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- „ . după ro
ca nici o mișcare

SOCIAL" • PUNCTE DE VEDERE

rmâ dorinfa de so
luționare pașnica a problemei vietname

prisos — apreciezi manevrele precise, Indcmlr.a- 
' ' II privesc : e incarnat, U simți 

concentrat asupra pirghii-

R. D. Vietnam își

SCURT

o '-Brigada lui Gheorghe Pădure 
Iți proptmo eă mărească produc'd-

„CENTURA NEAGRA A ORAȘULUI-LU

In strimtul defileu al Jiului un convoi de mașini, 
al cărui sfirșlt se pierde fă labirintul văii, a fost blo
cat. In fată, cum se știe, nici o barieră. Din sens in
vers, nici o mașină. Trec minute, apoi orc ți ore. 
Nici o mișcare. Motoarele s-au oprit. Pare-sc că tot! 
oamenii din acest lung șirag, de mașini pestrițe,s-au 
resemnat ; nu se aude nici un claxon. Liniște adincă. 
Parcă văile răsuflă ușurate după potopul dezlănțuit 
in zorii zilei.

‘...Pe drumul național 65. la kilometrul 130 + 730, 
punctul „Hăi'. după ruperea norilor, o puternică vii
tură a acoperit șoseaua cu iute de metri cub! derfrla- 
tră ți mii. La locul obstacolului — un exccralor. După 
mișcarea brațului, a cupei încărcate „ochi1" 
tlrea cabinei — toiul sincronizat,

„atri muncit" «u, 
trecut Nld 
sfl spună altfel, 
condiții de muncă elimină 
tot. mal mult efortul 'ti
de. Efortul rămlne totuși- 
Cu cit lucrezi mal puțin 
cu brațele tot otita com-

C. ANTONESCU 
Ion MANEA

Vineri seara a sosit în Capitală 
o delegație a ■ Partidului Comunist 
clin Argentina. condusă de tovarășul 
Geronimo Araedo. Alvarez, secreta
rul general al partidului, care, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. - va face o 
vizită de prietenie in tara noastră.

î„a sosire, pe aeroportul OtopenL

pansezi muncind cu ca
pul... Șl atunci, care mn! 
e diferența Intre munca 
„fizică"1 și cea ’ .lnteieCTua- 
lă11 ? Condiții grele de lu
cru au fost înainte. A ră
mas doar vorba, ?i ea pe 
post de sperietoare pen
tru copiii leneși...

— Nu astea dnt motive
le pentru care părinții g-

în România de azi el de 
ndlne cineva nu eata Șl 
nu va fi decit acela care 
muncește. Societatea are 
grijă ca cel caro so 
integrează să fie oa
meni capabili, blrio pre
gătiți, cu temeinice cu
noștințe profesionale șl 
de cultură gcneralâ. Este 
și motivul pentru care du
rata Invățămintulu! ge
neral a tost prelungită de 
la 9 la 10 ani. Interesele 
societăți! te împletesc ar
monios cu. sale ale: ’fami
liei. Iar optica mor pă
rinți rare prin i alunge 
'..cineva* înțeleg a ajunge 
la o funcție -nara «sta,

o Brigada mecanicului Constan
tin Pană transports zilnic dte'o 
garnitură de materii prime In plus, 
prin reducerea timpului de tncâr- 
care-dftwărcarc ți mărirea vitezei 
de circulație a vagoanelor, fapt 
care, pe ansamblul fabricii, va a- 
duco un spor de calcar Ituumlnd 
®S5 t pe zi . '

tul Inițial, Iar producția de var vi 
spori cu 60 la sută, ajnngînd li 
16 0-TO i.

In ..tocul” întrecerii au apă
rui inițiative valoroase :

CORESPONDENTĂ DIN WASHINGTON r „Forța 
de; .atraefie a platformei senatorului McGo
vern' >

zllă uneori' sfi-.?l dea - co
piii la meserie. L-am au
rit- pe unul spunlnd' că 
procedează așa pentru ca 
fiul lu! să „clțtige lknp“. 
Cum să clșllge 7 — l-am 
întrebat XBlno", zice, 
„dacă merge din scoală In 
școală plna la facultate șl 
o termină, re clienmă că a 
eișllgrit timp,. nu ?“ Gre
șești — l-om .răspuns.

— Șl chiar credeți ee-ațl 
spus 1 — l-am întrebat pe 
Theodor Blărsaru, maistru 
principal la filatura Uzi
nelor textile Moldova din 
Botoșani, omul despre 
care .directorul fabricii 
îmi spusese că în 23 de

Sosirea unei delegații a Partidului

TRECE PE LA... SPITALUL DE, URGENȚA • FOILETON ® SPORT 
*7“ ' ■ ' - ■■ ■ . S g

delegația a fost inUmplnală de to-: 
varthll Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, a; Prezidiu
lui Permanent, secretar ol C.C al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Constantin Vasiliu,' 
adjunct de șef de serile ța C.C. al 
P.C.R.. de activiști, de partid.

© Un angajament ferm, 
clar, precis : VOM REA
LIZA CINCINALUL ÎN 4 
ANI ! • Scrisoare des
chisa către comuniștii 
de la Combinatul chimic 
din Craiova „SĂ ÎNVĂ
ȚAM UNII DE LA AL
ȚII" ® întrecerea la 
F.M.U.A.B. surprinsă în 
fotocronica „Scînteli"

• NOILE CONSILII Șl SENATE UNIVERSITARE LA LUCRU: NU FORURI DE AVIZARE, 
’■ ' f' -H §p"

CI ORGANE DE PERFECȚIONARE A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI NOSTRU SUPERIOR ® 0 SĂR-

Cum se ocupă părinții 
de orientarea profesională 
a copiilor lor. cum le că
lăuzesc pașii spre alege
rea drumului In viață' ? 
Jată Întrebarea de la 
a pornit Investigația noas
tră, a cărei primă parte 
— Ce înseamnă a fi „ci
neva" ? — a apărut in 
zarul nostru de soi. Tn 
cazurile prezentate 110-am 
ocupat, In primul rind, 
tocmai de acei nftrlnîi 1 
care, Ignorind realitățile, ’ 
dominați do ideoa t alt
minteri firească) că o- 
drăsta lor trebuie să În
vețe pentru a ajunge „ci
neva'", orbiți de dragostea 
șl grija so le-o poartă — 
de a®jmenea, firesc — 
sflrțesc prin a face mal 
mult rău dedt bine. In 
ultimă analiză, atiuĂllnile ■ 
unor astfel de părinți' tiu 
slnt decit sechela ale unul 
mod vetust de a gindL cu 
consecințe disfunrționale 
atlt pa plan social, c’.z sl 
familia'.

„Bine, bine, ai' putea jsă 
• ne obiecteze un părinte, 
dar .toata lumea ■este de 
acord asîăzi că progresul 
științific gl tehnic realizat 
la no! im toate planurile j 
impUcâ îmbogățirea con
ținutului Intelectual al 
muncii. Deci, nu-i normal ■ 
ea fiecare sa cauțo sâ-țî 
dea copilul ia țroll cit; 
mai Înalte 7 Asta, p-e de - 
o parte. Pe de alta : nu 
am cu libertatea, doar 
eu slnt cel cure-1 Întrețin, 

aleg pentru fiul sau 
fllcsa' mea meseria care o 
doresc ? Eu am experien
ță de viață, am văzut ce e 
bine șl ce e rău, al sau ca 
osie încă un copil cu ma
ximă labWliate comporta
mentală, ușor poate fi a- 
tras de orice, n-arc sufl- ’ 
cient discernOmlnt-.

Se Înțelege că părinții 
au nu, numai libertatea, 
dar chiar obligația de a 
alege, de a orienta profa- 

. sionai pe copiii lor. Dar : 
libertatea este rapacitatea' 
de a hotărî in cunoștință 
de cauză, este înțelegerea 
necesității' și folosirii .a- 
cestel înțelegeri pentru 
promovarea, el. In dtuațlu

se Înțelege, O optică strim- 
bă, care nu rezlsiă to coci- 
truntareâ cea mal simplă 
cu realtlățllo vieții' noas
tre sodale. ' :

CA lucrurile stau așa 
mi-au conflrmat-o o mul
țime .dintre părinții cu 
care , am «ta!, de vorbA 

■ — Uîsll. Iml relata Ioan 
L Teodoreseu, muncitor ta

A FI «CINEVA» ?“ publicată în ziarul nostru

ha nln

vltateă orară a moriJot 
de tip „Vulcan" cu 0.3 tone, __
ce va aduce un șpor lunar de pro
ducție de 1 053 tone.de dment și 
să scadă consumul de' energie e- 
leclrlcft cu 1 kWh' ce tona de ci
ment, ,astfel <ta .economiile de ener
gie electrică înregistrate fn acest 
an să atingă 1,3 milioane kWh.

— Șlntetlzlnd așementia Inlțtat’va 
— ne-a relatat Ins. l’aslle MShota- 
ehe. directorul fabricii 4- colectivul 
noslru lansează către toate colecti
vele fabricilor de ciment din tară 
îndemnul de a le generaliza.

DE LA BICAZ A PORNIT O 
INIȚIATIVA VALOROASA. DE 
MARE UTțLITATE PENTRU ;EGO- 
NOSIIA NAȚIONALA, izaoiuta 
DTN ■ IIOTARIREA DE A PRODU- 
GE CĂNTTTAIT SPOIUTi: DÎE MA
TERIALE DE CONSTRUCtn, A- 
TÎT DE NECESARE REAIJZARII 
PROGRAMULUI DE INVESTIȚII 
PREVĂZUT DE «CINCINAL. CI- 
NE-I RĂSPUNDE? (INE OBȚINE 
O PRODUCTIVITATE ORARA 
MAXIMA, CU CONSUMURI SPE
CIFICE MINIME ?

de .
rea excavatoristului. 
eă nu vede nimic in jur „
lor de comandă, atent, poate chipr crispat, ifrdduln-. 
du-se să lucreze cit mal repede cu putință. Degajă in 
jur o atmosferă de tensiune — parcă e una cu mo
torul pulcmlc al mașinii. Trec ore și bre de muncă 
Indlrjită. Nu l-am sărut aprtnrinrfu-fi o țigară. Poate 
nu fumează — ml-am spus. A trecut de mult ora 
prinsului, li este foame, nu-i este ? Cine, file ? -Tace 
și muncește Indlrjit.

L-am „prins0 într-un moment clnd, cu un salt a- 
crobatic, a coborit din cabină spre, a remedia ceva Ia 
motor: „Poate înțelegeți,' tovarășe — inii iptme — 
eu răspund de timpul acestor oameni — fi arată cu 
capul in susul șt In josul edil. Timpul lor, fie că ilnt 
In producție sau in concediu, e clei, in mllnilg melc. 
Cum aj putea să mai am timp să răsuflu !“.

Nu mai apuc sâ-l aflu numele. Notez doar, ca un 
reper, numărul excavatorului secției de drumuri Tg. 
Jiu: 31 C}-S1G. Omul Ijt cunoaște bine datoria. 
„Timpul lor e in mlinilc melc" -- s-ar părea eă-țl 
repetă sieși ca un refren. Nu ști nimeni iă-l îndemne, 
sâ-l loreascd. Șl nici un claxon nu se aude in câlle a- 
ceslea înnegurate și tăcute.

..„Și-am turnat In plumb tipografic acest fapt cotidian, 
despre un excavatorist adonlm, spre a aduce un omagiu 
acelora care, dlntr-un imbold Înscris la pupitrul de co- 
mandă al conșUInJel, nu pregcli ca in orice moment ji 
în orice împrejurare si-șl Jad pc deplin datoria. Ef 
nu așteaptă ca cineva să le măsoare munca In pro
cente ; se înflăcărează la simplul șl firescul glrid al 
responsabilității, ijl iau angajamente in fața propriei 
lor con.șființe.

Și-âm înțeles de ce pe defileul Jiului, in orele ace
lea de lungă așteptare, dintre sute și iute de mașini, 
nici una n-a claxonata,

an! de'meserie n-a Lipsit 
nemolîvar nici o oră...

— Altfel de ce-aș îl 
spus ? ’ După ee tartnlnâ 
opt sau zace clase, tlriărul 
trebuie șfi vină, la fabrică. 
Asta nu-î timp pierdut, 
âsta-l Ump clșllgttt»L Do 
nouă ort Jțilgat. Cura ? 
Simplu. O dată pentru că,
I acrind lingă "nine, om 
Emp să-l văd cum „um
blă", tfi-i tunosc aptitudi
nile, cum se zice azi. sfi-ml 
dau seama fțentru ’ce e 
bun. “ ii mergo mintea ? 
Sâ învețe. Ptafi termină 
el liceul am timp să mă 
conving de-1 albă ori nea
gra. Dacă poate mal mult,
II zic săr’meargă și la fa
cultate : R oblig chiar să 
procedeze așa.

— Afirmați’ că econo
mia de timp e dublă...

— Exact., Timpul petre-, 
cui In uzină Înainte do a* 
merge tlnărul ta facultate 
es:o mult mal scurt deelt 
cel"necesar integrării unul 
abkoivcnt caro a mers 
„șnur". Cel cure a cunos
cut o dată uzina se va a- 
p’jca Imediat de lucru șl

•re- ' 
„de

Răspuns la întrebările din ancheta „CE ÎNSEAMNÂ

Un om pe bicicletă : fapt co
mun.

Un pilc de prieteni pedalează 
din punctul A p:nd In punctul 
0 : excursia ocazională.

O coloană de tineri parcurge 
pe bicicletă, cu toată viteza, un 
itinerar dotat cu prepiil șl cu 
riduziarmu! mufflnițJbr : perfor
manță sportivă.

O mină de școlari dihlr-un sat', 
prieteni la toartă, se aventurea
ză, mișlulți de setea cunoașterii, 
mereu spre altă zare și rpre alte 
itinerare, naționale și interna
ționale, afunglnil la o impresio
nantă victorie asupra spațiului 
geografic continentalperfor
manța e moraJi-cetătcnească și le 
înglobează' desigur, pe toate ce
lelalte. Autorul acestei ultime 
îiprâcl etic Fejdr Acafiu, profe
sor de fard, care pradă gimnas
tica fi geografia in Micfalău, sat 
din secuime, așezat" lingă Olt, in 
acolada C’arp'afilor. Despre acest 
om am mai scris, nu insă înde
ajuns, pe măsura pasiunii sala 
de. a servi, cu incăpățlnare, una 
și aceeași idea : plăcerea de a 
pedala. încotro ? Spre țelurile 
educaționale pa cara le' onorează 
in acest fel original. E un 
hobby !, se va grăbi careva să 
rostească vorba prea lo modă 
acum. E un mod de a isca In 
niște tineri marca personalită
ții I, va zice mal jos iscălitul, 
cunoscind resorturile caractero
logice care hrănesc ambilia a- 
ceslui dascăl de a dezvolta in 
adolescenți — in plin ev modem 

o trudă de apostolat.
Această vară e d douăsprezecea 

de ciad expediționarii se prezin
tă la start, an de an, invariabil 
gata să atace tilnerarul stabilit 
cu minuție, uhu! mai frumos 
decit altul. Au colindai plnâ in 
prezent toate județele tdrli șl au 
traversai pe bicicletă teri ca 
Bulgaria, Unparia, Iuposlavia, 
Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, 
Turcia, Grecia,' Austria, voiajul 
lor velociped Inaumind peste 

TSOOO kilometri. Expediția aces
tei veri este. o cursă prin șase 
țări (pește 2 7W Jem ip J7 de zile), 
— Ungaria, lugoilddia, Italia, 
Elveția, Austria, R,, F-' a Germa
niei rt- jlnîii /Jind .bllnțpiada de 
Id Milhchen. Se încheie astfel un 
ciclu din planurile acestui om 
care știe ce, vrea : ‘duzina-de dni 
In care a lăiat „o dird" șl, mal 
ales, mănunchiul de expediț'.o- 
nari pg care i-o edili- in chip, 
spartan, spre a realiza echi
librul dintre corp șl minte, 
veche azplrcție a omului.

Unealta este vehiculul pe douâ 
roți, htilit pe nemerit. aproape 
izgonit din timpul nostru con- 
vulstonal fi nervos; il reabi
litează dascălul cu școlarii 
lui, fo!oslndu-I ca itlstairrtent

Intervenjia conducătorului delegației ro 
mâne în plenara Conferitei O.N.U. asu 
pra mediului înconjurător

CONDIȚIA AU
...........

LITERAR • FAPTUL DIVERS • DRUMUL CEL MAI

ze, pe calea negocierilor

« Brigada nuțis'julul cuptorar 
Fillp Gheraslm Isl propune să re- 
dii-' ta zero rebuturile de ta cup
toarele de.clinker. In afara celor re
zultate din opririle rl pornirile In
stalațiilor. prin alimentarea șl în
treținerea acestora în condiții op
time. Un calcul sumar urată că 
astfel se vor economia! zilnic aproa
pe .’iO t do clinker ta . toate cuptoa
rele. ceea ce echivalează cu un 
spor Ja producția de cțment de Br 
eetaâl ord ta de mărime. >

puca s rKț_ -
uică <nr randament 
biu. Abia pe accta-1 
cunosc eu câ-1 om 
baza".

— Ațî proceda așa 
fiul dv. ?

— Am șl procedai, 
mare a terminat !:i 
clasa a X-a. Cis a fost ta 
școală a făcut practică ia 
li-ILA-Dolojanl. La ab
solvire l-am zis : băiete, 
de az! mergem împreună 
la uzină. Acum "este lăcă
tuș apreciat, elev ta seral 
șL.. U țin tot timpul cub 
ochi.

Dacă. vrei g-ajungl 
om.„ Cineva scria că c- 
mul nu este altceva decit 
ceea ce re formează al În
suși și că el va .fl ceea ce 
va proiecta el să fie. Nu 
reca ce el vrea sfl fio. 
Fiindcă nu-l de-ajuns să 
vrei, adică să dorești ; 
trebuie xă-ț! cunoști bine 
posibilitățile, abia apoi eA 
cauți mijloacele necesare 
realizării. Aici trebuie să 
contribuie ,șl părinții.

Mircea BUNIZA

dată, a hotărî In cunoștln- 
|ă de cauză Inreamnfi o 
cîublă cunoaștere : o dată 
o 'cunoa.șiere ' aprofundată 
a profilului b!o-paihlc a! 
copilului, a posibilităților 
■de dezvoltare ale aces
tuia, sar pe de altă parte 
cunoașterea , necesităților 
sociale, a comandamente
lor de dezvoltare &octa!A

carea definitivă a acestuia din țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
participat Vaslle Gllgn, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)
■

_________________

La cooperativa agrico
la Giise'et, județul Ilfov, 
a începu! recollaîul or
zului. irnedia! după com
bine, terenul este arat și 
tniâmtnțqt cu culturi suc
cesive.

® încheierea convorbirilor oficiale sovie ■■■ i. . ti ■ ' '
to-iugoslave; '

Începutul lunii februarie a.c. Fa
brica de ciment din Blcaz cheamă 
la întrecere toate unitățile din In
dustria materialelor de construct! I 
pentru depășirea prevederilor de 
plan pe anul 1972. lulndu-șî mari 
șî însuflețltoare angajamente.

începutul luni! Iunie a.c. Stadiul 
realizării planului șl a angajamen
telor oferă tabloul unui bilanț 
îmbucurător : peste planul la zl au 
fost produse 7 833 t de ciment,' ÎS 152 
mp <’■> plăci din azbociment, 3 SSO l 
de var. concretizate într-o produc
ție marfă de 4ț0 i .ilioane de lei. 
Comparate cu angajamentele, reali
zările reprezintă ponderi de -15—87 
ta sută.

— Angajamentele inițiale s-au 
dovedit prea*, mici — rît'-li ?sniîs .biv. 
Dumitru OnLșor.' secretarul comite
tului de partid a! fabricii. Analiza 
rezultatelor obținute pe clnd 
a creat posibilitatea .suplimentării 
acestora.

Si angajamentele slnt tiupUnion- 
ta’.e. Valoarea producției marfă 
realizate peste pion va fi de 8,5 mi
lioane de Iei. față de 6.7 milioane 
de Iei, cil se prevăzuse, inițiali; pro
ducția de ciment va creste cu cel 
puțin 20 la sulă față de angajamen-

u h‘,rW pj-î pl V J \J / k‘ ...... r ■ ■ ’ .« ; '

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Schimbul instrumentelor de ratificare a 
Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tența mutualâ între România și Ungaria

Combinatul de celuloză 
șl hlrtle din Suceava, o- 
bUamlesc ®a spună : „nu-l 
vorba de bani, lasă-1 În
colo, .nutnal să nu mal 
muncească șl cl dJn greu 
ușa cum am muncit eu“—

— Nu înțeleg.,
— Păi toianăl ale! e 

răspunsul. Ob^rvațl '.cum 
obișnuiesc ’ »ă șpună.t Nu 
„cum muncesc eu“, d cum 

adică ta 
n-ar oulea 

Noile

Președintele Consiliului d’p Mi
niștri oJ °Republlcli Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, vineri după-nmlazâ, pc am
basadorul Ausirlel la București. 
Eduard Tschăp, in legătură cu p’e-

’PICWRA M CERNEALA

tone.de
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a-
a „atinși“ cu ceva

SClNTEIA

!

«[l

.„BA G. _ Coșbuc din rind, aproximativ _ o tee- 
, L'nc . din. numărul,' . acel-, 

, denteiorC grave și toarta 
grove au foit provocate 

. ,c!c, „ ptaîpțd. .„î n. ud Urnit!
j3_

Comoara 
micilor
arheologi

Mui mu! ți" elevi',din clasa' a 
VII-a n școlii i generale, tir. ,1 
din Caracal, membri al cercu
lui „Prietenii muzeului", au gă
sit. ta punctul „Cariera de 
pIatrăB dlh car Herul Protos enl 
al orașului,? cătova cioburi , de 
vase vechi, ufi topor de piatră 
,șl alte unelte do silex. Depla- 
sîndu-se la locul rsapcctlv îm
preună cu elevii Vftlftrlu Berea, 
Betrișor Bedieânu, Virginia 
Georgescu, Cristian Pfiunesțcu, 
Mariana Slrbu șl alții,: muzeo
graful Teodor, Cloflnh a efec
tuat un sondaj, care — ctupfl 
cum ne scrie prof. Ștefan Chițu, 
directorul muzeului’ din Cara
cal — s-a soldat cu rezultate 
curprlză. Cu această ocazie, 
au fost descoperite unelte de 
piatră din paleolitic și neolitic, 
unelte de os, fragmente de vase 
dta perioada neolitică, unele n- 
pnrțlnlnd culturii Vădaștra. 
ÎDln cite’se paro, este vorba de 
urma ale unei așezări ome
nești care și-ar avea Începutul 
In paleoliticul superior; Așa
dar, o descoperire care mentă 
toată atenția. Viitoarele cerce
tări arheologice ti vor scoale, 
desigur, la iveală Întreaga al 
valoare.

Focul
nestins

,™- - - «, Bote-,
.ari Marx nr. 22, 

sc. B, ap. 29, a încercat in
tr-tina din zilele trecute să 
schimbe butelia dc aragaz fără 
să stingă focul. In timp ce , a- 
ragazul sc afla Jn /uncțiune, a 
adus in bucâtdrtc o butelie 
nouă ți i-a dașfdcut capacul f 
Instantaneu, butelia raspec- 
tivă a luai foc, deoarece avea 
robinetul deschis. De la ea, flă
cările au cuprins bucătăria jl 
s-au extins apoi In întreg a- 
rrtamcntul. Cont cerni esc : 

T. s-a ales cu arsuri grave, 
fiind transportată de urgmță 
la spital, iar pagubele materiala 
sa ridlcâ la W OOD lei.

Eleonora Tapalagll din 
foni, strada Karl Marx 
sc. B, ap. “

La pesciîît>*)b ts.’lr fMnLerr- r» ,f

cu..i otravă
Xn ziua de 1 Iunie a-c-, Gheor- 

gho Moraru șl Valeriu Popa, 
salariațl la S.M.A. Domnești 
cțArgeș) — no relatează Adrian 
Grigotrescu, asistent medical In 
comuna amintită — aii aruncat 
substanțe toxice do stropit po
mii In apele riulul Doamnei. 
După numai dteva minute, toți 
peștii, pe o distanță de trei ki
lometri. erau marți. Văzln- 
du-1 plutind la suprafața ajpei; 
elevilor liceului din localitate 
nu Io mal rămăsese dedt să le 
ațină calea ăă-I culeagă I 
Sesizate de cele lnUmplate, or
ganele locale nu lansat Ime
diat, prin stația de rndloficare, 
avertismentul de n -nu consuma 
peștele otrăvit. Șl, numai fa 
urma măsurilor energice luate
in acest sens, fatlmptarea nu | 
s-a soldat eu urmări tragic®. I 
Ceea co nu va împiedica insă | 
forurile'de resort să-l recom- 
penseze așa cum se cuvine po ■ 
cel ce au «Svlrșlt o asemenea 
,lspravă“.

Cine

W;

dezleagă
misterul44 ? I
,Ja ziua de 27 mai a.c,, pa | 

etnd călătoream cu motoci- . 
clela pe șoseaua Băicol-Clmpl-« 
na — ne scrie lorgu Anton, aln 
Pitețli, sir. Negru Vodă, bloc 1 
L—2, ap. 11 -- am văzut o va- I 
liză călind dlntr-Un camion cu 1 
prelată. Deoarece autocamionul I 

cai-o șl

tre smblclunl. Stai Încă 
multa, cazuri ta care a- 
gențll.do circulație nu do
vedesc asprimea necesară 

. față, dc p!etor.!l nedlscl-
pltaațX Șa șlle șl se veda: 
In flecare z! cum m!l<' și 
mii de pietoni, trec prin 
locuri .’ntanarcate, fără a 

; so 'âilgîiru, traversează pa' 
stop, sau chiar; peste ba-; 
liKtradeta j de protecție a- 
menăjate'* pe marile ar
tere, cum copiii aleargă 

. pq străzi nesup’raveghenți.
Agenții clb circulație ipot, 
șl trebuie- să , tocă măi' _________wj ,

respunzAf.oare;imiiJ trafic 
In conîtauă; Intensificare. 
Că ușa stau lucțiirile, o 
demonstrează șl frecvența j 
mare a accidentelor In ’ 
comune, îmedtal după ce 
au fost asfaltate șoselele

v. .

I

tone - din. numărul 
'den tel ori grave l și

autobuze, camioane grele, 
taximetre, p feinole im! 
Inîvirsțăâtrece .agale,-.'șira-, ’ 
âa, delec!î:idu-so cu o 
gogoașă caldă. Imediat,

strigăte do spaJktnâ. în a-
’,.colnșT timp/ două femei

‘ care,1 ite toțclege, -faVeau
, ceva foarte Important șl
: urgent; .să—șl spțfaâA; .tăi- 

făsulau in --mijlocul străzii. - ajuns to 37 Ia 'sută. > 
Doar cafeluța le lipsea.

tsstexiss:-
ctad trecerea admisă a 
doar la clțlva pași ?

— Da, știu, nu e voie
“ pe-ralcl,' dar» doream eă • 
ajung pe drumul ce! mal 
scurt la fierăria din colț. 
(Hena , 7 Slazllu, ‘penslcri"'"Ot
J Alțl MiJalîl. Șpleton! ] sfaț s 

surprinși trecind •«■—» 
stopuri, prin locuri

Literalmente, pl'Sfll
(loc,''hi ' coatele' JI v 
triaștăl! iPar ,Jă , , 
seariia ca griba" 
duce uneori la ,

autobuze, camioane grele.

'ft

î
i
> I

• NOTE S NOTE ® NOTE
țSrnp, 'procenlui respectiv 
â“ Începui să oglindească 
n6« modificiirl, tot ta de
favoarea, pietonilor. ; Ast- ' 
fel’Vaniâr trașii, M la 
suta din numărul aerf- 
dențelor (pe țară) a fost? :nw»Vii*w^Ț» via. rî n'1. !3'Ji "■provocat de el; Iar 
primele pateu lu.nl ale 
castul un, r procentul” ' ’ ■ ' ''“‘•J !

Statistica mal arată 
mn-toir-ir*

O

’( s .ș

I'.
•I

o

sw> peste 
ne-

marca Uu
Iși ,fac
printre
nu-ș! “da* 
te poate_ ________ „
Spitalul de*urgentă^ne £

— Dacă vreți el tui , mal 
fim Impnidenți ’(?,!) i' fa
ceți gard *âa 
Magheru, e de

flerca' 
pârero

alt, corigent ia reguljîo de 
TȘ circulație {Gh. Faur, teh

nician).
— Dacă am 

.filtrcce.btlțin
pgț; trcea „șl eu. Dar Îmi 

. seama, că. am greșit.
, (Nlcblae Jessa — recep- 

țlotor I.C.R.A.).
— Știu să circul (ana- 

■poda, printre mașini —> 
n.n.) I Am mers ta con- 
dlțJl^de trafic mult mal 
complbratb^șl. in-om. pățit.

'nlmlri I (Radoslav Tllici,' 
■'Cojiâteuc-

Văzut ■ câ 
im. crezut - că

; au. luat . i
ce le traversează0. ,

Tovarășul colonel 
Beda' ne-a vorbii’ șl des
pre ultima cauză, dar hu 
țl rcea mal puțin impor
tantă, caro favorizează u- 
neorl producerea acclden- 
tefor, im rindul pietonilor. 
E vorba de 6 amenajările i 
rutiere, care In multe 

. locuri stat rămasa In-, 
urmă față de cerințele * 
traficului Intens, tată , cl-*> : 
iova’ exemple? Dliî0 ciauza’ 

.traficului, latenș șl noln-, 
trerup*,’ In 'ahumluf ore 
ele zlloi, cetățenii nu au 
posibilitatea de a traver
sa ta siguranță Colea 
Grlvițer din Bucureștii 

‘ (nici măcar Ta ' trecerile 
pentițu ptatonl). Sa Im
pune, prin urmare, sema
forizarea lor ^sincronizată 
cu Intersecțiile. Trecerile 
marcate, prea dese pa u- 
nele artere (Calea <;Vlc- 
torial, porțiunea centrală), 
reduc mult fluiditatea tra- 
ficulul rutier, impunin- 
du-so restringerea ți JnJo- 

■ citirea acestora cu treceri 
denivelate. Absența -ro- 

t tuarelor ta ’ comune itrș- 
versate do, drunlurl , na
ționale, Intens circulata, 
face ca deseori carotabl- 
lul .să se: i transforme i - fa 

Toc de promenadă texem- 
pla : Mănedu — Ungureni, 
Urletea). Lipsesc . trotua
rele "sT în mal multe'co
mune de ,pe

n Ts'

7

B A 
S'* Bw'

Și cmbucarii ar trebui

h? I
I (7'H fapt
ț credibil: acum, in. plin
i rerer.”
l muna Suseni
’ liTRes» ™

’& u CI t T'a cT I» l1
aproape in- lui ? — întrebăm fe-

i mțila dinir-un grup, 
sezon agricol, in,., co- . Nu se poate. Nu 
' " —'și>nu vor, f oferii.' Ei ix>r

n'umai atei — o parte ichlmbe fiicâfe bute- 
parteiȘl^n-o

Complet nedumeriți, 
mergem ta ' consiliul 
popular.

— Ce ta iniimplă cu 
comercializarea bute
liilor ți timbrelor fis
cale ? — il întrebăm 
pe primarul comunei, 
Mica Cornelia.

. nutrim auri — o parte svnimoe jiecare oute- 
ț din populația aptă de -Ițe în parte. Și n-o 
i muncd nu poate ieși la schimbă pină nu-i dai 
1 cinip. De ce ? încă din 5—6 lei In plus.
> Șori. da-a lungul șose- Suseni mal este
, lei principale, grupuri- un neccJ. Tot dc dlmt,

| gmpuri de bărbați si neață, pind in'jurul o- Șoferii de la aragaz i 
femei stop Ungă buteF Tel„ Sn }ața nu prime,c buteuiie
lu.e de aragaz. In aș- ficiulul poștal se adu- decit de la fiecare ce- l
țeptarea maflntlcr in- ri[5 aproape zilnic 30— tățean in parte, pentru )
nifSj&r > • i î0",1." 3® de persoane. Af- ca sd poatd lua ciubuc. I
bustibd de la Costefti. teaptă factorul să cum- Cu timbrele, la fel— l
ia timp C"'orT nuU vin Pere< fiscale In locsăseriripeaz- )

/ -rîe i>'l cum timbrele ^d!° p"nU rin aresta ‘
— ca prin minune — primdrie ic ciiiwațfâ 
^..^lireniru toți situația. Atunci da ce 
solictonții sc prcctlcd dubucarl! du tint na- 
fl aici ciubucul. Iată tînfi“ cu ceva, conform 
ce ne-au, șpus cetățe- țegu, co ld (e lrccei! 
nii : „Trebuia să-l „a- pofta? 
lingi" cu ceva pe poș
taș, ca să te aibă în Gh. CÎRSTEA
vedere pentru a doua corespondentul

„Scîntoii

— Ce să te țnllmplel 1 
neafa, puia m jurul o- oo/erli rle la aragaz . 
retor 11—12, fa/ața cri nu primesc buteliile ț

aflam in comund, să
tenii stau si așteaptă, 
sau bat calea plita la 

1 Costeștl, — 10-15 km,
'cu buteliile fa cdru; 

' doare. '
j — Nu ■ se poate ca 

1 prin rotație, o persoa
nă iau două iâ schim
be toate buteliile tatu-

Membrii cooperatori din 
Bivolari, județul Iași, au 
reușit să creeze cinci la
zuri ta suprafață totală de 
S4,5 hectare.. Lipsind ex
periența, la «Început pro
ducția dc pește era de nu- 

■mal l'SOO- kg ta- hecta
rul de laz. Lucrurile 

‘ trebuiau schimbate. Cum 
6-a proceda» ? Prin ba
rajele șl călugărele dever- 
soare, Jazurito au fost go
lite da apă. După aceea 
s-au executat lucrări da 
ImbunătăUri prin dis
trugerea vegetației dău
nătoare. aplicarea de a- 
mendamente cu var șl în
grășăminte organice etc. 
Apoi lazurllo au fost 
reumplulo cu apă. Au 
fost înființata deșiea 
pentru reproducerea, 
creșterea șl lernarea pu
ietului de paște, p-oniru 
ca la popularea lozurilor 
eă ce folosească puiet 
propriu. S-a trecut la fu
rajarea peștelui cu rezi
duuri do cereale, ta rații 
administrate) dc cita două 
ori pe zî.

Rezultatele unei astfel 
de strădanii ș-au concre
tizat În obținerea unei 
producții de' 2 330 kg peș
te fa tuedle la hectar. în 
prezent, lazurllo au fost 

' populate cu puiet
Cooperatorii au alocat 

fonduri do Investiții pen- 
tru amenajarea a Încă u- 
r.ul iaz de 10 hectare.

Experiența cooperatori
lor din Bivolari ta reali
zarea șl exploatarea ra
țională a amenajărilor 
piscicole trebuie extinsă. 
Aceasta cu allt mal mult, 
cu cit In sectorul coope
ratist din județul Iași e- 
xlstă circa 1 MO ha luciu 
da apă. de pe care 
es realizează numai SXI— 
S» kg pește la hectar. De 
aceea, ge cer luate mă
suri corespunzătoare din 
partea organelor locale, a 
coiaducorllor unităților 
respective, pentru a 
obține dta lazurile șl 
leștede existente In 
dcțul Iași producții 
mai mari de paște.

Manolo COHCACI 
corespondenta!
Jîdnioii'

mune de „pe , artere, cu 
trafic intona cu.m.sin: 
Bucure®’.!—Slobozia mu
București—Brașov.;. Noi
Insă nu ne-arn proems că 
enumerăm toate efetnen- 

• țele- zestre! materiala, ru
tiere a căror lipsă ■ favo
rizează producerea acci
dentelor.

Dec! lucrurile sini mult 
nud .complicata' deci: par 
la* prima vedere. Inlfttu-

• " . ,J| : M I

'mult pentru eliminarea 
Iridifielpllnel de care vor
beam, dar trebuia b5 se. 
Înțeleagă dl nu putem4

" - ““ .... .^! . ..R.'.-'b .<>- „
ceau sirada sau drumul, ailațle după fiecare pie
lării să se asigure, prin .... . .. ■-----
locuri nemarcatc. Aceste 
procente slnt tot atltea 
certificata da Indisciplină 
rutieră.

Stat bine folosite mij
loacele de combatere a 
indisciplinei unor pie
toni ? Iată, fa această pri
vință, citeva considerați! 
formulate de tovarășul 
colonel Victor Beda,

nu audsituație do-a dreptul alar- 
mantâ : la flecare sută 
de pietoni accMenLațl, 
70 au fost loviți de auto-

Inxioiator la
tonii").

IJOîinien^x^M^ der, vlr-^ .. ... .«•■*-« .■ «-•* <•«
n «ciinațil și , pregătiri vehicule In timp ce (re- pune cile un agent de ,eir-

oblșnulți cu tra- ceau sirada snu drumul, culațle după fiecare ple-
Bîe, ocupați 
diferite*■&?!. ._ JHHH
ticul Intens, devin victi
mele propriei loc neaten
ții, ale er'edfațe! greșite 
că' numai „ceilalți", adl- 

■' căi șoferii, au datoria Bă-i 
ocolească, că se i poate 
trece pe oriunde, orielnd, 
oricum. Do obicei, aceas
tă' ușurință se plătește 
greii : cu cirje, gips,' ban
daja, păs' de spital, sufe-

ton. Ar fl imposibil șij 
absurd. Șofați! -pentru ■ ..
prevenirea aceâdenlaloir, cau??'fyț Sene-
totașl, există. In primul rează accidentele de cte-
rind, educația ! Acea e- nutrebuie aă rămlnâ,-exclu- 
lhccpe fa școală șl trebuie J:v« °, s®rcfiiîi: a mlUțieL

continuată, cu cele imn! Auma- pefa (
variate mijloace, cu toți , faturor factorilor care 
cetățenii din țoale ' cate- răspund /de, educarea \ce-
gor'iie de vlrslă. de toa- tățenlloir,. de asigurarea 

: „ . ,, .tooael Victor Beda, țe- te profesiunile. Tn fond, reflectării Ieștii‘ sl de
Iul Direcției , cteculațld!, ,eșta vir.-b.iiii- necesitatea

1 Inspectoratul General *to a rbeupȘra o rumlhere

,’ ban-
... __ J sufe-.

rlnță. Pentru ce toata a- 
’cuiâe* do "așteptare, pen
tru un ocol de clțlva zeci 
de. pași !

Tovarășul locot. colonel 
Ghcorghe Ene, de la In
spectoratul General al Mi
liției, arată că, ani la

V-Of ruga. tă-mi permi
teți să începem cu oile ca
re au fost prea tunse..: Ba 
nu. M-am rdzptndlt. Cred 
că' ar f! mal corect să 
nim dc la i 
ceitor ol.
- Ion P;, M.alița din comu-

ducațle multilaterala, pare 
lhccpe |n jooală șl trebuie' miliției, 

^colaborarea

în orașul Luduș — semnalate fa procesele iulie 1971 ji lS'februa- 
fudațul Sfurcf — fji 
desfășoară ■ activitatea 
4 echipe da control 
obștesc fa sectorul de 
sănătate. . Analizfad 
citeva aspecte din ac
tivitatea acestora, am

dta Inspectoratul General 
ni Miliției : „In ce' pri
vește sancționarea celor 
care Încalcă regulile de 
circulație, ca măsură dis
ciplinară, nu putem trecu 
cu vederea propriile noas-

în urmă intr-un domeniu 
foarte important: apăra
rea împotriva acc'.denta- 
lor de circulație. Vreau 
să că pregătirea ac
tuală a plutonului e r.ero-

crearea condițiilor mate
riale adecvata circulației 
normal.: se va putea stă
vili amploarea accidentu
lui rutier.

AI. PLĂIEȘtJ

ednriâtal câ nu toii 
factorii de - conducere 
au tețeles incâ înrem- 
nătatea deosebită a 
actiutafli controlorilor 
obștești — reprezen
tanți ai opiniei publi
ce. Spicuim din proce
sele verbale încheiate 
de una din echipele de 
control:' „Deficiențele

verbale anterioare nu ria 1S72 apar aceleași 
au fost
Personalul sanitar nu 
are haine de protecție 
corespunzătoare. Exis
tă In secție saloane', d 
căror canalizare iricâ 
nu s-a făcut. Secția 
dixpunc de prea puține 
termometre". trebuia să sa adreseze

Răsfoim dosarul cu controlorii obficfti ca 
procesele, verbala ante- 5 ■*
rioare, inclieiate la a- 
cecați secție a spi
talului unificat d‘.n 

■liuduf : la 16 decem
brie, 2 noiembrie, 22

remediate, deficiențe,
Deci dc controlai se 

controlează, dâr ni
meni nu aude, nimeni 
nu vede. Ne întrebăm:' 
dacă semnalele din re
gistrele spitalului uni
ficat nu se v&d, cui

să audă tovar&țli din 
conducerea acestei u- 
nltoți sanitare 7

DEAKI Lorand 
corespondentul
„Ssfoteii*

J, e.

Nocturnă bucureștecinCj i cartiorul Balta Albâ Foto : Gh, VlntlIS

sadar, să părăsim puțin-oi
le prea tunse șl sâ vedem 
totuși dc unde as irul 
„ciobanii0 dminfili si alfi'i 
neamințifi lina pa care au 
predat-o ?

Niște documente intflnlfe 
intr-un dosar eu procesa

că, la acest D.C.A. aste ceva fii țl prcindusirializara a 
putred, —■— _—

Cr anume este putred la

E! 0 0 £9 O.
tela sesizate de tovarășul' 
Monosi Emeric.

5. Cu ocazia verificări! 
s-a luat legătura cu orga
nele locale de miliția fl au 
foit sigilate 4 baloturi cu 
lind nccoreiixuutatoare, din 
care la 27-23 ianuarie 1972 
s-au ridicat probe fa ve
derea efectuării analize
lor: de laborator.

G. Analizele au fost efec
tuate de Laboratorul cen
tral M.I.U., clibffrlndu-sB 
btilelinela da analiză, nr. 
ma/SJI.72 din care a re
zultat că linurile aveau un 
conținui mare de impuri
tăți, depășind cu mi 
mita maximă admisă șl c<3 
proveneau din furdale.

7. Confirmlndu-se rea
litatea neregulilor sesiza
te de toc. Monosi Emeric, 
prin scrisoarea noastră nr. 
33W&I1ȘJ2, s-a dispus 
efectuarea verificării ges
tionare de fond la între
prinderea D.C.A. Oradea, 
verificare ce a fost efee-

■ tziatd de câtre organele da 
control financiare interne 
ale Centrului D.C^L-Bucu- 
rcjti in perioada 7JL— 
25.111. a.c.

Documentele dc control 
încheiate au fost înainta
te organelor de cercetare 
penala (Inspectoratul Mi
liției județului Bihor).

8. Aflnd tn vedere că 
intre, timp s-au ridicat 
probe fl s-au efectuat ana
lize de laborator, care au 
fost predate organelor de 
cercetare prin scrisoarea 
noastră nr. 33D224/3.V. 
1972, s-a transmis tova
rășului Monosi Emerlc că 
poate să predea probele 
de lind, aflate tn păstra
rea ta, la magazia între
prinderii, unde sd fie de- 
jnritate separat, sigilate, 
în ccentualitatea că ar 
mal fi necesare ji alte ce- 
riflcări.

Semnează pentru di
rector general ad
junct, Gorjan Dumi
tru, un indescifrabil."

De unda ne putem da 
foarte ușor seama că In a- 
csastă poveste cu oi prea 
(unse, cu achizitori nu prea 
legali fi cu un țap ispăși
tor, nu este ceva putred, 
ci foarte putred.

kg da lină calitatea I-a, 1971 iov., Monosi Emerlc,
eMșid. o . . de 10 kg coniâbil $ef la ''Întreprins
lină calilatea l-a. Nu J"— ,
există. Ba are chiar nifte 
plusuri I

Fol apela la răbdarea 
dumneavoastră, stimați ci
titori, fl am M vd rog 
să-ml permiteți sd tran
scriu In întregime o adresă 
pe" care am văzut-o in do
sarul 2850/1972.

Ministerul Industriei U-
șaare

materiei prime pentru in
dustria ufoard din. MJ.U. 
trimite nlfte revizori din 
serviciul C.F.I. care cons
tată neregulile notate mai 
sus, ba chiar șl altele mal 
grave. S-a încheiat un pro
ces verbal, s-a discutat 
procesul verbal iu plenul 
conducerii acestui D.C-A., 
unii au criticat, alții fi-au 
făcut autocritica, s-au lu
at niște măsuri, se vor mal 
lua r.ițte măsuri—

contabil șef la întreprin
derea D.Cji. Oradea, a in- 

■ format Direcția pencrald 
de organizare ji control 
despre unele nereguli si 
deficiențe existente la 
Centrul D.C-A. Oradea din 
subordinea întreprinderii, 
după cum urmează :

— gestionarul de la 
magazia centrului a pre
luat linuri dta achiziția 
da la unii cetățeni dlB ju
dețul Arad In cantități ce 
au depdfit limitele nor
male ;

— linurile achiziționate 
în acest mod au fost ne
corespunzătoare prevede
rilor' stas-ului In vigoare 
(provenite din furdale ji 
cu conținut mare de im
purități) ; ■ j

— de asemenea, a mai 
informat și asupra modu
lul neregulamentar in care 
se întocmesc contractele 
pentru lină de către unii 
salariați al centrului D.C-A.™ 
precum și despre faptul 
cd gestionarul magaziei

jde Und a încasat sub for- 
*md de comision stime în
semnate de bani.

In susținerea afirmații
lor sate, contabilul țef a 
prezentat cu ceea ocarie 
;i mostre de linuri nccc- 
respunzătoare, provenite 
din lină achiziționată la 
magazia Cenirului D.C^L 
Oradea.

2. Față de aspectele se
sizate s-a solicitat toca- 
rdjului Monosi Emerlc să 
se documenteze in preala
bil asupra neregulilor 
semnalate .fi sd prezinte In 
scris un referat detaliat.

Totodată i s-a indicat 
să păstreze mostrcle- 
martor de lină, care să 
constituie o dovadă nece
sară verificării ulterioare.

3. La data de 23 decem
brie 1971 s-a primit prin 
poțtd scrisoarea recoman
dată cu nr. Z7912O.XII.1971, 
de la topardful Monosi 
Enteric; lucrarea întocmi
tă ca urmare a 
trasate din partea noastră.

<f. Ia data de 27-28 ia
nuarie 1072 s-a efectuat 
o verificare inopinata te. 
gestiunea magaziei de Iftid 
de la Centrul D.CI.A. Ora
dea, de câfrc organele 
noastre de control, dele
gate pentru a cerceta fap-

n Ce' _ .
D.C'.A.-u! din Oradea ?

D.C-A.-ul județean Bihor, 
ori să-l zicem Oradea, cum 
l-am zis pinii acuma, avea 
un contabil șef, Emeric 
Monofl. Acest contabil fof, 
în loc să ia atitudine față 
de neregulile care te pe
treceau fa accit D.C.A., In 
loc să /acâ ordine, stă cu 
brațele Incrucițate o bună 
bucată' de vreme, ca mai

corect sd por- 
proprietarii a-

. 1 I
’fia'A’pâteu.’jGd«farArad‘“â "c /ac junoicut că
predat Centrului de colec- ““ 
tare D.C.A. Oradea, Intre 
anii 1969—1971, cantitatea 
de 18 903 kg Unâ peptru 
care a încasat suma de 
409 M7 lei. , , ; . g

Chiar il cUliorul născut' 
In zodia Fecioarei, citind; 
cifrele da mal sus, ifi va 
pune întrebarea: „cite bl a 
avut acest Jon P. Mallfa fii 
cum le-a tuns de-au reu- 
fit sd aducă un: venit da, 
aproape o jumdtate.de mi
lion T". Pentru a nu ; ne 
mai chinui cu aceasta!]fa-i: 
izobare, haideți iii consul
tăm registrul agricol, lată

, ca, ne» orâiefte el: lori' P. 
Mali,'a. in anul 1959 a'fost 
proprietarul a 60 de oii In 
1970, 45, Jar, In^anul 1971, 
doar 23, Dacă -aceste o| ar 
fl fătat fiecare cita un ba
lot .de Uita Merinos, in loc 
dc miei, dacă fătau chidr fi 
oile sterpe, ba chiar fi ber
becii fi tot.nu se ajungea la 
cele 19 tbme de- llnd. " 
' Florea Badea, din aceeași 
comună, ba chiar fi același 
județ, vinde fi el in aceeafl 
perioadă, aceluiași centru 
de colectare 12 641 kg lină 
pentru care încasează pas-: 
te un sfert de milion. El 
cî(c.,oi a. atțuL?» &Una_ mai 
uitam in registrul agricol. • 
Iată ; .in anuL 1M9, 19 oi, 
1970, 0 oi, adică nici dna. 
Așadar, in anul 1970 oi

' 'V":::' -’"-te...!
. în anul 1971,:
jureazd la pagina 143 
firului agricol cu 14

I 
I

.. Idispărut imediat, am ridi- .
_ i-o fi am adus-o acasă. Am I 
vrut se anunț păgubașul,^ dar I 
—«.’d obiectele (linele de 1

I 

HI 
a știu I 
G/aW I 

“I

I 

volanul atilocamlonulul i
573, nparținîr.d auto- ■ 
■. 5 Panclu, șoferul If- I

______ X-’-PjiUn
port de vin pțsațru depozitul " 
vinnlcool din Tg. Mureș. Trecu- 
ea podul BJfiel si sc Îndrepta 
spre comuna Fcldloara. Deo- 
dolă. l-a apărut fa față Sereny 

zaliti, care voia să traverseze 
șoseaua. Un viraj brusc spre 
dreapta șl accidentul a fost e- 
vltai. In aceeași clipă Insă, re
morca s-a răsturnat șl 3 7OT li
tri de vin a-au dus p« apa 
lîmbetel. I , cu rinei .picioare, ca tn fii-

J mill. ^.Regretatului. Fcmon-:
Rubricâ redactata da .
Dumitra T1RCOB

cerccfind obiectele (tinete da 
valoare) aflate in ea, n-am gă
sit. nici un act. din care ,să.re- 
iajă'-cine este acesta. Doar pe 

jc pare câ este 
unul copil dc clata a Il-a 
u a 111-a, este, menționai 

Dochta Marian.

I
I
I
I
I
I
I
I
Idată, 1-. 

Rozalia, 
țeseana

I

o agendă, care1 se
a t
sau a .... _, ----
numele Dochla Marian. În
colo, un mister pe care nu 
cum să-l' dezleg". Cine-l â,‘ 
în această privință 7

La
21-VN-19' 
bazei nr. _ 
ttasle Bîrsa efectua

«rin # M 1

, „n-avea, .dar brined mlnca,
Dar fn 1971 ? In anul 197 
'da; figi 
a regii
oi.

Orlcit de deștepte ar fi 
putut fi ocale 33 de oi ale

«.?

fi compondonjll „Șcîntoîi"

ciobani! cu pricina nu erau 
numai ciobani, ci li achizi
tori. Ei, făclnd rost de niș
te autorizații de colectare 
de la D.C.A.-u! din Oradea, 
tfl lăsau oile pe clmp fi

1

foileton
mpuri- 
i'Ulț li-

■A

I

0 foarte încîlcitâ și mai ales ciudata poveste cu niște ol prea tunse, cu un D.C.A. „ras* 
de bani de niște achizitori care legal' nu prea erau achizitori și bineînțeles'câ po

vestea, încîlcitâ poveste, are șl un țap ispășitor

I
I
I 
j
I1j»L44' V«i-da fifțte example 

da astfel de oi li proprie- 
Itar('de!fițț dar nu bread sd 

facă cUitorii mei cute -pe 
fruntg ds otita mirare. ,A-

putut îi acele 33 de oi ale 
lui Florea Badea, nu pu
teau duce pe picioare atita 
lină.- E -vorba de aproape 
13.tone. Nu puteau duce pe 
picioare atita greutate 
chiar dacă ar fi fost toate

achiziționau lind trăite de
șeuri din județ.

Care județ ? Md bucur 
extrem de mult că a apă
rut această întrebare. Da, 
cara județ, pentru cil achl- 
ziiorii in discuție slnt din 
județul Arad Iar adeverin
țele dc achizitori sini dala 
de județul Bihor.

Are crep importanță ? 
Cum nu ? .In instrucțiunile 
de aplicare a precederilor 
Ord. M.l.U. nr. MZIlWdi te 
precizează : ,-Activitatea 
firlngâtorilor ie delimitea
ză pe suprafața teritorială 
a oficiului D.C.A. pc a câ
rtii rază ifi au domiciliul!. 
Numai directorul între
prinderii D.CA. are drep
tul de a elibera autorizații 
pentru strlngăton..."-

IjQfi se spune clar că 
aceste autorizații sa elibe
rează numai fi numai da 
directori, autorizațiile în 
discuție «Ini semnale de cu 
totul' altcineva. Cine a 
vrut ți cine n-a cruț a 
semnai autorizații. Ba ele, 
autorizațiile, au fi numere 
de : înregistrare formale. 
Drept pentru care ne pu
tem da foarte ușor seama

1.1—

apoi să se enerveze, 1 rd 
pună mina pe condei ți să ori subtitlu 
înceapă să scrie memorii, țap ispășitor.
In acesta memorii arată câ femerte Monoți, 
la acest D.C.A. sc fac mart tab!l-țef ! I în -----
afaceri. Că unii achteitofi, 5 mai a fost judecat dom- 
printre care ri rfobcnli rul 2 S--0,'1972 fi Emeric

Era- oarba in titlu, Direcțiunea generală de 
ori subtitlu fi dc un — ■' ' '

Ispășitor; Care-i ăla ?
'meric Monoți, foitul con

cilia de

'I

discutați mc! sus, cumpă
ră dejeuri de la fabrica de 
blănuri din Oradea cu 0.70 
lei kg. Aceste deșeuri le 
„prelucrează" și le vlrid 
apoi D.CA.-uJui ca lină, cu 
20 lei kg. Deci o afacere în 
care D.CA.-ul (n decursul 
anilor a foit „ras“ de sute 
de mii, dacă nu chiar mi
lioane da lai.

Pentru a dovedi c«S lina 
, care intrd in depozitul 
iD.CAL-tiiui este „necura
tă", cere de la magazioner 
niște „martori". Ia intr-un 
iac circa 10 kg de lind din 
mai multe torturi. îi spune 
magazionerului ta ce scop 
ia lina, adied pentru a o 
supune unor analize ce ur
mau sd fie efectuate la fa
brica de tricotaje „Mtori- 
ța".

Fostul coniabll-tef trage 
fi mai tare semnaluj de a- 
larmă ji declanșează un 
control. Centrala de achizi-

I;

Monoji a fost condamnat 
ta 8 Juni inch tipare pentru 
faptul câ a furat din ma
gazia D.C.Ă. 10 kg de 
lină Merinos calitatea I-c.

A furat 10 kg de lină 7 
Parca a cerut-o de Ia ma
gazioner pentru analize. 
Pentru analize cerea lină 
Merinos calitatea I-a? Nu 
este dubioasă povestea cu 
calitatea l-a ? Ba este du
bioasă pentru că ji majc- 
rlncrul f! ceilalți mar
tori au recunoscut ți la 
tribunal că lina a fost so
licitată de contabll-scf 

analize. Erq chiar 
atlt de prost fostul con- 
tabil-țef să ia pentru ana
liză lină calitatea l-a clnd 
el urmărea cu totul altce
va?

Am cercetat apoi docu
mentele fi am căutat să 
văd dacă In gestiunea a- 
cestui magazioner, cere a 
reclamat furtul celor 10

organizare șl control 
s ervi ciul - revizie 

labilă II
Compartimentul control 

financiar,'
Nr. J3-9.223;3.V.!ff72

Către
Judecătoria municipiu

lui Oradea
llafcritor dosar nr.2SSOI 

1872 eu termen 5 mai a.c. 
.„Tovardțul Monosl Eme- 

ric, contabil jef la între
prinderea D.C.A. Bihor, 
prin cererea înregistrata 
la Direcția generală de 
organizare ți control din 
M.T.U., sub nr. 2S5&1 din 
29 aprilie 1072, a solicitat 
id I te elibereze o confir
mare scrisâ cu privire Ia 
sestaarea sa, făcută i.n le
gătură cu ilegalitățile con
statate la Centrul D.C.A. 
Oradea, fllndu-i necesară 
In cauza ca formează 
obiectul dosaralui nr. 
2S59,'1S72, aflată in curs de 
soluționare la Judecătoria 
municipiului Oradea.

Cu referire la cele so
licitate, câ comunicăm ur
mătoarele ;

In toamna anului

con-

luirclnii

e/ecfaat

NI cu LI TAXASE

Dr. Horea Atanasiu, 
unui din medicii cu cea 
mai îndelungata activitate 
fa stațiunea „Feiizri, po
vestește de multe ori 
fatlmpiari senzaționale. 
Vorbelte despre oameni 
care, după ce cu stat la 
pal ani de-a rindul, au 
foit aduți la’ băi pe largii 
fi au plecat complet sind- 
toji. Deunăzi, un olandez 
(in stațiune vin . în ulti
mii ani la traSamen! suie 
fi sute de cetățeni din Da
nemarca, Suedia, Ii. F. a 
Germaniei, Austria st din 
cdts țări) spunea că la ci 
in țară stațiunii i se spti- 
ne'j,mlracolul de la Felix".

— Apa de la Felix, ne 
informa directorul medi
cal al stațiunii, erie bund 
ele băut și indicata in a- 
fecțiuni ale aparatului di
gestiv. Celor suferinzi de 
reumatism, sechele de po
liomielită, artroze, periar
trite, spondiloză, tulburdri 
circulatorii periferice, li 
sa recomandă să facă băi 
fierbinți sau împachetări 
cu nămol.

Stațiunea este splendi
dă, cu o climă plăcută, tar 
construcțiile moderne asi
guri! condiții de cazare fi
tratament optime. In ulii- . 
mii ani, stațiunea s-a dez
voltat considerabil. S-au 
construit un hotel cu 150 
de locuri, un pavilion mo
dem cu 3&0 de locuri, le
ga! de un complex bal
near, unde se pol face 
1 700 da tratamente pe zi : 
complexul balnear are 
numeroase bazine placate 
cu faianță colorată, vane, 
'sâli de gimnaztică medi
cală, silii de tratament cu 
aparate electrice moder
ne. Tot aici se fac masaje 
subacvatice fi Mi de lu- 
mfnd.

Anul trecut s-a dat în 
folosință un complex al 
U.G.S.R. cu 1020 locuri, 
unul din cela mal moder- 
ne"""' 
pa........ ............
arhitect arădean Ioan 
Trips, noul complex este 

—. înzestrat cu bazine ji săli 
speciale de tratament, ca
binele medicale, săli de 
împachetări cu nămol și 
tratamente din cele mai 
modeme. Complexul are 
club, bibliotecă ți 4 sili dc 
mese.

Directorul întreprinde
rii balneare Felix, tova
rășul Dumitru Radu, ne-a 
informat câ, in zilele care 
urmează, va începe con
strucția unui nou hotel cu 
16 etaje, tar in trimes
trul IV — construcția u- 
nui nou hotel cu incâ 1 080 
de laifuri. In cursul aces
tei Iun» se vor da in fo
losință un bazin acoperii 
ți doud bazine in aer li
ber, „După cum vedeți — 
spunea directorul — sta
țiunea balneară Felii se 
dezvoltă In continuare fl, 
In următorii ani, <se va 
număra printre cele mai 
mari din Europa".

Aurel POP 
corespondentul „Scînteii

din țari fl din Euro-
Proieciât da tlnărul 

i Ioan

jumdtate.de


.r

Pe același spațiu construi},
O NOUA FABRICA

ominUle. 
pflm-se-

rațlonală 
potrivit

corespondentul
Horea CIOBANU

„Scinteii'

Angajamentul Fabricii de mașlnl-nnclle șl. agregate din București, 
.:2~—_CJ_ —„‘_a, prevede obținerea unei producții mar ta 

ta sulă a planului

impor- 
i uro- 

conservărli si p-eparâ-

CONSTANTA (Co
respondentul ..Scinteii”; 
Radu Apostol). — La 
Combinatul de exploa
tare sl Industrializare a 
lemnului din Constan
ța se acordă o grijă 
maximă folosiri spa

de

\ Horea CEAUȘESCU

Hala secție! oslo dominată de’ un 
agregat — gigant : mașina orizon
tală de alezat și frezat, ce va fi li
vrată uzinei ..23 Angus'.3. vecina 
F-M-U-AB; ,£ste cel mal mare șl 
complex agregat ce l-am produs 
pină acum in fabrica noastră, o a- 
devărată uzină, ho spunea, cu jus- 
UJHcată mlhdrie, Mlhaiache Hornea, 
secretarul organizației de bază al

suplimentat zilele acestea, 
peste pian In valoare de 6 3®b 600 Iei, depășirea cu 
la export ș-a.

Chemarea pentru majorarea angajamentelor a fost lansată de secția 
s Ii-a — mecanică grea. Secția agregate nu a intirzlat cu răspunsul ; ea 
s-a angajat sl dea 3 tone economic de metal, o mașină convcnțlonalS 
peste plan, sl seurteze cu 5 zile termenul de livrare a unul agregat 
destinat Fabricii dc osii .și boghiuri din Halț. Fotoreportajul nostru 
prezintă aspecte din entuziasta Întrecere socialistă desfășurata In sec
ția agregate, locul în care se montează produsele fabricii.

™ ____ ________  _______ ConsWcrlnd acest schimb da ex
periență ca un oct do mare răspundere pentru fiecare dintre nul. do

Remarcabil es te că cel 60 de In
gineri șl tehnicieni, care pregătesc 
asimilarea acestui nou tip do mo
tor', au holării, din capul locului, ca 
in loc de 3 ani, cit prevede nota de 
fundamentare a asimilării, să pro
ducă primul motor în numai doi 
ani. Iar acum, dnd a trecui aproa
pe ,o jumătate de an de muncă, 
planul operativ de lucru, întocmit 
pentru 24 do luni, mie devansat cu 
10 zile. Activitatea do asimilare a 
motorului de 4 000 C.P. caro, in fi
nal, va Însemna' organizarea unei 
noi fabrici, este condusă de Ingi
nerii Tiberiu Mteușca și OHo Novl, 
iar cea de proiectare, de inginerul 
Ștefan Mlșcovlci.

• Fabricarea noului motor este In 
plină desfășurare. Constructorii dc 
mașini din Reșița trec cu succes 
unul din cele mai grele examene 
ale competentei tehnice, la nivelul 
cerințelor majore alo economiei.

Ioan Schuler, șef de echipă 
la atelierul hidraulică din ca
drul secției agregate, ’ este au
torul a patru inovații dc o deo>. 
sebiiă eficiență economică. Numai 
mașina de tăiat canale la plstona- 
șele de ta‘elementele hidraulice la

î.ntr-o parte a secției se lucrează 
cu o maximă concentrare de forțo 
pentru Îndeplinirea unuia <Un punc
tele angajamentului luat: livrarea 
cu 5 zlie mai devreme a agregatului 
do găurit cu antraxe reglabile. Aici 
l-am găsii pe muncitorii Ion Ar-

cnre-lucrează — care a obținut pre
miul I la recenta expoziție de auto- 
ulllări din cadrul MJ.C.M. — a dus 
,1a o creștere a productivității mun
cii de peste 60 la sută la operația 
amintită.

Uzinei constructoare 
"T-șlța pregătește o 

. _ lndțtslrtaUL Este
vorba de asimilarea unei familii de 
motoare Diesel cu o putere de pini 
la j4 500 CEP.' " ' ' " "

La un strung carusel, aflat in pentru mașinl-unelte șl agregate, 
verificări, muncitorul Tudor Borcrj fac ultimele reglări p-anlru allen- 
șl inginerul Alexandru'Marin, de ja țlozitate ; agregatul trece aceste 
Institutul de cercetări șl proiectări ' probe cu deplin succes.

nico-organlratorico. am
plasarea Judicioasă a ma
șinilor. folosirea mal bună 
a hm țiului, LiduwtrlaL 
îmbunătățirea fluxului 
tehnologic. extinderea 
noilor metode de lucru 
constitute principalul su
port aJ angajamentului 
fabricii. Pe baza acestor 
măsuri. In curs de reall- 
stare. In următorii trei

ducerea consumurilor 
de materiale, In cinci 
luni din acest an. con
sumul specific de lemn 
la un milion producțle- 
marfă a fost diminuat 
de la 19 mc prevăzuțl 
In plan la 11 mc. în a- 
ceostă acțiune B-au 
evidențiat maiștrii 
Gheorgho Stanca. Du
mitru Crăcea, inginerii 
Mioara Mafiei. Peter 
Stolz șl sulele de mun
citori -i‘ tineri'si vtrst- 
nid —'din combinat.

dorea produce, din a- 
cest an, aproape M la 
sută pentru export. 
Circa 4MO- mo hală 
Industrială se eliberea
ză. Aici se va amplasa 
o fabrică nouă de mo
bilă stil — întreaga pro
ducție fiind destinată 
exportului Ce se. va 
dștiga ? In primul 
rtad, un spor de pro
ducție.! In secțiile 
„vechi3. In valoare da 
17 milioane ,leL_ p eco
nomie de 4 milioane 
lei ș.a. Cit privește re-

Victor Hrlzu. George Du- 
mitriu, Aure! Statuate lu
crează cu perseverență In 
atelierele fabricii, protec- 
Und șl construind, cu me
tode proprii, numeroasa 
diapozitive și mașini care 
nilgură creșterea produc
tivității muncii. Foarte 
recant au realizat și se 
află in .funcțiune mașina 
de tăiat pernițe din spu
ma de poJiuretan, mașina 
de îmbrăcat nasturi me
talici cu stofă, dispozitive 
de aplicat garnituri, de 
cusut cordoane, do tăiat 
pinză la cant șl alteia. 
In acțiunea de introdu
cere a noii tehnici de lu
cru se remarcă prin in
geniozitate șl tehnologii 
Cnstea Rogozan, Petre 
Bilfol, Aurel Serei. Mun
cind astfel, valbriflcin- 
du-tse inițiativele valoroa
se, angajamentul de a 
crește productivitatea 
muncii în următorii 3 aol, 
intr-un ritm mediu turnai 
de 11 la sută, este pe de
plin realizabil. Devine 
astfel pe deplin realiza
bilă șl hotărirca de a În
deplini In numai 4 an! 
sarcinile prevăzute pentru 
acest cincinal. Chezășie 
este șl angajamentul luat 
recent de colectivul Fa
bricii de confecții din’ 
Focșani de a realiza, In•> 

.arest,, nn, pesta prevede3 
rile1 pîânujul Îmbunătățit,. 
o proJucție.-marfă «supli
mentară In valoare de 49. 
milioane Jet ' .

LA C.E.I.L- CONSTANȚA

secției agregate. O autentică mln- 
drle a Industriei constructoare da 
mașini românești3. Agregatul șe 
află In faza de finalizare a execu
ției. Mllnllo pricepute — mllnîle de 
nur — aio muncitorului specialist 
Constantin Clrnedu și aje muncito
rilor Gheo-ghe Gâulea șl Ștefan 
Mltu fac ultimele retușuri la corpul 
principal al mașinii.

lăți; iCoostantJn NIculescu,; nu ea 
Interesează.de lucruri .elementare 
privind creșterea animalelor. Cum 
ar putea el să aducă acest sec
tor po" făgașul normal din mo
ment ce nu cunoaște nld î măcar 
producția medie de lapte realizată 
pe primele cinci Juni alo acestui 
an ? In această unitate mai lu
crează un medic veterinar, șeful 
fermei zootehnice șl un inginer, 
șef de fermă vegetală, deci | cu rol 
Important in producerea furaje
lor. Așadar, ■ sini trei specialiști 
pentru trei litri de lapte !? Oare 
el nu ®e Întreabă care este a- 
poriul lor concret la sporirea 
producției dc carne și lapte, la 
redresarea sectorului zootehnic ?

In cele mai multe unliătl care 
obțin producții acăzule cauza o 
constituie lipsa furajelor. Coopera
tiva agricolă din MihăUești are 

‘doaf 3 hectare cultivate cu lucernă 
ș! nu a însitozat plnă acum nici o 
tonă: do furaje. Situații de acest fel 
ec SnUlnesc șl la cooperativele a- 

“ gricoJe din Letca Veche, Jolța șl 
» Boltallnul Deal, care nu au InaUo- 

zat nimic. Ce fel de condiții do 
ternare se asigură animalelor in a- 
coste unități, unde consiliile de 
conducere nu m ocupă de produ
cerea furajelor <je calitate ș: ce re
zumă doar la pale șl coceni ?

In cadrul consfătuirii 
tovarășul Georgho Necuta. . 
cretar al Comitetului Județean de 
partid Ilfov, atrăgea atenția asu
pra. consecințelor grave ce decurg 
din lipsa de preocupare a consili
ilor do conducere șî a specialiști
lor pentru asigurarea furajelor șl 
a adăposturilor corespunzătoare. 
Desigur, osie bine că s-au precizat 
măguri practice de rezolvare a lip
surilor manifestate. Principalul este 
Insă ca toc ceea ce s-a stabilii să 
bc aplice, pentru că planuri bune 
au mal fost Întocmite dar nu a-a 
urmărit cu .perseverență aplicarea 
lor în viață. Consfătuirea crescăto
rilor de taurine a hoJărit Inițierea 
unul concurs pentru cea mai mare 

vproducție de lapte In cooperativele 
agricola. Stimularea puternică 
a celor ce obțin rezultate supe
rioare se poate îmbina cu mă
suri hotărlta care să curme 
atitudinea de nepăsare șl Iner
ție din partea unor șefi de 
ferme șl brigadieri. In conducerea 
fermelor zootehnice trebuie puși 
oameni compalențl, cu spirit de 
Inițiativă șl tie răspundere, cel 
mal buni gorpodari. care sllu ce 
trebuie Bă primească o vacă pentru 
a da cel puțin 10 1 lapte pe zl.

Motorul pentru locomotiva Diesel

. _ , _ _ muncl-
inglneri și tehnicieni 
ibricli de confecții
Focșani șl-a propus 

deosebit de 
ta . , întrecerea 

îndeplinirea 
' I cinci

nal In patru ani. In con- 
dițUle In care peste 75 la 
sută, din producția marfă 
este destinată exportului.

— Pe rit do mobiliza- 
, tor este acest angajament 

— ne relata Inginerul N<- 
colae Luhgoci, directorul 
fabricii — pa atlt este de 
bine gindlt șl fundamen- 

. taL La baza noului onga- 
'i Jannenî stă un amplu pro

gram de. profilare și spe
cializare a producției, de 
utilizare mai judicioasă ,a 
spațiului Industrial, de 
raționalizare a fluxurilor 
tehnoloâicc șl Introducți- 

, rea,unor ■ tehnologii ,per- 
,, fecțtonate, de creștere a 

gradului, de mecanizare a 
unor operaili șl altele.. Ne 
aflăm in pilnă acțiune do 
aplicare a acestui prb- 

' gram care va asigura, In 
acest an, realizarea unei 
producții globale cn,; 33.5 
la sută mal mare, fată dc 
anul 1971 șl cn 21,7 la 
sulă superioară cdcl ln- 

î scrise in planul cincinal 
pentru 1972.

Ne-am notat că, plnă 
| In 'prezent, au fost repr- 
1 ganizate ,secțiile ‘ de croit 

șl cele de confecționat 
coșțumo, cacourl • șl. pan- 

.} taJoai, bărbătești. Slnt in 
cura de organizare ceie 17 

! linh tehnologice de con
fecții- peniru femei. Aoii- 

j carea acestor măsuri teh-

Foloreportoj realizat do
Dan ttJNSTAMlN și 
Gh. V1VJTI A

ca șl mulțl alții depășesc 
cu regularitate rarcinilo 
lunare de producție cu 
39—IO la sută. Exemplul 
lor Insuflețltor este ur
mat de tot mal mulțl 
muncitori. De remorcat 
este și faptad că la anu
mite produse productivi
tatea a crescut cu mult 
peste media pe fabrică. 
Astfel, ca rezultat âletor-

, urmărind sa Învățăm unii dc la alții. ®ă PtcJi—. 
. <ca.psie ural bun In activitatea fiecăreia dinuplUiU 

’ 41Ii0r.;dc. partid, va duce.’fără indtăală? raSfeturffl

- UN INTERESANT APEL LA ÎNTRAJUTORARE 
TOVĂRĂȘEASCA Șl SCHIMB DE EXPERIENȚĂ LANSAT 

DE COMUNIȘTII DE LA COMBINATUL CHIMIC 
DIN TURNU-MÂGURELE -

ai altele, care au Insllozat oină a- 
cum intre 34MJ—703 tone furaje. 

Există insa In uncie cooperative 
agricole cadre de conducere, epe- 
ctallșU care vorbesc -atlt Indt dacă 
te-ai lua după ci al crede că va 
curge laptele glrlfi. Or. in realitate 
luururUo stau cu totul altfel. In 
multe unități există defictențe in 
desfășurarea și conducerea activi
tății de către șefii de fermă, lipsă

de fermitate In apucarea propriilor 
cecizli din partea consiliilor -de 
conducere, care, nu iau măsuri pen
tru redresarea «sectorului zootehnic, 
nu se interesează dacă animalele 
rine eau nu îngrijite, hrănita șl a- 
dfipate la timp. La. cooperativa a- 
grlcolă din Mlhal Bravu lucerna 
r,-a terminat șl animalele dnt hră
nita doar cu pale și coceni. Cauza 
este bine cunoscută : după ce s-a 
realizat o producție bună timp de 
4 ani, consiliul do conducere nu a 
Întreprins nimic pentru Înlocuirea 
culturii rărite. Aproape zece ani 
la riixl a fost menținută această 
așa-zlsă .,lueernleră“ de po caro n 
dispărut și ultimul fir do luccmă. 
în acest timp, prin cooperativă nu 
trecut nenumărați „îndrumători”, 
specialiști al organelor agricole, dar 
nici unul nu c-a găsit să curme a- 
'ceastâ ailuație. Numeroasele fișe șl 
'referate întocmite nu nu nici un 
pfect, pentru că. este știut nu m 
poate scoate lapte fără furaje.

Ș! in alto cooperative agricole 
dncadrafe cu ingineri și medic! ve
terinari se perpetuează deficiențe 
de mult cunoscute. Ingineml-șot 
al cooperativei agricole Fnunușanl 
spunea că in această perioadă &e • 
obțin zilnic cam 3 litri de lapte, 

;tn medie, pe vacă. Și nu este deloc 
inllmplător. La această unitate În
grijitorii nu respectă programul de 
grajd, nu Itrânesc animalele la 
timp. Există o slabă preocupare 
din partea consiliului de conducere 
și a specialiștilor peniru activitatea 

.sectorului zootehnic. Pe do altă 
parte, înglnerul-șef al acestei unl-

foldslril 
țlllor șl utUaielor 
producție existente, re
ducerii consumurilor 
specifice de lemn. Prin 
reampl&sarea 
a [utilajelor, 
programului nou de 
producție, Intreprln-

Tn fermele zootehnice ale co
operativelor agricole din județul 
Ilfov se desfășoară o Intensă acti
vitate pentru folosirea tuturor po
sibilităților de creștere a efective
lor și a producției animaliere. In 
acest context prezintă un larg ln- 
teree inlțlativelo luata penBru cu
noașterea și generalizarea expe
rienței înaintate. Recent, comitetul 
județean de partid a organizai o 
consfătuire de lucru la cooperativa 
agricolă din Spanțov. la care au 
participat cadre do conducere șl 
specialiști din unitățile agricole cu 
pondere In creșterea taurinelor-. Cu 
acest prilej a fost stabilii un amplu 
program pentru amenajarea șl mo
dernizarea construcțiilor din aecio- 
rul taurin, extinderea mecanizării, 
preparării furajelor și alimentării 
cu apă cic. '

Cum era șl firesc, o i. 
tanță deosebită c-a acordat 
ducerii. ___ __________________
rii furajelor, problemă de mare ac
tualitate. Pentru o mai bună fu
rajare a animalelor, cooperativele 
agricole au prevăzut să asigure cu 
11383, tone fin șl 72 593 tone siloz 
mal mnli tn comparație cu anul 
țrccuL In acest scop s-au ItKit mă
suri practice caro să asigure spo
rirea producției de furaje conco
mitent, cu Îmbunătățirea calității 
acestora. In aceste zile o preocu
pare de seamă a cooperatorilor șl 
specialiștilor este slringerea la 
timp,; depozitarea șl conservarea 
In condiții bune a furajelor. Coope
rativele agricole au Insitozat 12 500 
tone lucernă, borceaguri șl alte 
nutrețuri verzi și au srins șl de
pozitat 18 500 tone fin.

Rezultatele in creșterea vacilor, 
ca in oricare alt domeniu de acti
vitate, depind, plnă la urmă, de oa
meni, de priceperea și perseve
renta cu care muncesc pentru a 
realiza ceea ce și-au propus. In 
sectarul creșterii taurinelor, undo 
exElă multe lucruri nepuse la 
nunct, este cu atlt mal necesară 
munca Indirjită, tenace, pentru în
lăturarea dlfkmltățRor, se simte ne
voia de oameni harnici. Președin
tele cooperativei Gurbănești, Dinu 
Danlelluc. ne spunea că crin 
prepararea și administrarea ra
țională a furajelor fibroase ieftine, 
tocate șl amestecate, au fost substi
tuite In proporție de 50 Ia sută 
concentratele, tnregktrindu-se spo
ruri progresive la producția do 
lapte șl came.

Asemenea preocupări pentru asi
gurarea unei baze furaje-o abun
dente se înregistrează șl in coope
rativele agricole Oiiuicu. Izvoarele, 
GăujanI. Movilita. Crcvedta Mare

tulul colectiv pentru mo
dernizarea procesului da 
produci io, in prezent, la 
costume bărbătești, pro
ductivitatea osie cu 43 la 
eută mțjl mare ca anul 
trecui,

-- Extotă la no! o deo
sebită preocupare pentru 
Introducerea tehnicii no!, 
no spunea tovarășul Ște
fan Moraru, directorul 
tehnic. Pentru că, de re
gulă, nu se poate aplica 
o metodă nouăj mal pro
ductivă, fără ațutlHzn și 
mașini . corespunzătoare. 
Esențial, este faptul că, 
In această acțiune, mun
citorii noștri' âe dovedesc 
deosebit de dotați. Inge
nioși, talentațl, mani fes- 
lind Inițiativă șl Înaltă 
răspundere In muncă. Ion NISTOR

Intr-adevăr, muncitorii corespondentul „Scinteii

rnnncu. Ștefan Șerban șl RăduJexcu 
Ștefan lucrind de zor. „Știm cită 
nevoie are uzina din Balș de ace-sl. 
agregat șl tocmai de aceea 11 vom 
livra înainte de termen11, tic relata 
unui dintre ei.

mocnom „scltmiF' ' i

<13 / KItlA:;p ‘ 
Colectivul T ' '

de mașini din Reșița 'pi 
nouă premieră

ani ritmul mediu de
. creștere a producției va 

fî de 18 la sulă- In luna 
iunie a.c.. In toate șccțU- 

I le (de la croit sl pină la 
finisai), muncitorii desfă
șoară o neobosită acțiune 
pentru Însușirea sl Intro
ducerea unor metode noi 
de ilucru care să asigure

. creșterea productivității 
muncii. Se jpoâie aprecia 
că. de? pe acum, s-au oh-, 
ținut rezultata remarcabi
le. Productivitatea mun
cii cita cu 7 la sută 
mal mare ca cea rea-

. Dzaiâ In 1971. Dar din
colo de această medie 
eo situează fruntașii, care 
și-au însușit mal repede, 
noile metode de lucru. 
Fel Ida [Tănaxe. FănJca 

i Selie, Elena Manta, Ten
der Ifcob, Nicotae Petri- 

<■ r-i

la 4 500 C.P. Motoarele respective 
vor dota noile locomotive de 4 CM 
C.P. In acest fel. România se va 
număra printre puținele țări din 
lume care dispun de locomotive de 
1 003 C.P., eu un singur motor, des
tinate înzestrării căilor ferate. Me- 

.rltă subliniată diversitatea relor- 
lnlte domenii de utilizare a noilor 
motoare : transporturile navale, fo
raj, in centralele atomice, ta gru
puri energetice staționare șl mo
bile, la pompare (irigații și con
ducte de patrol), pentru camioane, 
uriașe, cu o capacitate de 220 tone 
șl altele. Greutatea specifică foarte 
scăzută po cal putere (jumătate din 
cea realizată in prezent ta alte mo
toare), ca și dublarea duratei din
tre’ revizii șl reparații asigură ■ noi-' 
lor motoare și produselor realizate

1 pe baza lor o certă competitivitate 
pe piața internațională.

SCRISOARE DESCHISĂ către comuniștii 

de la Combinatul chimic din Craiova

Consfătuirea crescăto
rilor de vaci din județul 
Ilfov a pus în evidența o 
experiență valoroasă, dar 
și multe manifestări de 
indolență din partea unor 
cadre de conducere din

Colectivul 
teri, 1 
al Fabrl 
din’ 
un obiectiv 
Îndrăzneț ' 
socialistă : 
sarcinilor planului

de

1 ț ț . ■ - , ■ ’ 1 ’ ?
Stimați tovarăși. j
în acesta zile, ci nd întregul nostru popor se angajează să nu pre

cupețească’ nici un efort pentru a Îndeplini cu G luni înainte do termen 
sarcinile stabilite de Congresul al X-lea ni partidului pentru actualul 
cincinal, muncitorii, tehnicienii șt Inginerii de pe nlatforma chimică 
Turnu-Măgurele. sub conducerea organizațiilor de partid..și-au analizau 
In mod critic, activitatea desfășurată in ultimii uni în toate sectoarelo 
de muncă, tn spiritul înaltelor exigențe Sl deziderate puse In tata cla
sei muncitoare, a Întregului popor de către partid, dc către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Concluzia de ansamblu care s-a desprins din discu
țiile purtate de ■ comuniști, de ceilalți membri al colectivului nostru, 
este că. In pofldn unor eforturi, uneori foarte mari, rezultatele obținute 
in producție slnt dc ani de zile nesatlsțăcătoare. sub cotele planificate, 
ceea ce aduce serioase prejudicii economiei naționale.

Animați dc un profund patriotism, de dorința sinceră de a ne 
aduce o .contribuție mai mare Ia sjxîrirea avuției naționale, sîntem hotă- 
riți să curmăm ageostă stare de lucruri negativă Printre variatele 
mijloace prin care vrem să acționăm In acest sens este șl folosirea in 
mal mare măsură a experienței pozitive existente In alte Întreprinderi 
ale industrie! chimice din țara noastră. Ne este cunoscut faptul că 
dumneavoastră, chimlșill de ia Craiova, ați realizat nn de an planul de 
producție printr-o mâl bună organizare a procesului de fabricație. între
ținerea și exploatarea rațională o Instalațiilor șl că slnteți. In prezent 
posesorii unei experiențe din care putem și noi Învăța. Da aceea, așa 
cum este În firea comuniștilor din țara noastră ca să ee sfătuiască, să 
caute In comun soluții ca lucrurile să meargă dt mul bine, activul de 
partid din combinatul nostru, întrunit in ședință plenarii, azi. 9 Iunie 
1072. vă propune, dragi tovarăși, aă procedăm ta un schimb de expe
riență deosăblt de cele efectuate plnă in prezent.

jhrpă ce se referă la procedeele practice de efectuare a schimbului 
dc experiență, autorii scrisorii arată

Întrajutorare tovărășească, de la om ta om. de ta comunist ta comunist 
propunem ca reprezentanții celor două unități aă preta fn mod reci
proc toata atribuțiile de serviciu ale colegilor lor. să tto încadrai! in 
formai iile de lucru, să participe efectiv ta activitățile care au loc In 
această perioadă în unitatea respectivă, ta acțiuni ale orgnnlzntlllor do 
partid destinate intensificării și Eporirll eficacității Întrecerii sortaltale.

SLntani convinși că participarea-colecllFUluLaCțv, ițjjt^asUi acțiune « 
____________ să preluăm sl ®ă dmwoltltan ceea ’ 

jsfa-e. a organlza- 
.__ -___ . 1. _ (tutor neajunsuri §

cu cafe 'norne confruntăm*de mal mulțl ani. ne va fi de un real fota» 
In obținerea unor rezultate superioare celor de Dină acum.

în numele activului de partid din Combinatul do îngrășăminte 
ch'mlce Turnu-Măgurele : ION RADUCU. secretarul comitatului de 
partid ; Ing. LEONIDA COSTEA șl jng. GIJLEORGIIE DOBRO- 
VOLSCIIT, directori tehnici al combinatului ; ION LAZEA, operator 

Ș chimist ; JEAN NEDELCOTA, maistru mecanic principal ta fabrica 
amoniac II.

L:;î . A. t. . 5.■ i .'. " a- 4 . S
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S-au Încheiat alegerile 

noilor consilii profesorale 
și senate universitare. E- 
venlmerit cu semnificații 
deosebite, Uustrind prin În
treaga sa desfășurare am
plul procas de perfecționare 
a invățămlntulut -superior, 
alegerea noilor organisme 
de conducere universitară, 
desfășurata Intr-un auten
tic spirit de lucru, a’ prile
juit nu numpi un rodnic bi
lanț al muncii din perioada 
ultimitor ă, ani, cl șl o ac- ■

r.,:r„) unităților de ,tavfiță-. 
mint superior.

în Intervențiile lor. mem
brii consiliilor profesora
le șl senatelor universitare 
au evidențiat tocmai Intr-o 
atare perspectivă multiple
le posibilități. * uneori In
suficient folosite. exLs- 
tente incă in direcția 
învestirii ' scolii superioa
re românești eu o fi
nalitate socială mult mal

,j

„te.^lucrări ide laborator., 
,ș.a.) Intr-o legătură șțrtasă 
<-.t ambianta socială ta ca- 
re-șl vor desfășura’ activi
tatea după absolvire. în
datorirea fiecărui cadru 
didactic de a-șl- onora toa
te obligațiile, universitare, 
inclusiv elaborarea șl ti
părirea la timp a cursuri
lor. Acest ultim aspect a 
fost larg dezbătut ta adu
nările de alegeri de la U-

> ■ ■ L 
ciale a școlii aoaslre supe- 
rl/Vir. „„ /Vn'-VVII#«.A ti■ j-? ' M. U- ■ SUPU"

, rloare u’u vn putea îl efec
tuată dccit po baza colabo- 
r.irll largi cu toți factorii 
aproplațl prin regimul du
blei subordonări : in eco-

■ liiși timp, flecare consiliu 
și oenît . are datoria aă 

i identifice factorul cheie 
' care Inte-o etapă sau sita 

concentrează esența arii-■ 
vUățll universitare.

Funcția educativă pro-

cerea lu! In practica uni
versitară de plnă acum s-a 
efectuat Insă ctleodatA In 
mod unilateral, concentrin- 
du-sc șl chiar UmlUndu-sa 
funcția educativă în cu
prinsul disciplinelor de sil
ința sociala, a,„practicii pe- 
dagogtar etc. Iată de ce prl- 

â mul obiectiv lntroduaj tn 
planurile dc măsuri'5 ale 
senatelor șl consiliilor nou 
alese a fost perfecționarea

f. 
!

i;

Hune do precizare' a sar
cinilor ce 
consilii sl ' «senate In ac
tuala lor < 
După cum 
OcCTetuI. nr. 
albului da Stat ........ ..
vede ca in componența a- 
cesior organisme să fie In
duși, pe lingă aleșii tuturor 
categoriilor de cadre didac
tice și al 'studenților, cile 
nn reprezeniani al mi
nisterelor șl . al -altor or
gane. centrale, un ^repre
zentant al consiliului popu
lar municipal, muncitori cu 
înaltă calificare illo unități 
productive, specialiști din 
institutele .dc proiectare ,și 
dc cercetare. Sub această 
formă de reprezentare larg 
democratică se realizează 
Implicit o bază de colabo
rare șl mal strimta Intre 
tavățămint, 'producție, cer
cetare, In îndeplinirea ope
rativă a tuturor sarcinilor de 
maximă însemnătate pentru 
pregătirea noilor generații 
de specialiști.-Bilanțul roa- 
UzărL'or obținute plnă acum 
la Timișoara — centru asu
pra căruia vom «tărui in 
rtadurile dc față — este 
o ilustrare ’ pregnanta a 
posIbnit&fUor practic ne
limitate de colaborare

• Intre Invățămlnt. cerce
tare sl producție. Nu
mai la Inatltuiul politeh
nic „Tralan Vuia”, față 
de colo 73 contracte de co
laborare In: valoare da 
53fl 457 lei din anul 19S8, ta 
anul 1C7I au fost încheiate 
152 de contracta totallzlnd 
8 881 2D1 lei, tar ta primele 
luni din anul 1072 existau 
deja încheiate 130 de con
tracte in valoare de 
12 730 450 lei. O asemenea 
strinaă colaborare cu pro
ducția se dovedește a fl a- 
vantajoasft In ambele sen
suri, fapt Ilustrat, Intre al
tele. de creșterea continuă a 
fondului do Investiții destl-

revin noilor

eomoonentă. 
se știe, prin 

Fă al Con- 
Stat «te pre-

a

XM £<ț.

Noil&consilii șrsenațe universitare la lucru
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Nollc consilii și senate sînt alcălullc din 05—70 la sută cadre didactice, 10—12 la 
sută reprezentanți al studenților, 15—20 la sută reprezentanți al ministerelor, ai organe
lor centrale șl locale ale puterii șl aduiinlstrațlei dc stat, mun citorl ca Înaltă calificare, re
prezentanți ai institutelor de cercetări și proiectare : o premisă importantă pentru dezvol
tarea relațiilor Invățămint-cercetarc-producțlo

amplă. In porroectlya a- 
ceslel concluzii de ansam
blu, nu fost supuși unei cri
tici pătrunzătoare factorii 
care incă mnl trag în urmă 
procesul de perfecționare a ‘ 
sistemului privind comuni
carea noilor cunoștința. Iner
ția care pe alocuri trans
formă inițierea studenților 
în activitatea de cerceta
re Intr-o tutelare măruntă, 
obișnuința de a mal evalua 
Încă noul sistem do practi
că a studenților prin optica 
prezenței pasive In pro
ducție. în același spirit de 
analiză exigentă nu mal 
fost subliniate Imperativul . 
fixării tuturor temolor de 
lucru cu studenții (cercuri 
științifice, sominari.1. prolec-

-
Diversitate. unde termene
le de predare a unor ma
nuscrise au Înregistrat de
pășiri de luni și chiar ani 
de zile, ca și In Institutul 
politehnic1 ..Traian Vuln". 
unde din planul pe anul 
1071 toiailzind 77 cursuri. 
13 îndrumătoare și 4 cule
geri de probleme, s-au pre
dat numai 27 cursuri. 10 
Îndrumătoare șl o culegere 
de probleme. Aplicarea tu
turor masărilor — între ca
ro și aceea de a se condi
ționa promovarea in Ie
rarhia gradelor didactice de 
tipărirea cursului predat 
(prima cerință n extinde
rii activității nemijlocite cu 
studenții) — adoptate pen
tru sporirea eficacității sb-

prie fiecărei unități dc In- 
vățfirnlnl superior B-a con
turat ca o altă temă, con- , 
centrlnd intervenții ample, 
fecunde, • In recentele re
uniuni universitare. S-a 
subliniat programatic că ro

dul Instituțiilor de invăță- 
nitnt superior esta dp a 

■forma nu simpli spocta- 
liștl, c[ oameni ctj o Inal- 
,tă conștiință patrloiică si 
cetățenească, animat! do 
dorLnța de a-și folosi cu- 1 
nostintele. culese din zona 
cea mnl înaltă a ’ glndirii 
științifice. la rezolvarea 
problemelor vitale pentru 
progresul societății Dacă 
acest adevăr este unanim 
cunoscut sl apreciat, trndu-

pJanurilor ®1 programelor 
pa direcția Investirii tutu
ror disciplinelor eu o pu
ternică funcție educatlv-ce- 
tațeneascA In perspectiva 
unei asemenea preocupări 
de ansamblu, au fost for
mulate exigente noi cu pri
vire La îndrumarea nemlj- 
lodU a slndenlllor, Încă 
sporadică șau formală pe a- 
locuri. ' 
eficace

* catlver
■jude 
nente esențiale ale vieții u- 
niveraltare hu fost anali
zate profund, cu spirit cri
tic'si receptivitate la nou, 
adunările au avut drept re
zultat nu numai constitul-

la rolul prompt și 
ai comisiilor edu- 

De fapt, peste lot 
asemenea compo-

n

; .'te .

'"'iii'’-'

B®

JH

•' :;p
<

i,j* >3j;

>/s J

M,

«

fififiiiji-.1: tețlTșțp

O:

“Sil®

Expoziția micilor artiști — o revărsare de fanteîie și talent

l»î

■ș-ț®

Expozllla republica- de expresie, remarca- stimulate de progresul 
nă de artă a pionieri
lor si școlarilor des
chisă In rotonda Ate
neului Român capătă 
caracter de simbol 
prin nivelul său artis
tic ridicat, prin reflec
tarea In Imagini si cu
loare a aspirațiilor ti
nerel generații înlft- 
dlțe pline de prospe
țime pe trunchiul vi- 

" guros al aspirațiilor 
întregului nostru po
por. înscrilndu-ne in 
seria manifestărilor

blluiul fiiinț al culorii, științei șl el tehnicii 
caracteristic do altfel - ■ ■ . ..
întregii noastre arte 
populare, cuprinde o 
diversă gamă tematică 
care conturează boga
ta realitate cunoscută 
de tinerii artiști Este 
o realitate asupra că
reia el și-nu proiectată . . _ .
propria sensibilitate, ■ țale Brăila șl Cluj, ca 
propriul mod de ințe-’ șl de' surprinzătoarele 
legeni. Apar In expo- realizări ale casei plo- 
ziție variate aspecte nlerilpr din Bacău.

Alte zone ele țării. 
. precum Banatul șl Ol-

prilelulte de ziua plo- EYDn7ITIA RP- tenia, relativ slab re
plierilor din acest an. "" EArUx.11 IA KE“ prezentate In anii tre- 
expozițla constituie un PJIRi ICfiMa FJF «tU, acum slnt pre- 
ficrblnte omagiu al ti- ’’ rente 1a un nivel su-
riirol generații adus ARTA A PbOwIE” berior. Remarcabilele 
rtnnferințal Naționale n.. rtr5 . reușite artistice enu- ;

Judele cu o bogată 
tradiție nrUsticfl. pre- 
cum Argeșul remar
ci ndu-sa din nou co
piii din comuna Vultu
rești, Ilfovul, lațul, se 
afirmă puternic In 
cadrul actualei expo
ziții. alături. de ' jude-

rea unui nou. organism do 
conducere, dar șl configu
rarea celor mal eficace 
metode de conducere l . 
vieții universitare.

Explicația c simplă : sti
lul de muncă ni consiliilor 
și senatî.'lbr se impune ca 
o permanentă ternă’ de, me
ditație.*' menirea? esnnttal'i a 
acestor organisme fiind, 
cum se știe, nu aceea dea 
aviza, cl de a determina 
schimbări calitative In cu
prinsa] vieții universitare. 
La Timișoara — ca do 1 
altfel șl In alte centre u- , 
nlvcrsllare — In arest ca
pitol au fost dezvăluita, u- 
neld lacune. Iată, dacă ne 
oprim puțin asupra modu- 
Iul cum senatelo au solu- 
tlOEat una din carclnlle lor 
esențiale — analiza „porto-- 
dleă a cursurilor, a catedre
lor — ce observăm ? Co-‘ 
misii profesionale caro au 
tergiversat ne justificat ani 
de zile analiza catedrelor, 
In așa fel Incit ptnat la 
urmă sarcina u fost... ridi
cata dtn plan (Unlvefslta- 

■ te) : 1—2 cursuri analizata 
dc fiecare co.-uslliu profe
soral In... 4 ani. 
manta" infimă plnă si

.perfor
in 

raport cu numărul disci
plinelor noi (Politehnică) ; 
■.comisii care...' amină sine 

, die analizaactivității ca
tedrei do; ' zootehnie Jlnstl- 
tuîul agronomic) s.â.m.d. 
Cum da mal slut încă po
sibile asemenea stări do 
lucruri ? Răspunsul sună 
ca un leit-motiv : do cele 
mai multe ori comisiile sa 
mulțumesc cu înregistrarea 

. faptelor do tuprafală. Chiar 
sî atunci elita se adoptă 
hotflrfri de largă referind 
țâ, controlul aplicării lor 
este aproape uitat.

Factorul capabil «fi asi
gure o coordonare ffiiperi- 
oarâ a eforturilor este, 
desigur. organizația dc 
partid., Cu atlt mal mult 
cu cil după cum sa sile, 
statutul partidului acordă 
acum organizațiilor comu- 
nlțiltor drept de control 
asupra Întregii activități u- 
niversltaro. Un drept me
nit să ducă la creșterea 
autorilățll șl răspunderii 
fiecărui .consiliu sl senat, 
la dinamizarea Întregit lor 
activități, nu prin substi
tuirea sarcinilor specifice, 
ci prin orientarea activi
tății acestora spre adopta
rea unor decizii esențiale.
MlhaJ IOHBANESCU

!

.>

DISCEfflĂMlNTUL EDITORIAL
HM condiția autenticului

3»

fierbinte omagiu al ti
nerel ..
Conferinței Naționale Bll -- ecA. . 
a partidului Cele 6OT OILOR Șl ȘCOL> 
de lucrârL din toate 
colțurile țării, expri
mă prin graiul forme
lor șl culorilor cele 
mal nobile sentimente 
alo tinerelului reflec
tă chipul țării noastre 
trecut prin ochii șl 
inima celor mâl miei 
artiști

De la prima expozi
ție națională organiza
tă de Consiliul Națio
nal al Organizației 
pionierilor șl ptnă In 
aceasta, cea de-a șa
sea expoziție republi
cană do artă a pionie
rilor și școlarilor, ea 
poate constata o con
tinuă ascensiune valo
rică din punct de ve
dere al tematicii abor
date. al modalităților 
artistice , folosite. Se 
confirmă astfel de la 
an la an bogăția de ta
lente care așteaptă 
doar să fie descoperite 
In satele șl orașele tă
rii. sensibili taica ș| 
forța do creație a po
porului nostru, autorul 
colectiv ai unu! neîn
trecut tezaur artistic.

Expoziția de la A- 
teneu. de un remarca
bil nivel artiștlc dato
rită priceperii cu ehre 
copiii folosesc o mare 
varietate de mijloace

■ merele sînt rodul bu- 
trajB jțn ■ nai organizări a coe-
HlLVH ”" cursurilor de acest gen

po plan național finn- 
liznte prin expoziția 
republicană, dar șl al 
altor acțiuni inițiate ta 
ultima vreme, precum 
editarea unor albume

ale peisajului țârii cu 
frumusețile sale natu
rale. cărora li se a-

7* daugă cele create de - „.„j-j moI
Priceperea si

hărnicia omului. Apar 
ncene de muncă pe 
șantiere, ta urine, in 
subteran ; munca me
canizată po ogoare, 
transporturile motori
zate, activitatea in por
turi. Temafioi ©octală 
este do asemenea foar
te bogată. Fapte reți
nute de memoria indi
viduală șl cea colectivă 
sint evocate frecvent. 
Scenelor cotidiene da 
viată la care micii ar
tiști asistă ca specta
tori sau participă per
sonal. 11 ee adaugă 
«:ene din viata do 
luptă si de meri iz- 
blnri a poporului, Este 
reprezentată lumea co
pilăriei. cu farmecul ®i 
optimismul el. lumea 
de via și de fantezie 
ce-șl are rădăcinile in 
basmele oi povestllo 
aurite «au ciute ; frec
vente «Irit șl intare- 
oantele imagini antici
pative. ala unul viitor 
nu prea Îndepărtat.

merituoasa creații ar
tistice datorate copii
lor, taberele natlonrile 
de creație ale pionieri
lor de la Homorod șl 
Bmn. Caracterul Itine
rant al acestor expozi
ții In ultimii ani a 
constituit un nou Im
puls pe linia educației 
estetice șl artistice, 
ale cărui rezultate nu 
și început să se vndfi. 

în ansamblul său, 
expoziția din sălile A- 
teneuhil retrașează o 
Imagine complexă, nu
anțată n actlvltatll 
purtătorilor de cravate 
roșii. Chiar dacă punc
tul de pornire al unora 
dintre lucrările mirilor 
expozanți l-a con.ril- 
tult jocul, ți nu o in
tenție deliberat crea
toare, rezultatele a- 
parțiru Indiscutabil, 
artei.

prof. dr. 
Alexandru 
TOHANEANU
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debut literar j
< 

ore* bll, „un. coeficient de Cartea f Românească, < 

cnsnox- au ț
Bujor Nedelcovlci ijl ( 
Dana Dumilriu (spre ( 
a nu aminti de Radu .

k\j r-" ?
F «

I în ce condiții are* bll, 
> loc debutul unul scrii- risc exil 
k I I ........

portant a se pune o rllb.r propuși In un
’ asemenea întrebare moment dat do edituri, Petrescu, aflat la a 
1 mal ales acum, după cu o generozitate co doua carte, al cărui
• Conferința națională n-are nimic de-a face debut tirzlu a insem-
• a BcriltorUor. unde @-a ini grijă- rcqxmsabUA nat șl o consacrare) 
i făcut nu un simplu pentru promovarea a- dc „Emlnescu“„
; bilanț de activitate, cl deyăratcJor valori șl E drept că ncsigu-

- a realizat o scrutare pentru dezvoltarea îl- ranțo de gust, uneori 
„.J.-ăzneață a per- j terațurM. Cred că de dc orientare, ce mal 
spectlvelor, o încercare această slăbire a exl- manifestă. Acllvita- 
de aproximare a di- gențoi nu slut străine tea editorială poate da 
recțiilor ta care se dez- nici dificultățile ta- uneori impresia că 
voltă literatura noas- timplnhte azi ta așigu- promovarea scriltorl- 

_» .>,„4,.. — t „ip.,-.., s!^ încă, așa
, cum s-a mal observat, 

sub semnul hazardu
lui, cel puțin in parte. 
Autori de opere puțin 
semnificative, nedepă
șind nivelul amatoris
mului inteligent, slnt 
îmbrățișați uneori cu 
nejustificată ușurință, 
ta ilțnp ce lucrări de 
talent se tatimplă să' 
aștepte plnă să vadă 
lumina tiparului mal 
mult derit o Impun 
condițiile obiective. 
Tratamentul manuficri- 
©elor datorate debu- 
tanțllor oscilează dte- 
odată Intre Îngăduință 
f.:I rezistenta la În
noirea expresiei sau 
la caracterul răspicat 
al atitudinii.

O corelare a activi
tății editoriale cu cea 
a criticii fUnd Impo
sibilă și de nedorit — 
libertatea și Indepen
dența deciziei fiind 
condiții Indispensabile 
pentru fiecare din 
acasce sectoare ale 
vieții literare — se 
impune, cred, o și mal 
mare atenție ta edituri 
tata de observațiile șl 
reacțiile opiniei pu
blice. E necesar, de
sigur, un matur dlscer- 
nămtat, critica 
fiind nici ea o ta- 
stanta InfallibSlă.

E de așteptat de a- 
Eonenea o legătură 
mal activă cu cele 
dteva cenacluri de au
toritate (și asemenea 
Instituții elnt puține 
ta țară), cu redacțiile 
revistelor, cu cercurile 
în care fac primii pași 
ta literatură noile ta
lente, pentru a so asi
gura o Bdectie dt mal 
exactă șl promovarea 
la timp a viitorilor 
scriitori,
i Răspunderea editoru
lui Sio mar© șl In 
acest sector : . profilul 
il’cr.uurli de mllne de
pinde în . mare măsură

...__ .... ..... ™_ __ ____ istă totdeauna pe poeții grupului ,J
tor ? Cum apar, '.cum șl timpul carne multe, chlnox" de'' „Dacia* 
hcjai .a f3ip=mn‘ tri- ’FrtihiK^ ruirx'Fi

I • V*4dUAl| cyjXdUI , ; LilUl

afirmă noile ta-
lente ? MS! se paro.im-

Totuși, parcă prea era 
maro numărul veleita-

>} s-a ] .
J Îîxirlznea!

>1

tră. Cred că chestiu
nea se reduce in e- 
sențS. o.-leită diversi
tate ar prezenta cazu
rile luata fiecare în 
parte, la una de cU- 
mal adică la acel an
samblu de condiții in 
care se desfășoară 
munca literară. Obser
vațiile unuia a cărui 
activitate c legata do 
selectarea și promova
rea operelor literare 
sper că pot aduce, 
dacă nu niște ele
mente absolut noi In 
problema discutata, 
măcar niște confir
mări.

Sîntem' departe do 
perioada riad o glndlra 
Îngustă !șl imagina 

prezumția «ta poate 
jura statornicia șl

■rarea unor > tiraje a-

puncte

de vedere

decvale, Inflația de a- 
matorlsin din anii 
trccuțl dudnd ta re
zerva, prelungite. (E 
drept că nu acesta 
constituie singurul mo
tiv a.l . anoin.iaM.Uor j c- 
xtaente in domeniul 
difuzării : alateinul În
suși e departe de a fi 
perfect, lucru consta
tat șl spun de multe 
ori). Reflecții semni
ficative poate provoca
— prin contrast ca 
cenușiul unui ixmtiei- 
nlc Inutil a fl. Înșirat
— examinarea cata
loagelor vechii Edlluri 
a fundațiilor. In scurta 
perioadă ' dt a fost 
condusă de Ai. Rosetti, 
cind debutanții se nu
meau Eugen Jebc- 
leanu, Emil Bolta, 
Pavel Dan, Constantin 
Nolca. Ion BibarL.., o 
maximă și deplin res
ponsabilă exigență e- 
  _ s cu 
totul amatorismul sau

au chemarea nesigură.
Față <ta anii trccuțl, 

azi situația e Întru
câtva mal bună. Lăr
girea posibilităților de 
publicare prin apariția 
mal multor edituri a 
dus la o selecție mal 

"riguroasă. Critica, au
diența cJillorlior, pre
miile literaro au evi
dențiat In ultima vre
me cltc-.-a debuturi 
promițătoare, unele n- 
Qrmlnd vocații excep
ționale. Interesant este 
c® ■R1!iȚ''ca .fej.cepo^atiega nuptelp, 

îesta- noilor scriitori,.dpjecll- 
turitâ* caso1 ,j-au,‘i5'ub'.î-;

c-J 1
asigura statornic 
continuitatea noilor 
structuri prin acte de 
voluntarism și dirijare 
administrativ A Acea 
perioadă a fost de 
mult depășita și toc
mai combaterea efec
telor el a făcut posi
bilă crearea climatului 
existent azi. Prin sim
pla evoluție Istorică 
nu ®o rezolvă insă, do 
la sine, toate dificul
tățile. Cine răsfoiește 
cataloagele pe anii . „ .
trecuț! ale editurilor — JLlmlnind aproape 
lOffî, 1DGB și maJinooa- -
ce, ani In care L_ 
apărut opere de va
loare deosebită și s-au 
Impus nume de re
zonanță ta poezie, pro
ză, dramaturgie, cri
tică șl eseu — riscă 
să dea peste o grămadă 
do nume Intrate In 
neant cu aceeași re
peziciune cu caro ie
șiseră la un moment 
dat. Evident, nu voi 
putea proUndo că tot 
ce ea publică azi e 
valoare incontestabilă, 
fep.Wăr.s 
„reprâsstaiăp manlfc.,™ 
,'rba iinds'/vppațil au- t----- _ . ,-r - ,.
tenHce și că — ta cat (subliniind șl ta S<J 11BUU
consecință — răsfoirea acest fel responsabili- do taoduî cum «o ma- 
pasle clțiva ani a ca- lalea opțlunii) :

ne-

1
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In Editura politică 

au apărut:

deIn colecția „Prelegeri 
marxJsm-lerdnisma (In a- 
jutorul celor care studla- 
zd politica internă' ji ex

ternă a P.C.U.)

o Gheorghe Moca : Socialij- 
jf. muL jiasuvetanitQiaci de Stat: ’i,n, 

;-'8 «STrf*’’4 «^«1-ra-J’ta.iiffe^f4' --F”' i'

Ion Mitruri, llie Sinea :: 
Creșterea rolului conducător • dl - 
partidului In procesul ffluririi 
societâjii socialiste multilateral 
dezvolîaie.

© Ion Mitran, Alexandru Go- 
lianu : Știința conducerii poli
tice a societoții socialiste.

t’1'

a
" - j £. o

i

.JUr(

tn.

’1 > £
7

note;de lectură ® note de lectură

© ®

Dezvoltarea sociologiei românești . 
pe bazele teoretice ale marxtan-le-! 
nlnlsmulul a clevenlL ta scurtă vre
me de la reluarea moalvă a investi
gației de teren, o realitate recunos
cută atlt ta țară cit șl; peste hotare..

Ca și ta evoluția oricărui discipline 
sau mișcări sUintffiee.T apariția unei1 
revtote de specialitate no Impunea | 
ca o necesitate dc prim ordin.

In cazul sociologiei, o revistă poalei 
fl un factor Important nu numai pen
tru stimularea sindicii teoretice, d.»' 
mal ales pentru Întărirea funcțiilor î 
el practlc-apUcaUye. : corespunzător 
cerințelor perfecționării continue a 
societății noastre socialiste. Raporta
tă ia aceste cxlgențo. apariția „Vii- • 
torului social" reprorintâ un moment1 
insamnat ta viata știlnțlflcA Ideolo
gică șl publicistică din țara noastră.

în „Cuvintul Înainte* al primului 
număr, semnat de prof. unlv. Mi
ron Constantinescu, au foet de-: 
flqjtc cu deosebită claritate o- 
blectivele. preocupările sl sarcinile 
revistei ca tribună a actlvllătil t-o- 
cfologice din tara noastră. Or eonslde-! 
rare di: de sumară a primelor două: 
numere apărute ne relevă respecta
rea atentă a „programului" formulat
cu Britain! anaritieL Ceea co’ trebuie 
remarcat Iarăși de la tacenut este
faptul că noua revistă îmbrățișează 
o arie tematică do o mare întindere, 
varietate șl bogăție. A® menționa, in 
acest sens, articolele pe teme teore
tice sl cele bazate pe cercetări de ta-, 
ren asupra unor fenomene caracte-, 
ris’.lcx) realităților contemporane ro-, 
mâncstl. comentariile, rtudillu de de-; 
roografle. sociologia a artei, litera-1 
turii. educației sl tavătămtatulul B.a. 
Aproape că nu există ramură mail 
imaortantă șl mal consistent ilus
trată de cercetările sodologlce Între
prinse In tara noastră care eă nu fie 
reprezentată ta paginile revistei.

Trebuie să remarcăm ca un fapt 
pozitiv publicarea ta revistă, po Un
gă arHcoțale cp lin prin tematică, In 
mod girict do socioJogie, a nume
roasa studii ale unor autori caro șint 
gpedaUșll ta alte : științei în acest 
foi. revista scoate In ! evidență cit 
de Importam cate astăzi să se ape
leze ta punctul de vedere sociologic 
in toate științele sociale si. de ase
menea, ca sociologia, in rlndul el. să 
recepteze cit mai activ, ceea ce ii pot 
oferi celelalte discipline cu caro este 
direct înrudită, sau cu caro «e află 
In legături mal depărtate.

O direcție fundamentală In socio
logia contemporană este abordarea 
prospectivă a iealilătltor. descifrarea 
tendințelor li cerințelor ce sa profi
lează in evoluția socială. Dimensiu
nea Droșpeetlvă, ca sl ‘ tratarea rna; 
tematică a fenomenelor sociala slpt 
Australe In cele două numero prin

spedallsil ................
fol, revista scoate In _ 
de Important este astăzi

(■ " ,

i.'.i:1.:'.' temeinice. Sjxirirca huraflni'ul 
utudlilor de acest fel In viitoarele 
numere va fi, desigur, binevenită. 

Revista Isl aduce, de la aceste pri
me numere., contribuția la striiigerea 
legăturilor dintre cercetarea' soclolo- 
ffică și viața socială. AceastaJ in pri
mul rirsd, prin marele număr] de filu- 
dJLi cuprinse la rubrica ..Cercetări de 
teren", dar nu mai putta prin două 
rubrici care reprezintă o prixlnall- 
tate Intr-o revistă de cocMogio 4i 
anume „Prezentarea ‘sociologică â Ju
dețelor" șl „Din viața socială a co
munelor". Considerăm că ‘ atragerea 
in rlndul colaboratorilor revistei ' a 
dt.mai multi activiști șl, cercetători 
din județe — nu numai din centrele 
universitare — poate contribui la 
impulsionarea cercetării sodoioaice 
pe plan local, la implantarea cit mal 
temeinică a acesteia In realitatea 
economico-soclalh.

Revista găsește o maro audiență 
ta rindurile unor largi categorii de 
cititori, datorită unor rubrici specia
le. cum stal „taiglnlie cititorilor" sau 
cele consacrate prezentării vieții 
științifico Interne Bl Iniemationâle. 
notelor do lectură ei recenziilor, in
terviurilor și declarațiilor, cronld!" 
sociologice, discutării unor creații 
culturalo de rezonantă ete.
i Desigur, la o analiză Mentă, unele* 
din articolele sl studiile jubllcate obt' 
suscita păreri deosebite /nu. rhlp.r 
obiecții ; unele puncte de vedere ex
puse rin', discutabile. Intr-o prezen
tare generală, ca aceasta, nu este 
posibilă o discuție la obiect pe aceste 
probleme. Important este tasă făptui 
că revista oferă un cadra propice 
pentru exprimarea de atitudini, opi
nii și nunele de vedere originale, 
care pot constitui elemente de în
noire a gîndlrii sociologice. Aceasta 
necesită, ta „continuare. or deosebită- 
exigență din partea redacției. Selec
tarea atentă, plină de discemămlnt. 
a articolelor găzduite In paginile 
eale este indispensabilă pentru auto
ritatea șl prestigiul revistei, penlru 
intervenția ei pe deplin autorizată 
in mișcarea Boâoldalcă; in’aprecierea 
progreselor Înregistrate sl a limite
lor existente, ta promovarea a ceea 
ee este contribuție sl direcție efectiv 
valoroasă.

Fiind p brihună do dezbatere crea
toare n problemelor actuale ale so
ciologiei și ele vieții socialo, revista 
reprezintă ,un factor important > tie 
afirmare a concepției marxiste In 
științele sociale, de sporire a contri
buției toeiotoallor ta studierea «1. ta 
cele din urmă, la rezolvarea unor 
problemo practice alo progresului so
cietății noastre so-ctaltate.- . . U.- ■- ■ ..... . ’ 1

ConL imlv. Ion DHAGAN
l'f
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OLTEANU

> edituri de __
) nu va da naștere unor școlii, dc „Albatros”, 
ț conslat&ri asemănă- pe Al Paplllan sau
> l-oare. Nici nu e post- Mircea Dinescu, de

i’ ’•
U ; 10,13, Haplea ; Scurtă Istorie | 
Antologie de filme vechi franceze
— n,M : CINEMATECA (Bala 
Union). '
a Ancheta de Ia hotel Excelsior t 
FLOREASCA — 13,30: 10; N,30.
a 1110 Bravo i GLORIA — 0,35;
13; 10,13; 19.14.
o Marea dragoste I BUZESTT — 
13,33; 13, la grădină — BJJO.
> Felix șl Olllla s FERENTARI — 
13,31; 10.
a Toamna clieyennllor : DACIA — 
0; 1SJ.3; 10; 10,30, VOLGA — 9; 
ia,33: 10; 10,B.
a Goya s DRUMUL SĂRII — 
13.30; 19.
o Treflei MIORIȚA — 18; 1JL33; 
13: 17,31) . M, TOMIS — 0; 11,13; 
13,33: 16; 10,18, la grădină — 33,N. 
o Puterea șl Adevărul s FLACA- 
RA - IS,S); 19.
o Omul orchestră : UNIREA — 
10; IS.1S.
o Pădurea pierduta i UNIREA — 
31,13.
a Taina Sofiei Grusko : MUNCA 

•— 16: is; M.
o Ultimul 
LIRA — ...... ...............
35,W. POPULARI— 16,:
• Silvia : ARTA 
grădină — 35,15.
a Steaua Sudului i PACEA — 
13,« ; 18 ; 34.
a Ctnd se Ivesc zorile ; VITAN — 
13.33: 18.
a Genoveva de Brabant ■ GRA
DINA VITAN - ÎS,15.
o Evadare din Planeta maimuțe
lor 1 CRINGAȘI — 33,33; 17,45; te.
a Inima e un vlitator singuratic i 
FLAMURA — 9; 11,13; 13J5; 10; SI 
10,15; 13,30, CENTRAL — 10; 13,33; 
13; 17,35; 15.15.
a Mary Poppins 1 VIITORUL — 
15,43; 10.
a Pentru cl se Iubesc : RAHOVA
— 15,03: IS; ®.18.
a Preria s COSMOS — 18,35;
17.43; sa.

a Vagabondul s ITOȘIWIl — 10, 
ta grădină — »J3.
e l’olonexa de Oghlnskl 1 I-ARO- 
JlfTT — 13, ÎS: 17,M; 10,ÎA

teatre' „ 1 . . "z F'aa Aventuri la Starea Neagră 
(ambele scrii) : PATRIA — B.K; 
1X45; ULM;DUCUREJȘfn - 0; 
15,13; 17; 09,13, MODERN — 9; 
13,®5; 14; 19,35, la gradină — 23,13. 
a P5 KtJ de leghe sub miri : LU
CEAFĂRUL — SJ4; ti; 10,S0; 18; 
18jS3; 51, FESTIV AI, — 0,43; 11,15; 
13,43; 18,15; 10,45: 11,15, In grădina
— 5’5.15, GRADINA 'JOINA - M.M. 
a Femei ta Msald : ■ACTORIA — 
0; .11,13: 13^52;.10; 18,10; B,W.
© Desculț ■ in parc t SCALA 
0,45; 11; 13.35; 1 18;; , 18,30:
CAPITOL — 9,38 ; 11,43 : .
18.15 ; 18,33 ; 31, ia grădină' 
FAVORIT - 9.15 ; 11.35 : 
w ; 18,15 ; r: ...
LECT —.55.
• Prințul natala : TIMPURI NOI
— 0—35.15 In «mâncare..
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Adio, domnule Chips ! 1 DOINA 

: - 11,15; 14,15; 17,16; - 58,15.
o 13 fete; ț! un marinar : LUMINA 
- 9; 11.15;'13,53; 18:18.15; M,M.

" CIULEȘTI — 15,38; ÎS:
o Robin Hood s FEROVIAR — 

' iW;: 10,45i 13.15; 15,43: 18,15: M,43, 
EXCELSIOR — 9; 11.13; 10.33; 18; 
18,13; 53,43. MELODIA — 0; 11,15; 
H,W; 10; 18,39; 89.43.
o Asta-searl dansăm ta familie i 
BUCEGI — 15,45; 10; 83.1.5, ta gră
dină - S3,13, PROGRESUL - 15,30:, 
18; 53,15.
a Doamna șl vagabondul ■ GHI
CITA — 0; 1.1,15; 13.SJ-. 18; 18.15; 
83,35, AURORA — 9; 11,15; 13,39; 18; 
18.15, ta grădină - S3.1S.
a Adorabile ?I mincinoase rr 10; 
18; 14, In noaptea de Anul Nou —

I'
•21

n

!;
i'

31. 
u ; 
■fM, 

- P.15 ; 11.09 : 13.45 :
■3,3.3, GRADINA SE-

A

j i.

damtefliu eunoscot s
I5.S0; 1$, la grădini — 

.23: 11: so.is.
— 15,39: 18, La

a Filarmonica de stat „George 
Enescu” (la Ateneul romfln) : 
Concert simfonic. Dirijor 1 Mlreea 
Cri sirs cu. Solist : Mllial Consianll- 
nescu — W.
• Opera romfină : Trubadurul — 
1D.S5.
a Teatrul de operetă 1 Se mărita 
tetele — 13,35.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
K'.nîn" (salo Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — M.
• Teatrul „Luda Slurdza Bu- 
lăndra" (sala din M. Mciiliu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierduta — 
M; (sala din e:r. Alex. Sabla) : 
Vicarul — N.
o Teatrul Mic : Plxlca «Albatlcă — 
19,». • 0_
a Teatrul „C. I. Nottara”. (sala 
Magheru) : Omul care— — ls.îa; 
(■ala Si-adlo) : Gaițele — E8.
a Teatrul Ciulești : Geamandura 
— 10.38.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn in — 
31^0; (sala din str. Academici) t 
Băl șl IiAlârăi - 17.

S Teatral de rcvLstă ți comedie 
on Vaslleîcu" : Ctnd revolverele 
c — 1®,M; (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Floare de cactus — 

10; (la Arenele romane) : Bucu- 
rcțll-varlctft — M.
a Circul „Ducureștl" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Mos
cova — 18; J0.3S. i

A
V

LIU DE VOINȚA
(Urmare din pag. I) 
de exercifla pimnartic 
de anvergură fi rezis
tență, de sport com
plet fi (v-aii gindit 
oare ?) un fel de ’a 
protesta, da a da ca 
tifla exploziei agre
sive a maținlsmului 
care II moleșește pe 
om, li dă lingoarea u- 
nor comodltlltl inu-

Sportul cu pe
dale astfel conceput 
ara un pronunfat rol 
educalio, decine tiare 
polemică, dizoM pre
judecăți, fortifică vo
cații, najle caracte
re. Comuna ere doufl 
mii de locuitori fl pof
te o mle . de bteteleiâ. 
Dazcdlu! n-a avut da
cii td speculeze sceas- 
td stare favorabilă, fi 
ps negindite, micii ex- 
curfionrili pe bicicletă 
au devenit prizonierii

Iile.

s

ps

propriei lor curiozi
tăți ; se ivea prilejul 
ca ftiințele naturii ji 
geografia să poată fi 
pipăite pe viu, eveni
mentele de- istorie a 
patriei puteau fi loca
lizate In îjrațiu, mo
numentele aa civili
zația fl culturd rpmd- 
•paascd puteau fl tri- 
zionate la ele acasă, 
flora ji fauna, micile 
ți marile curiozități, 
bătăliile voievodale, 
vetrele dc civilizație 
dacică, matca durilor 
fl depresiunile țării, 
munții »i destinul 
nou al orașelor 
dispar din Înțepe
nirea paginii de 
carte, devin realități 
fămiliarc, frecventate 
tntr-o liber consim- 
țiW comuniune cu na
tura. Călătoriile prin 
Europa adaugă mereu 
noi fațeta acestei avu-

ții a c:ir.<M;Ierii, unice 
la această virstd și de 
neuitat.

întrebarea cade fi
resc: dim reușesc ni/r 
te copii firavi acest 
incredibil aproape ma
raton ?/ Pregătindur 
se metodic, cu rigoare 
ftilnji/icd : fac aler
gări In forjă, box, că- 
fdrdri, handbal, e- 
xsTCiții de perspica
citate, fotbal, studiu 
tstorico-gcograflc, c- 
ramene de circulația 
intemalională, mar
șuri pe ploaie fi frig, 
Invafa fraze uzuale In 
toate limbile da care 
se lovesc direct, dorm 
ta stil pelegrin („ne 
învelim cu cerul'), de
prind ocupații pe care 
le presupune viața ta 
carapand — mețanic, 
corespondent de presă, 
poșta}, bucătar, con-

tabil, pașnic fi nu mai 
jtiu ce.

„Cine ești, wăflto- 
riile ?B. fl întreb men
tal ori de dte ori I! 
cdd la fată. Dascălul 
se Invelețțe cu tăce
rea și simplitatea care 
li sed bine, ca nWe 
prea frumoase hla
mide. H dau adtnclme 
ii noblefe. E scund, 
îndesat, noduros, bine 
legat in mujc/il, ochi 
cu lumină intensă, 
verde-otellc, figură 
uscăliv-lemnoată, mar
cată de austeritate ji 
decisiune. Tatuaj io- 
lemn, un sigiliu de 
voin/ă este obrazul 
lui cu multd expresie. 
Deviza lui Fejdr Aca-, 
(iu : nimic nu-i im
posibil, trebuie doar

de
rd erei. Eitc un 
care arc un stil 
viață-

Intr-o scrisoare iii-

tnstâ de aurind, per
sonajul meu imi 
comunică, prinire al
tele : „In curtea sco
lii am construit o 
masă de baton armat 
(tenis de masă) fi un 
teren de badming- 
ton. Nici una, nici al
ta nu se mai află In 
județul Cocasna. Ls 
5 aprilie au venit să 
le vadd tofi profeso
rii de educație fizică 
din județ, dnd am 
deschis șl expoziția 
care poartă denumi
rea „Zece ani de pe- 
dnlare”. Am uitat să 
spun: badmingtonul
se poate jaca ji 
nocturnii la noi“.

Plnă una alta, 
trebui să mă uit 
tr-un dicționar să 
ce-i aia 
ton“.

foi

ea 
tn-

„badminp-
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minime de cocs

inventat la Timișoara

pus în funcțiune la București, va fi

folosit pe scară largă în industrie

S-a caicuint lumea

Elena MĂNTU

șl va trebui 
in conUnua-

Henri Coandă :

sporirea producției 
tone po an. 

lumina indicațiilor 
do

ceanul Mondial deține u- 
rlașa cantitate de circa 
1'370- mllȘoâna km’. Nu este

Seta de procedee Ieftine do 
desalinizare, de filtre si 
membrane, cu" mare putere 
de reținere a particulelor 
de jăriiri. Aceste aupeese 
nu Împiedică găsirea șl a al
tor soluții economice. Prof. 
Markov (U.R.S.S.) si altl 
doi specialiști, americani,

Prof. dr. ing. Gherman Drâghici
de la Universitatea' din Brașov

expesirnenlale supllman- 
privlnd mecanismul dp

soluții de porfecltoM- 
re. In continuare, a 
acestui reușit bisturiu 
pentru metale.

si inoxidabile.' a cu
prului. aluminiului fi 
a altor materiale 
groalsni plnă la 

Pierderile

Cumularea eforturilor

. j nu va 
acoperi nevoile 
Înde ale In- 

agriculturil ci

specialiștilor din 
întreagă a dus’la o, cu
noaștere mai exactă a re- 
zorvalor si posibilităților do 
a 1" folos*- Si astfel s-a 
putut slabii! ca. in mod 
paradoxal. deși avertis
mentele uneori panicarde 
ale specialiștilor Tfnt In-

Oțel de înalta calitate? 
Da I Dar și cu consumuri

au 
măsuri 
acțiunii 
asimilarea de piese 
schimb care, plnâ In . pre
zent. erau Importate. De 
asemenea, aș mal menționa 
șl alte acțiuni eficiente oara 
s-au încetățenit la Hune
doara, așa cum dnt măsu
rile privind reducerea con
sumului specific de cocs, 
gospodărirea Judicioasă a 
metalului in fluxul de pro

le șl, In special. In ole- 
și laminoare, .îrabună- 

calliățll produselor 
‘ lei do

(Campbell sl Wececa) văd in 
aisberguri soluția cea mai 
oconomică pentru ’ alimen
tarea cu apă dulce a Aus
traliei, dc exemplu. Po” 
baza unui experiment s-a 
demonstrat că cheltuielile 
ar fi de 80 de ori mal 
mici dw.it cele cerute de 
desalinizarea aceluiași vqj, 
him do apfi.. Si In această 
direcție rezervele stat im
presionante, calotele «'-■>- 
ciulo >1 ghețurile zonelor

răspunzător sarcinilor stabi
lite !n acest domeniu do 
conducerea de partid.

lemotate, pămlntul deține 
rezerve uriașe do apă. u- 
irolo necunoscute plnă a- 
cum. Numai folosirea inte
grală a apel provenită din 
precipitații ar putea duce 
la , rezolvarea probleme! 
Unind cont că. in prezent, 
omenirea folosește abia 
circa S.6 la sută din aceas
ta. Sl există tacă, de pe a- 
cum. premise pentru pune
rea In aplicare a unei ase
menea cotați!, deocamda-

decl de mirare că specia
liștii din lumea Întreagă 
și-au îndreptat atenția spre 
apă de mare — resursă, ne
secată <ie obținere a epal 
potabile, iîn prezent, proce
deele de , desalinizare' sini 
încă ‘ destul de costisitoare, 
dar prognoza. In această dl-; 
recț!e prevede că. inceptad 
din 1C73. Terra va bene-

ffil*. 
lățirea calliățll prod 
Îndeosebi a producții 
taijslnate.

Cu toate rezultatele buna 
obținute, trebuie să arălăm. 
că există Încă numeroase 
rezerve ce nu au fost Încă 
valorificate, cu deosebire. 
In domeniul utilizării mal 
depline a capacităților de 
producție, al aplicării tch- 
noloi ’
nerai

iKllior moderne, In ge- 
tl, în probleme de pro

gres tehnic. Sini direcții in 
caro cele posta 1 (Sțffl de ca
dre lehnlco-lnglnereșll, care 
Iși desfășoară activitatea in 
sectoarele de producție șl 
dc concepție ale combina
tului htmedorean;î1vbrtcăi'i 
să-și aduțăjiContribuțSa-

Ing. Troian Gheorghifâ
Combmalul siderurgic Hunedoara

In canale hidrostatice se încearcă 
machetele unor nave construite

__ _ __ __ că pentru 
obțlnereft unei tone de griu 
este nevoie de 2&0 torte 
de apă ; pentru fabrica
rea unei tone de hîrlta 
&e consumă 270 tone de 
apă. tar' pentru o tonă do 
niche':. 1400 tone de apă. 
Urbanizarea iți cere și ea 
..’.linul* : în unele țări, 
consumul de apă pe cap 
do locuitor este de circa 
100 litri po zl, In altele a- 
Junglad In rantitătl de 00 
de ori mai mari. Specialiști 
ni Institutului do geografie 
al Academiei de Silințe-’ a 
U.R.SJ8. au calculat că, 
peste 30 de ani, debitul 
durilor de po glob 
mal putea ®------ "
mereu cresc!: 
dustriel. i.; 
populației.

Va putea fl evitată „cri
za de- apă” a Terrel ? ' In
tr-un efort comun, so în
tocmesc .hărți de progno
ză. se caută soluții econo
mico do obținere a apoi po
tabila din cea de mare, se 
organizează.- in cadrul de
ceniului ț hidrologic Inter
național, acțiuni menite* să 
asigure generației de inli
ne tuta din cele mal Im
portante, resurse ale vie
ții In cadrul acțiunii Ini
țiate do UNESCO, sub de- 
numlre.1 „Deceniul Hidro
logic Internațional1" (1935— 
1074). g-hu stabilit progra
me de cooperare interna
țională, . la care' îsi aduc 
contribuția șl specialiști ro- 
mănl de Înaltă calificare, 
Bcordlndu-sc asistentă teh
nică- d sprijin unor țări In 
cura do dezvoltare.

cum și prin zone cu ghețuri (in 
urma unui ipârgâtar do ghea
ța). Viteza de navigație* — ce 
aproape 16 noduri, fiind ast
fel cep mai, rapidâ navâ con
struita-In }ara noastră ; ea are 
o autonomie In navigație dq 
8 0'00 mile marino) putinei st rd - 
b-aîe distanta România-Ameri- 
ca Laiinâ fârânici o acostare.

Proiectata jn întregime de 
ICEPRONAV-Galaji, nava dis
pune do magazii și instalații 
moderne cu încărcare, încdpo- 
rila de serviciu și sanitaro fiind 
prevăzuta cu instalații do ven
tilație artificiala și instalații de 
aer condiționat.

Foto : M. Cioc

fost Hindis in trei 
locuri diferite. ba 
chiar In patru ctacă-1 
fiocolim sl Po proîcc- 1 
tanțli noștri, care au 
elaborat proiectul de 
execuție.

— Deduc din ce 
ml-ați «pus că Plnâ In 
omologarea prototipu
lui ați trecut sl prin 
momente critice. Adrian IOAre

lațlel sanguine periferice șl 
ea nu a mal fost deserM pînă 
neum de alțl cercetători. Tot
odată, prin descoperirea acestui 
mecanism a devenit » explicabilă 
șl ămpresionanta revenăbijltate 
a acestui tip de Insuficiență 
cardiacă (de exemplu. Insufi
ciența cardiacă din fistula ar- 
teriovenoasfi se reduce aproape 
instantaneu, o dată cu închiderea 
chlrurgJeală a ft slute!) și face 
posibilă o terapie corectoare 
preoperatorie eficace (perfuzii 
cu rotații conținlnd laciai). In 
condițiile In care gradul Insufi
cienței cardiace pune semne do 
Întrebare aaunra oportunității 
unei intervenții chirurgicale mai 
ample.

de profile fine șl mijlocii: 
ca urmare, s-a mărit iitnpuJ 
efectiv de laminare prin 
reducerea numărului de 
schimbări de cilindri ?i 

■profile, obținindu-sa econo
mii de peste 500 mii de lef, 
pa an. In vederea Îmbună
tățirii calității reparațiilor 
la agregate, asigurării teh- 
nlco-materlale a acestora, 
au fost luate o serie de mă
suri de către cadrele noas
tre de concepție, șl din pro
ducție. Astfel, s-a extins 
folosirea grefelor rețea, fapt 
ce a determinat realizarea 
unor programe optimizate 
de reparații la taminoareJe 
blaming l 300 șl semifabri
cate. ceea ce a avut ca 
efect scurtarea duratei da 
execuție, Îmbunătățirea cali
tății’ șl " 
cu 5 000

. In
conducerii superioare 
partid, cadrele noastre dc 
concepție și din producție 

întreprins, o serie do 
pentru extinderea 
de autoutltare șl 

de piese da

ire a ‘resurselor dc 
apă, ce urmează a fl pus 
in aplicare In următorii 3 
ani cu sprijinii! UNESCO 
și P.N.țJ.D. (Programul 
Națiunilor Unita pentru 
Dezvoltare) șl care vizea
ză 10 la sulă din supra
fața totală a Sahnrel — 
precizează gaplăminalul 
..Jeune Afrique”. — va oer- 
mlto crearea de noi plan
tații do palmieri: 6MO hn 
pînă tn anul 1BS0. Princi
palul obstacol In calea

terestre reprezentând cir
ca 20 milioane:' km3. . Dr. 
John Isaacs, din Califor
nia. â . calculat că un bloc 
de gheață lung 'de 20 km, 
lat de jumătate kilometru 
și gros de M m (cu toată 
pierderea po caro ar su- 
ferl-o, fn timpul transpor- 
tuU{ dlh Antafctica plnfl 
in California) ar furniza un 
billon de metri cub! de 
apă dulce, coca ce or pu
tea asigura apa potabilă 
pentru o 'lună celor 2 mi
lioane și jumătate* de lo
cuitori ai orașului Loa An
geles. ■ ■ 1

Rezolvarea problemei Sa- 
hare! nu consta In lipsa cje 
apă. aprecia' Comitetul con
sultativ ■ al proiectului .da 
studiu a resurselor do apă 
din Sahara de nord întru
nit la Tunis — ci costul 
ixmpărll și- al SSaxptoâtăS 
rii el. In adevăr. In urma 
cercetflrilpr efectuata In 
nordul Saharal pe terito
riul Algeriei șl Tunisului, 
specialiștii apreciază că’lri 
această zonă sub nisipuri 
se află o rezervă do circa 
13 miliarde mc de apă. 
Proiectul de studiu sl va
lorificai 
apă, ce

eficacitatea crește

tone de oțel fn anul 1971 ; 
aceasta constituie, do fapt, 
surse principală pentru 
realizarea sporului de pro
ducție dc peste SCO mii tone, 
care urmează a fl realizat 
pînă la finele actualului 
cincinal-

Do mare eficacitate este 
și utilizarea cărbunilor de 
la mina Bărbătenl In pro
ducția de cocs — fără n 
afecta calitatea cocsului, 
ceea ce a lărgit baza de 
materii prime Indigene ca 
circa 70 mH de tone pe an. 
Realizarea unei instalații 
experimentale de insuflare 
a păcurel șl a oxigenului 
din furnale a dus la creș
terea producilvliățli .muncii 
cu circa 80 la sulă și I* rc- 
duebrea consumului de 
cocs cn-15 kg- tonă. Antrc-.ri. 
nnreri : Thireguhil căicctlv 
în lucrările ’ pentru unlforvni 
mlzareti'*3 semifabricatelor ’ 
priză fo’mlte |n liniile finl- 
eoare a permis aplicarea a- 
cestel soluții la laminorul

Ciad calculatoml este dus

Ca Înseamnă inteligență 
tehnică ? înseamnă a fi 
capabil să transformi o 
materie primă într-un pro
dus cu o valoare dc 10—20 
șl chiar o sulă de ori mai 
mare ; Înseamnă să exporțl 
nave, in loc de fol de ta
blă, insanmnă să produci 
din plante dq poirumb zed 
de subproduse (do ta va
riate sortimente de pani
ficație, plnă 1a alcool, fur
furol s.a.) șl nu să te o- 
prny.l la consumul do boa
be sub formă de ailment. 
Slntem un popor harnic, 
dor țara noastră este mică, 
Conducătorul nostru de 
stat șl de partid, tovarășul 
Nieolac Ceaușescu, vorbea 
de creșterea venitului na
țional po un locuitor. Este 
un imperativ realizabil, 
dur pentru aceasta, noi, 
inginerii, tehnicienii- șl 
muncitorii, trebuie să " ac
ționăm in așa fel Incit 
fiecare produs să cuprin
dă, intr-un volum cit mai 
mie, o cantliale cit mai 
mare do gîndire, de con
cepție tchnlco-știlnțlfleă, 
de muncă complexă. Sfi 
ne Îndreptăm spre ocale 
domenii care ne permit n- 
semenea performante. Ca 
să dau un exemplu, din 
domeniul in care am lucrat 
aproape o viață, aș spună 
că. țn Ioc să vindem alu
miniu cn un preț redus 
foaia, ar fi blno să fabric 
câni avioane, care fără În
doială necesita un mare vo
lum de concepție, dar’duca 
la creșterea valorii produ
sului do citeva sute de ori., 
Nu văd, în concretizarea 
neesttej exemplu, nici opio-- 
dlcă. Țara noastră 87a1 ’nu
mărat ^printre pioniprii a- 
vtațloî': Aurel vlaieu, Tra
ian Vuia slnt nume cunos
cute in lumea întreagă. A- 
vem o bună tradiție In a-

Po un asemenea canal a plu
tit, nu de mult, și macheta rea
lizării celei mai recente a con
structorilor de nave gălâjeni — 
cargoul de 7 500 idw, ce p-oar- 
td numele județului Dolj. El re
prezintă o nouă' premieră ro
mânească In acest domeniu. 
„Cartea de vizită* ? Nava are 
destinași mulliple: poate irans- 
poria mărfuri generale dispuse 
in vrac, cit și utilaje in maga
zii speciale, cherestea sau pro
duse conteinerizate. Ea Întruneș
te caracteristici tehnice superi
oare, raionul de navigație fiind 
practic nelimitat j poate navi
ga in zone cu clima temperată, 
trece prin zona tropicală, pro-

— „Așa este. La pri
mele Încercări au ieșit 

cu ta iveală niște feno-
23 mene neprevăzute Ne

nun. llicrderllc de cam împolmoltserăm.
material sini minime, cum se ejninc. și eu 

l-a cucerit din tar suprafețele caro personal nlmtearn că 
rezultă — net superi- ml se Înmoaie 
oare ca netezime ce
lor obținute In cazul 
debitării prin alto 
procedee. Asimilarea

Prin cercetări ale Laboratoru
lui de patologie experimentală, 
transplantare de organe ai Inves
tigații clinice speciale al Sp'.ta-, 
lulul’ clinic Fundeni din Bucu
rești s-a urmărit obținerea do 
date 
tare. ..
producere a Lnsuficiențel car
diace (apăruta la bolnavi cu 
anumita tulburări ale circu
lației sanguine periferice), lte- 
zultateJe obținute anterior de
monstraseră că mecanismul de 
producere a acestei maladii 
constă.în privarea mușchiului 
cardiac de una din substanțele' 
consumate preferențial —’acidul 
lactic, furniza* In mod normal 
dc mușchiul scheletic. In condi
ții patoJogJce — cum cele 
de mal sus — mușchiul sche
letic devine, din furnizor, consu
mator de acid tacite, prlvital 
astfel mușchiul cardiac do sub- 
Blra'ul său metabolic cel mal e- 
cocTomlc. Dalele recente aduc noi 
argumente in sprijinul acestui 
ntejcajiism do producere a in- 
eiiȘciȘahțef cardiace, denumit 
„SnsuCci.epțâ miochrilică ' prin 
prfvs®iihe-j do'^sibstrat riurtabo- 
iic,;. Tulburarea metabolică sem
nalată pare a fi specifică 
bolilor menționata ale dreu-

Dhpozltlvul de foca
li rare a Jetului de 
plasmă, creat si bre
vetat cu diva timp In 
urmă de inginerul tl- 
mișorean Alexandru 
Vas. 7.
capul locului pe con
structorii do utilaje de 
sudură de ta între
prinderea „Electroteh
nica” din Capitală. .

Cine să proiecteze lui in fabrleaUa per- 
însă o asemertea ma- mite renunțarea ta 
șină, caro să valorifice importul de asemenea 
invenția respectivă ? Instalații do care, pe 
S-a apelat la Insritu- măsura dezvoltării lor 
tul de cercetări sl pro- vertiginoase, at.lt san- 
iectari electrotehnice tic re le navale, -cit șl
— care a «dullonat cu 
promptitudine pro
blema sursei de ener
gie — șl ta Institutul 
do cercetări tehnologi
ce pentru construcția 
de mașini — care, cu 
aceeași solicitudine, a 
conceput partea do 
comandă si automatul 
de tăiere. Do aici în
colo. do construcția 
Instalației dc t&iere cu 
Jet dc plasmă -f.T.f.- 
55", astăzi una dintre 
cele mal recente reali
zări do prestigiu ale 
industriei noastre c- 
lectrotehnlce, s-au o- 
cupat exclusiv ini
moșii jfpoctalisU de ta 
„Electrotehnica" din 
Ca pi tata.

Noul produs — un 
utilaj automatizat de 
marc performanță, ta 
nivelai tehnicii mon
diale, realizat în in- 
treelme in tară sl 
destinat șantierelor 
navale, uzinelor pro
ducătoare de uti
laje chimice, cazane 
șl. în ffeneral. de con
strucții metalice grele
— servește ta tăierea' 
rapidă, cu ajutorul a- 
nor gaze aduse ta 
temperaturi foarte 
înalta si concentrata 
pe o suprafață ex
trem de mică, a oțe
lurilor carbon, altale

ge
nunchii. de.sl nu exe
cuția era de vină. 
Dină ia urmă am reu
șit pentru că fle
care avea încredere 
în celălalt sl pentru 
că nimeni nu s-3 
mai gîndlt o vreme de- 
cit cum să ducem 
treaba începută La ban. 
sfîrșit : și Inglnnrul- 
șef, și Inginerii Stan
ței și Irimescu. si oa
menii mei din secție.

La „Electrotehnica" 
abia s-a produs ..'ie
rta zero” a noii in
stalații do tăiere cu 
ptasmă, La Centrul do 
sudură șl încercări la 
oboseală din Timișoa
ra, unde Iș! desfășoa
ră tn prezent activita
tea dr. Ing. Alexan
dru Vas. au si în
ceput însă lucrările do 
perfecționare n pa
tentului original, do 
realizare a unul alt 
cap da tăiere, cu per
formante superioare. 
Impresionați do tena
citatea șl priceperea 
entuziaștilor realiza
tori bucureștenl &1 
modernei InstoiatU de 
tăiere cu Jet de plas
mă „LT.P.-53”. oame
nii' de știință timișo
reni le vor pune, deci, 
Jn aurind, ta dispozi
ție. In semn de apre
ciere șl din dorința de 
a permanentiza co
laborarea atlț de fruc
tuoasă de pînă acum.
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Sarcinile colectivului* de* 
sldcrurglștl hunedorenl pen
tru acest '.- an șl In viitor 
prevăd creșterea producției 
de oțel șl; în special, a 
producției oțclnrilor aliate, 
in ca’drul acestor sarcini, aș 
aminti asimilarea plaiurilor 
pentru autoturismul „Da
cia", autocamionul „Ro- 
mana, pentru cazane do 
mare* capacitate, oțeluri 
Inoxidabile șl rezistente la 
coroziune , atmosferică. ș.a., 
precum șl noi llpodlmen- 
slunl'de laminate.

Fără Lndolală, asemenea 
sarcini vor fl îndeplinite 
numai prin efortul comun 
al '.peelallșliloi noștri din 
producție șl cercetare. $1 
există premise pentru atin
gerea' unor, asemenea obiec
tive.," De ;pildă. ,!n sectorul 
djelăril, eercelătofll noștri 
nu i contribuit, ta definlti- 
vaffei' 'tehnologiei de ln- 
ssuflnro a oxigenului cu de
bit sporit, ceea ce a dus 1a 
p crcjrtero de peste 53 mii

nor, probleme admlnlstra- 
tlv-cbdtablle. Folosirea cal
culatoarelor va trebui s& 
se exilndă insă șl Ia rezol
varea unor probleme cu ca
racter' tehnologic .șl de 
proiectare, respectiv de con- 
ceplle. Aceasta deoarece 
ele ne dau posibilitatea să 
luăm In considerație un 
număr foarte mare de pa
rametri — respectiv, de 
factori cu caracter variabil 
—- lucru care prin metode
le clasice de calcul este 
foarte dificil șl. uneori, 
chiar ncreallzablL

Catedra de tehnologia 
cotisirucțiilor de mașini a 
Unlvensității din Brașov șe.i 
ocupă, do dțlva tini, de 
calcului regimurilor ' opti
ma de așchiere șl do calcu
lul loturilor optime do 
plase lansate In fabricație. 

. UtiUzlnd calculatorul elec
tronic Felix C-236. pentru 
calculul regimului erano- 
mlc optim de așehlero la 
prcfucrarea punții din spa
te: n autocamioanelor pe un 
a’.nrng carusel, la o singu
ră operație’'s-a obținut 'o 
economie antecalculată de 
8 000 lei pe bucată, tar pen
tru toate operațillo circa 
20 003 lei pe bucală. Dacă 
ținem seamit de faptul că, 
inlrto Întreprindere de 
construcții de mașini exis
tă zeci de mii de piese cu 
un număr de 10—20 opera
ții, rezultă dar cit de mari 
pot fl economiile care se 
realizează numai ta nlvelui 
miei ■, sln'fjure Întreprinderi. 
EvkSe:îî; la nivel (republican, 
acosta economii însumează 
milioane și milioane de 
ici- ,

tă aflate in fază de pro
iect. $1 celotalîe resurse 
Înregistrează cifre lmpre- 
filonante : hidrologii au cal
culat că riurlle sl tacurile 
din lume conțin’ J milioa
ne km3 de apă ; rezervele 
de apă subterană reprezin
tă IOT milioane km5, tar O-

în etapa actuală, a ex
tinderii calculatoarelor e- 
lecironlc® In Întreprinderi 
șl centrale teritoriale de 
calcul electronic, si nt nece
sare optimizarea cu aju
torul acestora a procesu
lui de producție, cunoaș
terea evoluției prețului de 
cost ai produselor, a dina
micii productiyltăyi muncii. 
Urmărirea îndeaproape a 
tuturor indicatorilor, cu a- 
jutorul echipamentelor mo
derne- de calcul, contribuie 
1a îmbunătățirea acestora 
șl- la realizarea unor im
portante economii. Astfel, 
ta F.SÎ.U.A. din București, 
prjn controlul «locuri to: cu 
ajutorul calculatorului e- 
Jcctronlc ipM-3®0. s-au rea
lizat ecorxMnll de circa 
KXJCCO lei anual, realizln- 
du-te, Jn aceiași timp. "6 
reducere fiuhslanțlota a 
Blocurilor ffupranoratailve. 
Uzina „Unirea" din Cluj, 
folosind calculatorul! .Fe
lix C-25S la problema ma- 
tdrUlor prime șl materia
lelor, a obținut o creștere 
a- productivitățiimurirU^ca ’ 
15 ia sută. 81 ta Uzina me
canică din, Sibiu, prin lm- ' 
bunătățlrea sistemului in
formațional la secția mon
taj fi-a Înregistrat o efi
ciență economică de 
318 WM lei pe an, ca urma
re a creșterii productivi
tății munclL

Acestea slht exemple ca
re ne demonstrează. in 
mod<«mvLngător. că aco
lo unde iși face loc progre? 
sui tehâle efectele econo- 
mlce nil Intlrzle sfi. se ara
te. Plnă acum.' calculatoa
rele au fost utilizate mal 
mult pentru rezolvarea u-

DATE NOI ASUPRA 
INSUFICIENȚEI 

CARDIACE

dezvoltării unor astfel de 
culturi «sie insă nu a'tlt 
lipsa de apă. cit costul 
pompajelor șl al exploată
rii apei. Ca o precizare, a- 
eeca'il revistă Informează 
că cele 53 de foraje pre-’ 
văzute pentru Alger nece- 
șilă o Investiție ‘ de circa 
38 milioane dinari alge
rieni . pe an. Cu toate a- 
ceștea, Tunisia are în ve
dere realizarea a 30 do fo
raje caro II vor nermite 

.’extinderea plantațiilor de 
palmieri po 7 3OT hectare. 
81 pentru că desalinizarea, 
în prezent, mal ridică li
nele probleme do ordin e- 

’conomlc, spoctalișill se în
dreaptă cpresoluții mal 
ieftine.

Un succes recent a fost 
obținut de oameni de silin
ță din India care au reu
șii «ă cultive pe dune do 
ntalp'diferite cereale șl le
gume. Reușita ,se . datoreis- 
te faptului că au- făcut In- 
Gftmlnțărilc fn perfoâdâ 
ploilor de primăvară, plan
tata avLnd. deci, ta dis
poziție apă dulce ta în
ceputul perioadei de vege
tație, mal tirzlu fiind iri
gate jurnal cu apă sărată 
luată din mare. Pentru In-, 
dta, aceasta ar Însemna 
circa 10 milioane ha tere
nuri nisipoase redate agri
culturii. cc' s-ar‘putea sol-, 
cta cit citeva milioane tone 
cereale pc an. Este o so
luție ■ promițătoare Sl pen
tru alte mari zone aride ca 

D șl pentru regiunile cu apa 
subterane cărate.

INSTITUTUL DE PROSPECȚIUNI GEOLOGICE DIN BUCUREȘTI. Se cteier- 
mind „vlrsîo* obiolutâ a unor roci mineraliere

„Orizont tehnic “72“ se intitu
lează sis 1 ia de manifestări Iniția
tă, nu de mult timp, In Județul 
Suceava. Simpozioanele, expune
rile, schimburile do experiența, 
sesiunile de comunicări, dezba
terile tematico caro au avut.Ide. 
cu acest prilej au abordat. Intre 
altele, probleme privind fotei-' 
rea mijloacelor moderne de pre
lucrare a Informațiilor, mel<x'te 
cîKfȘpte de. expSoagrc, pjăpa?

pregătirii- 
profil anale a cadrelor, fa1, gura ti
ja In alimentarea cu energie 
electrică ș.a.
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Pani DIACONESCU

I. CIOARA

BAIE ÎN SEZONUL RECE

POPULAȚIA CREȘTE,
MEREU

STRUNG CU LASER

CENTRALE NUCLEARE
FLOTANTE

ELECTROANESTEZIE ?

pă, cu câ vrei 
-Reodată, mă

ilofl : In timpul Iernii tre- 
o pereche acolo, lingă

au, de obicei

torlULfoJ
de minute In 1/100) secunde, 
asemenea, costulopera'.lel este;In
comparabil' mal redus, nemalfilnd 
nevoie de folosi rea perfora l oarelor 
scumpe cu diamant șl nici a pra
fului de diamant. ■

Rudi MAȘI.OWSKI 
publicist vest-german

——,, — g Hx.-p 4,i«feajL 11

<•“. optimism, liniște 
Alfonso arată ca un

©opu
nă t

cu Lnsusl’țrlurtuL Tot astfel cum. 
am’ nulei" spune, "ErfurtuL Împreună 
cu celelalte două Importante centre 

data

mărturiilor 
de benzi de 
a suta da

I i,:

• -w—ww», - -JSP-â
care dormim Intr-o glitalrlle... O dală 
Jti două, trei zile vine doctorul si eu 
muncesc yj " -_•»
mente !■

^Condițiile

corurtd, oțel .
Timpul de perforare a găurilor cu 
adinclme de 1 mm-In materialele 
greu de perforat a fost scurtat, da
torită folosirii ’laserului, de la 20".....

unul recensămlnt efectuat 
de Office Naționale d'Em- 
mlgrallon, s-a făcut cu
noscut la Paris că in 
Franța trăiesc peste o ju
mătate de milion de por
tughezi. In majoritate 
fără a avea nici pașaport, 
nld dreptul de ședere in 
tară, Caetano a liberalizat 
Intrutitva emigrările. Re
zultatul : In 11770. peste 
l®0 COO de portughezi au 
plecat în străinătate. In 
cursul anului trecut fie n- 
predază că numărul ce
lor care au părăsit tara 
se ridică la 209 COO.

Nu de mult, cu prile
jul unul recensămint al 
populației, o-a constatat

Autoareîe au investigat timp de mal 
mulțl ani existența locuitorilor unul 
bidonvli din Nariterre, localitate li
mitrofă Parisului. O primă observa
ție : populația acestei adunături de 
barăci insalubre a formală din mun
citori imigranți șl famULUe lor. 
(Printre ci nu se află nici șomeri, 
ti tel vagabonzi, ' ' 
doua observație 
metri despart 
vitrinele de p

undeva, șl mă lncalț cu pantofii cu
rai, 1.

— Cumnală-mea locuiește In oraș 
și din cauza noroiului nld nu vine să 
mă vndă_.“.

Așadar, locuitorii bîdonvlluiul sini 
confruntați zi șl noapte, aidoma oa
menilor din societatea primitivă, cu 
cele patru elemente primordiale : 
aerul, apa, focul șl plnilnlul. Lipsa 
spațiului. a apel, a electricității, a 
Instalațiilor de igienă elementară re
duce condițiile de viață — mal co
rect de existență — la un nivel sub-

•) Monique Hervo, Marle-Angc 
Charras : .‘.BldonvUles" ; Editura 
Franțolo Maspcro, Paria.

„DE VÎNZARE

wlna. K P._______ _ ________
funcțiune primul strung cu laser 
pentru materialele greu dat prelu
crat.- Perforatorul cu laser — a- 
ceasta este denumirea tehnică a 
Instalației — a fost construit 1 in 
cadrul Institutului de oșchlere a 
metalelor din Cracovia, in colabo
rare cu Academia tehnică mili
tară șl cu Laboratorul central, de 
optică., ,

Perforarea cu laser poate fl fo
losită ta tăierea și efectuarea ori
ficiilor In materiale.dure: diamant, 
corund. oțel pentru sade etc.

luminări, 
metri pătrațl ? I

Bldonvilul nu are străzi, barăcile nu 
au, numere,. Din acest motiv locatarii 
dau adresa unul negustor din împre
jurimi șl astfel se Intlmplă ca un 
brutar sau măcelar să primească scri- 

;■ > r . i j

cu surprindere că. In 
comparație cu ultimul re- 
censămînt (19110). In mal 
multe zone ale tării 
populația a scăzut eu 10 
la sută. Doar Lisabona 
și Porto, datorită fugii 
populației de la tară spre 
oraș, aveau mal multi lo
cuitori declt acum 10 ani. 
Și pentru guvern, rezulta-

i Consecințele unor astfel de condi
ții de existență sini previzibile. „In
tr-un pat dorm cite trei copil,înghe- 
sulți ea ear dalele, șl din prici na aceas
tă' sini mereu beipavLslntem

Sferele ușoare din material plas
tic umplute cu aer Joacă in cazul 
de față rolul unor „termostato®. 
Ele se folosesc pentru menținerea, 
in plină Iarnă, a unei tempera
turi ridicate a apel in bazinele de 
Înot descoperite. La un metru pă
trat de ;suprafață de apă slnt ne
cesare aproximativ o mie de sfere 
umpluta cu aer, avind diametrul 
de 30. tie milimetri. Pierderea de 

’temperatură esta de numai 2

La Uzina de aluminiu din Skn- 
__  —’. Polonă; a intrat In

uman. „Adeseori mănlnc cu mina, nu 
m-ating de farfurie, ds pildă,. ca să 
n-o murdăresc. Aid trebuie să cum
peri apa, așa cum cumperi laptele—" 
Imensa majoritate a femeilor fac o 
muncă de Sfeif pentru c tou-etine, 
dl de dt, curățenia. înghesuiala, 
praful, noroiul, funinginea lumină
rilor — toiul face ca murdăria să 
constituie culoarea dominantă a a- 
ceslul sumbru decor.

La Întrebarea : Ce e mal greu de 
suportat In bidonvli 7 — Tahar, ni
gerian, ajutor do zidar, răspunde : 
„Toiul, dar mai ales faptul că tre
buie să locuiesc Împreună cu șobo-, 
Ionii®, „Venlțl dlsaarâ ta ora 0 eu o 
lanternă: o să-l vedeți, slnt cu su
tele".

tul recensămlntulul a 
constituit o surpriză : In 
195® — Portugalia avea 
8,8 milioane de locuitori, 
astăzi — doar 8,6 mili
oane I Or. sporul natural 
al populației este totuși 
de 03 OM) de .suflete anual. 
Un alt fenomen menit 
să albă profunde .confe
rințe negative 11 consti
tuie Imbătrinlrea 
.taliei ca urmare 
creșterii medie!.'de viată 
-cin exodului tineretu
lui. In cercurile opozi
ționiste. de obicei bine in
formate. se o firmă că fie
care ol doilea cetățean 
nl Portugaliei depășește 
virata de *15 dts ani.

Intr-adevăr, cei ce eml-

O carte obsedantă, o carie de mărturisiri in care șirul necazurilor 
nu se mal oprește. O carte In care eroul principal este mizeria, tar e-, 
venlmenlele cele mal des Inlflnllo slnt Insuccesul, neputința, Incendiul, 
boala. „Am impresia că nu mal trăiesc pa pămlnt 1“ — declară 
unul din personajele cărții. Intr-adevăr, aceasta este șl impresia ci
titorului eare, parcurgind pagină după pagină, se simte scufundat 
intr-un univers necunoscut, sau reîntors In atmosfera cenușie șl su
focantă a unul scoot de mult apus.

Cartea nu este un roman, ci un document. Personajele nu slnt In
ventate, cl oameni adevărațl. Faptele nu aparțin imaginației, el stric
tei șl purei realități. Această carie se numește „Bidonviluri",*)

■Acest' "specimen - de șoplrlfi ne- 
maltiitiln.li a fost găsit in Stoici o 
Unite, in Florida. Reptila are două' 
csipcte opuse șl doua perechi da 
lobe, do) asemenea, in opozltic. Bio
log 11 au mal văzui pină acum a.- 
nlmalc cu două capete; J dar- .'așe
zate-umil alături de’ celălalt, ceea 
cp părea să fie mal „normai". Șo- 
plrta. din imagine rămlne deci o _ 
mare* curiozitate chiar' și pentru 
exporti.

grade in 2-S de ore la o tempera
tură exterioară de minus 1(F și o 
temperatură a apei de 28®. Noua 
piscină .este in curs do experimen
tare la :DohrenlMch, landul Hessa, 
In R. F. a Germaniei.

Alfor-'io Olhngnray (In stingă 
imaginii), mexican in vlrstâ do 
93 de ani, a destăinuit unul zia
rist do ta „Tribune de Gănirve" 
taina : „tinereții sale", „.Miere, carne 
crudă , șl ‘ “
sufletea: _.. , ___ _
om de 5-9 de uni șl se comportă ca 
unul de 39 de ard. Recent s-a că
sătorit cu o tinără de 25 de ani I

centrul medieval cu 
------ , -----secolele 12—14, 
Domul șl blserlcrl'Sf. Sever, cu pre
țioasele lor comori de artă, case ale 
patricienilor, din, epoca gotică sl 
din epoca Renașterii — KrSmcrbrdclro 
(podul negustorilor de mărunțișuri). 
Muzeul Anger, un frumos edificiu 
baroc etc. Tuturor acestora, nrezen- 
iul le dă replica Impunătoarelor mo
numente ale epocii socialista : uni
tăți ale industriei de prelucrare a 
.metalelor șl Industriei ușoare, prin
tre care „VEB Pressen-und Sehe- 
renbau", „Mălzercî-und Spelcherbau", 
„Optima" (mașini de scris, calcula
toare — in bună măsură destinate 
exportului); „Thllringer Stahibau", 
„ILF.T.-I’unkwcrk", diferite scolii su- 
perfoare șl tehnic» — care, toate.; fac 
Ca acest oraș, situat Intr-un .impor
tant nod da comunicații, să-sl me- 
KHețPiEidepHTivcalltatea defoejttîtul po-

i 13L : 1      -

IN PIEȚELE PUBLICE 

FORȚA DE MUNCA"

arntatlte. Reușesc - gă-H . ofere.
cu' prilejul- unei incursiuni in trecut, 

.. Imaginea contemporană, sintetică; a
ai valorilor,, culturale.alo,trecutului, raepl’ul-nării,a pămintului germani pa 
Una din cele-mal concrete atestări *care ®e făurește socialismul, 
ale acestei aserțiuni o oferă prodlgl- 
oisa. activitate a Iul „Deutsches Na-

NOTE DE CALÂTOniE
DIN R.D. GERMANA

nici cerșetori). O a 
. : doar dțlva kllo-

t comorile Luvrulul șl 
pe Champs EJys&s de 

această colonie a damădcJdlL Cartea 
dezvăluie astfel condiția socială șl 
umană a unei populații pe care nld 
un ghid al Parisului n-o amintește, 
o populație denumită de un ziarist 
„centura neagră a orașului lumină".

Dar să dăm cuvin tul 
Înregistrate fidel pe zeci 
magnetofon, in decursul 
ore de Interviuri.

AERUL: „Fiul meu 
mine șl cu nevasta In

UN NONAGENAR 
„ÎN PLINA FORMA

sorii-! pentru 0®—70, sau chiar 60, de 
familii I înstrăinarea deVlno astfel șl 
mal, puternic resimțită^ dar- ea .dts- 
flgurează -uneori chtar -relațiile -din
tre membrii aceleiași. .familii, .ca., In 
această Intimă șl dureroasă 'mărturie: 
„Toată .ziua luminarea stă apr|nsă, 
dar nici așa nu-mi văd nevasta: niă- 
car Ja doi pași. | NuțIoI | dau scamă 

'spun 
ua- 

®n

înseamnă Insă a știrtd din imagi
nea Erfudului ' dacă B-ar uita | do 
„IGA" (InternazloMle Gartenliaunus- 
siellung). în 1085. țn orașul din nor
dul bazinului fertil al Ttiringicl; sa 
organiza pentru prima oară no o, su
prafață de 4 009 mp o expoziție; In
ternațională de horticulturii. înceolnd 
din 1961, Erfurtul, relnnolnd tradiția, 
d?ganizează in flecare an. din primfi- 

, vară„ pînă-n toamnă, un adevărat 
> orășel al’ florilor, de o concepție cu 

l fotul' nouă : atlt In hale dl si In ner 
\lUber.'.sint expuse nu numai flori sl 

legume de tot feluL dar șl mașini șl 
altp utilaje-moderne necesare lurtă- 
rilor de horticultura, proiecte pri
vind f amenajarea grădinilor etc. f

Sțlralrid Bbn -larg interes. ■ ..Igaf1 a 
făcut ca Intr-un fel această manifes
tare să se klentlfi.ee tu ochii multora 
cui tra-usi ErfurtaL Tot astfel

—■AS

1
cltoralui străin, ambianța vieții In bl- 
donvil au repercusiuni asupra rela
țiilor sociale șl umane. Sentimentul 
dominant ol imigrantului este acela 
al IzolărlL Aceeași observație revine 
obsedant in mărturiile fiecăruia : 
„Mi-e rușine să-mi dau adresa. Dacă 
află că stau aici, oamenii mă privesc 
cu uiți ochi". Prieteni slnt doar ve
cinii din bidonvU, vizitele șl le fac 
intre el. Cine ar accepta, „din afară", 
aă-și petreacă o seară în jurul unei 
l—:.2L1. Intr-o Încăpere de dți'’a

SFÎRȘITUL ISPITEI 
DE PESTE MARI"

— .promjte ®ă, schimbe acest raport, 
ba chiar sa evite orice accident de 
asemenea, natură. Ea constă În a- 
pllcarea unul curent de 1.S mlll- 
ampe.rl pe craniul pacientului, cu 
ajutorul unor electrozi. Metoda 
fi-â folosit șl In asistenta eiomato- 
toycă. ‘ . 1..

Elecirottecefalogramele- efectuate 
pd un bolnav ahesleztat astfel au 
demonstrat că acesta prezintă 
simptomele unul om adormit, care 
rămlne Insă suficient de c/inșilent 
pentru a răspunde ta comenzile 
simple ale medicului. Experțll 
apreciază că pe baza ‘ acestei 
descoperiri s-ar puiea confec
ționa in viitor șl miel regenera
toare do unde, de uz personal, 
caro vor permite In orice moment 
ori cărei persoane să efectueze 
„electrorelaxări" in caz de obo
seală.

Bidonvilurile nu mor. Uneori, în urma unor operațiuni de evacuare, 
e!e se depopulează, dar puțin timp după aceea redevin furnicare. 
Alteori, dupâ cile o operațiune do „resorbție", barăcile velusie dis
par, dar renasc In alte locuri, mai camuflate de ochii edililor. Cele
brelor bidonviluri Saint-Denis, Argonteuil, Nanterre, Montreuil li se 
adaugă nume noi : Conflans-Ste-Honorine, situat pe un braț mort 

al Senei, Neully-Plaisance, închiriat tde portughezi, și. altele.

Centralele nucleare liotanle slnt 
pe cule să devină o realitate. O u- 
zlnh-producătoare de astfel de cen
trale va fi construită pe insula 
Blount, .din nordul Floridei, 
S1U.A. Flecare, centrală cu o pu
tere de 1200 megawați va fl-mon- 
taiă- pe o piatformft ta 12® metri 
du coastă. Ansamblul platformei 
șl nl centralei va cinlări 15® 093 
de tone ; o parte a construcției sc 
va afunda In ocean, astfel că.punc
tul ei cel mal înalt se va găsi la 
99 rn deasupra apel. Uzina, care va 
fl construită ptnă la sflrșltul a-

însemnări pe marginea unei anchete sociologice
, I

car la doi pași, i Nu-ml j dau 
dacă o frumoasă, ori nu ; vă 
sincer, n-o văd., Doar dnd Ieșim 
fără, la lumină, țo văd șl chipul 
devine frumos": ; '

Sau Iată declarația unei fete de: 16- 
ani, I-i 11 fa, care Înainta de a veni in 
Franța a focult la (tasabtanca. Intr-un 
apartament cu; apă, electricitate • și 
duș: „Tata ne;a spur, că" și-a cum
părat o casă șl atlta tot (n.al : adică 
baraca de lemn cu două odăițe). El 
bine, eu Ii acuz acum pentru că nu 
trebuia săi ne mintă, șl dacă arnlve-, i 
nit. asta e din vina ltd". Ața "se ex
plică, In bună măsură, afluxul con
tinuu ral muncitorilor r.'.itain:. Dlntr-o 
pudoare ■ ț?l minidrie 'firească;; Imigran
ții contribuie ta’ crearea șl întreține
rea unei legende: „Cel ce șo duc a- 
cj>lo povestesc:, „Muncim ‘n Franța, 
dșllgărn bine, locuim bine"': tar ei, 
în Maroc, ișl fac visuri. Iată de ce 
alțîl șl alții vin aid. dar dnd'ajung 
în Franța e pre.a tlrzlu, nu ito mal 
pbt . întoarce, nu' mal au bani de 
drumn“:"“"ra;‘ :

Care slnt perspectivele acestor mil 
și mir de familii caro trăiesc de ani 
și .iul de- zile-In bidonviluri? Din 
dnd In cirul un zvon străbate cu Iu
țeala vînlulul barăcile, stlrnlnd spe
ranțe șl visuri repede spuiberate : „se 
dărimă bldonvilul, vom fl mutați in 
blocuri". Intr-adevăr, uneori din ra
țiuni edilitare, alteori sub presiunea 
opiniei publice sensibilizată doilncen- 
dlllo tragico, unele bktonvlluri dis
par. Dispar Insă pentru ca șă renpară 
In alt cartier, pe un alt maidan, in 
aceeași ambianță dc sărăcie, mizerie 
și boală. Fătfrul un bilanț; autoarele 
citează diverse studii care dezvăluie 
«-.•oluțta bkkmvlhiritor în regiunea 
pariziană. Astfel, în 1108. 2"> MO do 
persoane locuiau încă In bidonvU u- 
rlle metropolei ; în 1983. conform li
rei analize Întreprinse de prefectura 
Senei, existau 89 bidonviluri load te 
de 10 009 persoane : în 1M8 niimărul 
Imigranților adăpoaiifl ih bidonviluri 
orizontale șl „verticale" atingea cifra 
de IM 990. ta Paris șl în trei depar
tamente limitrofe.

Concluzia cărții devine astfel «um
bră : numărul muncitorilor străin! 
sporește de ta an la an : în egală 
anăsură crește contribuția Io- la pro
ducția națională și la benefidUe ma
rilor întreprinderi șl .trusturi. Ne
schimbată rămlne doar rituclia lor, 
viața tor redusă la o condiție primi
tivă, subumană. '■

zlonaltheater", — ce ue numără prin
tre txenele de prectlgîu ale R.D.G. 
De ; asemenea, aid ee află Școala 
superioare de arhitectură șl construc
ții si Școala superioară ,.Franz 
Liszt". Totodată este de notat pre- 
zența a mal multor imitați industriale, 
Intre care o mare uzină construc
toare de mașini agricole — VEB- 
Wctmarwerk.

Devenit In 1920 capitala Landului 
Turlngta. Welmarul a deținut acest 
rol pină In 1952. dnd tocul de centru 
administrativ al regiunii Erfurt l-a 
preluat orașul cu acetasl nume. 
Vechi de peste 12 secole, acest oraș 
păstrează încă multe'edificii ce slnt 
tot atltea mărturii arhitectonice ale 
istoriei sale _ _
dfidlrl dalind din «ecolele

mimai pentru ’ rnedlca- 
■»'-! '• ra &3

t______ j descrise mal sus alee"
taază cu deosebire nivelul de trai (al 
muncitorilor Imigranți, șl așa destul 
de scăzut datorită „barierei profcsto- 
nale" : lipsa de calificare, o!>llgațla 
de a“ accepta munci șl salarii refu
zate de alții etc. Culmea ironiei, dacă 
„ironie® poate fi numita această 
soarta dramatică, constă în faptul că 
cheltuielile <le, Întreținere ,— cărbuni, 
luminări, apă tete. — ating In medie, 
o ' sumă egală sau chiar superioară 
chiriei unul apartament modest dln- 
tr-un bloc de locuințe ieftine. Visul 
oricărei familii de Imigranți este să 
ajungă Intr-un astfel de .apartament, 
dar șansa aceasta o nu foarte puțini.

Situația economică precară a mun-

gronză Jțj ___ ___ _
virata intre 18 pină la 45 
de ani. La aceasta se mal 
adnugă faptul că, În ulti
mii, do! ani. pleacă. Îna
inte de toate, muncitori 
calificați care nu «o im-? 
pacă cu salariile miel plă
tite In tara lor. nici cu 
faptul că rata anuală a 
Inflallel — sau, cu alte 
cuvinte, «căderea anuală 
o puteril.de cumpărare a 
monedei naționale — a- 
tlnge 10—13 .ta sută. La a- 
ceasta ee mat adaug® o 
creștere vertiginoasă a 
chiriilor.

Pleacă din tară șl multi 
locuitori , ui eatelor. In 
Portugalia, aidoma si
tuației de acum dteva «e- 
cole. mundtorll agricoli 
filat nevoi ți să-șl ofere 
spre angajare torta de 
muncă In pleie, publice ale 
satelor. Cel interesați să 
le cumpere forța de mun
că — marii latifundiari — 
aleg dralgur pe Cei mol 

nan ertne tineri șl puternici, slabl- 
UAR SCADc llnd totodată șl retribu

ția teărc este Întotdeauna’ 
mizeră. Cel ce nu găsesc 
de lucru se întorc cu mll- 
zdle goale la , familiile lor 
cure., nu rareori, n-nu 
pur și simplu ce mlncn.

Printre emigrant:!! care 
părăsesc anual tara. _se 
numără aproximativ
15 tt©0 de tineri care ar 
trebui să se Înroleze In 
forțele armate. Dar el nu 
sini de acord să facă 3-5 
ani • serviciu militar șl 
ulei nu vor să plece pe 
fronturile africane să lup- 
,te pentru o cauză, pier-, 
dutfi. '

Toate acestea le-am a- 
flat; de la un lnteriocuto- 
cu prilejul unei depla
sări. recente In Portuga
lia. în timp ce ne plim
bam pe străzile Lisabonei 
— șt preferat o discuție 
In timpul unei plimbări 
ihtllntrll Intr-o casă — 
trecind prin dreptul fa
țadelor mohorite ale Imo
bilelor dlntr-o stradă dos
nică a capitalei portu
gheze, interlocutorul mi-a 
spus : ..în spatele acestor 
ziduri stau oameni care, 
in propria tor tară, nu au 
nld: un vUtor".

Dar in prezent numele Eisenach și 
Wartburg slnt 'Inseparabile da torit ă- 
cetății Industriale existente aid “ — 
„VEB lAulomobilwerk" — ale cărei 
succeao slnt reflectate in faptul că 
marea „Wartburg" este astăzi cunos
cută În Ș0 d© -țări; Un-înalt ritm țîiu 
dezvoltare a producției promovarea 
progresului tehnicd-șliințlfic.' ridica
rea productivității muncii slnt pri- 

i vile de colectivul de aici ca sardnl 
.de prim ordin. V .

Preocupărilor pentru activitatea 
productivă li se .alătură* cele Privind 
viața fiaîariatîJor urinei, a famlllitor 

"acestora — ridicarea nivelului de trai

La mal bine de trei ani 
după preluarea puterii de 
către Caetano. Lisabona 
este confruntată cu noi 
probleme, care slnt tot 
atlt de grave pentru vii
torul statului ca si răz
boaiele pe care această 
țară le duce In coloniile 
sale. In prezent. Portuga
lia cunoaște un val de e- 
mlgrnre, fără precedent a 
păturilor celor mal active 
ale populației sale. Acest 
exod este o urmare di
rectă a războaielor duse 
In Africa : stagnarea dez
voltării economice a ..me
tropole!" cu urmare a u- 
rinșeloT cheltuirii militare 
— reprezentînd astăzi 
peste jumătate din buge
tul de stat — are o in
fluență stimulatoare asu
pra emigrării.

De la tnceputill secolu
lui. potrivit unor apre
cieri neoficiale, au emi
grat circa 3 milioane de 
portughezi. In, deceniile 
trecute ei se stabileau In 
așa-numitele ..provincii 
de peste mări" — Angola, 
Mozamblc. Guinean-Bis
sau. Multi fi-au îndreptat 
spre Brazilia șl alte țâri 
latino-anierlcane. I3e la 
mijlocul deceniului nl șn- 
eelea Insă, majoritatea e- 
mlgranțltor pleacă spre 
Europa ocridentală în po
fida propagandei foloase 
șl a sprijinului alocat do 
stat, in ultimii ani In co
loniile africane n-au emi
grat dedt cel mult 5 000 
oameni anual. Se simte că 
In colonU actualilor slă- 
plnl le arde pămlntul sub 
picioare...

în prezent. 1,5—2‘mili
oane do emigrant! portu
ghezi trăiesc in străină
tate. Numai in Franța 
locuiesc peste 650 090 — 
mul mult declt In oricare 
din așa-zfcele ..provincii 
de peste mări". Parisul 
sau Londra au mal multi 
tacul lori de origine por
tugheză declt oricare din 
orașele Portugaliei excep- 
tind doar lisabona șl 
Porto. în R. F. a Germa
niei există peste 60 000 du 
muncitori portughezi.

în timpul Iul Salazar, e- 
migrarea era Interzisă. 
Dar pedepsele cele mal 
aspre cu închisoarea n-au 
putut împiedica ca Intre 
1955—1065 anual să plece

ilegal din tară 40 C®0— 
80 M'9 de muncitori auxi
liari șl agricoli,, ca și ță
rani ffiărad care, in patria 
lor. nu aveau nici o șan
să să ciștlge cele nece
sare traiului. De obicei, 
el plecau fără pașaport si 
cu bani puțini In buzunar, 
în vara anului 1970. ficurt 
timp după ce. .In urma

ntâiuj 1976, va produce patru cen
trale anual.

Platformele vor fl remorcate, 
ancorate pe fundul apei șl Încon
jurate do instalații speciale pentru 
spargerea valurilor. Electricitatea 
produsă vn fi .transportata cu a- 
jutorul unor cabluri submarine. 
Principalul avantaj al acestor cen
trale 11 constituie „instalația natu
rală de răcire". Apa necesara în 
a«șt soop este.din abundență și... 
gratuita.

Dacă previziunile promotorilor 
noilor centrale( vor ft confirmate 
de „capelele, de serie" ce vor fl 
produse, Inceplnd. din 1979, s-ar 
)>ulea să asistăm la o nouă muta
ție in Industria1 nucleară, șl anume 
transferarea : fabricării centralelor 
atomice la.„ șantierele navale.

doarme cu 
_ H același pat." 

Pentru opt inși, dțl slntem. n-avem 
nld măcar 10 metri pătrațL.. Aici, 
lată, am puțină apă A șl înghețat 
deja I" („SuntemTn 6 Ianuarie — no
tează cele două autoare — șl. In
tr-adevăr, o pojghiță de gheață s-a 
prins in bidonul aflat totuși Jn Inte
riorul barăcii șl eșezhl chiar lingă 
așa-zîr>a sobă Efectuăm, do bine, do 
rău, Înregistrarea cu microfonul pus 
pe un carton care acoperă pardoseala 
de pămlnl.")-

In „Anexele" volumului slnt citate 
elteva date stnUstloo care demon
strează* că ’ mărturia de măi stis* nu 
constituie deloc un caz particular. 
Astfel, in acest bidonvli suprafața ce 
revine unul locatar a scăzut de la 
4 metri pătraț! In'1062, la 1.5 m.p. in 
.ÎKIII. Pe do altă porte, volumul de 
aer rejtrezlnlă numai 3 m cubl de 
persoană I

APA: „Chiar aseară, ajunglnd 
acasă nevasta mi-a spus : Nu mat 
avem apă 1. Imediat am luat bidoa
nele șl m-.ffli duș să caut apă. Tre
buie să stal la coadă, uneori chiar <jl 
un ceas, dacă o lume multă, pentru că 
avem o singură cișmea pentru tot bi
don vilul".

„Uneori mă spăl pe față dimineața, 
«licori, nu ; vă tspun sincer I Pentru 
că trebuie să mă gindosc la apă. O 
dală chiar, am rămas nemlncațl : In- 
îr-o seară clnd am ajuns foarte tlrzlu 
ea ml-a spus: N-am apă, cu câ vrei 
să fac de mlncarc 
duc prin beată să Împrumut un lltru- 
două de la vecini; dar in seara a- 
ceea nu mal avea nimeni un strop"...

FOCUL : „De regulă, Iarna nimeni 
nu dorme liniștit din cauza sobeL 
(Barăcile, din lemn, slnt acoperite cu 
carton gudronat. O sclntele, șl Incen
diul Izbucnește). Adesea pompierii 
vin <jl scot oameni pe jumătate 
morii- Primul lucru dnd mă Întorc 

: ni& uit dc d'CsxiTtQ sâ vtld. tfecâ 
baraca noaslră mal există ou nu“.

Mal departe autoarele arată : „In
tr-o perioadă dp 9 ani numai in bl- 
donvuuriln dî.i Nșșierre nu fost com
plet dlisWrie aproape 700 do barăci in 
rifermi ■ de1 .tin ■ Incendiu pa lună*.Nu- 
mcroasc'foUmplfirl tragice âu confir
mat aceste date șl după Încheierea 
er.chelei. La 3 Ianuarie 1970, cinci 
Imigranți nu murit asfixiat! la Au- 
bervilflera ; la 23 Ianuarie 1972, rinei 
personrie dintr-o familie do muncitor! 
l>ortugh<?zl au pierit Inlr-nn incendiu 
dcctanșrit în bldonvilul din Vllle- 
neu-.e-le-Roî.

PAMtNTUL : „Știți ce tac adesea 
dnd Ies din bidonvli ? Iau două pe
rechi dc pantofi : in timpul Iernii tre
buie să . ' ■■■..’
stația autobuzului, fiindcă e plină de 
noroi șl murdărie. O ascund în iarbă,

Teotruț Național din Weîmar, In fațd siafuia lui Goethe și Schiller

La canălul urtol călătorit mal cu
prinzătoare prin Republica Demo
crată Germană, răsfoind bloc-notcsul- 
cu impresii și lncerclnd ®ă le sfeie- 
matlzezi. te vezi bus fală-n fată cu 
o dilemă : care dintre locurile «stră
bătute a reușit eă-ti contureze mal _ .. 
bine Imaginea prezentului sl In ace
lași timp a trecutului acestor ine- ’’ 
leaguri 1 Desigur, flecare dintre cele 
patru regiuni ale R.D.G. IU oferă..... 
elemente semnificative. Șl țotuși. <■' 
parcă Turingia reușește să îmbine cel 
mal bine aceste elemente. ofcrindu-U 
un panoramic vast, o sinteză conelu-. 
denta a unul proces îndelungat pe 
care fl. Încununează tumultul edifi
cării social fete.

Numele de Eisenach e IneeparablL 
fi-ar putea spune, de cel de Wart
burg. în primul rihd. desigur, pen
tru că acest oraș, cel mal important 
din iiord-vestul pădurii Turinglel,' 
și-a Împletit o lungă parte din Isto
ria ga de nouă veacuri cu aceea r 
castelulul ctj-1 domină de pe Înălți
mea Wartburg.

constituind un obiectiv principal al 
actualului program economlco-soclal 
al R.D.G. Re acest plan există o 
slrinsfi legătură cu consiliul orășe
nesc, care, abordLnd diferite proble
me edflițarj-goăPodăreștL nu ooato 
scăpa din vedere faptul că unul din 
opt locuitori al Elscnachulul lucrea
ză In uzinele do automobile. Se con
struiește ln‘ ritm interna. In epactal 
In partea da nord a orașului, și edilii 
se arată optim LțtlTu ce privește aco
perirea necesităților de locuințe ln- 

f .ir-o, perioadă relativ scurtă. La rin- 
. dul lor.-, muncitorii, uzinei de' .auto-

ig^rnu^are. KorașuIuL^ 1"; . "
rt^fifițiaă arteziană, de pUdă. ampla- T„ _ . _ .... . 1

sală nu departe de uzină șl realizată 
in cercul artistic al acesteia, feste, 
numai una. din numeroasele contri
buții ale constructorilor de automo
bile la Înfrumusețarea orașului.

Nu se poate vorbi’de-aceste me
leaguri fără a aminti de acel oraș 
Biiitat către extremitatea estică a 
regiunii Erfurt, în valea plriulul Ilm. 
Ja Boalelo EitersberguluL Welmarul 
poale fl considerat jca ;un veritabil 
focar al culturii germane, i Parcuridn- 
du-1 străzile, străbătlndu-1. atlt ,■ de 
numeroasele ca&e-muzeu. . retrfileșU 
parcă strălucirea acestui oraș pe care 
i-au dat-o — de pa vremea cted nu 
număra.- declt '' 7 999 locuitori —" pre
zenta și-1 acllvltatea marelui pictori 
al Renașterii germane Lucas Cranach,; 
a jiul Joitann. Solms litin Br:c!i.— care 
timp de nouă ani a fost organist sl 
maistru de concert nl curtli orlndare 
— tar mal Urzlu a lul, &nnz Liszt, a- 
ppeților Christoph. Martin v;ie'.an:l, 
Johann Gottfried I-Ierdcr șl mal ales 
tri titanilor culturii, germane — 
CHaettfel slHsStlBer. ■ iIMls-â ;

Dar Welmarul nu este doar un orna 
ah ..... .........

CAPETE OPUSE
iM/ '- J?-.,*, ■ .■

klentlfi.ee
puteril.de
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a obținut săriloarca In 
mină Lazareva — 1,83 m,

caieg. mijlocie mică : N.
7- - • ) „-■ T.. Czismadla

(Ungaria) : caieg. mijlocie : AL Lo- 
niespy .(U.R.Ș.Ș.), 
nemarca),caieg.

jtaah.'
17,23 Pagini muzicale de mare 

artistic : ,^StrfizIle au 
aminUri".

UNIUNEA SOCHÎTATXLOR 
DE ȘTHNTE MEDICALE

© TIR ® CICLISM © TENIS

Maiestății Sale REGINA ELISABETA A II-A
Pătatul Buckingham 

LONT3RA
Aniversarea zilei de naștere n Maiestății Voastre^ Ziua națională n 

Marii Britanii, Îmi oferă prilejul de a vfi adresa cordiale felicitări șl cele 
mal bune urări de pace șl prosperitate pentru poporul britanic.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prcședințale Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

■ - ■ ' J ' '' 'k

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat , al Republicii Socialiste România

■ ij i p •
Vă .mulțumesc pentru amnblîelo felicitări transmise dc Excelența 

Voastră șlfJjiTinduȚmeu/ Vă adresez urări dc fericire șl prosperitate 
penlru guvernul șl pbponil dumneavoastră.

OltaK’ *

1

Excelentei Sale ■

ALEJANDRO LANUSSE
Președintele Națiunii Argentinene

■fl 1. i "k . ■ ■. <■

CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Fonrte Impresionat:ele' mesajul ,__ . ______ __
Voastră a binevoit șfl ml-1 adreseze cu prilejul sărbătorii naționale a Tu-

Excelen ței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

i

de felicitare pe care Excelența 

nlsiel, vfi exprim, atlț In numele meu personal, cit și în numele guver
nului șl poporului tunisian, sincerele melo mulțumiri. Formulez cele mal 
bune urări pentru fericirea dumrieavoastrfi personală șl pentru prospe
ritatea poporului român.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

' rltalea poporului român.

■ $ 
I.

Primire la Consiliul de Miniștri J 9
Vineri după-amlază, Ion Pătam' 

vicepreședinte al Consiliului de MR 
nlștri, ministrul comerțului exterior, 
a primit pe Ferhat Lounes, directorul! 
afacerilor economice, culturale șl soț 
claie din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Algeriene Demo
cratice șl Populare, conducătorul deȚ 
legației economice a noastei țări, 
care face o vizită Jn România.

La Întrevedem, care s-a desfășurat 
Jn*r-o atmosferă-de prietenie șl cor-

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a Marii Britanii

Cu prilejul sărbătorii națtoiuile a 
Marii Britanii, ambasadorul acestei 
țări la București, Derick , Rotislyn' 
Ashe, a oferii vineri o recepție.

Au parMclpaț Ion Cosma șl Ion 
Crăciun, mlnlșlrl, Vaslle Glign, ad4 
junct al ministrului afacerilor exter-1 
ine," deputațl, conducători ai unor 
Instituții centrale, generali șl ofițeri

dlalltate, a luat parte Constantin 
Sianciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

A fost prezent Larabl DenuLghla- 
trows,- ambasadorul Algeriei Li Bucu
rești.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind c__. 
continuare, a schimburilor 
claie șl a cooperații .economico șl 
tehnice româno-algeriene.

(Agerpres)

dezvoltarca. In 
corner-

■i t4.
s,

superiori, șefi al cultelor, oameni de 
știință șl artă.

Au luai parte șefi a! unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alțl membri ai corpului diplomatic.

* '
In aceeași zi, ambasadorul Marii 

Britanii ta București a rogtit o cu- 
vlntaro la posturile noasirc de radio 
șl televiziune, (Agerpros)

■n

Phnara C. u d Uniui^i

Tineretului Comunist
Vineri a avut . Ioc plenara Corni- obștești, redactori șefi al publicațiilor 

telului Central ni Uniuni! Tineretu
lui Comunist, cu următoarea ordine 
de z! : ’ ". >

— Raport cu privire in Întărirea 
muncii politico-educative a Uniunii 
Tineretului Comunist în rlndul tine
retului flătese. in vederea mobilizării 
acestuia la înfăptuirea politicii parll- 

1 clului-de modernizare a‘ agriculturii, 
de dezvoltare generală a vieții rate
lor. _ -A) ■ f; l ':T'i

-- Informare cu privire J a activi
tatea internațională n Uniunii Tine
retului Comunist și Uniunii A'i<x:!.a- 
țlilor Studențești din România In pe
rioada de după Congresul ol IX-lea 
ol U.T.C.
~ Plan de măsuri cu privire la ac

țiunile ce vor fi Întreprinse de Uniu
nea Tineretului Comunist In întlm- 
Sea Conferinței Naționale a 

dulul Comunist Romăn.
La lucrările plenarei a luni parte 

tovarășul Gheorghe, Pană, membru 
.al-Comitetului Executiv.-al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R. , ""/L",-.

Au participat, ca invitați, primii 
iseeretari al comitetelor Județene ale 
XJ.T.C.. reprezentanți al unor minis
tere. inaUtuțU centrale șl organizații

Cronica zslei
Președintele Marii Adunări Națio

nale. Ștefan Voltec. a primit din 
partea lu! Sandro Pcrtlnl o telofjra,- 
mă de mulțumire pentru felicitările 
transmlso-cu prilejul alegeri!'sale In 
funcția de președinte al Camerei Dc- 
pu taților din Parlanieniul- Indian. ..

J* î --
Ministrul afacerilor externe ’al Re

publicii Socialiste Romănta, Come-

' â'acefildr "externe’al Republicii Tu
nisiene, Moi

ce omenirea
pentru tineret

în cadrul dezbaterilor, vorbitorii 
au analizat In spirit de exigență șl 
responsabilitate preocupările șl acti
vitatea organizațiilor U.T.C. de la 
sate, sarcinile ce revin Uniunii Ti- ’ 
nereiulul Comunist In vederea par-J 
tlclpârir sale "mil ' ațtlye Ia Înfăptui
rea poliUcll parllduluf de dezvoltare 
continuă șl modernizare a agriculțu- 
ril socialiste, .Aproblnd ; planul; do ‘ 
măsuri privind' Întărirea <mundl ito- 
lltico-educaUvc,a U.T.C. .In rlndul ti- 
noretului de| la-. sate' $, >programul- 
acțiunilor ce vor. fi organizata în, cln-f 
stea! Conferinței . Naționale a P.C.TL. 
pu-lidpanții la plenară au exprimat 
hoiărirea tineretului de a <se angaja, 
cu toate forțele, cu tot entuziasmul 
In acdvltateâ creatoare n Întregului 
popor. In vederea tntlmplnăril Con-

..............
celei cle-a 25-a aniversări a; procla
mării Republicii cu noi succese. In 
toate domeniile dc activitate. ’

Plenara a aorobat activitatea Inter
națională a U.T.C. și U.A.S.R.. pre
cum și obiectivele șl direcțiile salo do 
dezvoltare.-

in Încheierea lucrărilor a luat 
cuvlntul tovarășul Glteorgiio Pană.

i fortnțel Naționale a partidului șl. a

1-
b

M

;inihtarului ■ 
al Republicii Tu- 
Masmoitdl, pentru 

___ i®e cu ocazia'. Zilei 
unhto!. • ; ,

după-aniiază a ^soslt , la 
"ăl' In'. Jtepubllca

★
■ Ansamblul Clrtailul Mare din 
Moscova, aflat lh turneu In țara 
noastră. >a prezentat, vineri seara, un 
spectacol cu care și-a inaugurat 
rturneu! In țara noastră. Au asistat 
Mliinsa Gheorghiu, prim-vlcepre- 
ședLnle al LILR.C.S.,’ Ion Brad, vieții 
președinte id Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste. Au fost prezențl, 
de asemenea, V. I; Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, șl membri al ambasadei,

★
Vineri bu început la Iași îucrărllo 

unei , dezbateri cu tema: „Probleme 
economice'șl Juridice ale activității 
de comerț exterior a României", or
ganizată de Academia de științe eo- 
clale' șr pdllHce șl Centrul de silințe 
sociale Iași, In colaborare cu Mlnlș- 

’ ierul» Comerțului ’Exterior șl''Untvor- 
/sitatea i',.Al,'X;' ; Cuzâ".'. -

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU
'  '

In 10 Iunie 1072 se jmpUriesc 30 fata noaMrA se ridică o femeie în
de ani de la nimicirea salului Li- tre două virata, Maria Spjltova, 
dlco — una din cele mul monstruoa- secretara .comitetului, nallonal din 
se crime comise de’ hîtlerlsli In pe- “localitate. Vorbește cu vocea su- 
rtoada celui de-al doilea război grwnata de emoție :
mondial. Cutremurătoarea tragedie — Am fost unul din fel 18 co- 

. de ta iâdice mai stăruie IncÂ'ln a- PM din Lldlce care, s-au1 reîntors pe 
mlntlrea oamenilor de pretutindeni, vȘmintul nntaL In Iunie. 11 «2 a- 
chemlnd la vigilență împotriva re- veam 10 ani. Irr.l amintesc, cu KT<™_ 
nașteri! fascismului. 7-& de noaptea cumplitei 1 tragedii.

Zilele trecute In sala de festivi- Aud 'parcă șl acum strlgăteta eăl- 
tătl a'Cosei de cultură din noul fe
I.'dice. procurorul .Cemlk Kiapala idșii, țipetele '
(lorulat.fn fața ziariștilor, șecven-j u", vfranrlT d° 130liSEins? :l* război.' la Lldlce; ne-am întors așa

' cum ați nuzii doar 10. Restul odih
nesc Intr-o groapă comună’ din o- 
rasui Chemno.

L'feflprlnriMlu-'se parcă , din strln- 
soarca amintirilor dureroase. Marin 

Spikova ne vor
bește despre cea 
de-a doua viață a

despre . __ _
pașnică a locui
torilor săi, Po
porul cehoslovac, 
mișcarea de so
lidaritate inter
națională cu greu 
Încercatul Lidi
ce au ajutat mult 
po cel . relnlorși. 
In momentele de 
deznădejde, in- 
sufUndii-le curaj 
și voință de a-șl 
reface 
După

. priritr-o 
n guvernuțui ce
hoslovac. j pen
tru toate femeile 
șl toți copil! ră
mași In viata au 

- fost construita 
oase confortabile. Acțiunea de re- 
consireicțle a Început Sn 1'947 cirul, 
cu prilejui, Festivalului mondial al 
tineretului sl studenților, tineri din 
18 țări ale lumii au, pus primele că
rămizi la temelia noului sat. As
tăzi. șirul noilor case cochete do
mină dealul ce mărginea vechea 
așezare. Plaja din centrul locallta- 
țil este dominată de o iluminatoa
re statuie Închiriata foștilor locui
tori din Lldlce. care și-au Jerlîit 
viața pentru libertate.

Vizitam Muzeul memorial, care 
păstrează mărturii zguduitoare alo 
masacrului șl barbariilor săvlrșl- 
te acum 30 de ani de fasciștii ger
mani. In semn de omagiu adus vic
timelor fascismului. In preajmă ®e 
întinde. In toată splendoarea el, re
numita „grădină a traridafîriloc pă
cii și prieteniei" amenajata din 
Inlțtativa comitetului englez ..Lldl
ce shall live" (Lltlica va trăi). Stat 
plantate aids 29 080 ture de Sranr 
daflri trimite de 34 de țări.

— ,_J cehoslovac, al lirotcl omo- 
P« nilril pentru anărarea bunurilor el. pacga jj.

6U-

’ță cu secvorițî evenimentele care 
au marcat soarta tragică a acestui 
sat din Bocmla. La 27 mal 1M2, 

! pe una din străzile Pragăl. a avut 
loc un atentat In cursul căruia pa- 
tribțli au împuș
cat pa ’ guver
natorul . Hey
drich. reprezen
tantul Iul Hitler 
In Bocmla ,si Mo
ravia ocunate de 
fasciști. în În
treaga țară. Ges
tapoul a dăzlăn- jk- 
țuit o crunta te
roare. MII de per- 
soane au fost In
terogate. aresta
te, sdilnalulle. 
cartiere întregi 
— percheziționa
te. în cursul Is
tovitoarelor In- 
teroHatoril, Ges
tapoul se oprește 
asupra unor ti
neri — Horak și 
Slribny — origi
nari din Lidice. 
Organele G«ta- 
po-ult»! din Kiadno — oraș a- 
îlal In apropierea Baiului martir, ti
veau anumite informații din care 
reieșea că unul din cel do! tineri 
fusese văzut la Lldlce. Pe baza u- 
cestor Informații, hillerLșttl au ho- 
tărtt, drept răzbunare, să șteargă 
satiu.de pa fața pămlntului.■ Odioa
sa hotărire a fost comunicată la 0 
iunie de la Berlin, de K- Frank. 
nnroDtaiul colaborator b! lui 
Hitler. în seara aceleiași zile. Li
dice a fost înconjurat do trupe ger
mane. La ora 2 noaptea a începui 
tragedia. Locuitorii au fost treziți 
din fiomn. bărbații adunați la un 
loc pentru a fi executați : copiii 
șl femeile tncârcați tn dube au fost 
trimiși la Kiadno, iar de acolo In 
sumtrelo lagăre alo morțiii Dimi
neața. plutoanele de: execuție . bu 
pus capăt vieții celor' 173 de băr
bați. Toate casele au fost incendia
te. A doua zl. la locul crimei’ a so
sii'Frank In persoană, care a su
plimentat ordinul preclzlnd că sa-

88®SL_. ,..___
ale morții. 55 “au pierit Inr din lâî porului 
copii abia 18 s-nu mal Întors " .......................... ......
melenjfurite natale. . celor mai prețioase -
■ Expunerea zșpidultoa'relor fapte bertatea.
Ia sfințit... După clteva clipe 
profundă liniște do le nwșa

Cu prilejul celei de-a treia aniversari a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud

Aduna re a fe stivă 

de la Timișoara
lor «sole, legi Urne. împreună cu Straie 
forțele Iubitoare de pace din lume, 
a spus vorbitorul, jxiponii romfin U! 

: exprimă sentimentele salo do îngri
jorare față de noile acte de război 
ale S.U.A. Împotriva poțxiruJui viei-, 
nnmez fi se pronunță cu toată lwîă- 
rirea pentru reluarea tratativelor de 
In Pârfc, !n vederea rezolvării, poli
tice a situației din această par,ta a 
lumii,j pa baza respectării drepturilor 
și intereselor naționale ale popoare
lor Indochlnoze. La aceasta aniver
sare, a apus In Încheiere vorbitorul, 
poporul rornfln transbiițo poporului 
Vlclnamulul .eroic salutul său frățesc 
șl urarea fierbinte de a obține succes 
deplin fii lupta pentru owarirea li
bertății și Independenței patriei, Im- 

: potriva Intervenției americano și a 
‘ regimului reacționar dc la Salgon, 
1 poniru făurirea unității nallonaie in- 

tr-o țară unlîfi, prosperă șl pașnică.: 
A luai apoi cuvirăul ambasadorul 

] Republicii -Vietnamului' de1 Sud,’ Lnm ’ 
Van I-'i'.i. care, subliniind succesele 
obîlnuta de forțele patriotico în 

’ lupta pentru apărarea ființei șl demț: 
nltățll naționale, a relevai ajutorul 
activ al tarilor fiOciaWîte, sprijinul șl 
încurajarea putennlcă de care se 
bucură din partea întregii, omeniri 
progresiste, . Inclusiv a poporului 
american, in lupta .dusă împotriva 
Imperialiștilor americani ș! a marlo- 

i netelor lor de ta' Salgon, pentru eli
berarea întregului Vietnam do. «sud. 

Guvernul Ilevoluțlonar Provizoriu, 
a spus vorbitorul, a dat dovadă' do 

v multat.burtav'OlhU. fa .rezolvarea. paț--d' 
i,hlcă,»pe..cafea, .negocierilor, a„prohlB-. . 
; mcF-vie ' conform proțxiiterll 

iade Th șapte p sie care se bazează 
5 pe rtsspeciarea drepturilor naționale 

fundamentale ale poporului vletna-, 
mez. Repetatele refuzuri ‘ afe guveS-' 
nulul american șl aîo scolilor( doc; 
la Salgon de a reveni la masa trata- J 
tlvelor dc 'la Paris; ca șl node actef 
do agresiune» îndreptate Împotriva, 
poporalul vietnamez arata dar cine;' 
dorește cil adevărat pacea șl clno soj

Sub auspiciile Frontului Unității 
So-.lidlftte. vineri dupâ-amlază a avut 
Joc In aula Universității din Timl- 
șoara o adunare festivă prilejuită de 
cea do-a treia aniversare a creării 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al. Republicii Vietnamului de Sud.

Au luat parte reprezentanți al or
ganelor locale de partid șl de «’.at, 
al Frontului Unității Socialiste, con
ducători da Întreprinderi șl Instituții, 
munâtorl șl ingineri, tehnicieni, oa
meni de știință șl cultură, stadenU 
româtil și .vietnamezi care studiază 
In centrul universitar Timișoara.

Au fost prezențl I..am van Luu. 
nmbasadorul ' Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguj’en Dang Ihinh, amba
sadorul R. D. Vietnam, membri al 
ctitor două amba-sade.

De/^re semnificația evenimentului 
a vorbit Vasile Moț, vicepreședinte 
al ConsBlulul județean Timiș al 
Frontului Unității Socialiste. Subli
niind lupla eroică dusă de pc^porul 
vietnamez penlru făurirea unei, vieți 
libere șl prospere, pentru o patrie 
unită șl Independentă, vorbitorul ă 
exprimat profundul atașament al oa
menilor muncii din patria noastră, 
față de Partidul Comunist Român 
și guvernului Ropublfcll Sodnllșle 
România, care acordă poporului viet
namez ajutor politic, material și di
plomatic pentru Înfăptuirea asplrațll-
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX (TINERET)

Astă-seară, gala finalelor
Asta-senră, Xn coa de-a 11-n șl ul

tima gală a campionatelor europene 
dc box pentru tinerei, pd ringul dini 
Incinta arenelor acoperita „23 Au
gust". vor urca, spre n-șl .disputa 
titlul și centura de campioni al con-; 
tlnentuluJ, cei 22 de finnlișii. După 
cum am mai anunțat, penlru cele 11 
medalii de aur vor boxa 7 
sovietici. 5 români, 3 iroto....,.,, 
maghiari, 2 Iugoslavi, cita ■ unul din; 
Bulgaria, Danemarca și ■ IL F. a’ 
Germaniei.
, Programul complet al galei finele

unul din
a’"

țJțțMHgAJ *dtlja6LUM*<'£' 
arata astfel : caieg. semlmuscă : Al. 
Turei (România) — B. Nilco’ov (Bul
garia) i caieg. muscă : D. Coadurat-

Pentru afnatorii de
Pentru duminică 11 iunie. în pro

gramul concursului „Pronosport" nr. 
21 slnt incluse toate cele opt partide 
din divizia românească A și Încă 5 
partide din divizia italiană B. p

I. Dinamo—S.C. Bacău., învinși in 
toamnă cu 1—3,' dlnambvLștU vor în
cerca (șl au posibilitatea) să obțină 
victoria ins teren, propriu. Băcăoanll 
au un loc buh in clasament șl vor 
fiiț-1 păstreze, dacă nu ei bc ridice 
trnal site. Pronostic : L

H. U.T.A.—Petrolul. Fotbaliștii a-| 
rfidnnl trebuie să dștlge dacă vor'rit 
mal olbă ceva șanse Ia locul I. Plo- 
ieștonli, aflațl In postura da „candi
dați" la retrogradare, slnt Interesați 
și el de rezultat în tur : 2—0. Pro
nostic : L '

IIL Jiul—F.C. Argeș. Echlna din 
Pitești a pierdut de fiecare dată la 
Petroșani In ultimele două campio
nate. Acum este lideră șl, pentru a 
fi liniștită ptnă Jn capăt nu-si poate ■ 
permite un insucces. în tur: 0—2. - 
Pronostic ! 1, X.

IV. C.FJt. Cluj—Sicaus. Mal ți-
neli minte 7 Anul trecut la'Ciul.'! 
ceferiștii clștlguu cu 5—0, dar ta 
București Stonun a făcut 0—0., Cu- 
nosdnd eltuațla C.F.R.-U1UI. mlina.' 
pronostic : 1

V. Crlșui—Universitatea Craiova. 
Un med fără griji pentru cele dOuăB 
formații. în tur: 0—2. Pronostic : 1, 2.

VI. Farul—Universitatea Cluj. La}; 
Constanța, e rlndul clujenilor să 
facă față echipei Farul, epeclaltată

(România)' — F. Dubovakj (U.R.S.S.) -, 
raieg. cocoș : M. Lazăr (România) — 
V. Solomin (U.R.S.S.) ; caieg. pană : 
S. Oszetkowski (Polonia) — V. Lvov 
(U.ILS.S.) ; caieg. semlușoară : S. 
Cuțov (România) —. B. Varie (Iugo
slavia) ; caieg. ușoară : I. itannath 
(Ungaria) — K. Pierwlpnleskl (Po
lonia) ; cale®, semlmljlocic : A. Zo- 
rw (LÎ.R.S.S.) — V. Wojczlk (Po=> 
lonta) ; caiet '
BAbescu (Romania) ț r îr» rs"a w»Smi \ E i» in i m rv1 
mespv.(U.R,S.S.).—, P. Knudsen (Da
nemarca), ; caieg. semigrea : VJ. M,L- 
roniuk '(ILKSiS.)1' — M; Popovic (Iu
goslavia) ; raieg. grea : • M. SuboUn 
(U.R.ȘX');—t Bcrnd August (R.F.G.).

6rJ tiL’

pronosticuri sportive
parcă In a... stopaJ elanul către locul 
I. în tur : 0—3. Pronostic : J, 2.

VIL AȘ.Ă. Tg. Mureș—Rapid : 
Ambele vor să urce in clasament. 
Fiecare are In vedere participarea la 
„Cupa U.E..F.A.1'. După părerea noas
tră orice rezultat aste posIb'L In 
tur : 0—1. Pronostic: J, X. 2.

VHI. Steagul roșu—Politehnica. 
Oaspeții vor juca lotul pe o singură 
„cnrte" : victoria. Este unica posibi
litate de a mal putea spera să ră- 
minâ In divizia A. în tur : 0—1. Pro
nostic : X, 2.

XX. BresMa—Ternana. Oaspeții 
Blnt lideri, dar ar mai avea nevoie 
de puncte pentru a fi nlguri de Dro- 
movare. Partida, totuși, va fi grea 
pentru că in tur, pa teren propriu 
deci. Ternana nu a reușit dedt un 
0—0. Pronostic : 2. u ■

X. Genoa—Lazio. Un alt preten
dent autorizat la califleăre (Lazlo). 
acum pe locul secund; va încerca că 
obțină puncte. în tur : 0—2. Pronos
tic : 2.

XX. Novara—Como. Oaspeții, deși 
printre fruntași, nu au reușit dccît 
un rezultat nib (0—0) pe teren pro
priii, in tur. Pronostic : 2, 1.

XII. Palermo—Cesena. Un med 
echiilbrnt. în ,care totuși gazdelo.au 
mai multe; șanse.-.In..tur.U.ltrl. Pro
nostic : 1.

' XIII. Perugia—Taranto. între celej 
două. In toamnă «anul a fost esal 
(1—1). Echilibrul de forțe II arată 
acum șt pozițiile ce le ocupă In cla
sament. Pronostic: X, I.

——————• j

O Campionatele Internationale de î 
tir ale României au continuat lori la 
poligonul Tunari. Profan do armă li
beră calibru redus 3X40 a revenit Iul/ 
NIcolale Rotaru (1102 puncte). Primii 
clasați pe poziții sint : M. Ferecatu 
— 307 puncta (culcat), N. Rotaru —; 
371 puncte (picioare) si G. Kușter- ; 
man (R.F.G.) — 393 puncte (ge
nunchi). Proba feminină de pistol 
aport OT focuri a revenit Anei Buțu 
(3R1 puncte — nou record mllontiD. 
In proba de talere aruncate din șanț 
conduce la seniori, B, lIop;te(R.D. 
Germană) eu 143 puncte.

© Competiția clellsta internațională 
„Cursa Munților0 a continuat Ier! cu 
desfășurarea etapei a 3-q/t ron’ra-

cronometru Individual (Furnica — 
cola 14OT). Cel mal bun timp a fost 
realizat de Cristian Tudoran 
(Steaua) : 2O'-l-l”. urmat de Dumitru 
Stanca (Voința) — 20' 50”. în clasa
mentul general Individual ’ continuă 
să «conducă dinnmovlștul V. Teodor 
cu 5 h 20'39’’ urmat de Cristian Tu- 
ilornn (Steaua), la 23 iaec. Astăzi are 
'loc ultima etapă :‘ Sinaia—București'

* In semifinalele tumenlui de 
tenis de la Hamburg s-au calificat : 
nustruEatiul Hewitt (ieri 0—2. 3—0. 
B_.;. 0_2 cu nfo Nttstase), cehoslova
cul Kodes (0—0. 0—1. 0—1 cu vesț- 
gennanul Meiier). italianul Panalta 

‘ (6—3. 0—3. 0—1 cu australianul
Phillips Moore) șl «spaniolul Orontes.

ATLETISM
F

DE JRAVDA1*
MOSCOVA (prin telefon). — în ca

drul concureuiul - internațional de a- 
tlofism organizat do ziarul „Pravda", 
seria marilor performanțe Începută 
In prima zl a continuat șl In zilele 
următoare. în proba-i preferată, Nn- 
dejda Cljova B-a detașat Încă de ta 
Început, reușind că arunce 10,13 m. Un 
rezultat bun 
înălțime Antonina

Printre cele mul comentate rezul
tate, ocl. In tribunele marelui stadion 
do la Lujnlkl — datorită, binelnieloa, 
valorii lor — eo află cel din proba 
de 5 C©0 metri (13 minute. 33 secun
de Si 0 zerlrni) obținui de Rașld Sa- 
rafetdlnov. precum șl ce' al alergă
torului Viktor Meajsnlkov — 13.7 se
cunde 1a 110 metri garduri, ambele 
fiind egale recordurilor unionale. Un 
rezultat bun a înregistrat poloneza 
Danuta Sbraszlnska. in proba de IOT 
metri garduri (13.3 secunde). Ex- 
recordmnnul lumii la ș-jliță si actua
lul campion al U.R.S.S.. lanls Ltwls, 
.T aruncat sulițe ta-U3,OT metri. Vik- 
ior Saneov n dșllgat concursul la 
triplu tall cu 18,77metri.

Tiriărul alergător Viktor Savcenko, 
un nume puțin cunoscut, a c’ștlgal. 
oarecum In mod surprinzător, proba 
de 400 metri garduri cu M.7 secun
de. Pe aceeași distanță. Insă ne plat, 
vcst-germanid NiiWess a fost crono
metrai: In 43.7 eec. Alte citava rezul
ta le : IHJiB metri femei — Tatiana Ka- 
zankina, 2 minute, 05,2 secunde, șfi- 
rlturâ cu prăjina — L îaakov. 5.33 m, 
greutate bărbați — D. Prollua 
(R.D.G.) 10.03 m. înălțime bărbați — 
Iurll Tarrnak, 2.17 m.

Dintre sportivii romflnl care nu 
participat la aceste'întreceri, cel mal 
bun rezultat 1-â obținut Gheorghe 
Cefan în proba de 3 000 m obstacole : 
C’M’WIO (locul 5).

Ion DRAGANk’ ' 4- -„V-t?C.i•’*^1

în cîteva rînduii
O FOTBAL. Echipa României pen

tru meciul cu Italia, care vri avea 
loc săptamîna viitoare la București, 
va fi alcătuită din următorul lot (de
finitivat de F.R.F.) : Adamache, Ște
fan (portari), Sătmărennu, Lupeseu, 
Dinu, Boc, Deleiinu, N. Ionescu, Sma- 
randadie (fundași), Dumitru. R. 
Nunweillcr, Ilnjnal (mijlocași), Lu- 
coscu, Dobrin, Itom'de. Neagu, Ior- 
dănescu. Kun II. 9 LUPTE GRECO- 
ROMANE. Luptatoril nojtri Păun, 
Popescu, Gabor, Neguț, fAartlnescu șl 
DoUpschl ®u obținut victorii In cel 
de al doilea meci România-—R.F.G. 
disputat la Wllrmllngon. L Baciu a 
fost InvLns. 0 ATX-ETISM. O situație 
rar Intllnltă intr-o cursă de mara
ton : Intre primul clasat la maratonul 
international do la Manchester (vest- 
gennanul Philip Lutz) și ai doilea 
(englozul Ron ETUI) a fost o diferență 
do numai o secundă. Lutz a parcurs 
distanta da 42,195 km in ’hl^M”.

salului ol natal, 
munca 

pașnică a Ibcui-

A

al R. S. Macedonia
Președinlete Consulului Executiv al 

R. S. Macedonia, membru al Prezi
diului R.S.”. Iugoslavia, Kscnle Bo- 
goav.?împreună cu soția si persoane
le oflctald, care l-au Însoțit In vizita 
efectuată bl tara noastră, a părăsit 
Capitala. IndrepUndu-sa spre’ palrle.

La plecare. In Gara de Nord. 
oaBPețll au fost salutați de Emil 
Drftgăneseu, vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri, președintele păr
ții române In Comisia mixta româ- 
no-lugbnlavă de colaborare economi
că, precum.șl-do reprezentanți lai 
conducerii unor organe, centrale eco
nomic© române. ,' J J

.Au fosil de față ambasadorul R.S.E. 
Iugoslavlu ta Bucuroșii. Iso Njego- 

rvan, și membri al'ambasadei: ’
.....

iAitW.I

-îr

L-

viață» 
eliberare, 

hotărîre

la Saigon de a revent ta masa trata
tivelor dc ' la' Paris; ca șl nolle aciej' 
do agresiune» Îndreptate Împotriva^ 
poporului vietnamez arată dar cln.ef 
dorește al adevărat pacea șl cine set 
opune el. In numele Frontului Națio-' 
nai de Eliberare, al Guvernului Re-i 
voluționar Provizoriu șl al popu-; 
lațlel din Vietnamul de sud, v«b:-> 
torul a' exprimat, In încheiere,/ 
recunoștință profundă Partidului Co-1’ 
monist Român, guvernului șl popotu.-J 
Iul român pentru ajutorul frățesc a-ij 
cordat cauzei nobile pentru care 
luptă poporul vietnamez.

A fost prezentat apoi un film do
cumentar despre lupta eroică a pa- 
trioțllor vietnamezi.

• (Agerpres)

A apărut: 

PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI 
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Deschiderea Kmlxluiill do <li-
‘ mlricâță- '• .Telex.

S,M XJlSlloteca pentiți' top, — fT. Lț 
Caragiale (D • 1S9 de anl dei 
la naștera. PrezSnta Serbam 
ClocuJcscu • Amintiri despre 

- Căragtalo de Victor EfUmluj-, 
D. L SccHlanu, Ioan D. Gne
rea e I- Caraglalc omul, 

.<i,• ---------■docuntentariîț'

29,K) AC BograSa utjțfi.
mea ■KFfflfgT

11,M Druuiurl în.Istoric — Muzeul 
dn Istorie oi Republicii Ho- 
ciaUsîC Hopifinla.

11,43 Teatru scuti. — „Mama a-a 
îndrăgostii" do fon BăkVJL 

12JP In slujba sănătății 
IMS Telejurnal. 

Deschiderea cmlBlunll 
dupâ-anilază. Emnluno 
limba gcrrnar.ă.

18, M In direct : Start. In curea
tomobllls 1 
la t^ Mans.

jj.15 Ritm, tinerele, dan».
19,40 Sfiptamlna !n Imagini. 
)0.3 1M1 de seri.
19. » Telejurnal.

> ÎS,ce In intlmplnarea Conferin|M 
Naționale a P.C.rt. șj a celei 
de-a XXV-a aniversări n Ile-

' pubticlL Tara Întreagă in 
Întrecere.

44,15 Telecnciclopcdla. . 
îă,43 Film’ serial : Schulraelsier.
11,43 Luna ?1 trei bani Jumate. 

„Emisiune cosmică umoristică, 
Varietâll-10“.

M.SS Telejurnal. • . ,
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SS4P Agenda. • .
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17,53 Reportaj bucureșt
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17dW Mim ardellt
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C. PRISACARU

Ri «r

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la atrocitățile 
comise de naziști. la Lidice

Adunarea din Capifaiă

Academician
GRIGORE

■ ) - fiWri

......
profesor doctor

BEHETÂTO

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani' membru al Comitetului foștilor luptă- ,
de la atrocitățile comise de naziști ' ‘ ....
la Lldlce, Comitetul Națlotial pentru 
Apărarea Păcii, Comitetul foștilor 
luptători aniuaâd|U<M 'Comitetul or-

■ ganizntoric al veteranilor din războiul 
! antlfnsctet au organizat in ziuă da 
0 Iunie o adunare la sala Muzeului

1 de * Istorie • a porUdulut
Au participat NTcotac Ciorotu, vi-, 

copreședinte al' Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din România, 
general colonel In rezerva Dumitru 
Dămăceanu. .vicepreședinte, al Comi
tetului organizatoric ab veteranilor 
din războiul antifascist, Luela Deme
trius, scriitoare, membru al Comite
tului Național penlru Apărarea 
Păcii, prof. unlv. Tudor Bugnariu,

lori antifasciști, Vaalle Prtaeputu, 
(jefui secției propagandă a Comite
tului municipal București al P.C.R., 
foști luptători antifasciști.'

Au fost de față ambasadorul Mi
roslav Stilek si membri al Ambasa
dei R.S. Cehoslovace la București.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit prof. unlv. , Tudor Bug
nariu.

Aii fost prezentate apoi filme do
cumentare despre localitățile martire 
Lldlce și Moscl.

Cu aceeași ocazie a fost organtzală 
expoziția de fotografii „30 de ani de 
la distrugerea «aiului Lidice".

(Agerpres)

tea sa științifică șl didactică a pri
mit o largă rocunoaștero Internațlo^ 
tmUi.

Academicianul G.rigdre Benctato a 
desfășurat. do asemenea, o bogată 
activitate ca deputat in Marea Adu
nare Națională șl președinta ai U- 
nlunil societăților de stîlnte medi
cale.

A fost membru al Partidului Co
munist Român. ,

Pentru meritata sale deosebite a 
fon distins cu numeroasa ordine șl 
medalii alo Republicii Socialiste 
România.

Prin dispariția academicianului 
profesor doctor Grlgora Benctato. 
medicina, tnvățâmîntul superior șl 
cercetarea științifică din România 
suferă o grea șl ireparabilă pier
dere.

internațională
în ziua do 0 iunie 1072 a încetat 

din viață, după.o grea suferință, proî. • 
dr. Grlfiore Benctato. membru titular 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, membru nl Academiei de' 
Silințe Medicale, director ai Institu
tului de fiziologie normală șl pato
logică „D. Danlelopolu", șeful cate
drei de fiziologie de la Institutul tic 
medicină șl farmacie București, pre
ședintele Societății dc fiziologie a U- 
nlunâl eocletăților de științe, medi
cale.. ■ ' ■

Acndenolrian Grigore. Benctato s-a 
născut la 18 noiembrie 1CC5. In 1028 
a; absolvit Facultatea de medicină din 
Cluj, obtlnlnd titlul de doctor in me
dicină șl chirurgie șl grație merite
lor salo deosebit© a ajuns profesor 
la o virilă Uriâră. Șl-a continuat stu
diile In . uneia laboratoare de marc 
faimă din străinătate. ‘

Profesor la Facultatea’ der medici
nă a Universității din Cluj Intre’ 1834 
âlCM fjl apoi la IrisUiUtul dc medi-

hă șl farmacie din Bucuroșii, acad. 
Grlgore Benctato ă desfășurat, plnfl 
In ultimele clipe ale vieții, o prestl- 
Hloasta activitate țlllnîlticfi. didactică 
$1’ organizatorică, activitate care l-a 
impus ca pe un mare pedagog șl om 
de știință. Acad. Grigore Bonotato a, 
conceput fiziologia că o silință ih- 
tegrntlvâ. cu un rol deosebit In prac
tica sănătății publice. în domeniul 
fiziologici ImunltățlL a adus contri
buții deosebita cu privire la rolul sis
temului nervos central. Dej asemenea, 
s!nt de remarcat cercetările tfde pri
vind fenomenele de ’ Imbătrihlre a 
cololzllor celulari, aspecte biochimi
ce ale proceselor fundamentale din 
sistemul nervos central. relațiile 
neuroendocrine etc. Personalitate 
romolexfi, dotată cu remarcabile ca- ....... .
Iltățl didactice șl de umanist. profe- eJmbăta. 10 ■ Iunie a-c.. Intre- orale 
serul, Grlgore ,Benctato a fost ani- . 13—10 ti duminică, 11 iunie Q.C., ln- 
mator si creator de scoală. Actlvlta- tre orele 0—ÎL

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI învAtămintulux

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
ACADEMIA DE ȘTIINȚE 

MEDICALE

Corpul defunctului este depus In 
holul Institutului de medicină șl far
macie din București. B-dul Dr. Pe
tru Groza nr. 8.
-Adunarea deJ doliu se va desfășura 

In ziua de 11 iutile 1072. ora 11, W 
același loc. Iar înhumarea ia cimiti
rul Belit

Accesul publicului este permis

*
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MOSCOVA
k- ■ ’ „P.C. FRANCEZ IȘI1

Ședința Comisiei CONTINUA EFORWRIL
permanente C.A.E.R. PENTRU SATISFACERE

pentru problemele 
financiar-valutare

MOSCOVA 0 (Agerpres). — La 
Moscova a r.vut loc cea .de-a 22-a 
ședință a Comisiei permanente, a 
C.A.E.R. pentru problemele flnan- 
clar-valutaro. La ședință au partici
pat delegații alo țărilor membre ale 
C.AE.1L : Bulgaria. CehCHlovacla, 
R.D.G., Mongolia. Polonia, România. 
Ungaria șl Uniunea Sovietică.

în conformitate cu acordul dintre 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc șl guvernul R. S.’F. Iugoslavlă. 
la șecitajă ,au participai reprezentanți 
ai Iugoslaviei.

La ședință au participat,’ de ase
menea, reprezentanți al Băncii Intcr- 
naționnlo de colaborare economică b! 
a! Băncii Internationale de investiții.

Comisia a dezbătut probleme refe
ritoare la activitatea ol, legate da 
realizarea prevederilor programului 
complex al adlnclrll șl perfecționării 
In continuare a colaborării și dezvol
tării Integrării economice soclaltale a 
țărilor membre ole C.AE1L, precum 
șl alte probleme financiare și valu
tare de Interes reciproc.

Ședința comisiei s-a dasfășurat In- 
tr-o atmosferă de înțelegere recipro
că deplină și prietenie frățoască.

Comunicatul Biroului 
Politic al P.C.F.

PARIS 9 (Agerpres). — Corespon
dentul Agerpres, Paul Dlaconcscu, 
transmit® : ziarul ,X’HumanH6o de 
vineri publică un comunicat care re
levă că Biroul Politic, al Partidului 
Comunist Francez a discutat despre 
evoluția luptelor revendicative. Gre
va din ,7 Iunie, organizată de C.G.T., 
a cunoscut tin maro succes.' arată co
municatul. Milioane de Kilarfațl au 
Încetat lucruL Sute do ihțl ou mani
festat In diferite orașe ale Franței. 
Biroul PoHlic’lșl exprimă sallsfacțla 
pentru acest succes, caro demonsîrea- 
ză profunzimea nemulțumirii popu
lare. audiența pe care marllo reven
dicări sprijinite de C.G.T. o au in 
rlndurllc muncitorilor.

Partidul Comunist Francez lșl va 
continua eforturile penlru satisface
rea revendicărilor oamenilor- muncii, 
pentru realizarea unității forțelor 
muncitorești și democratice dtn> Fran
ța, suhllntazâ In Încheiere comuni
catul.

satiu.de
gazdelo.au
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„România este interesată 
să participe activ la cooperarea 

internațională in domeniu! 
mediului înconjurător"

I BUDAPESTA

ifiJ
I

"i

î s .’is -.ii e

încheierea convorbirilor 
sovieto - iugoslave,

■i-

CUVINTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE LA CONFERINȚA O.N.U. 
DE LA STOCKHOLM

!

STOCKHOLM 0 — Trimisul special Agerpres, C. Vlad, trans
mite ■ In continuarea lucrărilor Conferinței Națiunilor Unite asupra 
mediului înconjurător,’in ședința plenară dc'vineri a luat cnvlntul 
șeful delegației române, Florin Iorgulcscu, președintele Consiliului 
național al apelor.

SubUnllnd faptul că proiecția me
diului ambiant reprezintă o condiție 
asențlală țientru progresul șl bună- ...
«tarea tuturor națiunilor, vorbitorul cui al 9-tea 
a apreciat că acțiunile In favoarea _______________  ____
ocrotirii mediului reprezintă un vast cile dreptul său fundamental de a 
domeniu de cooperare Internațlortală, ■ ■ - ■ .......
comunitatea de interese a tuturor 
țăritor, mart ®au mici, dezvoltate sau 
In curs de dezvoltare, fiind evidentă.

România, a relevat șeful dele
gației țării noastre, consideră că 
toate acțiunile întreprinse in a- 
ccst domcnlo, ca șl in țoale ce
lelalte domenii ale cooperării 
Internaționale, trebuie să se des
fășoare în strictă conformliale 
cu principiile fundamentale ale 
dreptului Internațional, pe baza 
respectului deplin al suveranita- 
țîl naționale 3 tuturor statelor, 
al dreptului inalienabil al fleeă-. 
rcl, țări de a adopta liotărirl și 
măsuri conforme eu propriile 
sale Interese, fără a se aduce 
atingeri intereselor altor state.

în același timp, România Lșl ex
primă convingerea că orice acțiune de 
cooperare Internațională trebuie să 
beneficieze, pentru a îl eficientă, de 
participarea șl aportul tuturor sta
telor. Trebuie constatai cu regret, 
a spus reprezentantul României, că 
la convocarea acestei conferințe nu 
a fost respectat principiul fundamen
tal al universalității, înscris In Carta 
Națiunilor Unite. In ciuda eforturi
lor desfășurate de țările socialiste, 
R. D. Germană șl alte staie Intere
sate au fost împiedicate să pariieipe 
cu drept . egal ta această conferință. 
Or, este dificil de a concepe un pro
gram eficient de cooperare in dome
niul protejării mediului, de a Iniția

și duce la bun sflrșit acțiunile In
cluse In el, atlta timp dt un stat 
aflat In inima Europei șl ocuptod lo- 

. . J-lea In producția Industrială
mondială asie împiedicat să-și exer- 

partlclpa pe picior de egalitate Iji 
această acțiune.

în ’ intervenita sa, delegatul romări 
a remarcat, dai fiind «copul funda
mental al conferinței — prospectarea 
căilor șl mijloacelor menita să pună 
capăt deteriorării mediului, axlgurind 
omului ambianța . în care să-și poată 
desfășura in deplină libertate ener
gia creatoare pentru Îmbunătățirea 
continua a condițiilor sale de trai — 
că nu trebuie pierdut din vedere 
faptul că popoarele Indochlnel sini 
victime nta agresiunii, șl supuse uneia 
din cele mal grave șl mal condam
nabile forme de deteriorare a me
diului uman, de distrugere sistema
tică a vieții omului — războiul. 
România s-a pronunțat șl se pronun
ță ferm penlru Încetarea Imediată . a 
tuturor acțiunilor agresive Împotriva 
R. D. Vietnam, pentru retragerea to
tală a trupelor americane de pe te
ritoriul Indochlnel, astfel ca po
poarele din această regiune să poată 
beneficia de dreptul lor Inalienabil 
de a hotărî ele Însele asupra pro- 
nriulul lor destin.

Șl
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 

0 Iunie .a avut Joc la Budapesta 
schimbul instrumentelor dc .ratificare 
a Tratatului de prietenie, colaborare 
;! asistență mutuală Intre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Populară Ungară, «rmnat ia Bucu
rești, ia 24 februarie 1972.

Din partea română, schimbul a fost 
efectuat de către loan Coteț, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, Jar din partea un
gară de către Jănos Păier, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Ungare. j

La festivitate au luat parte Tonta! 
Jenă, adjunct al mlnLsîrulul corner-:

8

țoiul exterior, dr. Simo Jer.fi, adjunct 
td ministrului culturii, general maior 
Kărpăll Ferenc, adjunct ol mlntel.ru- 
lul apărării șl Barity Miklos, șef de 
grup In Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Ungare.-

Au fost prezențl membri ol Amba
sadei Republicii Socialiste Romănla 
la Budapesta.

Cu această ocazie, loan Coteț șl 
Jânos Păter au rostit scurte alocu
țiuni. \

In conformitate cu clauzele sale 
finale, Tratatul de prietenie româno- 
ungar a Intrat in vigoare in ziua 
schimbului Instrumentelor de rallfi-' 
care — 9 Iunie 1972,
—ii——’ linii ?

su;- - .n-— l*taî’. v

„R. D. VIETNAM SE PRONUNȚA PENTRU
’•7 9 r

W - \ Y- • ’ ’• ■<■*»
PAȘNICA A PROBLEMEI

MOSCOVA 9 (Agcrpre?,). — l-'i 
Moscova s-au Încheiat, la 0 iunie, 
convorbirile dintre Leonid Brejnevconvorbirile dintre Leonid Brejnev. 
secretar general al C.C. al P.CUS..

.......... .........   ' J‘ " ‘ j
1:

r A- A - AJ- ■ -a Es' toi Z ■ A K ’—
continuat schimbul de păreri privind 
dezvoltarea si adlndrea In continua
re a colaborării prietenești bilaterale 
dintre P.C.U.S. si U.C.I.. Uniunea So
vietică șl R.S.F.I. Părțile au anali
zat. de asemenea, probleme interna
ționale^ importanta, de interes red- 
proc.

A fpxt. de asemenea, pus de acord 
textul comunteatului comun sovieto- 
luKoslav.

*
noastre, nc este necesară pacea. Sin
tern profund convinși că progresul 
este posibil numai prin pace, a de
clarat ioslp Broz Tito. Iar o pace 
trainică șl stabilă nu va tl aUt timp 
dt nu se vn trece mal serios la re- 
zolvnrea problemelor Internaționale 
acute șl cit timp nu se va pune ca
păt poli Ud! de forță, amestecului șl 
negării drepturilor elerrfentarc ale 
popoarelor in libertate șl Indepen
dență. A crescut conștiința că rela
țiile Internaționale trebuie schlrnb,i:e. 
SS&tWSSh’SM!.'’ft 
bîtoare de pace, să,Influențeze șl mai 
eficient asupra formării șl de
mocratizării raporturilor in lume. 
„Țările socialisto au un mare rol șl 
răspundere pentru atlnnarea șl mal 
largă a principiilor democratice de 
colaborare in lume, pentru aplicarea 
principiilor: leniniste in rciațiUe In
ternaționale, a subliniat președintele 
Soslp Broz Tito. In rotațiile reciproce., 
precum și fa relațiile cu alte țări, 
ele trebuie gfl constituie In perma
nență un exemplu do colaborare e- 
gală in drepturi intre popoare".

★

Seara, C.C. ni P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem șl guvernul 
U.R.S.S. au oferit o recepție In cins
tea președintelui Iosip Broz Tito și 
a soției sale.

)

Apusul 
misogynismului

Multe fobii mai avea răposa
tul director al F.B.I.-ului I fobia 
comuniștilor, fobia democrați
lor, fobia pacifiștilor — ba ehiar 
țl fobia femeilor; Se ți mlndrea 
cu asta,'auio-intifuUndu-se „ina
mic public al sexului feminin". 
Iar ’că -prim ții, logic rezultat, 
Intre miile de agenți ai f.BJ.-u- 
lui nu exista, evident, nici o fe
mele. Gloria organizației au 
făurit-o numai bărbații.

Dar Edgar Hoover a trecut, 
E.B.I,-ul a rămas, a venit un 
nou director (provizoriu, plnd la 
viitoarele alegeri prezidențiale), 
respectiv dl. Patrick Gray. Iar 
una dtalre primele măsuri adop
tate > a fost înlăturarea restric
țiilor misogyna ale defunctului 
Hoover. Dc acum, porțile 
E.BJ.-ulul se deschid larg înain
tea reprezentantelor sexului fru
mos — desigur, cu condiția să se 
priceapă la ceva activități poli
țienești ți,‘in special, la aseme^, 
nea mici îndeletniciri drăgălașe," 
pline de feminitale, ca represiu
nile". antidemocratice, risipirea 
manlfestafiitor pentru pace,, 
xpargarea "de greve.

Ziarele americane spun că 
pro-feminismul d-lui Gray nu 
provine atîl din dorința de a a- 
sigura egalitatea intre sexe. CI, 
mai ales, din preocuparea de a 
face E.B.1.-UI mai „simpatic" o- 
piniei' publice. Niște agente 
E.B.I.-iste cochete ți drăguțe in 
minijupă — ți gata popularita
tea 1

Există Insă ți pesimiști care 
apreciază că efortul va fi zadar
nic, chiar dacă dl. Patrick Gray 
va angaja cele mal celebre 
„Miss univers", sau balerinele 
cu cele mai perfecte picioare de 
pe Broadicap.

’Nu-i nimic, intenția contează.

■Nikolai Podgornll. președintele Prc- 
zldlulul Sovietului Suprem, Alexei 
Koslghln, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. șl loalp Broz 
Tito. președintele R.S.F.' Iugoslavia, 
președintele U.C.I.
, Agenția T.AS.S. relevă cfi. In 
cursul convorbirilor de vineri, a

Președintele Ioslp Broz Tito a vi
zitat, la 9 Iunie, Uzina de rulmsițl 
din Moscova. înaltul oaspete iugo
slav a fost ‘Însoțit df> Vlfclor Grișln, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secrelar al Comi
tetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
Konstantin Kaiușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Vladimir Novlkovj vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al^ U.R^S.S.,, ;alte, persoane, oficiale.

Cu acest prilej;- a avut lortun mi
ting al prteleatel' -sovteto-lugoslnve. 
Ltund cuvinlul,' "președintele 'loslp 
Broz TMo a relevat câ guvernul și 
popoarele Iugoslaviei doresc, In mod 

. rincer, > să dezvolta -relații multilate
rale, stabile > șl prietenești cu Uniu
nea Sovietică, fără nici un fel de 

, Îngrădiri. Colaborarea, Întemeiată po 
principiile 'egalității in drepturi, res- 
pecuilui reciproc, ,respectării suvera
nității șl neamestecului In treburile 
Interne, este trainică, a spus eL Prin 
aceasta se creează șl largi posibili
tăți pentru promovarea el, respec- 
tțndu-sc condițiile specifice șl pozi
țiile țărilor noastre. în perioada dă 
cinci ani care w trecut, comparativ 
cu perioada pretedentă, a sporit mal 
mult, de două ori volumul schimbu
rilor economice Intre cele două țări, 
a declarat vorbitorul;. si există Încă 
destule posibilități nefolosite In di
ferita domenii. Pentru a putea să ne 
construim și In continuare țările
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CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON

0

redacția Si ADMINISTRAȚIA 9 Bucureștii Piața Sein teii, Tel. ii se io.
Cairo Gri vitei nr. M-CS, P.O.B.

DE PRESĂ

Iul Încheiat Intre guvernele R.D.G. șlJ '
I,.,.....,|Vu ••.. vr* 1 mânu au ooviciut oupnan 111 11. o.a.
sbane, civile șl bunuri intre H.F.G. și |i Ucrainene președinte al Consiliului 
Berlinul occidental.:

a arătat că întreruperea de peste o 
hmfi a convorbirilor de la Paris s-a ’ 
produs din vina părții americane, I

UN „

carbonifere din South Clifton’

iL
LbBML..... , r- m-t— a

această poziție, aviația salgoneză a

ment americană, rsenatorul a atacat

_ țârii prair' 
administrații.

cerea bugetului militar, McGovern âr
î ,-M-Lfn iIr»1 i’.ș >nÂ iB 1 skifli

muncitori caUforntenî care lucrează

............- popoarelor care 
luptă pentru pace șl democrație.

>

Premierul ft. îl Kosighin
a

care refuză să ducă tratative serioa
se șl sabotează convorbirile. Inienxi- 
flclnd, In același timp, războiul 'în 
Vietnam.

Dacă Statele Unite vor fl de acord 
cu 'propunerea In 7 puncta a Guvern 
nulul Hevoluțtoruir Provizoriu a! Re
publici! Vietnamului de Sud, dintre 
care două puncte-cheta au fost supli
mentar precizate,-a declarat în în
cheiere Nguyen Thanh Le, conferinja 
de la Paris vn putea progresa rapid.

SOLUȚIONAREA I

VIETNAMEZE PE CALEA NEGOCIERILOR"
hEÎHki J ■ v

Declarația purtătorului de cuvînt al dele«ja|Iel R.D.V. 
la conferința de Ia Paris

PARIS 9 (Agerpres). — „Republica 
Democrată Vietnam se pronunță pen
tru soluționare» pașnică a probleme! 
vietnameze pe calea negocierilor și 
cere delegației S.U.A să reia lucră
rile conferinței cvadriparilie de Ia Pa
ris în problema Vietnamului", n de
clarat. la o conferință de presă. Ngu
yen Thanh Le, purtător,de cuvlnt al 
delegației R.D. Vietnam. Vorbitorul 
r —’‘i”. 2* ~ _
tună a convorbirilor de la Paris s-a

talft a trupelor americane de pe te
ritoriul Indochlnei, astfel ca po- 

. poarele din această regiune să poală 
beneficia de dreptul lor Inalienabil 

priulul lor destin.
Reprezentantul României a subll 

nlat, apoi, că prin acumularea In 
stocuri gigantice a armelor nucleare, 
chimice, bacteriologice sau clasice, 
s-a atins o capacitate incalculabila 
de deteriorare a mediului. Pentru a 
pune capăt acestei situații primejdi
oase, este necesar ca toate statele să 
acționeze cu fermitate șl pereeveren- 
ță In direcția Încetării curiei Innr- 
măritor șl Înfăptuirii de pași concreți 
pe calea dezarmării.

Expunlnd o serie do aspecte pri-’ 
vind situația și preocupările Roma
nici la domeniul mediului Înconjură
tor, vorbitorul a arătat că

' ■’ " - ‘ J
țara noastră este Interesată 

să participe activ la cooperarea 
internațională în domeniul me
diului înconjurător și consideră 
că programul; de acțiune aflat 
pe masa.de .lucru a ri>nJ*Erin(Șl 
trebuie să faciliteze o cooperare- 
in interesul’tulTfrijr? țărJlar'»'și,; 
in primul rind, al acelora In curs 
de dezvoltare.

Delegația română s-a pronunțat 
pentru adoptarea anei declarații ■ a- ; 
supra mediului, ale cărei principii 
generale trebuie să exprime clar ' 
dreptul Inalienabil al tuturor țărilor 
de a utiliza resursele naturale in 
propriile lor Interese, necesitatea de 
a rezolva problemele’ privitoare ta 
mediu, rIn strliisli legătură cu proce
sul general al dezvoltării.

în intervenția sa, reprezentantul 
României a sprijinit propunerea pri
vind crearea unul organ Însărcinat 
cu coordonarea acUvJtățildr O.N.U. 
șl ale organismelor sale ffpaclailzate 
In domeniul protejării mediului.

VIETNAMUL DE SUI) 9 (A- 
gerpres). — Forțele Frontului 
Național de Eliberare din Viei-' 
naniul dc sud au cucerit o linie; 
de apărare trayersînd șoseaua 
nr. 1. între localitățile Trang 
Bang și Glo Loc, Intr-un punct, 
situat ta II km nord-vest de Sai
gon.

Agenția United Press International 
.litaază că, in efortul de a degaja _ "’ftS'S'Șb FWVHf 1 f»1- nț.Ti«#i»a m!'.’ 

Inlotvoait. bombardind cu napulmi 
iStiS- Inoonjurătiffire."'Câ urmare â 
țk®ibardamcntj|jUi,3 au'J fasr'thrcgis'-- 
trate numeroase victime, alit In rln- 
dul populației [ civile din regiune, 
dintre care numeroși copii, dar si al 
militarilor galgonezl Izolați tn acest 

i perimetru. , ■ ' t
| 1 _ _ *

: Presse și United Press Interna

clarație dg protest Imj/olrlva măsu
rilor de trimitere forțată In maiă a 
populației in lagăre de concentrare 
întreprinse dc regimul de la Sai
gon, In urma Infringerllor mllilcre 
suferite (n u li .teiul timp. Numai In' 
lagărele, din zona de est a. deltei 
fluviului Mekong, se spline fn de
clarație," fl pe insulele . Mării Chi
nei de Sud au fost trimise zub pază 
aproximativ SOOOtD de persoane. 
In urma unor aspre măsuri de re- 
preșiunc, milioane de locuitori sln-t. 
ncvolți să-fi pdr<5.ienr£j; loțdrtte na-: 
tale.. In. sutele și .arașcle., din, Ș'ieț- 
Ttamu! de sud se efectuează arestări 
Ir. ma.sd.

Kim Ir Sen despre perspectivele colaborării 
dintre R. P, D. Coreeană și Japonia
PHENIAN 9 (Agerpres). — Pre

ședintele Cabinetului de âfinlștri al 
R.P.D. Coreene, Klm Ir Sen, a avut 
o convorbire cu delegația Asociației 
riațlonalo a primarilor socialiști din 
Japonia, care a efectuat o vizită în 
Coreea. ■
. Refer!ndu-se la situația • Internațio
nală acluală, Klm Ir Sen a spua : 
..A.slâzl. situația Internațională evo
luează in favoarea popoarelor care 
1 _____ _
independență naționala șl socialism șl 
In defavoarea Imperialismului și

. țlotiârllQr. A. trecut .vremea clnd pu- 
1 lihpertallste; țlânlnau’, duplț ;Bii-

Oprlndu-se asupra citorva proble-

me privind consolidarea prieteniei și 
solldarljățll dintre popoarele coreean 
șl japonez, Klm Ir Sen a salutat pro
punerea delegației japoneze de a se 
stabili raporturi de înfrățire Intre o- 
rașe din cele două țări, in vederea 
promovării unor schimburi pe plan e- 

... conornlc. tehnic șl culturaL
Președintele Cabinetului de Minlș- 

trl ol R.P.D. Coreene a relevat că un 
aspect concret pe rare 1-nr puica Îm
brăca colaborarea intre cele două țâr! 
șe referă la posibilitatea ca R.P.D.

„.'reza Japoniei mine- 
i-’s: '

mertcajd^.^ML
fler. ILPJ). Coreeană —n arătat Klm

Pe dc allă parte, agențiile Fr 
Presto și United Presa Ini

MOSCOVA 9 — Corespondentul 
Agerprea, Laurențlu Pută, transmite: 
La 9 Iunie, ambasadorul Republicii 
Sociali;!te România In Uniunea So
vietică. Gheorghe Badrus. a fost pri
mit de AN. Kosighln. președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Cu acest prilej. Intre ambasadorul 
român și primul ministru sovietic, a 
«ni’ Ioc o convorbire desfășurată ln- 
tr-o atmosferă prietenească.

Cvadrupla victorie electorală repur
tată do senatorul McGovern In ale
gerile .preliminare din California, 
New Jersey, Dakota dc Sud șl New 
Mexico 11 proiectează cu și mal 
multă forță drept cel mai puternic 
candidat pe caro U poate opune par
tidul democrat candidatului republica
nilor, Richard Nixon, In alegerile pre- . 
zldențlale din luna noiembrie a.c. — 
aceasta este concluzia unanimă des
prinsă de observatorii politici, presa ; 
șl radloielevlriunea americană din 
analiza rezultatelor scrutinului.

.Spectaculoasa lovitură electorală 
dată de senatorul căruia acum trei 
luni de zile 1 se pronosticau exclu
siv infringcrl ți care astăzi a devenit 
principalul protagonist al «prellmi- 
narelor» 1— ( ‘ jart-is—■ „•it.s.jj-
vlzlune C.B.S. - 
(■ .. .
McGovern», Inițiată de aripa conser
vatoare a partidului democrat". In
tr-adevăr, pentru majoritatea pn’l- 

cert că drumul Iul McGovern spre 

mal poate tl blocat fără a risca doz- 

a facilita victoria candidatului repu
blican. Sa pare că liderii partidului 
republican nu mal au nici o îndoială 
în această privință, lntruat au șl 
Început să-șl elaboreze strategia poc
nind de !n premisa că McGovern va 
fl candidatul democraților. Este p 
sarcină deloc ușoară țlnlnd seama do 
marea forță de atracție pe care o 
prezintă platforma cu care McGovern 
se prezintă in fața alegătorilor : În
cetarea bombardamentelor america
ne asupra teritoriului R.D. Vietnam, 
retragerea Imediată a trupelor ame
ricane din Indochina șl reducerea nu
mărului celor staționate in Europa 
occidentală, ©căderea cu 30 la sută 
a bugetului militar al țării, revizuirea 
priorităților naționale, a sistemului 
cte asistență socială șl a sistemului 
fiscal.

însoțite de propuneri concrete 
pentru Înfăptuirea lor, aceste princi
pale puncte de reper l-au adus Iul 
McGovern victoria holflrltoarc ’n 
California șl tn celelalte trei stalo, 
in timp ce principalul adversar ol

acestuia din sinul propriului tsău 
partid (sa știe ,că alegerile, prallrni- 
nare, practică specifică peisajului po
litic american, constituie de fapt un 
sondaj in. rândurile fiecărui partid â- 
supra persoanei considerate ca cea 
mal indicată pentru1 a primi Învesti
tura în vederea a legărilor prezlden- 
țlale), senatorul Hubert Humphrey,

anunță eă un hvJon american
ț d lansat din eroare, o bombă asu
pra pozițiilor saigoneze in zona lo
calități! Ai Loc. Zece militari sale 
nezl șl-âu pierdut viața, tar altl 20 
au fost rânlțL

*
Comitetul Centrai, al Frontului 

Național da Eliberare din ' Vietna
mul de Sud a dat publlcllățli o de-

in defavoarea .Imperialismului și rear- Coreeană să livreze Japot 
trecut .vremea clnd pu- jeu de fier, pe pare, acest i

ij. cură lit prezenS Ide la i^UM»wu<M,t)

p.-., „_____ _
Ir’Sen — tar, putea 'Jmppcta din Japo
n-a instalații Industriale pentru pro
ducerea dc fibre sintetice pe baza 
prouic.te-'l petrolului.: Ate domenii 
In care w.î prefigurează posibilități 
reciproc avantajoase de colaborare 
sânt pescuitul, schimburile dc expe
riență in agricultură șl schimburile 
Intre școlile din cele două țâri. In 

ț încheiere, Klm te Sen șl-a exprimat 
speranța In dezvoltarea relațiilor din
tre Japonia și Coreea.

comenta postul de tele- 
a consemnai, prac

tic, eșuarea campaniei «oprițl-1 pe 

valoare a partidului democrat". In
tr-adevăr, pentru majoritatea poli
ticienilor americani a devenit acum 
cert că drumul Iul McGovern spre 
obținerea Investituri! democraților nu 

al poate tl blocat fărtt a risca doz- 
lembrarea partidului democrat șl

McGovern In momnntuf onuntârii 
victoriei sole in alegerile preliminare 

din California

față de totalul, necesar de 1 afro),- d< 
și prin faptul că in acest etat — cell 
mal mare din S.U.A. ca snumăr.da 
locuitori — In care este concentrata 
60 la sută din Industria’ do arma
ment americană, rsenatorul a atacat 
puternic; tocmai”politica’ de, majorare/ 
a,cheltuielilor militare ale țării prair , 
tlcată de ultimele - - - ■
Humphrey a susținut • că, prin redu-.-j 
pregăU Concedierea.' a mUÎoanc..’doj 
muncitori callfomtenl care lucrează 
In industria da armament. McGovern 
a răspuns prin ‘anunțarea planului 
său de traitafonnare treptată a mul-

care a candidat pe o platformă elec
torală opusă celei a colegului | său, 
plerzind din nou In confruntarea cu 
acesta, nu mal are nici un fel de 
șanse de a recupera handicapul

Victoria iul McGovern in Califor
nia depășește prin dimensiuni orice 
altă victorie dobindliă do el șau de 
ceilalți candtdațl In preliminariile de 
plnă acum. Semnificația el este am
plificată nu numai pentru că cel 271 
de delegați calitornienl la viitoarea 
convenție a partidului democrat vor 
vota pentru acordarea investituri! 
donatorului McGovern (care încă da 
pe acum dispune de 0M mandate 

■I

n industria da armament McGovern 
i răspuns prin anurițarea planului 

tor uzine din producătoare de mij
loace aducătoare de moarto In uni
tăți ale industriei de pace, legate de 
satisfacerea necesităților imediate ale 
economiei țărU. Prin modul cum au 
votat, caUfornlenll; au arătat că ras- 

’.plng dependența1 economiei statului 
lor de veniturile" provenita din In-, 
duslrla de război și că aprobă opi
niile Iul McGovern privind punerea 
acesteia pe picioare de pace.

In afară de încetarea războiului din 
Vietnam, McGovern s-a referit la 
necesitatea revizuirii radicale-a le
gilor privind dreptul ta muncă, drep
tul la pensie, garanțiile împotriva 
ccsicedlcrflor arbitrare și ajutoarele 
dc șomaj sl, totodată, la povara grea 
a impozitelor care apasă pe umerii 
păturilor cu venituri mici șl mijlocii, 
rldlclndu-se împotriva scandaloaselor 
evaziuni fiscale ale trusturilor șl mo
nopolurilor miliardare. Semnificativ 
este totodată faptul că McGovern s-a 
bucurat de adeziunea largă; a' tineri-- 
kw car© ®-au prezentat pentru, pri
ma oară în fața urnelor — prin scă
derea ’ virsle! care. dă dreptul la vot 
de la 20 la 13 ani (numai In Califor
nia numărul lacestor tineri ea (ridică 
la 1,2 milioane),fOr,'tocmai tinerii 
rint cel mal expuși ororilor războiu
lui. Tineretul american nu țpbate fi 
decit de acord cu declarațiile făcuta 
de McGovern după succomiI efiu Ca
lifornian, fn sensul că asta dispus, in 
cazul clnd va fl ales președinte al 
S.U.A, să meargă la Hanoi, ta Paris, 
sau „in orice altă parte a lumii" pen
tru a. pune capăt rdzbohilui din 
Vietnam.

C. AUEXANDROA1JE 
y j . -

ixecctn, proprietarii expioatacu carooiurere uin somn vimon 
Colliery,.In( apropiere de Sydney (Aitstralla), au hotărit să închidă 
mina șub pretextul că nu mal Ieste rentabilă. In aceste imprejn-' 
rări, muncitorii,' Amenințați să rănilnă fării lucru, au decis să ocupe 
mina șl să continue extracția cărbunelui, urmind astfel exemplul 
constructorilor <lc nave scoțieni' de la șantierele navale „Upper

:î'WT.’ n s:,l ? -'i-'.r

PERSPECTIVE 
DE RECONCILIERE 

ÎNTRE M. P.L.A. 
Șl G.R.A E.

BRAZZAVILLE 9 (Agerpres). — ' 
Președlnțilf Republicii Zair;1 Mobutu , 
Șese Seko, și Republici! Populare 
Congo, Marlen N'Gouăbl, însărcinați 
de Organizația Unității Africane să 
Întreprindă oficiile de mediere In ve
derea unei reconcilieri Intre Mișcarea 
(Populară pentru Eliberarea Angoîel 
(M.P.LA.) șl Guvernul Revoluționar 
din Angola In Exil (G.R.A.E.), au a- 
mințut. Intr-un comunicat comun, că 
reprezentanții celor două organizații' 
Întruniți la Brazzaville au ajuna la 
un acord In acest sens. Comisia de 
cunei— menționează comunica
tul — urmează să-i reunească din nou 
pe liderii M.P.L.A șl al G.R.AE. in 
vederea stabilirii modalităților de 
realizare a unificării celor două orga
nizații.

Catindatul 
și frînghia

Vin mereu amănunte — pi
torești ți inedite, plastice șl 
insolite — despre foarte lega
lele alegeri democratice din 
Cambodgla. 'Mal precis despre 
alegerile din acele zone ale 
Cațnbodgiei în care se mal e- 
xercltă încă autoritatea mario
netei Don Noi.

O autoritate foarte prestigi
oasă, după cum se putea citi pe 
pancartele ți banderolele pur
tate de studenții ii liceenii dip 
Rnom Perth, care-l asemutau pe 
taarrjfliul’ uzurpator șt pe-coȘi* 
S3"® . •SS&iS
sei cambodgiana, > care nu s-a 
sfiit ril relateze despre frau
dele electorale ți despre rolul 
forțelor armate ale marionetei 
im. măsluirea „alegerilor”.
.Nostim' a fost insă că Lon 

Noi,- temindu-se ca fUrUe des
pre o recentă comoție cere
brală. să nu-l fi micforat popu
laritatea fierbinte, a apelai la 
frel medici americani care sd 
ateste cd vajnicul calindat mai 
este... în posesia facultăților 
sale mintale. Medicii s-au exe
cutat — probabil tot in virtutea 
ajutorului ; american acordat 
combodgienilor — ți au dat pu
blicității un comunicat medical 
privind sănătatea Melecluală a 
lui Lon , Noi. Predzlnd expres 
cd (virgulă) „comportarea gene
rală a pacientului este .intru io
tul nomnală” ți adăugind că, in 
urma testelor psihologice, Lon 
Noi-„nu ți-a pierdut noțiunile 
de timp, ți.spațiu".

Cam crud ți cinic, comunica
tul. Clnd „pacientul" Iți simte 
numărate zilele puterii, clnd 
zonele regimului a s-au îngus
tat ți’rtrimfat plnd tn JuruJ.ca
pitalei- — Iri aceste condiții să 
mai vorbefti despre „timp" ți 
„spațiu" ți despre perceperea 
lor normală e.ca ți cum a! afița 
in casa splnturalului un bule
tin merceoloalc despre soril- 
mențele da fnnghil.

Fidel Castro, prim-izwda.- m AGENȚIILE
J

______ -
osie Însoțit de Edward Babluch, mem
bra al Biroului Politic; secretar al
AH «T T» T'T- Î3 ‘ J’ tl'?-»’ ? .1

C.C. al P.C. din Cuba, primul minis
tru al Guvernului Revolujkiru;-, care 
face o vizita otldală in R. P. Polonă, 
a fost vineri oaspetele litoralului 
nordic"hl /PoiohleL ‘La Gdansk, el

Leonid Brejnev, secret 
general.al C.C. al P.C.UA, l-a prl- 

.mlt, vineri, pn generalul Mohamed 
Ahmed Sadek. vicepreședinte ai Con- 

Iriliulul de Miniștri șl ministrul apfi- 
răril ol Republici! Arabe Egipt, caro 
face o vizită oficială do prietenie In 
U.R.S.S.

Ambasadorul Bepuhlicii 
Socialiste România la 
Londfa, ’Va®ilQ Pungun, a făcut 
Joi o , vizită la Dublin, j capitala Re- > 
publteii Irlanda, unite a fost primit i 
de ministrul dc exierne irlandez, Pa- 
trick H tilery. •

Un connmicat dat publi
cității la Berlin și reluat de 

■agențiile AD.N. și D.P.A. anunță că 
In capitală R. D. Germane a fost 
constituită o comisie Însărcinată fii 

“elucideze dificultățile șl deosebirile 
dc păreri care ar putea interveni In 
aplicarea sau 'interpretarea acordii- I

■■ IWDXUS DVWJU Jl.# 
Dezvoltarea colaborării

economice chino-chiliene.*
Ieri, ta Itekln, in prezența vlcepre- 
mlentlul Consiliului tie Stat. Li Slen- 
ntan. au fost semnate patru acorduri 
privind dezvoltarea colaborării econo
mico și a 'schimburilor comerciale 

■ dln'rc. China șl Chile. In aceeași zi, 
premierul Consiliului de Stat al Hi P. 
Chineze, Clu En-lai, și alie persoa- 

j ne .oficiale .chineze au avuț, o ihlre- 
: vedere cu delegația economică gu- 

3 vernamealală• chiltană. eozxiusii de, 
ii Gonzalo Mariner, ministrul nlanifi- 

căirll.

Aleksandr, Lioșko 0 fosfc
R.F.G, cu_ privire la tranzlluL de per- numit do Sovietul Suprem al R. S.S.

I de Miniștri al rcpubUclE

Convorbiri miglo-dnneze. 
Primul ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, care a sosit joi la Co
penhaga, într-o vizită o'idalft de două 
zile, a Început convorbirile cu omo
logul său danez, Jens Otto Krag.

Vineri, te Belgrad a avui loc, 
tn prezența mei numeroase 
asistențe, fertivițăteâ inaugurării 
restaurantului romdnerc „Car- 
pafi“, deschis in cadrul marelui 
complex hotelier „Iugoslavia", 
rifttel pe malul Dunării, In Noci 
Beograd.

„Guvernul nipon a în
ceput studierea cailor de 
reluare a relațiilor diploma
tice CU fîlbania", “ declarat In 
•Dictă ministrul de externe al.Japo- 
intel, Takeo Fukuda.

Japonezii 
cu mind tristă
Rezultă cd lucrurile erau 

cunorcute mal de mulf, dar se 
conserva discreția. Acum, de 
clnd cu protestele vehementa 
Împotriva minării porturilor din 
R.D. Vietnam,'a tnceput să se 
vorbească deschis. Ziarul ,Să
pări Times" a publicat chiar un 
articol detaliat.-

Despre ce este vorba? Despre 
ni'țte cadouri americane — a- 
mintiri Mute japonezilor din 
perioada, celui de-al doilea răz
boi ; mondial. Amintiri foarte 
numeroarc, foarte ițoiuminoase 
fi foarte zgomotoase. Despre 
mine- (nu pronumele personal, 
ci mina marine).

„Japan Times"' dezvăluie cd 
aproximativ 5 003 de mine a- 
mericane continuă să tnfesteza 

, apele < principalelor porturi Ja
ponezei In portul Ntigota au 
fost numărate 377, dar au ră
mas 376, căci una din ele s-a 
dus da curlnd la fund. împre
ună cu tm vc»-. pe care l-a luat 
al&uri sd-i Jind de urlt. tn 
pariul Iliroshlmel au fost iden
tificate circa de mine. In 
strivitoarea ’ Kanmon sini 
ceva mai multe : circa 2 000. E 
o mare plăcere să călătorețli 
printre aceste : mine, ittncra’- 
rele sint o aderărală desfătare 
turistică — pline de surprize ?i 

■ neprevăzut.
Aelnd in vedere ce pescari 

și navigatori asidui slnt Japo
nezii, nu-i normal ca față de 
aceste dezvăluiri mulțî din ei 
să-albi o mlnd trlită?

N. C.
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