 
cheltuieli de deplasare, iar 
ea dau'respectivului ■ 40; 
ăsta face de cap de om 
6 (HM de franci vechi pe zl. 
Cu banii aceștia el sint 
mulțumiți.

— Muncitorii șliu că dv. 
puneți in buzunar o parte 
din banii alocați pentru 
cheliuielilo do deplasare 7

— Să fim serioși, dacă 
le-aș spune chiar toate cele 
băieților mei aș Închide 
imediat prăvălia. Flecare 
eu treaba lut. Așa înțeleg 
eu viața,

— N-avețl nld un fel de 
neplăceri cu muncitorii 
dv. 7

aceea stopează lucrul ca o
^•mașină j Jn . .yhlmb. rimei« 

fac, ucoio o irealra grozavw: .*•’ 
•inuhcăsc pe spetite cri o* 
nevoie șl sint eonștlln- 
cioți...

— Cine plătește cheituie-
11ie de deplasare 7

iinuu rețeaua' de școli, instituții sani
tare, case de cultură, stadioane tjl ba
zine acoperite.

...Orașul Irkutsk. Fondat In anul 
16411, a fost, Înainte de revoluție, o 

• localitate de negustori. In prezent, el 
cuie un Important centru industrial, 
științific și cultural al Siberiei orien
tale. E suficient să arătăm că aid 
funcționează peste 70 do Întreprin
deri Industriale.

Din punct de vedere arhitectonic, 
orașul este un amestec de stfhiri : 
clădiri In sili clasic rus se alătură 
altora In stil maur sau modem. Nu
meroase caso de lemn stat ornamen
tate cu o dantelărie cioplită cu rară 
măiestrie de meșterii locali. Alături 
do ele se Înalță blocuri de beton șl 
slitiă înscrise In panorama urbanis
tică a orașului ebla in anii dini urmă.

Șl Irkutsk'uL are uri „Akademgoro- 
dok" cn și Noyoslbirskul ; ce e drept, 
acesta e ceva mal mic, dar de pe acum 
ișl desfășoară activitatea aici 8 Insti
tute de cercetări, printre care la loc 
do frunte se situează cel energetic, 
condus de reputatul savant Lev Me- 
Jenllov, creatorul unei școli de mode
lare electronică a-cistemelof energe
tice «au Institutul scoarței terestre, 
Jn frunte cu Mihalț Odlnțov,' membru 
corespondent al Academiei do științe 
a U.R.S.S. în același timp, peste 50 OM) 
de șiudențl frecventează cursurile u- 
nlversltfițli 
de -inVățlitr 
oraș. - ț .

Vizita noastră la Bratafc n.lnceput, 
cum era și firesc, cu hidrocentrala. 
Am mal fost aici In urmă cu ani, dnd 
lucrările de construcție nu erau .Încă 
Încheiatei Do,data aceasta am găsit 
nu un șantier,'d o hidrocentrală com
plet finisată. Pe un perete al spațio
sului vestibul a fost reallzqt, din 
marmură do diferita culori șl nuanțe,

și cristale de cuart promit «ă revo
luționeze această tradițională in
dustrie. Ele n-au ace. dar au un 
cadran caro folosește cristal lichid 
pentru a face «ă apară cifrele. 
Aceste ceasuri produse in S.l.’.A. 
Jn serie mare vor găsi probabil des
tui cumpărători, deoarece au un 
preț de viuzaro moderat.

Exploatarea muncii copiilor negri este un fenomen cu o rlspîmilre 
iot mai largă in Republica Sod-Africahă. Rasiștii albi satisfac astfel nu 
numai unul din preceptele apartheidului — persecutarea celor „vlno- 
va(i“ de a se fi născut cu pielea de altă culoare ; ei ișl procură tot- 
oda’tă, pe ac ,>aslă cale, o forță de muncă Ieftină, de care dispun după 
bunul lor plae. Articolul de mal Jos, reprodus din publicația britanici 
„THE PEOPLE”, relevă tocmai acest fenombn :

S. POD1NA
■ I

Chim Ișl li olandezi au pus la 
purici așa-nunilta grefă anUalcooUcă. 
în acest' scrip se folosește o Goii 
permeabilă conțlnind o soluție sul
furoasă' ce se Implantează sub epi
dermă. împrășlilndu-so. substanța 
provoacă ■persoanei respective, la

Pentru pregătirea Jocurilor Olim
pice de la Milnchcn, care se vor 
desfășura Intro 2S august șl 10 sep
tembrie a-t, țara gazdă-— R.F. a 
Germaniei — a Investit considera
bila sumă do 1072 milioane de 
mărci. Această cifră sa concretizea
ză, Intre allde, lnsr-un stadion 
cu 80 GM de locuri, o piscină cu 
0 000 locuri, drumuri șl căi de ac
ces In lungime de 34 km. La lucră
rile de amenajare a centrului olim
pic Ișl dau nemijlocit concursul 400 
de întreprinderi, MO da Ingineri șl 
arhltecțl si paste 0 (MO do muncitori.

o 0 NOUA STEA ÎN SALBA DE LUMINI A TAIGA
LEI © MULTIPLELE VALENȚE ALE „AURULUI 

VERDE"

,-,Uri . polițist voinic 
Urăște cu sila uri bă
iat negru ce opune re
zistență. . Oare .micul 
african a spart vreun 
geam sau a traversat 
strada nereglementar? 
Nici vorba. Pur șl 
simplu a fost înhățat 
pe stradă șl acum, 
este dus... la muncă.

Asemenea scene pot 
fi iutilnlte destul de 
des in 1 orașele Repu
blicii Sud-Africanc. 
Vînățoarea băieților n- 
frlcanl, care amintește 
de zilele negre ale 
sclaviei; a devenit atei 
un fenomen obișnuit. 
Cu prilejul unei singu
re vinălorl declanșate 
In 
au

hidrocentrală U.sii-Umskafn șl orașul 
ce sa va naște In preajma el se con
struiește in plină taiga calea ferată 
Ilrcb’.ovata — Usil-Blm-ik, lungă de 
214 kilometri.

In ce privește -agricultura regiunii, 
cn asigură Intr-un rut plinea necesară 
popțilațȘcl pentru doi arii. Se preve
de valorificarea unor noi ttuprafețo 
(de -234 (MM hectare) smulse taigalei, 
dezvoltarea logumlculturll șl sporirea 
producției animaliere.

în actualul cincinal se vor construi 
Jn regiune noi locuințe oro suprafață 
Jocalivă de circa cinci milioane me
tri pălraji, ceea ce înseamnă câ fie
cărui locuitor 11 vor reveni In plus 
die doi metri pălrațl. Se extinde con-

ion rea muncii cinsti
te". Este Insă greu de 
înțeles ce fel de „cin
ste" au alo in vedere, 
din moment ce copiii, 
care lucrează fără în
trerupere între orele 
7 ți 13, primate drept 
plată doar 2 penny pe 
zî. Actualul șef al 
„programului de an
gajare a tinerelului" 
■din Bocksburg afirmă 
că Încă cinci penriy 
se depun pe carnetele 
de economii, de care 
beneficiază," chipuri
le, flecare copil. Cu 
toate acestea, plnă 
acum nici unul din ei 
nu a Izbutit să înca
seze vreun gologan 
din ăceste ,', econo
mii". Și lucrul acesta 

este deloc ‘de m!- 
,va- rare, deoarece scopul

real al acestui „pro
gram" constă de fapt 
în a • șe asigura an
treprenorilor mină de 
lucru Ieftină.

Copiii lucrează In 
condiții prea puțin 
deosebite de cele exi
stente In închisori. 
Practic, ci nu au niei 
un fel de posibilitate 
de a șe smulge din a- 
cele locuri unde au 
fost trimiși să mun
cească. Tatăl Iul lo- 
sef, un băiat de -12 
ani, prins "pe stradă 
șl trimis la muncă, 
povestește : „Am fă
cut tot ce am putut 
ca să aduc băiatul n- 
cniăj Dar de la con
siliu mi s-o spus că 
de acum Înainte Ioscf 
nu-mi mai aparți
ne"-. '

orașul Bocksburg 
fost capturați 145 

de băieți africani in 
vîrsiă de 8—15 ani.

in H.S-A.. vânătoa
rea de copil africani 
este denumită pom
pos „program de an
gajare a Uneretului*. 
Cu această treabă se 
ocupă „consiliile oră
șenești*, constituite 
In exclusivitate din 
albi. Copiii capturați 
pe străzi sini ex- 
pcdlațl în localități
le rurale șl obligați 
să presteze diferite 
munci.

Inccrelnd să justi
fice ’ Intr-un fel oare
care aceste acțiuni, 
autoritățile aduc ar
gumente care par ex
trem de cinice chiar 
și pentru Republica 
Sud-Âfricană. El a- 
flrmă, în primul rînd, 
că majoritatea copii
lor africani nu frec
ventează. școlile șl, 
deci, trlndăvcsc. Ar
gumentul pare cel pu
țin bizar dacă ținem 
seama de faptul că în 
R.S.A. lnvâțămlnțul 
este gratuit doar pen
tru copil! minorității 
albe.

Autoritățile afirmă, 
fără pic de scrupule, 
câ „programul de 
angajare a tineretu
lui* 11 învață pe cp- nu 
pil să prețulască

un mozaic care simbolizează puterni
cul Izvor de lumină șl forță creat alei 
de oamenL Chipul Jul Lenin se Inte
grează firesc Ui această compoziție. 
Puterea țrts 
de 4 100 000________
ghin, Inginerul țcf, ne 
intr-un un centrala produce 24.4 mi
liarde kllowați-ore energie electrică, 
adică tot otita cită se producea'in. 
Întreaga Uniune Sovietică în 1934. De 
aid pornesc Unii do Înaltă tens! ane 
In mai multe direcții : spre Krasno- 
iarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Omsk, 
Tomsk, Barnaul, Ulan-Ude, Usll- 
Illmsk, al ImenUnd cu energie elec
trică o zonă de un milion de kilome
tri pătrați.

Combinatul local de Industrializare 
a lemnului este cea mal mare Între
prindere de acest gen din Uniunea, 
Sovietică șl din lume. Pentru as^.- 
străbate toate halde ar fi nevoie de 
ci tava zile ; noi am vizitat doar d- 
teva. înainte de asia, Nikolai Sela- 
brenko, directorul adjunct, ne-a făcut 
o scurtă prezentare a Întreprinderii, 
orătind că la sfirșitiil actualului cin- . 
dnaț, dnd se va Încheia și construc
ția relei de-a doua tranșe, combina
tul va realiza o producție impresio
nantă ,de celuloză, drojdii furajere, 
colofoniu, cherestea, furnire, plăci a- 
gîomerate etc. Combinatul va consu
ma animi drea 7 milioane metri cubî 
de lemn, baza lui de materie primă 
fiind constituită de o suprafață de 
8,8 milioane hectare de taiga (de a- 
proapc două ori mal maro dedt teri
toriul Belgiei), cu rezerve suficiente 
pentru’ o exploaLare pe timp de a- 
proapc1 nouă decenii. Dacă Înainte de 
intrarea In funcțiune n acestui com
binai Uniunea Sovietică Importa n- 
aiual ceiulpză-cord in valoare de 40 
milioane ruble-aur, acum ca este Jn 
măsură nu- numai să-și acopere Jn 
Întregime nevoile interne, dar să șl 
exjîorte acest produs atlt de căutatTn 
numeroase țări.

Nu pot încheia cores;>ondeniița do 
față fără a aminti, In dteva cuvin
te, de o altă Importantă bogăție a Si
beriei orientale —animalele cu blană 
prețioasă. Taigaua din junii Balkn- 
lulul este singurul loc din hune unde 
trăiește samurul cu Mana de culoare 
Închisă, aproape neagră,, cea mal â- 
predată la •tirgurlle Internaționale de 
blănuri. Vlnatul este o ocupație tra
dițională a populgțlel băștinașe ; In 
zonele îndepărtate vlnătorll sini 
transportați cu • elicoptere. - • unde.

. timp de două, hml. In plină 
sf "lamâinslngurail&r-44gătură eu lumfiit-dJ 

o creează! aparatul <ie radio portativ. ’
Cine a avut prilejul să călăloreaș- 

că prin Siberia orientală nu ullă ni
ciodată acele îndepărtate, dar fasci
nante meleaguri, care acum, In anii 
construcției comuniste, se îmbogățesc 
mereu cu noi valori ale croației u- 
mans. - ■■ , f

ÎJducțJa anuală d?e concentrat la un1 mi
lion de tone. De; oseâiehe'a, aid se ’a- 
flă In plină construcție hidrocentrala 
Usll-Ulmskaia, cu o putere de 3,9 mi
lioane kW — cea de-a treia treaptă a 
cascadei energetice de pe Angara 
(primele două fiind centralele Irkutsk 

.șl Braisk). Pentru a lega cu portul 
Osetrovski de pe fluviul Lena noua

O medalie cu chipul cuncscutel 
actrițe Sophia Loren va fi pusă In 
circulație de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație șl Agri
cultură, (F.A.O.), al cărei sediu se 

■ri fin Jn Roma.
F.A.O. obișnuiește «fl pună in cir

culație In fiecare an o medalie care 
evocă un eveniment deosebit de 
important. Pentru a marca cea de-a 
20-a aniversare a Instalării In Ita
lia a

O călătorie prin Siberia orientală 
dezvăluie peisaje grandioase, ■ de-o 
frumusețe tusprâ, orașe vechii de șe-, 
cole și altele noi,, fabuloasei bogății 

.naturale șl, mal ales, oameni ; sint 
oameni de o factură deosebită, care 
nu se tem nld de gerurile ităprazuteo 
șl nici de greutăți, a căror hărnicie și 
pricepere Înnoiesc continuu fața locu
rilor. constructori Încercați al comu- 
ntemulul.

O primă Imagine, globală, asupra 
„meridianului.. Irkutskulul", adică a 
regiunii cu acest nume, am căpăi.at-o 
Jn urma discuției cu Serghel Merku- 
riev, prim-vicepreședinte al- Comite
tului Executiv al Sovietului regional. 
Uncie date aflate cu acest prilej sJnt 
deosebit do interesante. De pildă, nu
mai 11 la sută din rele .două mlMoano 
și Jumătate de locuitori al regiunii 
trăiesc la Mie, marca lor majjoritate, 
respectiv 81) la sulă, fiind grupată în 
20 de orașe, dintre care cele mal mari, 
sins : Irkutsk, cu o populație de 

434) i>M de locuitori, Angarsk — cu 
220 (MO, Bratsk — cu drea 200 000. Alte 
centre Industriale-importante slnt Je- 
lezndgorsk, Ceremhovo. U.’.sol! ele.

Trei sferturi din suprafața regiunii 
este acoperită cu păduri. Subliniind 
sugestiv uriașele resurse de masă 
lemnoasă concentrate aid, lnierlocu-. 
torul meu orală că dacă In lume re
vine dte un hectar șl jumătate pădu
re la fiecare locuitor, In. Uniunea So
vietică revin 5 hectare. Iar In regiu
nea Irkutsk — dte 45 de hectare. Re
zervele actuale ale acestui sector .se. 
ridică la 8. miliarde metri cubi, Iar 
sporul natural anual nl masei lem
noase este de 60 de riali ioane mc, din 

' care se exploatează șl se prelucrează 
deocamdată doar 30 la sulă. în regiu
ne mai există, ImiMirtantc resurse de 
minereu de fler, din caro se exploa
tează anual zece milioane do tone, l-a 
Korșunovo a fost construit,un mare

Are diplomă de Inginer, spirit de afaceri șl, după cum spune el Însuși, „o zdrobi-' 
loarc răspundere". Un tlnâr tehnocrat ca miil|l alții? Nu prea. Protejat de lege, încu
rajai,de patroni, îmbogățit dc muncitorii care foarte adesea se văd obligați să folo- 
sitascl serviciile^ Iul» Roland F. conduce unul din cele 4 frM de „birouri de muncă tem- 
parară" care există astăzi în Franța. Profesia lui amintește de cel care făceau cindva 
comerț cu negri. E satisfăcut de meseria IuL Așa cum se vede din următorul Interviu s

îngurgHarea'celel mal mici «antltăll 
do aired, o stare dc Indispoziție ac
centuată. Tratamenltii are o durată 
dc „Imunizare" de șase luni (timpul 
necesar organismului pentru a ab
sorbi complet sulful). In 70 la stilă 
din cazuri metoda s-a dovedit e- 
flcace. Ea se aplică In prezent ln- 
tr-o clinică din Amsterdam.

Un procedeu p-entru recuperarea 
deșeurilor. do material ptas'.lc fo- 
Josile In scopuri domestica, «au In
dustriale a fost pus la punct de un 
grup de specialiști nlponL Procedeul 
constă in a introduce polietilenă, șl 
pollsUrcnă Inir-o autodavă plină cu 
apă încălzită la tesnnerntura de 54M 
grade. După, zece ore, deșeurtic do 
plastic- astfel tratate dau,- la ieșirea 
din mașină, o cantitate do petrol 
aproape egală cu greutatea materia
lelor plastice.

REMEDIU ÎMPOTRIVA 
FUMATULUI

Ce Înseamnă un „program 
de- angajare a tineretului"

REVOLUȚIE ÎN INDUSTRIA 
CEASORNICELOR

Zilele trw.i’.le. In prezența minis
trului justiției spaniole, la Madrid 
a avui Joc ceremonia Inaugurării 
unei... noi aripi la peni te rudarul Ca- 
rabanchel. Alțl 1 MO de deținuți 
vor fi întemnițau în închisoarea 
madrilenă I Acest eveniment de 
tristă semnificație coincide ai un 
altul ce se înscrie 
gorie. După cum 
spaniolă, potrivit 
guvernului, recent, rlndurlle poțyiel 

organizației F-AO. s-n hotă- au sporit cu Încă 1 250 do persoane.

zdrobi de perete. Dar to
tul a mers bine, nici unul 
nu ta spus un cuvlnt. După 
cum vedeți există un risc, 
dar trebuie să țl-1 lei ; dacă 
nu,’, nu te fad re.spectat. 
Nu vreau să mă laud, dar 
cii hu mă tem de nimeni.

— E singura neplăcere 
mal serioasă pe caro ați 
avut-o 7

—- încă un Incident. în- 
lr-o zi, spun : „Plata la 
ora șase". La ora patru 
mă pomenesc cu un bălai, 
lot un emigrant Intră In 
biroul meu și-mi cere să-l 
fac’plata. „Am zis șase, nu 
patra. Așteaptă ca toii 

.^-nt grăbit* — a 
spus el. I-am tăiat vorba : 
„Ai i-oștepfi". Puteam să-l 
f! plătit imediat, dar dacă 
revii asupra unei decizii 
nu mai al nld o autoritate. 
El zice : „Iau o mațină de 
tCris șl mă duc". Eu zic : 
„N-ol dedj". Sa duce la 
birou să ridice mașina de 
scrii. Eu fi spun secreta
rei : „Chegmă polifla*. Dar 
pe urmă adaug : „Nu. nu 
chema iJpUtia“. Mă ridic, 
mă postez în fața Individu
lui. JÎrn ' mai mare șl mal 
puternic dedt mine ; putea 
să mă slUcnască In bătaie. 
Ii zic : „Lasă mașina". A 
înțeles șl n pus mașina In 
locul el. Ia ora șase i-fun 
plătit șl. arâtlnd ușa cu de
getul, am exclamat ; „A-

lb.!ro:il*idu: ‘de dir ectar. Aiemenea convorbiri,'^ cum 
se spune, nu mai au nevoie de nici un comentariu. 
Si, cu toate acestea, a? dori sd adaug ci Poland F... 

,nu este decit un produs sul-generis al capitalismului.

, —JȘI biroul dv. a mers 
sfepSJP - '■ i?
r — >$țlam ce c do făcut ... 
în scurt tlnip om avut un 
Alfa Romeo al meu. Pe 
urmă sint In tovărășie cu 

•sorti, mea : sodetate in nu
me, colectiv. O scot b'nela 
capăt numai din venitul so
cietății. Salariul de. 70'0 WD 
franci 11 pun deoparte.

— S'nt multe birouri ca 
al dv. 1

— Numai la Paris, vreo 
I 300. In întreaga . Franță 
peste 4 0©0.

— Și toate merg bine ?
— Nu, sint șl uneio care 

s-e duc de rîpă. Nu șîlu 
să' se descurce.

— Ducă sindicatele 
stalul s-ar hoifirl să 
ele însele acesle 'ț- 
ațl dispărea cu toții.

— Nu mă tem. De pildă, 
statul a creat Agenția, na
țională . pentru folosirea 
brațelor de muncă. Dar u- 
oolo. niște' blați îuhcțlonă- 
rași stau la birourile lor 
din dosul ghJșcelor, dtesc 
anunțurile de la mica pu
blicitate șl nu do-a' face tu 
șomeri care, la nevoie, fee 
mulțumesc' șl ,cu indemni
zația de șomaj. Trebuie jsă 
spun.-că din partea unor a- 
semenca oficii nu se mani
festă o concurență care să 
mă neliniștească.

— Spuneți că funcționarii 
Agenției naționale pentru 
folosirea brațelor dc mun
că rărnln in dosul ghlșee- 
lor. Dor dv. ce faceți la 
plus ?

— Eu, domnule, eu mă 
zbat, caut firmele care plă
tesc’bine, csuii .pe băieții 
care lucrează bine șl înnod 
firele. '

ExLsiă firme rare plă
tesc mai blao dedt allele 7

rwaw La Asuncion, un om zace in stradă. Nu. nu este 
W'wwO. un aeddent. Esfte .un muncitor fără lucru, caro a 

leșinat de foame. Această este soarta unui număr 
relativ mare de oameni din aceasta țară lalino- 
americană. Numeroși sint șomerii aflnți la Umila 

taWral șubrislenței șl al căror „domiciliu" este strada.. Din
' » 001 2,4 mi|loal!e de ipcultori," peste.0 la. sulă din

I populația aptă de muncă sint, șomeri. (KMOWI do 
parnguayenl trăiesc In- .strâlnălațe.:..unll și-au 

■gpărăsit patria in căutare ' de lucru, alții pentru a 
«ciP® <te represiunile zbirilor ltd Strdessner. oare 
menține de nni de zile un crunt regim de teroare. 

Iffl H . preferă emigrarea inumanelor lagăre de ren- 
-ț»? , centrare in care aIM..’aru'ncnțl .toți- cei care Indrfiz-

Hs® nc»c să ceară drepturi șl llberUțl«democratice. 
aMm Nunta) In .perioada iulie 1970-Julte 1071, prețu- 

; 'i‘' alimentelor ce bază au .crescut cu S,- la sută, 
iA" , in timp co salariul mediu zilnic al unui muncitor

este dc 283 guarani,'pentru-Întreținerea - unei fa- 
radii, diiar In condițiile unul nivel de trai extrem 

’ de scăzut, sint necesari cel puțin 500 de guarnrd.
lată .realitatea tragică din această „feudă” a. lui 
Slrocssncr, caro și-a cucerit faima de nelnvldlat de 
Închisoare a propriului popor.

— în cs ronsiă activita
tea dv. 7

-—Noi facem pre .nări de- 
ecrvlcli. O , Inîrqprlndere. 
are nevoie, eă zicem, do un , 
metanie. Ni so adresează 
și noi li trimitem omul. 
Nbl il plătim pe lucrător 
și restul Jl,facturăm uzinal. ,

— Se spune că factura ■ 
respectivă e cjtn piperată...

— N^aș zice, re ridlcȘ 
doar la dublu tată de ceea 
ce dăm lucrătorului.

— Dar ce interes are în
treprinderea să treacă prin 
d.v. 7

— Are, o Bă vedeți. Să 
luăm cazul unui muncitor 
plătit după tariful sin
dical «u 0 franci pe oră. 
Ii dăm lui (I franci șl pre
tindem firmei 12 franci. 
Dar noi plătim sarcinile 
socialo.: 3 franci pe oră. 
Dacă intoeprinderea l-ar fl 
angajat direct pe lucrător, 
i-ar plăti acești 3 francă șl, 
In piua, ar avea toate ne
plăcerile și tracasările care 
decurg, din angajarea de 
perwonnl. O să'vedeți 'ime
diat că merita c-j prL>vsiu|a
3 franci pe oră ca să scape I 
de bucluc. în cc mă pri
vește, un franc reprezintă 
cheltuielile generale șl-ini 
cămin, curai, 2 franci de 
fiecare'oră. Asta face 20 de I 
franci pe zi de fiecare lu
crător. Am neam M de lu
crători. Dar luna viitoare I 
voi avea vreo 2-20.

— O nedumerire : ziceți 
că obțineți 2. franci de fie- I 
care oră de muncii. Ciștl- ! 
ga ți deci 18 franci pe zl de 
lucrător, nu 20.

— Pardon', cel puțin 20. 
Pentru că dacă muncitorii 
obișnulțl din uzină nu prea 
vor ai facă ore Supliment 
tare. In schimb, ai mei sint I 
orlcînd gala, ba chiar.el le - 
solicita. Pe un șantier am 
ajuns, o dată', la 84 de ore I 
de lucru pe săptămlnă dc 
fiecare muncilor... Recordul 
meu...

— Păreți ^satisfăcut că 
muncitorii tac ore supli
mentaro. Dar tn. 'olul aces
ta ei nu pleacă mal curind i
de la clientul dv. 7 Es'.e I
oare aresta interesul dy/7 |

— Glumiți, nu ? Pentru 
mine, orele suplimentare |
sini mană cerească, bene
ficiu curat După ce’ se a- 
tln'ge plafonul de 40 ore de 
muncă pe săptamînă. nu se I 
mai plătesc sarcini sociale. 
Rezultă că la fiecare oră 
suplimentară mie îmi Intră 
în buzunar nu 2- franci, ci
4 sau 5.-

Aproape , tot-hllt cit .« 
celliJ tare, rnuncejUi'^taillTa. alila'

—'Xtimal £®fcâre olai’-ti-onv
och In parte.- ' ■ ■

— Șit lotuși nu Înțeleg 
dd «e întreprinderea ’- are 
interes rsA vă la-se'-pe dv. 
să-l exploatați pe munci
tori, clnd ar putea eă-i ex
ploateze ea imsâșî 7 “i ■

— Sâ vă dau un exem
plu : sini In legătura cu 
un atelier de Instalații e- 
leetrice. Are, 49 de salariațl 
care ' ____ '. . ___
slant. Ei bine, se ivește un 
client care 11 cere să insta
leze ekclrlcitalo intr-un 
.imobil. * Nu poate. Ca ș-o 
focă ac trebui aă angajeze 
Încă 9 muncitori. Atunci or 
avea peste 20 .do galariali 
și de alei — comitet de în
treprindere, un sindicat pu
ternic, tot , felul do anga
rale. Preferă, deci, să mă 
cheme pe mine.; îi fac țo.'i- 
tă treaba de lâ A la" Z, 
atelierul îșl reține un bene
ficiu șl eu Iau-rostul. Acîrm 
Înțelegeți 7

, — Pentru o. astfel ,de 
niuncâ e nevoie'de tehni
cieni buni îi găsiți ?

— Dar bine,’ domnule, eu 
personal sini Inginer și am 
șetj de șanlitT 4ol unul șl. 
unul ! Dacă vreți, sint gata 
să vă Instalez ®i 6 centrală 
atomică și, credeți-mfi, cu 
băieții pe care il găsesc, 
treaba nu va fl deloc mal 
prost executată decit de 
întreprinderea de speriali- 
iate.

— Ați exercitat meseria 
de inginer 7

— Clnd am Ieșit din 
școală, da. Clștigam ’ pe a- 
lunci 160 000 franci vechi 
pe Iurta, nu e nld mult, 
nld puțin. Dar pe urmă » 
venit o conjunctură proas-

DIN MATERIALE 
PLASTICE — PETROL

; ' • ' ;T' T ; ‘ '
Chewlng-gum cu conținut de ni

cotină. Un astfel de produs a fost 
realizat intr-un laborator din Stock
holm pentru cel ce intenționează, 
dar nu reușesc, să .abandoneze fu
matul Spre â evita țigara, fumă
torului I se recomandă să mestece 
o tableta de gumă care conține 
cantitatea de nicotină necesară cal
mării nOctall de tutun. încetul cu 
Încetul ol pierde obișnuința fumn- 
tului șl, după un timp, va abandona 
șl chewing-gum-ul'. în orice daZj 
atare efect a avut folosirea noului 
produs de către un grup de dteva 
șute de ruinători, care s-au Oferit să 
experimenteze voluntar chewlng- 
gtun-ul cu nicoUnâ.

fard ! De oameni fără con
știință profesională n-am 
nevoie*.

— N-ațî fi avut interevul 
să fiți mil amabil cu el 7

— Amabil... Dur cu sint 
o ndcvâraliă lămlle pentru 
ei. Mă storc cum vor. le 
dau ba una,’ba alta. Clnd 
vor te dau de băut, slntem 
totdeauna Împreună, dar 
dacă uruil-c nl dracului, 
s-a terminat...

— Șl nu Încearcă' . nici
odată să sd unească împo
triva dv. 7

— Mal Jnttl, nu.se iubesc 
între ei. Francezii nu-i iu
besc pe străini, portughezii 
nu-i Iubesc pe arabi, cum 
vreți să se ptuta dc n- 
cord ? Pe urmă, sini răz
lețiți pe șantiere diferite, 
unde rămin cîte trel-pniru 
săptfimlnl șl citcodntă 
nmt mult Șl ce-ar putea 
să vrea nud mult r!o la 
mine 7 îl plătft» după ta
riful sindical. Ori acceptă, 
ori. pleacă...

— N-nvețl impresia că 
trălțl din munca altora 7

—Asta e bună... Atunci 
n-ați înțeles nimic. Ceilalți 
trăiesc din munca mea. 
Acum e șomaj, nu trebuie 
să v-o spun eu, efid numai 
despre asta se vorbește la 
televiziune. Ei bine, dne 
face mni mult ca mine 
contra șomajului ? Nimeni, 
Înțelegeți, nimeni. Eu mă 
fetesc să găs^c de lucru 
pentru oamenL Priviți la 
kilometrajul mașinii mele : 
Intr-o lună am făcut zed de 
mii de km. Și mai sninețl 
că ou trăiesc din munca al
tora 7 Asta c prea de tot...

— Șl credeți că asta o s& 
dureze mult timp 7

— Cred, fiindcă o in In
teresul patronatului. Astăzi, 
dnd un patron angajează 
un mundtor e ,o adevărata 
pacoste pentru el. Munci
torul devine sindicalist . șl 
Începe să ceară indemni
zații ba peni™ una, ba 
pentru nlta„. Dacă palroi 
nul refuză — grevă, ocupa
rea uzinei, toi ce vreți. Pa
tronii nu pot îsă-șJ mal țlna 
mundtorii. Pun șefi de per
secuți, contramalștri pentru 
a se ocupa dc ei. Nu pot 
zice nimic — există șefi do 
personal buni, maiștri bunlj 
dar celor mal mulțl dintre 
ei puțin le pasă ; ol sint 
salariațl ca toți ceilalți... 
Cu mine Insă patronul 
evita orice asemenea ne
plăceri. Eti știu cum să-ml 
țin in' friu băieții. Munci
torul e angajat de mine, e 
plătit de mine ; dacă ore 
revendicări, trebuie să mi 
lo adreseze ntie. Dacă În
treprinderea nu-1 mal vrea 
pentru un motiv sau altul, 
ea ml-1 trimite mie. Eu II 
plasez undeva sau, dacă 
n-are conștiință, 11 arunc 
afară. "ț ' ■ " /
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Întîlnire la C. C. al P. C. R.
, r 6 ’ ‘ ' <• ‘ ’fi'’’ 'r- Î

Tovarășul Ștefan Andrei, secrotar al P.C. din Spania. A fost do fată 
al C.C. al P.C.R.. s-a IntUnit, la se- " — - - — - -
dlul Corni totului Central, cu delega
ția P.C. din Spania, condură do to- r. ., 
varășul Manual Delîcado. membru al Convorbirea, caro a avut loc cu 
Comitetului Executiv al P.C. din Sria- BCert prilej, s-n desfășurat Intr-o at- 
nla. care a participat la funeraliile 
lui Mariano Bautista, vechi militant

tovarășa Ghlzela Vass. set do secție 
la C.C. al P.C.R.

mosfert. de caldă prietenie 
, seascâ. ’ $

tovărfi:

l

Democratice Populare Yemen a părăsit Capitala
VlnerL dimineața o părăsit Capi

tala delegația Ministerului de Interne 
al Republicii Democratice Populare 
Yemen. coiMlitsă de Motamed Saleh 
Mutce’A, membru al Biroului Politic 
ei Organlznilel Frontal Național, mi
nistru <je interne, care, la invitația, 
Minteteruluj da Interne al Republicii

Socialiste România, a fileu*, o vizită 
In'tara noastră.

La plecare. ne aeroportul Otonenl. 
oaspeții au fost galutați de Ion Slă- 
nescu, membru supleant al Comiîeta- 
lul Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistru de tateme. sl alte cadre din 
conducerea Ministerului de Interne.

'X I nfițioMle.

n!'
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CORESPONDENȚII „SClNTEII" TRANSMIT:
 .

„Portul" 
de la Bicaz

Lacul cte acumulare Bicaz

CARAȘ-
SEVERIN

PAGINA 7

viața internațională

JHÎP' -.Ms-»».- • -a rjs»»-__ a’.,dc-țvenit un Important punct de atrac
ție pentru tot mal numeroșii turiști 
care'-poposesc pe aceste meleaguri.. 
Surpriza noului sezon esavol o 
consKlule deschiderea traseelor de 
agrement cu vase de pasageri, rare 
străbat lacul de acumulare pe o 
lungime de peste 30 kltomelrl, 'cu- 
acostări ta zone din cele mol pi
torești. în acest sena, „portul" Bl-, 
caz a fost dotat cu noi vase, cujoj 
eapadtate de B-M pasageri, precum 
și cu șalupe șl bărci

„Muzeul 
locomotivei"

JJ'

prilejul lmpllhlrir a 1C0 de
3 la fabricația primei loromo-

■j

an! de' la fabricația primei locomo
tive cu abur In ' țara noastră, la 
Reșița' a fost deschis un ,.Muzeu ol 
locomotivei". Stat expuse 13 din cele 
18 tipuri de tocomollve const,■mite 
aici de-a lungul anilor. Cea mai 
valoroasă piesă a acestui muzeu in 
aer liber o; cocrst&lc locomotiva 
centenară, rare avea o putere de 45 
CP și un dcartamehf’de tMo 
11 metri.,.

■fi “ .O1WSȚSO.

Șosea de agrement <
La Galați au fost terminata lu- 

arările de construcție a noii șosele 
efe pe faleza Dunării. Urmlr.d f!- ’ 
rul . apei, noua’ șosea, Iuiigă.' de trei ’ 
kilometri, c.ste un plăcut loc de a- < 
gremont. Pornind de la scara mo- < 
niunentală ce coboară din Bulevar- < 
du! Republicii lo Dunăre, șoseaua ț 
face legătura, prin patru benzi de j 
circulație auto ti două pletonale, cu . 
cartierul „Țlgltaa I". Ea; vine să ’ 
îmbogățească zestrea de frumusețe ’ 
a orașului de la Dunăre. 4

unor ziariști americani
«PHENIAN 2 (Agerpres). — ___

Ir Sen; prcședlnteta Cabinetului de 
Miniștri al R. P. D. Coreene, a pri
mit pe Harrison E, Salisbury, redac- 
tor-șof adjunct al starului „New 
York Times", șl po John Lee, șeful 
biroului din Tokio al ziarului, și a 
rftspuns la întrebările lor, anunță a- 
genUa A.C.T.C. .. ,

Abordiiu: problema relațiilor din
tre R.P.D. Coreeană și Statele 
Unite,, președintele Cabinetului do 
Miniștri al R.P.D, Cor.Cene a.spuș:

I „Relniiî.lo dintre larg noastră , șl ce tși organizat 
| Statele Unite depind ta întregime de reea do nord șl

Klm tarea pe calea ui 
realizarea1 .'reuai_. .
Dacă Nordul șl Sudul stabilesc prin
cipiul de a nu Impuneî sistemul lor 
social celeilalte părți, atunci nu este 
necesar să luptâm unii j Împotriva' al
tora prin forța armelor".

La Întrebarea ziariști tor americani 
privind măsurile practico adoptata 
da R.P.D. Coreeană ih vederea re-

Unite, președintele Cabinetului do

.Relațiile dintre tara
guvernului american, 

guvernul american lșl va

unificării Independente, pașnice a 
patriei. Klm Ir Sen n declarai :....... ... . ...... j

i

Vineri a fost semnat la București 
un protocol Intre ministerele Indus
triei metalurgice din Republica So
cialist România si R.P.D. Coreeană. 
Din partea română documentul a 
fost semnat do ministrul Nicolnc 
Agâehf. Iar din partea coreeană do 
ministrul Nă Rlon Ik. conducătorul 
delegației guvernamentale economice 
coreene.

Au fost prezent! Kang Iâng Sftp. 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

Protocolul prevede. Intre altele.-ll-

vrarea do către tara noastră de uti
laje siderurgice complexe, diferite 
piese dă schimb pentru agregate, pre
cum șl posibilitatea .efectuării unor 
schimburi de produse. Totodată,/ au 
fost convenite unele acțiuni In dome
niul adindrll Jn continuare a colabo
rării ■ tehnlco-sUlntiflce.

* . ■
în aceeași ti. delegația economică 

guvernamentală a R.P.D. Coreene aguvernamentală a 
P-lccat fiore patrie.

(Aacrpres)
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București
Sovata pe fir direct

, în centrul stațiunii balneo-cll- 
, ’ materice Sovata 0 .fost Inaugurată, 

Înainte de termenul prevăzut, noua
' șl moderna clădire a oficiului 
' P.T.TJL Construcția, cu trei nlve- 
' lurl, reunește serviciile poștale și 
1 telegrafice, ghișee telefonice șl 
1 CEC. Tot aid a fost amenajată șl e .. . --------... -------

r.te.l pentru, convorb 
reștiul pe fir direct.

^ONSTANȚA^Mm
i

ii

Băuturi 
pentru călduri

La Sibiu a Intrat In producțieLa Sibiu a Intrat In producție o 
modernă fabrică da băuturi răcori
toare, care fotoseșta rețete de fabri
cație pe bază de cola. En este do
tată cu hktalațll automatizate. Pri
mul produs livrat unităților de ali
mentație publică slblene poartă de
numirea eomcivlalâ de ,,81-cola". în

data in folosință o cabină lelefo- curind, uid vor fl realizate șl alte
,tru convorbiri cu Bucu- sortimente de băuturi răcoritoare și

Recepție cu
* naționale

* ' ' ■ ' ■■ ‘ f. . I
Vineri după-amlază. ambasadorul 

Italici la București, Nlocolo Moscato, 
a oferit o recele cu prilejul Zilei 
naționale a Republicii Italiene.

Au participat Mlhall Flprescu, ml-, 
nistrul Industriei chimice, Varife 
Gllga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mltmea Ghcdrahlu, 
prim-vtasprcședlnta al I.R.R.C.S., 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte ăl 
Consiliului Culturii șl Educației So

' fi. . • ' Ia ' ’ ' i; ' ’■ • ' ?
daUste, funcționari superiori din

1 M.AE., generali șl ofițeri superiori, 
reprezentanți al unor Instituții cen
trale șl organizații obșeștl, pereona- 
lltați ale vieții economico și culta-: 
rale, ziariști..

Au liiat parte șefi al unor mtaiuni 
diplomatice acreditați . la București 
si al ți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

■-%1 $

_ . .... __  __ . clpal de partid București, la Cabinetul
Republicii Socialista.România. ... județean de partid Cova?i}a si^Ștșoa,- 
Voltec, atadcfttati JuiiArnlntâ^aM la ^teriixieteana-ii6„pariidî/dta,-,45fi-„ 

Lfanl șl Sandro ■ Părtinii, .tale- ; cău. a purtat - discuții ia comitetele 
Județene și municipale do partid res
pective și la Secția Propagandă a 
C.C. al P.C.R.

*
Vlnteri a fost semnat la București 

Planul de operațiuni al proiectului 
ROM-O, constituit In baza cererii 
guvernului, român adresată Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) și aprobat In iu
nie 1971. Scopul acestui program este 
do a sprijin! guvernul român ta pre
gătirea cadrelor pentru Industria 
hotelierii șl do turtei.

Planul de operațiuni a! proiectata! 
R O M-B ă fost semnat do dr." Mihal 
Părăluță, adjunct al ministrului tu
rismului, șl Alexander Hoit Rotlval. 
reprezentantul permanent al P.N.U.D. 

' la București.

Președintele Marii Adunări Națio
nale ka T . ’ " " 
Ștefan Voltec, aiadre.wtfJui-iAmlnto' 
re Fanfanl șl Sandro ■ Părtinii..Mc 
grame de felicitare cu prilejul reale
gerii , acestora în ■ funcțiile de pre
ședinta al Senatului ,01. respectiv., de. 
președinte al Camerei deputațllor 
din Parlamentul Italian. .

★
Vineri seara, ambasadorul R.P.D. 

Coreene la Bucuroșii, Kang ling 
Săp, a oferit o gală do filmo cu pri
lejul celei de-a 35-a aniversări a 
victoriei unităților Armatei Revolu
ționare Populare Coreene ta lupta 
de la Doteheunbo.

Au participat reprezentanți al 
conducerii Mlntatcrulul Forțelor Ar
mate. Ministerului Afacerilor .Ex
terne. Secției relațiilor externe a 
C.C. al P.C.R.. al unor tnslitulii cen
trale. generali sl- ofițeri ■ superiori, 
ziariști.

Gala de film a fost urmată de'un 
cocteil "Ansamblul folcloric „Fluierașul" al 

Fabricii de pielărie șl Încălțăminte 
„Clujâna” din Cluj s-a. talani de 
la Festivalul . InteraațloMl da 
folclor Agrlnlor. .1972 (Grecia), su 
cele mai do seamă distincții 
Medalia șl Diploma de Onoare, con
siderate drept premiile tatii. Maes
trului coreograf Octavian Mlclăus, 
dirijorului Iile Telrade si solistei de 
muzică populară Ană Goran le-au 
tost acordate distincții Individuale.

Tot cu acest "prilej, primarul ora
șului Agrlnton a conferit primarului 
municipiului Cluj trofeul simbolic >«'_ _w ‘‘.1 ‘ <__m

în perioada 24 mal — 2 luata, to
varășii , Iordan Donev. consilier la 
C.C. al’P.C.13.. sl dr. Petăr Avramov, 
cercetător principal la Institutul de 
istoric al P.C.B.. In c.dilata de lec
tori al C.C. al P.C. Bulgar, au ținut 

. exptaîarl despre activitatea revolu
ționară a lui Ghcorgtd Dimitrov la 
cabinetele județene de partid Brăi
la. Tulcea. Buzău si Ialomița, la șco
lile inter, județene de partid din Bucu
rești. Constanța si Galați la Institu
tul de studii Istorice si social-poiltl-rp „1 nou municipiului uiuj woieui sunooMu^urdell!StortaCn “UriS/c^ -Cănd de luptă al lu! Achita", 
munist, a mișcării muncitorești sl 
democratico din România, au pur
tat discuții la comitetele județene de 
partid respective și la Secția Proi»- 
aandă a C.C. al P.C.R.

★
în perioada 22 mal — 1 Iunie. to

varășul Ferhat Katorlti. membru al 
j’ Secretariatului C.C. al Uniunii Co

muniștilor din Republica Socialistă 
Bosnia sl Herțegovina, ta calitate do 
lector @1 C.C. al U.C.L. a ținut expu
neri pe tema : ..Sarcinile actuale aie 
U.C.I. ta domeniul ■ dezvoltării In 
continuare a relațiilor sociale, econo
mice șl politice" la Academia ■ „Ște
fan Gheorghiu", la Cabinetul munl-

(Agerpres)

L O T O
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 2 IUNIE 1972 
FOND GENERAI. DE PREMII : 

1029 479’Iel.
EXTRAGEREA I : 2 64 01 15 60 

49 20 82 M
Fond de prcmR : 480 424 I-el.
EXTRAGEREA a Ii-a: 30 68 11 

87 «5 D 23.
Fond de premii : 549 055 Iei.

MAI MULT, MAI BINE,

MAI IEFTIN
£B'

(Urmare din pag. I> țului s-au pregătit Intens să sărM- 
' torcwcă o Jumătate de «col de

.1 existență. Este un prilej de trecere
,n revistă a marilor realizări dobln- ri. fadnd gre- {n Qnjl construcției soclaUste.
un prilej minunat de scrutare a " 
viitorului. Importantul eveniment 
este tatlmplnat cu succese remarca
bile In realizarea planului sl a an
gajamentelor pe anul 1972. în pri
mele 5 tanl ale anului, colectivul

■■I «' 1 ..... '■ L
timp după fabricație, el 
sub forma unor bulgări, fădnd gre
oaie Imprfistierea lor uniformă. 
După cercetări asidue, specialiștii 
combinatului au pus la punct o teh
nologie de fabricație care asigură 
obținerea azotatului de amoniu ne- 
aglomerabll. co M Oferfntă mem □ nuu mc m.mm.
~usrs>«"S3s.xâ - .1-. «.w-
11 situează la nivelul celor mal bune 
produse străine. La ora actuală, mat 
bine de 89 In sută din producția 
combinatului se exportă in peste 20 
de Uri. Desigur, „secretul" 11 con
stituie exigența mereu sporită fala 
de calitatea produselor. Numai anul' 
trecut, combinatul a livrat supli
mentar In export 6 producție In va
loare de aproape 8 milioane lei va
lută. Capacitatea tehnică si spiritul 
creator al cadrelor combinatului sl-au 
găsit o denllnă reflectare In nume
roasele inovații si Invenții făcute 
de-a lungul anilor. Relevăm că In 
septembrie anul trecut,« toate cele 
4 Invenții prezentate la Salonul in-" 
temațtonnl de In Vlcna au cucerit 
ntedalil. din care două de aur.

In aceste zile, chlmlsti! comblna-

șlt planul la toți indicatorii. Totoda
tă. s-au asimilat, noi produse, dintre 
care amintim dlnopanul. un erblcld 
selectiv, rezordna utilizată in fabri
cația de medicamente, azotatul de 
zinc ț.a. Holărit Bă intlmptao cu noi 
si Însemnate succese Conferința Na
țională a partidului si a 25-a ani
versare a proclamării republicii, co
lectivul combinatului gl-a suplimen
tat angajamentele inițiale,, propu- 
nlndu-sl ei realizeze suplimentar, 
plnft la sfirșitul anului, o producție 
globală- de M milioane lei. In loc de 
25 ’ milioane lei. un beneficiu de 23 
milioane lei. cu 11 milioane Iei mal 
mult declt prevedea angajamentul 
luat la începutul anului, ti «â livre
ze le export produse ta valoare do 

10 milioane lei valută.

t

sucuri naturale din fructe de 
dure. . -

BRAȘOV
’ ii

La Mangalia Nord s-a, terminat 1 
constaicțla celui inai mare șl mal • 
modem complex turistic de pe 11- 1 
toral. Acesta • este format din trei 1 
hoteluri — „Belvedere®, vAmfltes- 1 
tara", șl „Panoramic" — dispuse ta te- ( 
rase, care alcătuiesc un corp comun ( 
de forma unei nave. Capacitatea de 
cazare totală — 1102 locuri. Noul 
complex turistic se înalță chiar pa 1 
malul mării, in fața unul golf na- 1 
turaL DoUirUo Sint de prim rang. ' 
Flecare hotel are die un restau
rant;-bar de zl, cafenea, spații co- , 
rherctele, ^amenajări sportive și de , 
agrement, precum șl tăie o piscină, ■I ■ . ■ ..

Sărbătoarea 
bujorului

1 în pădurea Călugăreasca, nflofă 
' !r> apropierea localității’Drăgănești-
1 Olt, crește o plantă rară — bujorul
• românesc (paeonta romanica), de-
1 clarata monument, al naturii, alcâ- 
, tu!nd una din puținele rezer- 
, vațil din țară șl’ chiar din Europa.

în acest loc pitoresc s-a desfășurat 
' o manifestare cultural-artJsHcă. ta'e- 
' d l IA, intit ulată slmboUc. „Sărbătoa- 
' rea bujorului românesc". Sute 
' de locuitori din localitățile...învccî-. 
' rtale — Radom Ir ești, Stolcăneștl,
* Dăneasa, Izvoare, Vilcrie. MlhăloștJ, 
1 Seaca.etefi — au participat la O o- 
’ rlglnalft paradă a portalul popular. I

L—ti

Acasă la navetiști
întreci-. o parte din muncitor:! 

uzinei de tractoare au domiciliul ta 
Balele din jurul Brașovului și nu 
pot participa la toata manifestările 
cuIlurâl-arilsLLcfl și rfducallvu or
ganizate ia clubul uzinei, s-a luat 
Inițiativa ea formațiile artistice alo 
clubului ta so deplaseze acasă In 
navetiști. O asemenea deplțj^are a 
avut loc zlieta trecute.la cel-peste 
■M de navetiști domlclllațl in co
muna Slnpcteu. în fața lor, a fa
miliilor acestora șl a altor cetățeni 
din comună n font prezentat un 
frumos șl atractiv program artis
tic. Asemenea programe au mâl 
(est prezentate p!ha acum In comu
nele Feldloara, HArtnnn, Budlla și 
oițele.

C St J ’ i
nil' '.a'WrO'M

Pasaj auto
!: Lucrătorii întreprinderii de 
îfodârle municipală Iași aii

gos- ( 
„„„___ ...,._ reali- .

zhi un. pasaj de trecere po sub po- . 
dul de cale ferată aflat între. s!r. ’ 
Republicii șl 's.tr. Or-a. Jn acest ’ 
fel, transpoirail ta comun șl tatrea- ■ < 
gn circulație rutieră din lași către ( 
cartleșele ,;GuJata“ șl „Alexandru t ( 
cel <Btm?,. precum șl către șoseaua ( 
Ciurea — Blmova — Vaslui nu ( 
■di, '
lungite: staționări _ La barieră.^''

Ksvi și la modernizarea mior străzi < 
din cele dwta cartiere, tot pentru ( 
Îmbunătățirea circulației rutiere. <

■ atitudinea 
ti Dacă ..... ..... MM___
0 schimba politica față de țara noas- 
g tră, noi vom face același lucru față 
B de Statele Unite". în context, el a 
H arătat că, dacă guvernul S.U.A. do
ll rtșta îmbunătățirea relațiilor din
ii tro cete două țări, tel trebuie, In 
I primul rind, să Înceteze amestecul 

!n problemele coreene, antici Incit 
problema reunlflcărll Coreei să fie 
rezolvată Independent, de către co
reeni. ..Statete Unite" nu trebuie «& 
Încurajeze scindarea națiunii co
reene, ci să sprijine unificarea na- 

Ițlunil noastre0 — a spus Klm Ir

Arăttad că guvernul american 
trebuie să-și Imtamătățeascft relațiile 
nu numai cu țările mari, ci și cu 
cele mid, Klm Ir Sen a subliniat 
„Credem că Îmbunătățirea .reiațiitor 
Statelor Unite cu țările’ mari nu va 
influența relațiile lor cu țările mie!'’.

' Președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene a subliniat 
anol că problema coreeană trebuie . 
lăsata ta seama poporului' coreean,, 
astfel lucit acesta aâ o poată rezolva 
el însuși, pe baza principiului auto
determinării naționale, fără vreun; 
amestec al fortctor din afară Re
amintind faptul că R.P.D. Coreeană 
Întreține contacte cu Coroga de sud 
prin Intermediul oonvorbiritor. pre-

■ H ilmlnaro dintre organizațiile de 
1 Cruce Ro.de din nordul șl sudul
> Coreei, Kim Ir Sen a subliniat :
> .țCredem că, dacă coreenii se vor .
, așeza față ta față, el vor putea în

lătura neîncrederea și neta-alegerea, , 
’ vor putea găsi puncte comune, șl
* vor putea realiza, po această bârfi, .
> unitatea națională. Deosebirea do
I sistem dintre Nord șl Sud nu tre-
I bule aă fie un obstacol pentru-lhalh- ,
.' 7 ■ (r ■ "Va 5/7; ■ n

vo« mal avea do suferit prin Înde- . i 
ii ui S

momentul de față se lucrează In- j

fi
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BOX: Campionatele europene de tineret

ASTÂZI, PRHUL GOM’
Inccplnd de asUd, .la patlnoa- ,.pana** Adam; ..mijlociul" Croi-

rul acoperit „23 August" din Ca- toru> Fără Indblulă. este dlflcl 
pltaîă, sa desfășoară întrecerile 
celei de-a doua ediții a Complo-, 
natelor europene de box, re- . 
zetn.ra.ie pugULștilor Uneri taină, 
In 21 ani). La actuala ediție 
și-au anunțai participarea pesie 
IOD de tineri boxeri din Austria, 
Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca. It.D. Germană, It.F. 
a. Germanici, Finlanda, Franța, 
Olanda, Polonia, Scoția. Spa- 
“l™ «„«oî. Iugoslavia, Țur-

"V-f 'pe;.. ’
■: A

Poloniei, IJ.llJS.S. 
șl României prozlnlă concurent! c 
la toate categoriile de greutate. , 
Gongul Inaugural va fl dat cu 
Începere de ta ora 14.

Crf- II „tricolori" — marea , 
majoritate fruntași al noii gene
rații de,' pugfllștl. antrenorul 
T. Nlculracu apunea că au fost 
selecționați „cel mal In formă 
dintre tinerii boxeri" — pini ur
mătorii : Al. Tarei (ta semlmiis- 
că). Dinu Condurat (muscă). Ma
rian Lazăr (cocoș). Ion Adam 
(pană). Slmlon Cujov feehtiusda- 
râ). Adrian Gu(u (ușoară). Da
mian Clmpoleșu (semlmljlocie). 
Nlc. Ilfibfscii (mijlocie mică).1' 
V. Croi torn (mijlocie). Marian

■ Cullncac (semigrea). îs Rulcu 
(grea). în grupul specialiștilor 
federație! noastre &o consideră 
că. printre cei mal autorizați ta 
cucerireh unei modalii «o nu-- 
mărfi — dintre boxerii român! — 
..semigreul" Cultaeae. .ssemlușo. 
rul" Cutov. „cocoșul" Lazăr,

nla, Suedia, Iugoslavia, Tur
cia, L’.R„S.S„ Ungaria șl Ro
mânia.

Echipele

o MOTOCICLISM — Duminică, pe 
stadionul „Slctatal" dlh Șoseaua Pan- 
teilmon. cu Începere de la ora 11. au 
loc Întrecerile celei de-a treia etape 
a campionatului republican de dlrt-> 
trak. La start vor fl prozențl. printre 
alții : actualul campion național, ton 
BobUneanu (..Voința1 Sibiu). C. Voi- 
culcscu. Ion Ioniță (ambii de la -Me
talul" București). Ion Lăzăreșcu 
C,Vagonul" - Arad) etc.

• TENIS DE MASA. — Pentru a 
treia oară consecutiv, echipa Institu
tului de statistică din Budapesta n 
clșllgnt „Cupa campionilor europeni" 
la tenis de masă feminin. In Unaln 
competiției, disputată la Budapesta, 
echipa maghiară (Magos, Papp. Kls- 
bazi) a Întrecut cu scorul de 5-2 for
mația Start Prașa.

• TENIS. — In semifinalele pro
bei de simplu feminin din cadrul 
campionatelor Internaționale de te
nis ale Franței de La Roland Garros, 
Billie Jean King (S.U.A.) a dispus «u 
8—4, 5—5 de Helga Masthoff (R. F. 
a Germaniei), tar Gootagong (Aus
tralia) a eliminat-o ra B—7, 3—1 ;« 
FranțoLso Durr. (Franța). In , sfertu
rile de finolA ole competiție! do tl-

t nerol, Traian Maicii (Roritanla) a dls-
«

dificil 
de făcut un pronostic exaci. 
pentru că. Intr-o asemenea corn- ,, 
petiție,1 sșărmle de a ajunge «In ■ 
finală, ta general, ta.lunta.pan-, * 
Sru medalii tini direct condițio-, 
nate do tragerea la sorti. Niiin. 
puține cazuri, boxeri dintre cel 
mal redutabili, considerați' ra a- 
tare. pe baza antecedentelor. to> 
confrunta Intre el (elimtolndu-ce.. 
firește) Jn faze preliminare...

Programul galelor preliminare 
a fost stabilit ieri, dună clntarul 
oficial.- prin tragere la sorii. 
Astăzi dupft-amlazft vor urca In 
ring doi pugiltoll români: la sc- 
mlmuscâ Al. Turei.RJnțUnesto 
po maghiarul F. Kosma, iar la 
catcg ușoara. Adrian Guțu va 
Srtml replica bulgarului Kolev. ' 

1 gala de scară, care vn Începe 
la ora 19, vor boxa D. Condurat 
(muscă) cu Iugoslavul Parafia- 
novlci. I. Adam (pană) cu iugo
slavul GavrnncJc. N. Băbe—u < 
(mijlocie mică) cu sovieticul Sl- 
borov. V. Croltoru (mijlocie) cu 
danezul P. Knudsen.

Ih sala de recepții a hotelului 
..Union”, vineri după-amiază a 
avut loc o conferință de presă 
cu pnrtlcloaraa ziariștilor, români 
șl străini acreditați la cjmold- 
natele europene de. box 1 (tine- s ,‘ 
ret). Cu aiMMtă ocazie au luat 
cuvintul N. Denisov (U.RJ5.S.). 
președintele A.EB.A.. șl Gh. 
Guriev, președintele federației. 
române do box. nreședintelo co
misiei de organizare a camplo- 
natelor.

I. D.

A •i'-V

3

V 
I

i

CICLISM

„CURSA HUNTER"

„Susținem .că. toate partidelo politi
ce și organizațiile publice din Co- 
._™ .—.ti și do sud trebuie să
bo Intllnească in cadrul unei confe- 
rlnțo polltioe consultative șl. pentru 
a face un schimb de opinii pe scară 
largă asupra problemei reuniflcârll 
naționale. Noi am propus, de 'ase- , 
menea, crearea undi confederații, . 
dacă este imposibil să reunlflcâra 
chiar acum țara. Confederația pe 
caro am propua-o lnseamnâ for
marea unul Consiliu ,Națlonal Su
prem, alcătuit din reprezentanți ■ al 
guvernelor din Coreea de nord șl 
Coreea de sud, avlnd ca scop prin
cipal discutarea în comun a proble
melor de Interes national ale Coreei 
și coordonarea lor Intr-un mod 
Uniform, mențintad; jn același timp, 
actualele sisteme politice din Co
reea de nord șl Coreea de sud". Re
amintind faptul că R.P.D. Coreeană 
a propus, de mal multe ori, efectua
rea unul schimb economic, cultural 
șl șlltațlfic Intre Nord șl Sud, Klm 
Ir Sen a arătat că R.P.D. Coreeană 
a chemat la Încheierea unut . acord 
de pace între Nord și Sud privind 
abținerea reciprocă'de la folosirea 
forței armate șl a cerut ■ retragerea: 
tuturor trupelor străine din Coreeh 
de sud șl reducerea forțelor ambe
lor părți. ,

Relevlnd multiplele eforturi ale 
R.P.D. Coreene pentru Înlăturarea 
tensiunii șl realizarea unor contacte 
șt achJtnburi intre Nord șl Sud, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene a spus : „Noi am ți
nut Întotdeauna ușa deschisă, tacit 
poporul din Coreea de sud ta poată 
vizita jumătatea de nord a patriei 
în orice moment. Nu noi. ci condu
cătorii sud-coreeni tint cel care țin 
ușa tnchlta, Dacă el vor deschide 
usa. toate problemele ii! vor găti o 
soluționare pașnică".

—--------- 1
fi 1 ' ' fi

Ședințe al® unor comisii 
permanente ale C. A. E. R.

lugoritavln. privind livrările recipro
ce do mărfuri pe anul 1972. ‘

Livrările reciproce de mărfuri, 
nise de acord Intro țările .memhre ale 

crește, potrivit prolo- 
72» cu,.10.0 la BUtă ;fag 

cu 
de 

co- 
______________ _ _______ tranșa •- 
nulul 1972. în mod corexpunzăUrn, 

iugoslavia, cu • țările membre alo 
C.A.ER. vor crcșle cu 23,9 la șutii

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La
Moscova a avut loc o ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
comerț exterior, la caro au partici
pat delegații ale țărilor membra ale. . ,

P'fecijm și o delegațlojJdtasI ojțp-jiwnuuu w> umuuMiw»-—» 
Iugosdâvla.' în calitate1 de'"observatori*'""'protocoalele pa-AffR șl-vor depăși 
au fast prezențl reprezentanți at" paste G la sută volumul livrărilor

I ... ... — . . . „ . _. mărfuri prevăzut ta acordurile c
merdalc de lungă durată, tram._ 
__ _ i;_ în mod o— . . 
schimburile comerciala ole ILS.F.

R. D. Vietnam șl ăl Cultei.
Comisia a adoptat recomandări co

respunzătoare ta legătură cu proto
coalele Încheiate intre țările membre 
ale C.AJE.R., precum șl cu R.S.F.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — La 
Gdansk.-ta IL.P. Polonă, s-au desfă-... 
șurat lucrările celei de-a 21-a ședin
țe a Comisiei permanenta a C.AJE.R. 
pentru Industria radlotehnlcă și e- 
lectronlcă. L-n lucrări au participat 
delegațiile Bulgariei. Cehoslovaciei.; 
R. D. Germane, Poloniei, României,' 
Ungarie! ti Uniunii Sovietice. In con
formitate cu acordul Încheiat intre 
C.AE.R. și guvernul Iugoslaviei, pri
vind participarea acestei țări la or
ganele de lucru ale C.A.E.R.. la șe
dință a luat parte, de asemenea,-o,

(7 —10 iimic) 
deschide seria marilor 
compeli|ii ale sezonului a , !ual wl, d,

delegație a R.S.F. Iugoslavia, 
Comisia a elaborat măsuri pentru 

asigurarea îndeplinirii hotăririlor 
celei de-a 57-a ședințe n Comitetului 
Executiv al CJLER. șl a examinat, 
de asemenea, propuneri privind per- 
Jecțlonarea In continuare a activită
ții sale.

ce do mărfuri pe anul 1972.

puse de acord Intro țările .memhre 
C.A.E.R., vor 1. -~
coaielor, In 1972» cpf.10.0 —-----...
$.9 -livrările de< ■ mărfuri, prevăzute

1 ■ * ș '
Comisia a luat cunoștință de sta

diul pregătirii oonvențijlor privind 
’sțtoclalizarca' 'SJ cooperarea': In pro-" 
ducțle, precum șl a convențiilor re
feritoare te dezvoltarea colaborării 
In efectuarea lucrărilor do cercetare 
științifică șl de proiectare, a căror 
indeplțnlre este prevăzută, conform 
Înțelegerii existente. In programul 
lucrărilor do coordonare. Comisia; a 
aprobat, de asemenea, ordinea 'da 
elaborare a prognozelor economice 
șl tehnlco-ștlințlflce pe anii 1978— 
1988. Comisia a adoptat recomandări 
și hotârirl In unele, probleme tehnice 
șl organizatorice legate de înfăptui
rea programului complex de adta- 
dre și perfecționare in continuare 
a colaborării șl de dezvoltare n Inte
grării economice socialiste a țărilor 
membre alo C1A.ER»

Cea mal apropiată dintre ■marile 
curse dcltata Internationale ce vor a- 

’ vea Ioc In țara noastră ta aetunlul 
; sezon este „CURSA . MUNȚILOR", 
1 competiție de veche sl frumoasă tra

diție, ■organizată de dubul sportiv 
DIniino București. In colaborare cu 
A,S. Loto-Pronospori. întrecerea are 
ca punct de plecare In toalo cele pa
tru etape orașul Sinaia. Traseul sl 
zilele do desfășurare ale etapelor' 
tini : miercuri, 7 iunie • Sinaia — 
Brafoy — Chlchlș șl retur (125 km) ; 
joi, 8 Iunie1: Sinaia — Cimptaa sl re
tur (80 km) ; vineri, 9 Iunie :..circuit, 
ta Sinaia (50 km).; slmbătâ, 10 Iunie : 

I Sinaia — Ploiești — București, .cu so- 
' drea pe velodromul Dtaamo €130 km); L . ______ ___ , .........................-

Ieri, organizatorii ne-au anunțat că H ținută, o serie do ne- populației nord-lrlan-
t» _ „1. „x. , ,, H 1 UunI îndreptate spre deze, favorabilă in-,la curta vor narticopa alergători din- | ^ițanarea conflicte- eeUirii acțiu
țre cei mai cunoscut! din tara naos- M î Iul din Irlanda de lliare ale iul

■ tră. reprezentind cluburile Șțeaiiâ. u "—■|,î‘ -—------ —
Voința. Olimpia. Dlnamo (toate din g 
Bucuroșii). precum sl duhurile sl a- 
soclațllle cu puternice «cetii do ’ci
clism din Ptotetil. Plopenl. Brașov. 
Invitați de, peste -hotare flint driiștll 
clubului Dynamo Berlin. « - j

!■,

i
!■

cîteva r.înduri 
păs cu'6—1, G—2 de Paul Kroak 
(Australia).

J

5 e':
5 •’ V i

(Australia).

o ATLETISM — Cu prilejul unul 
concurs care a avut loc la Stockholm, 
atletul suedez Jan Dahlgren a stabilit 
un nou record național- ta proba de 
săritură In Înălțime, cu pertarmania 
do 2,21 ni. ,,

• CICLISM — Turui Italici â con
tinuat cu etapa^a Xl-a, desfășurată 
po traseul Monte Argentarto — Forte 
de! Marml (242 km). Primul a trecut 
linia de saslro spaniolul Miguel Lașa, 
cronometeal ta 5 h 39W (medio 
orară 42 821 km), tn .elusamentul ge
neral Individual conduce belgianul 
Eddy Merckx, urmat'la IO” de sue
dezul Go.ta Pettersson, la 1'37” de ■ 
spaniolul Fuente.

« FOTBAL —.Federația intemnjto- ’ 
hală de fotbal a Comunicat lista eelor 
1G echipe califieațe pentru» turneul 
Jocurilor olimpice de la MUnchen.'’ 
Pe continente repartiția celor 10 fi
naliste asta următoarea : Europa : 
Ungaria (deținătoarea titlului olim
pic). R.F. a Germaniei (calIRcală 
direct ca țară organizatoare). U.R.S.S., 
Polonia, R.D. Germană, Danemarca ; 
Africa — Maroc, CHtarui, Sudan

y-IRLANDA DE NORD

Spre restabilirea calmului?
în ultimeleV,i zile publicității Ia Dubita 

cercurile politica șl de oS:n«i Feln" a- 
, diplomalice au tare- rată : „Pentru a da 

glitral cu satisfacție, curs dorinței majo- 
deocamdată încă re- rltățil covîrșltoare a 
ținuta, 6: scrie de‘ac
țiuni îndreptate spre ra nrinieRn1 FU! I1:b lunilor rni- 

«s.-,l,lr0|ti Por
ților, „Stan Feln" a 

l hotărirca, de a 
suspenda orice acte 
militare, apreciind că 
,._2 „I i acestora 
nu poate deci! să a- 
graveze situația , din

organizației dedldrația ee pronun-

Aria —• Malayezia. Bl manta și ,cîș- 
tlgâioaroa coiul de-al treilea med 
dintre echipele R.P.D. Coreene șl Iran.
(meciul va avea toc slmbătâ la Isla
mabad) ; America de Nord 5! Ame
rica Centrală — Mexic, S.U.A. ; 
America de Sud — Brazilia, Colum
bia.

o „Cupa Academiei francezo de 
spori", oferită anual sportivului ra 
cete mal valoroase performanțe a 
fost atribuită anul acesta halterofilu
lui sovietic Vasili Alekseev, campion 
mondial ti european la categoria 
sniper grea. In cursul ‘ prodigioase! 
sale cariere sportive, Vâslii Alekseev 
a slabLlll peste 50 de recorduri mon
diale și deține In prezent recordul 
mondial absolut la . totalul celor ‘-rel 
stiluri, cu performanța de 845 kg, 
Trofeul similar pierit celei mal bune 
sportive a fost Inmlnal înotătoarei 
australiene Shane Gould, la rlndu] ei 
deținătoare a numeroasa recorduri 
mondiale. . ' ,

• ȘAII — Clștiglnd partida a 8-a, 
maestre Alia Kușnir a redus scorul ta 
meciul pentru titlul mondial feminin 
de șah pe rare-l susține la Riga cu 
Nona GaprindașvilL Scorul esto -a- 
cum 5-3 puncta 1

, GaprJBdajvilL

tea unor asemenea 1 
manifesta ții, ca ceaLl, 
organizată la Belfast,' ’ 
ta urmă cu cîteva l 
zile, tind lOOTă de 1 
protestanți au mărșă- 1 
lult pe străzile ora- 1 
șuiul in formații de 
lupta. fii

Subliniind. perlco- ( 
lele care continuă ta I 
persiste. Partidul Co- l 
munist din Irlanda, 
A-todațla pentru drop- fi 
turl civile șl alte or- 1 

, ganlzații progresist !
te au subliniat că IA fi 
Irlanda de Nord este ! 
necesar să se cantl-i fi 

jnue. lunta politică L . ... fi
fi democratice, pentru 1 

eliberarea celor Jn- ■ fi 
terna ți ta lagăre șl i 
relragerea trupelor ’ 
britanice, pentru ~ ‘

( Nord, conflict caro,
1 dlipă cum bo știe,1 a ■ luat

' i provocat numeroase :
? victime omenești șl .
) mari pierderi mate- prelungirea
i riale. Așa cum pre- l_ £

clzează ziarele. - este k„»uo Ukui» 
vorba ..despre deda- provincie". Totodată,

ță pentru convorbiri
Inteo^.‘reprezentanții^, s_.__,.r  ---- - ,----------
comunităților proiea- pentru asigurarea de, 
tenta șl catolică; por- : drepturi șl libertăți-, 
nlml de la convinge- :democratice, pentru

__ _______ rea că numai In resst 
actele de fer se poate rezolva 

desfășurata problema nord4rfan-
I de membrii comuni- deză. britanice, pentru a-

tățîl catolico — de a Rezumlnd actuala doptarea unei „carte

rația „ .
„S4hn Feln", ramura 

vlegaJâ a, Armatei Re
publicana’ . Irlandeze 

’ (I.R.A.) — cure, in refi-
petâ&e rlndurl, șl-a a- 
iwnat responsabili la
ica’ pentru actele 
violență <’

.'UJL oconu esio a- u / 
ta favoarea Nonei n )

reprezeștanțll
lor

tățil catolico — de a 
I înceta imediat șl po‘ 

uh timp ntilmltat 
• , orice operațiune ml- 
1 lltară ta Irlanda do

Nord șl despre slrin- _ț |
I gerea a peste 40 COT de lntr-o lrhbui 
, semnături pe o ,pe- 
< tlUo prin care se cere 
1 restabilirea păcii șl 

calmului in provta-
I ele.

' Pentru a evidenția 
' semnificația acestor 
I acțiuni este suficient ■ 

să menționăm că ele 
1 au loc ,lntr-un mo

ment ta care s-au a- 
cumulat mai mult 
declt orlctad elemen
tele primejdioasa alo 
extinderii unul rfn- 
geros ' conflict tivii 
intre populația ,pro-

II că, Subliniind la 
aiocl deosebit perico
lul unul asemenea ____   _  .
război, declarația .data menționează gravita-

atare de lucruri, a drepturilor". care 
,3UN" arată c&țpo de ■
o parte apar semne 
do natură ta Îndrep
tățească speranțele 
U„ _, j nâlățire. a _____________ „._
n’.mosferei. tar pe de neral adjunct al Por
nita parte se constată Udului Comunist din 
persistența acțiunii, Irlanda, JAMES STE-
care nu poate detitsă WA11T, scrie ta
agraveze sl să tata- 'ziarul ^.MORNING’ 
nece climatul. în 
prima categorie1 zia
rul citează, ta ofm-ă 
de evoluțiile . men
ționate mal sus, mă
surile adoptata In ul
tima vreme de gu
vernul britanic, ta 
scornii ridicării eco
nomiei no-d-iriande- 
zo. ca sl pe cele eri- 

_ . .vlrnl , ellberareș din
teetantfi șl cea calo- lagărele de Ct>nce>»-.. .. - tj-arc n u.,0:. de;;-»-!

petiției. ■ Pe de alta 
parte Insă ziarul

b5 asigure buna con
viețuire intre toți lo
cuitorii. Dlnd expre
sie acwr.ui pur.cl de 
vedere, secretarul ge-

ziarul 4Mi
STAR" : „tnlr-un răz
boi civil cea care 
pierde va fl clasă 
muncitoare din ambe
le comunități, caioll- 
că șl protestania. 
Ceea ce cerem ■ In 
prezent este să se a- 
jonsă Ia o soluție 
pa«ni"ă si democra- 
11-A in , interesul tu- 
tn-or oamenilor mun- 
e'< din Irlanda de 
Nord".

N. PLOPEANU
Londra, 2
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F securității

și cooperării pe continent
DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
LA ADUNAREA DE LA BRUXELLES

Vineri au început ta Bruxelles lucrările „Adunării reprezentanților 
opiniei publice pentru securitate șl cooperare europeană". Sini prezente 
peste 700 de persoane din aproape toate . țările Europei, reprczenlind 
categorii dintre cele mal diverse ale opiniei publice, de diferite orien
tări ideologice sau filozofice — comuniști, socialiști, soelal-democrațl, 
catolici, reprezentanți ai unor organizații sindicale și tineret, precum șl 
numeroși parlamentari, oameni do știință, cultură șl artă, slujitori al 
cultelor ele. care șl-au propus să dezbată ta cadrul unul larg forum 
problemele înfăptuirii păcii șl securității ne continentul nostru.

înlllnlrea de la Bruxelles se in- < 
sorta ta cadrul proceselor noi care 
au Joc Jn ultimul an pe corulnen- 
lul nostru, caracterizate prin nftr- 
.marea unor largi forțe sociale fa
vorabile păci!, prin accentuarea-cm- 
rentelor și tendințelor In favoarea 
eliminării definitive n factorilor da 
tensiune, pentru soluții constructi
ve, care să conducă la crearea griul 
rilmai de liniște șl cooperare in
tre toate țârite Europei. Fără în
doială, realizarea ©ecurliățli v.u-o- 

;ptsie este șl rămioe o problemă a 
rotațiilor interstatale, ea impHcInd 
in primul rfnd responsabilitatea șl 
participarea guvernelor tuturor țări
lor europene. In același timp, n de
venit tot mol clan că In înfăptuirea 
securității europene un rol deose
bit de Important revine popoarelor 
înseși, • opinia! publice, afimifirfl de
zideratului șl votatei lor dc a aa 
Instaura pe continent o atmosferă 
de pace și înțelegere.

întreaga activitate dc pregătire a 
tntllnirli de la Bruxelles, deschi
să, ta opinia organizatorilor, tutu
ror forțelor sociale șl politice care 
se p'ronunță In favoarea destinderii 
șl cooperării ta Europa, a pus in e- 
vldenfă o dată mal mult că Ini
țiativele la nivelai reprezentanților 
opiniei publice și tratativelor dintre 
guverne pentru convocarea confe

rințe! general europene — acilonind 
Secare ta sfera proprie de compo- 
tantA, .șl >re@ponsabUlttae nu , ' 
clecl!. să se completezi;, b& se menț!__
și să se inlărească redprbe, deoa
rece securitatea șl cooperarea sa uxummj 
vor statornici numai prin .conver-

■ gența. e'orturltor tuturor. Aeeat.'lti- ■ •
< • ! n fost '.subliniat,* dealtfal, șl in 
coreul șed Intel inaugurale de către 
canonicul belgian Raymond’ Gorr, 
care a ținut să evidențieze necesi
tatea intensificării eforturilor .În
tregii opinii publice, a celor,' 
mai larg! forțe sociale și 
politice, indiferent de convingerile 
fe® filozofice sita' isUgEoasb, JiLdlrvcr 
Ita, pregătirii<ș£ conyociril -ln- '.oil 
mal scurt timp, a conferinței gene- 
ral-curopene. Prez.enilr.il obiectivele 
adunării, modul său de desfășurare, 
delegatul comitetului de inițiativă a 
enunțat principalele probleme. care 
se vor alia, pe ordinea, da zi. Plin
ire acestea' se numără organizarea 
eforturilor opiniei publico in favoa
rea securității In Europa, realizarea 
securității europene ca factor de În
tărire a păcii ta lumea Întreagă,

convocarea conferinței genernj-eu- 
ropeno a statelor. O atenție deose
bită va fi acordată problemelor pri
vind rolul 'opiniei' publice in extin
derea colaborării economice, rill.n- 
țlflce și tehnice, ta dezvoltarea coo
perării In domeniul protejării me
diului înconjurător, in intenslfUcarea 
schimburilor culturale etc,

Un moment Important ol ședinței 
da deschidere 1-â reprezentat citirea 
mesajelor .yi telegramelor de salul 
ndresa’te .adunării de numeroși-șefi 
de alate' și guverne, conducători ăl 
unor partide politice sau organiza
ții internaționale. Cu. deosebit inte
res și vil aplauze 3 fost primit de 
participant! rnesajol pe care l-a a- 
dresat adunării președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ccaușeseu. 
Numeroși parllcipanțl Ia conferință 
ne-au dcelarai că au Tosl deosebit 
de Impresionați de mesajul șefului 
statului român, apreciind conținutul 
său de idei, obiectivele concrete, 
mobilizatoare evidențiate, capacita
tea sa dinamizatoare.

Faptul efi .IX! adresa adunării nu 
sofelt numeroase mesaje — din-par
tea , secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a secretarului ge
neral al C.C, • al P.C.U.S„ Leonid 
Brejnev, a președintelui Finlandei, 
Urho Kekonnen, a primului ®ecre- 
Mr al C.C. ,ai PJ1LU.P., Edward 

. ( Glerck, șl altor personalități politice 
europene și organizații Inlernaiîo^ 

■«țtau rJLj(; damoristrează interesul ma- 
leoa_ jor cu care această reuniune eșta 

urmărită de opinia publică euro-

In cursul după amiezii de vineri 
au taecpul dezbaterile pe comisii șl 
subcomisii, care se vor Încheia du
minică scara, urmtod ca luni dimi
neața, in cadrul unei noi ședințe 
plenare, adunarea să adopte docu
mentul final. Paralel cu activitatea .......

11-1
. î! gene- 

bblocilvefo

din comisii șl subcomisii, urmează 
pă,albă loc diferite reuniuni specla-

Ua' Întreaga această acilvllalo de
legația română iș! va aduce contri
buita, fădnd cunoscut punctai de 
vedere al opiniei publlcd din țara 
noatoră, care sprfJSnă cu hoUtelre 
poziția șl activitatea «wislnictlvă a 
statalul nostru ta. aceste probleme, 
precum șl toate propunerile ș! Ini
țiativele care" pot inlărl 'pacea in 
Europa. .

Radu BOGDAN

VIETNAMUL DE SUD

. V ■

Pozițiile saigoneze 
. de la koritum 

sub tirul
forțelor patriotice

’ ' * ' i .. ; • . • .
VIETNAMUL DE SUD 2 (A- 

fferpres). — Torțele de elibe
rare din Vietnamul de sud au 
lansat, vineri, noi atacuri îm
potriva pozițiilor saiffonczc 
aliate la nord-est de Kontum.

într-o Încercare de a opri Înainta
rea patriollîor. Inamicul a fost obli
gat să solicite snrijlnul avlaliei și ar
tileriei. în același timp, au continuat 
luptele ta diferite zone ale-orașului.

Acțiuni de luptă e-au semnalat, de 
asemenea, la nord șl sud-est do 

, Konlum.

Agenția de pre.îă LElberarea" In
formează că. In cumul operațiunilor 
desfășurate do forțele patriotice In 
provincia Binh Long, intr-o singura 
zi. la 31 mal. au fost scoși din luptă 
170 de militari Inanilcl șl au fost 
doborite șapte aparate de.zbor.

*
Avioane gigant B-52. aparțlntad 

.forțelor americane, au lansat. In ul
timele' 2t do ore. fl®) tone de bombe 
asupra zonei capitale! provinciale 
Quang Tri, b anunțat vineri ooman- 
damentul S.U.A. din Salgon, Atacu
rile aviației americana au avut, de 
asemenea, ca obiectiv regiunea ora- 
șuita Kontum, unde forțele saigone- 
ze' se aflâ tatr-o sltaațjc precară. 
Aid, cinci formații de avioane au 
lansat aproximativ 5©0 tone de bom
be. Alte raiduri au vizat regiuni din 
provincia Binh Dlnh, precum șl ®ec-

i

be. Alte raiduri au vizat regiuni din iars.1, ni..!,, preCum g-ț dec- 
■ i wawlfl

în capitala Japoniei a avut Ioc 
un mare mlllnisr îmuotrlva răz
boiului din Indochina. Au luat 
parte rcDrczentanll.al narildclor 
comunist si snriniisl, al rentralel 
sindicale SOIIYO sl, al altor or
ganizații democratice. ' Partlcl- 
oanlfi s-nu uronunțal nenlni re
tragerea totală si 'n^tafirzKll a 
trupelor S.U.A. din Indochina sl 
au reafirmat solidaritatea cla
sei muncitoare japonezei cu lupta 
eroică a poporului'vietnamez.

torul orașului An Loc.
f ț.țf -4 ■'-H.*'.'. >»-•<»!

i
'J

HANOI 2 (Agcrpres). — 1 
1. - e.conllhulnd oscaJadarea

HANOI B (Agerprea). — La 1 Iulie 
a. ■ c., cont!nu!nd escaladarea războiu
lui șl a, acțîiEillor agresive împotriva jT> . IFk (.Iflalnn-n* . A'Gv» A " ra fan.-*-»—.
rleano au continuat minarea și bloca
rea portarilor .nfel-yjetgtate’» 
b-ombardlnd, de asâriterioa, “’poi 
Halfong șl orașele Nam DInh, Vinh' 
șl Viet Td, precum șl zone populate 
din provlhdllo Lang Son, Vtah Phu, 
Ha Bac, Quang Ntah, Thal Binh, 
Nam ILa, Thanh Hai. Ngbe An, Ha 
Tlnh și Quang Binh — «o arată in
tr-o declarație dată, publicității de 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam. Au fost provocate se
rioase daune materiale șl in registre ic 
numeroase vlcSzno in riadul popu
lației civile.

R. D. Vietnam, forțele Seriene ame- 
ml’virea și bloca-

Siria a Raționalizat bunurile i 
și proprietățile I. P. C.

■DAMASC 2 (Agerpres). — Intr-o 
declarație transmisă Joi noaptea do 
postul do radio Damasc, președintele 
Siriei, generalul flafez Assad, a a- 
nunțat naționalizarea Tuturor bunuri
lor sl proprietăților delinuie pe teri
toriul țării de compania petrolieră 
„Irak Petroleum Company" (l.P.tj.) 
— rela'er.zrr agonțllte France' Presso 
șl United Press International.; ,

„Această măsură — subliniază 
decînrâția — con.siiltiîe o etapă 
necesară, pentru atingerea depli
nei suveranități naționale, eman
ciparea economiei, siriene si rea
lizarea obiectivelor noastre na
ționale";

Naționalizarea, care a intrat învl-

9

ffoare de la 1 Iunie, afectează atJt 
cela două conducte prin care ..Irak 
Petroleum Company" (înainte ca bu
nurile sl proprietățile ei să fie națio
nalizate- și In Irak) - transporta, rare 
porturile Medlte.rane!. petrolul ira
kian, cit sl «stațiile de pompare a ți
țeiului și celelalte instalații de pe ie
ri loriul sirian. Un decret de lese; pri
vind această măsură, menționează că 
guvernul sirian va acorda I.P.C. in
demnizații pentru bunurile mobile sl 
Imobile naționalizate, scăzlnd. In 
prealabil, ramele datorate de compa
nie statului sirian.

Guvernul sirian a hot&rit, do ase
menea. crearea unei societăți națio
nale peniru transportul petrolului.

>’

1
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PARLAMENTUL DANEZ
CERE GUVERNULUI 

RECUNOAȘTEREA
R. D. GERMANE

COPENHAGA 2 (Agcrprcc). — 
Parlamentul danez a adoptai, cit 63 
de voturi pentru șl 80 de abțineri, 
testai unei moțiuni care recoman
dă guvernului să recunoască .Repu
blica Democrats Germană sl. irinăa- 
tunri. să dezvolte legăturile existen
te intre Danemarca sl această tară, ta 
special ta domeniile economie, cul
tural șl politic, Informează agenția 
France Presse.'

Moțiunea' amintită’ relevă, totoda
tă. că deputății danezi constată eu sa
tisfacție progresele considerabile care 
au fost realizate ta pollilca de des
tindere ta Europa prin ratificarea 
tratatelor Inehclale de R. F. a Ger
maniei eu Uniunea Sovietică si Po
lonia.

In cadrul dezbaterii parlamentare, 
care a precedat voiul, ministrul do 
externe Knud, Boerge Andenren a 
declarat că, guvernul danez va stu
dia. probabil, problema recunoaște-- 
rit R. D. Germane ta toamna aces
tui an.

w
I, 
■ffi.

V' - V *.,
8 S’? "1ăi O a U l /;i
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WASHINGTON’,2 (Agcrpres). — 
Președintele' S.U.A.. Richard Nixon, 
a rostit o' alocuțiune' in fala 'celor ' 

"două camere ale Congresului. După 
ce a relevai Importanta tratativelor 
purtate la Moscova sl a acordurilor 
încheiatei cu acest p-llej. peniru dez- 

j voltaren relațiilor ■ americano-sovte- 
j Uce, Richard Nlxoii a afirmat : .JDe 
. docenți, S.U.A. au fost Închistate ta- 
tr-o confruntare ostilă cu două mari 
puteri ale lumii — Uniunea Sovicll-, 
că șl R. P. Chineză. Cu una dintre 
ele eram angajați în numercvisc pro- - 
bleme. tar de cealaltă eram aproape

total Izolat!. Relațiile noastre cu am- 
. bele țări ajunseseră intr-un impas.

într-o perioadă scurtă ÎMă —a sub
liniat președintele S.U.A. — ne-am 
îndreptat spre o mai bună Ințelege- 
rp. respect reclnroc. sore soluționa
rea. punct cu punct, a divertfenteior. 
Dar primejdia războiului, a adăugat 
Richard NixonJnu a fost eliminată, 
eu a fost numai ‘redusă. Realizăm 
Insă progrese în direcția unei lumi 
îh care conducătorii națiunilor tei vor 

fortă.

IRAK - LEGEA NAȚIONALIZĂRII ? ,

I

b

a defini o strategie 
globală a munci to r Bor 
construe teri de auto
mobile.

s&lînjre- 
•*’— râ ’pe

pune organizațiilor

„Flecare stat,arc dreptul să îi 
prindă orice aci de națlohallzarl . 
teritoriul său șl <tn Ințeresul pro
priului popor", a declarat ministrul

ITALIA

La Uițclnd a fost difuzat petroliere principale, ca șl
textul Legii nr. 69 din 1 Iunie dlul ți InștalațlUe l LP.C.

Bagdad.
în virtutea legii ,a fost creată 

companie Irakiană (sorietate 
stat) peniru operațluniîe petroliere. 
Aceasta vn fl însărcinată <.-u gestiu
nea fondurilor, bunurilor și dreptu
rilor Ll’.C., a cărei proprietate osie 
transferată fisa tulul irakian in vlr-J 
tutea legi! de națloiMilizare.

* ’

MOSCOVA

1972, in baza căreia toate ope
rațiunile companiei „Irak l’e- 
irolcnm Company" stat națio
nalizate. Această măsură pri
vește Îndeosebi instalațiile des
tinate prospectării și forajului, 
producției de petrol șl' gaze, 
exploatării, pbmpăril șl trans
portului petrolului, conductele

*
„Monopolurile au refuzat să prerinie o nouă ofertă, conformă 

■ cu interesele năruire, demonstrind astfel lipsă de constderațle față de 
. drepturile poporului ți ignorarea revendicărilor noastre fuste, expuse in 

ultimatum", a afirmai Hassan Al lJakr, prețedintele Irakului, intr-o alo- 
: cuțiune radiotelevizată. El a arătat In continuare, cd . Jupta. națiunilor' șl 

popoarelor care au fost ți rămln obiectul umilirii, ccmstrinperti - și exploa
tării colonialiste este o Juplfi tare nu ®e sflrșește decit odată cu distru
gerea bazetar și intereselor prezentei cotonlalișle". Se/ul statului irakian 
a declarat apoi că politica colonialistă dusă impoirica Ttațiunii arabe se 
bazează pe controlarea ți acapararea bogățiilor.acesteia, îndeosebi a re
surselor ei petroliere. .

„Companiile petroliere străine erau simbolul dominației imperialiste, 
un stal In stat. Ele au recurs Sa procedee colonialiste, reducind producția 
de petrol Ih proporție încă niciodată atinsă, căutind astfel să constringă 
revoluția irakiană, să dea înapoi*, a subliniat , In încheiere prcțadlniele 
Hassan Al Bakr.

*
Jntr-o felegrnmă adresată ■ genera

lului Ahmed Hassan Al Bakr, pre
ședintele Siriei. ■ Hafez Ansad. l-a In
format pe șeful fi latului -irakian jA 
„Siria acordă sprijinul său total 51 
nelimitat Irakului, ta atitudinea sa 
fermă privind bunurile companiei 
„Irak Petroleum", transmite agenția 
France Pr^se. /

„Atitudinea decisivă și onorabilă 
pe care ați, luat-o fnță de Îndărăt
nicia LP.C.. care credea că tel poate 
impune dominația do porului irakian, 
se bucură de sprijinul total al Si
riei. în numele poporului' sirian, vă 
exprim fioltdăritatea noastră totală 
fată de botărîrea prim caro se resti
tuie Irakului frate drepturile «ale 
legitime. Vom desfășura toate efor- • 
tarile pasibile pentru a asigura 

A’icceAul Inițiativei dumneavâfetră". 
se arată ta telegramă.

★

kuwdllan al petrolului. Abdel Rah
man Salem nJ-Aiikf raferindu-se ta 
trecerea de către Irak si Siria sub 
controlul stalului a bunurilor apar- 
țlnînd societății „Irak Petroleum 
Company".

economice 
româno-sovietice

'MOSCOVA 2. — Corespondentul 
Agerpres; L. Rută, transmite : Nico- 
taa Nlcolae. ministru secretar de rin* 
la Ministerul Comerțului Exterior a’ 
Republicii Socialiste .România. a. avut 
vineri o întrevedere,cu Nikolai Pa- 

: tollcev, ministrul copxrțuiuT exterior 
al U.R.S.S. Cu acest prilel. a fost 
trecută ta revistă «Iluatia .schimbu
rilor de mărfuri Intre România. și U- 
nlunea Sovietică, stabilindti-se- mă
suri în vederea 'îndeplinirii protoco- 
lulul comercial pe anul ta curs si cu 
privire' ta pregătirea tratativelor co
merciale pentru anul 1073.’"

Au fost discutate, de asemenea, u- 
nele probleme privind acțiunile de 
cooperare și specializare intre cele 
două iări. stablilndu-se măsuri în 
vederea impulsionări! acestora. La 
convorbiri, care au decurs talr-o 
atmosferă caldă; tovărășească, nu 
participai. din partea română. Ion 
S’olan, adjunct al ministrului co
merțului exterior, șl Valerlu Bărbu- 
lescu. șeful Agenției economice ro- 

. măne ta U.R.S.S., Jar din partea eo- 
f vieți că — Mihail Losakov. membru 
al Colegiului: Ministerului Comerțu
lui Exterior al U.R.S.S.

în care conducătorii națiunilor I 
soluționa .divergențele nu prin 
ci prin negocieri'

» ' i

INDIRA CANDin DESPRE 
POLITICA EXTERNĂ

1

în flagrantă contradicție cu tendințele pozitive ale evoluției euro- 
j jBene, posturile de radio „Europa Liberă" și „Llbcrlaiea", create ca 
1 Instrumente ale „războtalui rece", ișl continuă emisiunile. Activitatea 
l lor condamnabilă a constituit recent, după cum se știe, tema unor dez- 
? bateri aprinse ta Senatul american, ta cadrul cărora senatorul Fulbright, 
7 cxprlmînd starea de spirit a unor cercuri largi ale opiniei publice, a 
l cerut sistarea subvențiilor acordate acestor posturi. De asemenea, opî- 

■ nla publică vesl-germană se pronunță, cu tot mal multă liotărîre, pentru 
\ curmarea activității subversive a celor două posturi, care tei au sediul 
i pe icrltoriul R.F.G., Ia MUnchen, orașul Olimpiadei de vară 1972. ÎN 
> FOTOGRAFIE : Locuitori al MUncbenuIul ptiriind pancarte pe care 
l scrie : ,^A ÎNCETEZE EMISIUNILE ADEPTILOR RĂZBOIULUI 

.1
„SA ÎNCETEZE EMISIUNILE ADEPTELOR RĂZBOIULUI 

RECE" ,
J

îl'

de proa transmits
La sediul Prim&ta! Berii-

Hului occidental 8 avut
o intilnlre între un reprezentant al 
Senatului local șl un reprezentant ai 
MAJEL al R. D. Germane. Au fost 
examinate problemele tehnice legat© 
de reglementarea pe o perioadii în
delungată a călătoriilor șl rizltetor 
locuitorilor Berltaulul occidental ta 
R.D.G. șl in capitala ci. precum șl 
problema echlmbului de teritorii din
tre R.D.G. șl Berlinul occidental. 
Convorbirile vor continua.

General - colonel Ion
GheOFQhe, Prita-ațUurxR al minis-’ operațiuni militare xau 
irului forțelor armate alo Republicii 
Socialiste România, șef al-Marelui 
Stat Major, care se află Intr-o vizită 
oficială in Anglia, a fost primit vi- 
neri după-omlază. de lordul Carring- 
ton. mlnJ/rtrul apărării al Marii Bri
tanii. La primire a fost prezent, nm- 
bflsadond român la Londra. Vaslle

tari ș| construcții dc automobile („Transport and General Workers

Front comun al sindicatelor 
din construcțiile de automobile

Cel mal puternic sindicat britanic, acela al lucrătorilor din transpor- 
-----'—‘.ll -----„1..Î („Transport and General .Workers 

Union"), a anunțat că va propune sindicalelor similare'din țările Pieței 
Comune să facă un prim pas po calea creării unul front comun împo
triva monopolurilor multinaționale,'relatează, agenția „France Presse", 
care precizează că această; propunere T-a fi făcută ta apropiata reuniune, 
de la Geneva, a Federaflel Internaționale a sindicatelor din metalurgie.

Congresul arab
al1 petrolului

Sprijin deplin hotârîrllor J
adoptate de Irak șl Siria
e > ■ ■ ■

ALGER 2 — Corespondentul A- 
gerpres. C. Benga, transmite : Vineri
— a șasea zi â lucrfirllor celui de-al 
VIH-lea Congres arab al pe tratai ui
— a avut loc o ședință plenarâ ex
traordinara. prezidată de ministrul 
alserlân al industriei , si energies 
Belaid Abdessalam, șl prHciullă de 
holărtrea Irakului de a naționaliza 
compania „Irak Petroleum Co" sl a 
guvernului sirian de a trece sub con
trolul său conductele ■ petroliere ale 
„I.P.C." aflate pe teritoriul Siriei.

în cuvlntul postit. Belaid Abdes- 
sblam a adresat felicitări' ' Irakului 
pentru bptărlrea adoptată. Minis
trul «igerifi-n a 'spite ta continuare 
că „Irak Petroleum Co“ S! a!la 
socfelăU" ' monopoâtete otrfttae nu 
țin scama de interesele popoare
lor arabe. „De aceea — a adăugat 
el — considerăm că botărlrile Ira
kului șl .Siriei trebuie să constituie 
primii pași ai unei serii dc acțiuni 
v'lxlnd recuperarea bogățiilor noas- 
tre".

Congresul a aprobat două, moțiuni 
fn sprijinul hotârîrllor adoptate de 
Irak șl.Siria."'" țo =

cordului cîe schimb de mărfuri na 
termen lung intre ede două mlnis- 

’Sere.

T.G.W.U. va sugera necesar să-,șl coordo- 
angajarea unor nego- neze acțiunile lor re
ctori globale intre con- vemlfcalJve. în acest 
ducătorii cotiipanlel sens, T.G.W.U. va pro- 
„Ford“ șl reprezentări- ‘ X- ‘^"zr
ții celor 150 OK) de irtadtcale similare inî- 

r muncitori caro lucrea- țltsna unei acțiuni, Ia
> ză in cele cinei filiale >—>—■ »»-•-■ ----- -
) vest-europene ale gi- 
t gantuiul constructor a- 
j merican de automobile. 
. Această alegere este

motivată de faptul cft 
respectiva, companie, ._ ______ _______

> cu multiplele sale lin- ftatrea duratei con-
>. plantări de filiale în • ■ ■ - - ■
» Anglia, R. F. a Ger- 
t maniei, Belgia, Franța , - ■■ ; , -----  — -■------- ■ -
, și Glanda. consUluio europono aJe fl'ni<?l relevai că sini create
( exemplul tipic al unul „Fond". Coincidența toate condițiile pentru
. trust nmlLtaatlonal, in datelor de expirare a

fața căruia sindicatele contractelor de muncă
’ din țările vest-europe- face posibilă realizarea
. ne consideră că este unei acțiuni concertate

a muncitorilor, fiind & . 
natură să Împiedice pe 
conducătorii companiei 
să tțansfere producția 
dtotr-o țară ta alta, in 
cazul cînd va .izbucni 
un conflict dc muncă 
limitat la o anumită 
filială

Princînalul reprezen
tant al T.G.W.U. in co
mitatul națioinai dc ne- 
„ TI ai uzînelor 
„Ford“ din Marea Bri- 
tanio,; Moss'Evăns, 

n v , c» tracteJor de muncă in care va prezenta acest 
An^.- a„Ger toate filialele vest- proiect -la Genova, a

scara Pieței Comune, 
asupra problemelor le
gate de condițiile de 
lucru, de durata zilei 
dn muncă, de con'ce- lllnc.ul 
dl! efe. Sa prceonlzea- 
ză.-de asemenea, uhi- ~ --

In cadrul amplelor acțiuni re
vendicative, cunoscute sub de
numirea de „ofensiva de pri- 
mdvard", lucrâtorii de la câile 
ferate japonezo au organizat 

■ greve de scurtâ duratâ, parali- 
zind transporturile feroviare, 
în fotografie : locuitori ai ora
lului Tokio se deplaseazâ pe 
jos spre locurile de muncă, In 
timp ce trenurile suburbane stau 

nemișcate la peroane

DELHI 2 (Agerprcs). — Comitetul 
pp Întreaga Indie al Partidului; C®p- 
grexul Național Indian, reunit peftnfj 
a •examina diferite aspecte'ale situa
ției internaționale, șt-a inchela'; lu
crările.
■Primul minlatzu, Indira Gandhi, a 

subliniat, ta cuvlntal său. că „India 
Knovează o politică independentă, 

tă pe principiile coexistenței 
pașnice, p&clt și neamt^iecutal- in 
treburUe" interne ăte altor popoare".

în privința evoluției relațiilor din
tre India 5l Pakistan șl a apropiatei 
reuniuni indo-paklstaneze ia nivel 
taalt,' lndlra 1 Gandhi a relevat că 
guvernul său se pronunță pentru 
normalizarea jrelațlilo- cu Puktatamd 
șl Instaurarea unei păci trainice șl 
durabile in Asia dc sud. '

în legătură cu evenimentele din 
Asia de sud-est, Indira Gandhi a 
salutat lupta poporului vietnamez 
pentru eliberarea sa națională și s-a 
pronunțat- ta favoarea soluționării 
politice a situației din Indochina.

Comitetul a adoptat o rezoluție 
privind situația, internațională ac
tuală, prin care BaSută infflnirea la 
nivel Înalt Indo-pakisSarteză șl Iș! 
exprimă speranța că ea va duce la 
normalizarea retațlilor dintre cete 
două țări. Comitetul cere încetarea 
bombardamentelor asupra Republicii 
Democrate Vietnam, Încetarea mină
rii șl blocării portariior acestei țări 
și se pronunță pentru soluționarea 
pe caie pașnleft a problemei vietna
meze.

ROMA 2. — Corespondentul Ag 
pro. N. Pulcea, transmite: în; În
treaga Italie s-a aniversat, la 2 Iu
nie, intr-un cadru sărbătoresc. îm
plinirea a Sfîide ani de la proclama
rea rcpubllcit. Inaugurtad manifestă
rile oficiale, președintele republicii. 
Giovanni Leone, însoțit de minis
trul apărării. Franco Restivo. a de
pus o coroană de ^auri la „Altarul 
patriei" (nxmum.ențul .eroului ițccu- 
rioscui) din Plata Veneției. Apoi, 
timp de pește o ori.'a-a desfășurat. 
In Via del Fort imperiali, in deco
rul Romei antice, tradlUonala para
dă militară. ' £ .

Seara, tn pletele Romei sl In tll- 
fșrlte.alle localități. In parcuri pu
blice. au avut loc serbări populare 
la care au participat zeci de mi!/de 
celăienl. n

nle, Intr-un cadru sărbătoresc.

Fidel Castro, Pfkn-seeretar 
11 C.C. al P.C. din Cuba, primul- 
jnlnlstru al Guvernului Revoluționar, 
a vizitat, vineri. Institutul de cerce- 
târl'agrlcole al Academiei de Silințe 
a IL P. Ungare. din localitatea 
Mnrtonvasw. In continuare, oaspe
tele cubanez a vizitat o cooperativa 
agricolă. ■ <

Ministrul de externe al 
R.E Bulgaria, Petfir 1. Miadenov, 
J-a primii pe' președintele Ligii iu
goslave pentru’ pace, independența 
s! egalitate fn. drepturi a popoarelor, 
Nikola Vulandvlci.i A avui loc o con
vorbire referitoare- ta situația din 
Balcani, precum .și fn legătură cu 
relațiile dintre ede două țări. J

La Pcniniuiijon a avwE Ioc 0 
nouă intilnlre de lucru ■ în cadrul 
-convorblrtldr preliminare Intre re-

Pungnn. General-eolonel Ion Gheor- Jal Baibakov, vicepreședinți ol Con- 
ghe a vizitat unități și taslitnto mb- «Silului do Miniștri al U.ILS.S.,’ au a- 
lltare britanice de invățfimlnt wt, vineri, o îniilnire cu Murlada

» Said Abdel Boky, membru al Con-
Președinții Guineei șl Se- SiMi.'XttSiSSkSSi! 

IlCaaiului BU semnflt documen- cara sa ofili tatr-o vizită ln.U7R.S-S. 
. . I. . J r-™r„i >„ __ Cu acest' prilej, au fost examinatatta elaborat de Comiș.a dc coacUiara probleme ale dezvoltării cooperării e- 
a O.U.A., care cuprinde o-serie de conomlce «ovleto-lrokilene. rar^mritandSrl-. mAnltfi. canat? . . -- ~ • ■ - . "| ' . -

1 5-a sesiune a grupului ■ SS
de lucru româno-ungea ln 
dtnne&luif comerțului Interior a avut 
loc ta Budapesta Delepaila ranfinft ln. prOTJtunB rclUueu
a fost condusă de Mattrtclu Novac, mln!tor si resSabiIlrii comuni, 
adjunct al ministrului comerțului in- -
terioir, tar cea ungară — de Molnar 
Karoly, adjunct al ministrului corner1, 
fulul Jnîerlor. In cadrul sesiunii au

' fost analizare ‘ situația actuală a 
schimburilor directe de mărfuri pe 
anul 1972 Intre mtahsîerele de comerț 

' Interior din cele două țâri, precum șl 
unele probleme privind Încheierea a-

recomandări menite să pună capăt 
diferendului dintre cele două țări. 
Documentul prevede in principal 
respectarea suveranității naționale ®1 
rieinteryenila in afacerile interne, 
angajamentul părfllbr de a nu per
mite ca teritoriile țărilor lor să ser
vească drept bază de lansare peniru 

_ 1 de alt Een, 
ostile celeilalte, participarea alături 
de .toate' statele africane Ia luDta 
împotrivă colonialismului și a politi
cii de apartheid. 1

Convorbiri sovieto-ira-
’Vladimir Novikov șl Niko-

!•

—-J-- —T i- “*v; -
«juuiui uu Miniștri al U.R.S.S..’ au fl
out, vineri,' o Inlilnire cu Murlada 
Said Abdel Boky, membru al Con

probleme ale dezvoltării cooperării e-

f

de sud. anunță A:C.T.Q Au fost n- 
bofdate probleme legate de stabili-' 
rea ordinii de zi n convorbirilor pro- 
prlu-zlsB in-problema reîntregirii fa
miliilor si restabilirii comimlraîiilor 
prin poștă intre cele două părți ale- 
Corre:.

La Djedddi a avut Ioc o 
întrevedere '"■»
al Arable! Saudlle și . președintele 
Paklstanuta!. Zulflkar Alt Bhuțlo. 
aflat intr-o vizită ta ; această țară.

în orațul cahoslocac Koîin. 
t-a deschis expoziția de macini 
fl inxtalafii pentru agricultură 
fl Industria foretlieră, la care,- 
In afară de țară gazdă, i.inl 
prezente ji alte juri toctalitte 

' europene. înireprinderile ro- 
Tr.ănefti . de comerț exterior 
„&taflnexpoTt“. ți r,Mecanoax- 
port“ expun, pe- un spațiu larg, 
mașini, instalații și elemente 
de mică mecanizare pentru ta--. 
duțtria foresileră, rulouri-com- 
preioare,. excavatoare mecani
ce. betoniere. Cu prilejul „Zi
lei Romăniel* la această ex
poziție, consilierul agenției
noastre economice de la Praga,- 
Nlcolae Andrei, a prezentat
speclaliftslor preztmți evoluția 
înregistrată fn uțilmli ani de 
industria constructoare, de ma- ' 
fini din România șl posibiliSă- 
țile ei sporite da export.

GREVĂ GENERALĂ ÎN URUGUAY
' ' ’ 1 . ■ . . T. * , - ' t ’

O grevă generală de 21 de ore, declanșată Ia chemarea Convenției 
naționale a oamenilor muncii, a paralizat Întreaga activitate economică, 
comercială șl financiară din Vruguay. .Toate întreprinderile Industriale, 
băncile, instituțiile, porturile, transporturile aeriene, feroviare șl orășe
neștii școlile șl Instituțiile de Invățăminl superior șl-au încetat activita
tea, Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă șl dc trai, 
reprimirea la Ineru a muncitorilor conccdlațl, garantarea IlbetlăJllorJ de
mocratice, abrogarea legii prin care s-a declarat „starr. dc război Intern", 
eliberarea tuturor dețlnuțllor politici.

Noul secretar general al 
Ligii Mrabe, rm. ă
depus jurămintul ta fața membrilor 
Confilllulul Ligii.

Protocol economic ro
mâno—olandez. în urma/.nego
cierilor care au avut loc Intre 2fl mal 
șl 2 Iunie, la Hnga a fost semnat

protocolul, celei de-n doua sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare esoito- 
rnicA șl tehnică romăno-olandeză.
• i’ .1

Departamentul american 
(d marinei a anu:ii"i «i guver
nul de la Atena a aprobat stațio
narea In porturile grecești a perso
nalului șl a familiilor echipajelor de 
pe nave oparțlnlnd flotei a Vf-a

- ' -- - - . »’■' -te:.‘ 1 -
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