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ÎNCEPE 
ȘEDINȚA

re' 
metrilor" ?

se a 
cinste

' Nlcolae 
privire la 
a stilului,

prezentat scrisorile 
calitate de ambasador al Republi
cii Finlanda In (ara noastră. (Cu- 
vintârlle rostite în pagina a 
V-a).

de partid in perioada nro- 
iransformărl revoluționare

de misiunile In

duselor U.C.M.-ReșHa, dar 
aceasta nu tcuză faptul că 
numai jumătate din meta
lul consumat so Indude ta 
producția finită. Ce dez
văluie o primă „InfăUța-

trcbulau să 
călătorie 

oferă 
Intransigent, 

legltlma- 
Trece o 

nouă—. 
itrund

cu... documente secrete

legitimațiile de Ln-
‘ l, lăslndu-le

„Zi obișnuită do lucru la 
Uzina do autoturisne —Pi
tești. Muncitorii din schim
bul I grăbesc către tocurile 
de muncă. Punctele de ac-j 
ces ale uzine! cunosc un 
aflux uman continuu, lată

Tovarășul Nlco’ne Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republici! 
Socialiste România, a primit, slm- 
bătă, ’ 10 Iunie. In stațiunea Nep- 
tun. pe V. I. Drozdenko, ambasado-

,pro
ces”; ne facem datoria de 
a formula mai int’A. ca la 
o:’re proces,' o acuzare. în 
cc constă ,șrech!ritoriula 1 

Pentru realizarea unei 
tone' ie produse finite —’ 
mpioare. Diesel, boghiuri, 
furbogencratoard, » cO'm-:‘ 
presoare, njajinî electrice,

„Acuzarea" are

co
in sSrtnkă colabo-

In „procesul

în ziua de 10 Iunie a.c., președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, a primit pe 
Suomela Pent*!' Martin, care și-n

® Adunările generale 
ale organizațiilor de 
partid IN DEZBATE- 

‘ REA COMUNIȘTILOR 
- COMPETITIVITA
TEA PRODUSELOR

cu...
trare .in uzină, 
drept, gaj neglijenței . 
incorectitudinii. După cura 
vom avea prilejul să con
statăm d'ta cele ce urmea
ză,-pentru unii legitimațiile 
de serviciu reprezintă nici 
mai mult, nici mol puțin 
decit un petic oarecare de

Ori de die ori părăsesc urbea spre a mă. bucura 
de nesfirțlta clmpie română, ți o jac destul de des, 
Im! aleargă prin amintiri imaginea chipului de copil 

.însetai răsturnată in oglinda ddtncă a unul ochi de 
apă la care n-am putut ajunge o zi întreagă. Era o 
zi de ccnSculă', de după ultimul război, o zi fără nici 
o nădejda de ploaie, fără nici o scamă de nor, fără 
nici o umbră primprejur. Lipsea si umbra cumpenei, 
pentru că cineva, cu o anume vreme fci urmd, fiersese 
acolo ciorbă ori ceai pentru soldați.

Ceasurile acelea de chin pe, care setea le dă unui 
copil alergat după vacile mușcate de streche m-a-j fă
cut dc-atuncl încoace să glndesc 'frumos despre cel 
care sapă fintinl ji sădesc pomi.

Recent m-a încercat irita ți un alt fel de sentiment, 
pe care nu-l pot numi exact. Sita. din datele eviden-

dlferlle ' utilaje — la rationale. Se întifoage, 
U.C.M.-Rețlța ic consumă, uneori, la piesele turnata, 
în medie, potrivit scripte- straturi suplimentara inu- 
lor oficiale ale urinei, c- Sila de pirul la 64) de mm, 
vroape două tone de me- Uzina „livrează- Ia re
iat; Indicele de uilllzare topit 2 '?. K-3 de tone de

prinderea de transporturi 
auto...

Unii rid, ca de o glumă 
bună. Alții văd l.nsă că 
nu-i nici un motiv de ve‘- 
selle. Dar, despre ce-1 vor
ba la urma urmei ? Să ex
plicăm pe scurt lucnirile. 
'Majoritatea salariațRor caro 
aveau In ziua aceea dificul
tăți la intrare locuiesc prin 
Împrejurimi. Pentru trans
portul piuă la uzină el' ape
lează La scrvldllc între
prinderii do transporturi 
auto — Pitești. O, neglijen
tă elementară In mecanis
mul <5e scoatere a abona
mentelor do călătorie șl... 
Șl, mai departe, nu-l greu 
să ne Imaginăm scena unul 
alt , control, de astă dată, 
In autobuz, la care parâ- 
gurii,' In llpwi abonamente
lor, „argumentează” si ei

Producția de masă verde — cel 
mal Ieftin nutreț care determină 
creșterea producției animaliere — 
este mal mare decIl În anii prece
de:! II. La actuala producție de Iarbă, 
cțșilgul do substanțe nutritive cs se 
poate realiza prin înlăturarea 
pierderilor la recoltare poate echi
vala cu valoarea a porte '-W 'kg tis 
cereale-ta' fio&ta6 .dlnîre cele, dievsr 
milioane de-hectare de pajiști na-, 
turale, lucernlere s! alte plante fu
rajere cultivate. în precent, unul 
dintre cele mai eficiente mijloace 
de conservare a furajelor verzi', ia 
Indemlna oricui,' este prepararea 
semlsllozului. în multe unltăil ta- 
iricoic. furajele verzi stat pălite la 
uoare pentru reducerea procentului 
«te umiditate, după care se trans
portă șl se presează cu tractoarele 
pa șenile in silozuri de mare ca
pac! lato. R-zullti-ur.hâtrei excelent, 
care contribuie substanțial In creș
terea producție! de lapte șl carne. 
Pentru aplicarea corectă a tehnolo
giei de preparare n semUilozulul 
sini necesare concentrarea unul 
număr suficient de mijloace la re
coltarea și transportul nutrețului

țlllo — mint ei fără să cli
pească.
- Șl?
— Șl, avem nevoie de 

altele™
„Inimă da mamă", func

ționarul eliberează urgent 
20 de legitimații nou-SK>uțo. 
Fără să cerceteze circum
stanțele acestei pierderi, „in 
colectiv"™ Fără să eu con
vingă de adevărul afirma
țiilor. Fără să atragă aten
ției asupra faptului că uh 
act oficial, care autentifică 
o calitate, conferă un drept. 
Indică o Identitate,. merită 
păstrat cu maximă grijă și 
responsabilitate. După ram 
se știe, ta Legea privind a- 
p&raraa secretului de stat 
In Republica SoelalDtă 
Romănla există un capitol 
Întreg care reglementează 
accesul in organizațiile so
cialiste de stat. Aici se a- 
rală limpede că pătrunde
rea tair-o Întreprindere sau 
instituție se poate face nu
mai ta baza unei legitima
ții vizate periodic, a unul 
permis sau unui bon de in
trare. Pierderea legitima
ției trebuie anunțată Ime- 
'diat șefului Ierarhic, celor 
ce au emis-o. Aceștia, la 
rlndul lor, au datoria să ta 
măsurile necesare pentru a 
preveni o eventuala folo
sire do către persoane inte
resate n legitimațiilor sau 
pcrmtoejor pierdute. .^Soli
citudinea* respectivului

© Record doborî! al mL 
nerilor de la bauxită 
2 160 METRI LA INA 
INTARE

; ce merge la retopit
1 110 motoare Diesel ? © De ce normele de

meniul cind 
scoată bilele da 
cu autobuzul I 
taxatorului 
spre „amintire1. 
țiile de serviciu, 
zi; trec două, nouă™ Col 
douăzeci pătrund bine 
mersi ta fabrică, fără ca 
nimeni eă-1 întrebe <Je să
nătate. Fină cind, ee-și zic 
..ultudi“ 1 : „O legitimație 
acolo, tot II trebuie omului 
o dată șl o dată...”.

Drept care se prezintă’ ta 
corpora la serviciul per
sonal :

— Am pierdut legitima-

șpan ta flecar» »n echi
valent in greutate a 
1110 motoare Diesel. ■

2. O mare cantitate de 
metal se Irosește prin 
deșeuri tehnologice neull- 
lizate. La fabricația folc
lor pentru mașini electri
ce, impresionante cantități 
de tablă specială cad la 
mairijare. Ele ar putea să 
fie folosite in uzinele care 
produc'.motoare mici, dacă 
ccerJtUarine ri^ar preferii 
să - luțreic numai cu'-țaSlS 
Întreagă.

Pentru a vedea șl mal 
limpede prețul care se pum 
cîteodată pe legitimațiile de 
acces, să stăruim asupra 
unu! alt episod, petrecut 
toi in Pitești, de âstâ dată 
lâ’ fabrica „Argeșana". 20 
da salartaU „uituci” — sim
plă cotaetdență : „amnezia" 
a survenit exact In mo-

Colonel Octavian POP 
adjunct al șefului
Inspectoratului general al miliției

Perfocțlonlndu-șl neîncetat pregăti
rea profesională șl militară, rldlcta- 
du-șl nivelul de' conștiință notltlcă. 
generalizlnd experiența pozitivă; 
drele de miliție : ‘ 7 7
rare cu celelalte organe ale Mlritale- 
rulul de Interne și alte Instituții ale 
statului socialist — șl bueurindu-se 
de un larg si neprecupețit «priita din 
partea maselor au reușit In decursul 
celor 23 de ani de activitate rodnică, 
să se afirme ca apărătoare de nă
dejde ale avutului obștesc si perso

nal, vieții gi in- 
tereselor legale 
a'c oamenilor.

Chezășia înde
plinirii lrcăroșa- 
bllo a misiunilor 
încredințate mul
ti eL a spiritu
lui partinic, do 

înaltă responsabilitate, care ca
racterizează activitatea majorită
ții covlrșltoaro a cadrelor adfis- 
tel Instituții, o coiMtliule condu- 
râraa nemijlocită de către pars’d, in
dicațiile prețioase date In perma
nență de către conducerea partidu
lui, de către tovarășul' 
Ceaușescu personal, cu 
perfecționarea continuă

hlrtie !.„ E adevărat că la 
intrarea Inlr-o uzină ?au 
Instituție acest ..petic" are 
valoarea unui paspartu, dor, 
cum pe lume mal stat șl 
portari Îngăduitori, cum a- 
casl1 paspartu te poate scoa
te ?! din diverse alto 
încurcături, unii nu- scapă 
prilejul de a-l lolosl ca a- 
tare. Este- curios’ cum de 
a prins rădăcini o aseme
nea optică, caracterizată pe 
scurt drept. llpR’i de ras
ped pentru un act oficial, 
carp face dovada aparte
nențe! la o colectivitate de 
muncă I

cuvîntul :■© De ce se consuma 1 000 kg me 
tal pentru produsul finit de 544 kg ? © De 
echivalentul Ia ---- - .
consum au crescut anul acesta în loc sâ se micșoreze ? ® De 

ce exagerările de la turnare ? © De ce...

Creată 
fundelor 
care au avut toc In societatea noas
tră după cucerirea puterii politice și 
economice de către poporul muncitor, 
cind noile condiții sodai-lstortce taj- 
puneau schimbări esențiale In apara
tul de stat miliția din tara noastră, 
in decursul celor 23 de ani de exis
tență, ș!-a consacrat întreaga capaci
tate de muncă șl de luptă anărării 
Intereselor orindulril noastre.

Educate, conduse șl Îndrumate in 
permanentă de 
către partid, ca
drele de miliție 
nu au precupeții 
nici timpul si nici 
eforturile, iar a- 
tunel dnd a forjt 
nevoie nici viața, 
pentru . a 
chita • cu ____ _____________ ___
credlnțate. ■ obțlnlnd an do an suc
cese in lupta pentru combaterea in- 
fraeționlsmulul. pentru asigurarea 
ordinii de drept eoclallxte.

Mărturie a înaltului devotament 
față de partid șl popor, a profunde! 
responsabilități alnt faptele de 
eroism lnscri.se In cartea de aur a is
toriei patriei noastre de către o «ca
mă do ofițeri șl subofițeri de miliția, 
printre care cpt. Ghlțfl Alexandru. 
loML-moj. Poleac Vns’.le. locoL-mal. 
Ihbuș Radu, aît Blliboc Valentin, 
piui. Bulz Sabin, plut. Frlgea Ioan și 
alții căzuțl la datorie In lupta eu ele
mentele care atentau la viața, avutul 
șl drepturile cetățenilor.

J. Urina livrează anual 
Întreprinderii de colecta
re a metalului 55 MD ton* 
de fier vechi, din care 
31 Om de tone rinf re- 
cumpdrafs de la această 
întreprindere. O formali
tate birocraticd, prin care 
uzina are numai de pier
dut,

® REAUSMUL ȘI DIA
LECTICI wn
• 0 preocupare esen
țiala a școlii medicale 
ieșene: PASTBflREA E- 
CHILIBRULin NECESAR 
INTRE SPECIALITATE

diferență care indică nu posibilitățile 
ci gradul de responsabilitate 
pentru dezvoltarea zootehniei

tiaie de gospodarii comunelor din zona telaormăneană 
a clmpiei, cd numai in acest an au fost săpate, repa
rate sau modemi-aie sute de flrillni publice și plan- 
tafi suie de mii de arbori ornamentali. Faptul In rine 
este de natură să uimească admirația. D® unde atunci 
acel sentiment îndoielnic ? Dta peisajul cimpului,' 
leagăn de holde țț de ‘mcifirțite lanuri cu porumb ?i 
fioarea-soarelsil, care în zilele de caniculă pare aco
perit de un uriaș, clopot de sticlă. Nici o cumpănă, 
aproape nici u.u pom,.--Apa, pentru cei care jțrlnzesc 
la amiază in cimp, de-tchlî, se aduce de-acasd dimi
neața fi pirul seara de-abia c-o mai simți udă ; me
rindele nu mai pot fi nici ele ferite de Jocul astrului. 
Pentru că nici o cunipănă, aproape nici un pom 
nu mal sparg orizontul. Flnttnlle nou săpate pa- 
voazează șoselele, mai ales pe cele asfaltate, |i dacă 
unele n-ar fi chiar In preajma unor mlaștini, am 
zice ci-i foarte bine. Dar arborii, cei numiți orna
mentali, pin negru, tuia, tenupdr, brad, molid, neaco
modați probabil cu clima, i-au uscat In mare parte 
nu numai pe marginile țoselclor șl la locurile• pentru 
parcarea automobilelor, ci chiar in pepinierele unor 
consilii populare. In schimb, cimpul ji ulcioarele duc 
lipsa flntlnllor fi a umbrei.

Așadar, e firesc să mă întreb de ce m-a facerea! fi 
un alt sentiment despre oamenii care sapă flnfini fl 
sădesc pomii. Mai bine zis nu despre el. d despre a- 
cela dintre el care nu'prinsese la amiază tn cimp. 

■rVir. știu cifd dreptate am. In mod cert, rlndurile de 
■ ■față sini iscate din cultul pentru adevăratele, tămă- 
dujtcarelc ți necesarele flntini netăpate încă, pentru, 

fitmbra care să nu fie a leneșilor ci-a celor ce o me
rită la cumpăna uricr zile de vară, spre a-și împros
păta forțele.

ȘI MULTILATERALTTATE 
@ NOI LICEE DE SPECIA
LITATE (o hotdrîrc a 
Consiliului de Miniștri) 
O Adnotări

Vietnamul de sud : Intensificarea acțiunilor o- 
fensive ale forjelor patriotice.
Comunicat comun sovieto-iugoslav. 
Convorbirile economice româno-iraniene.
Chile : Guvernul Unitâjii Populare preconizează 
noi măsuri menite să adîncească procesul trans
formărilor progresiste
Cronica internațională.

Colectivul Uzinei de vagoane din Drobeta Turnu-Severin, prin uîilizarea mai bunâ a capci- 
citâților do producție existente; și-a propus sa realizeze peste plan în acest an i2C0 .de 
vagoane pe 4 osii, iar prin folosirea judicioasă a motoriei primo sâ construiască, pinâ 
la sfîrțitul anului, 60 do vagoane pe 2 osii din metalul economisit In fotografia din stingă 
prezenlâm un aspect din secția do construcfii-rpontaj a uzinei, undo echipa sudorului 
Curea Pantilie monlcazâ șasiul unui nou vagon. Tn imaginea din dreapta, lingd un loi 
de vagoano pentru transportul unor produse în vrac — echipa de montaj a lui Tache 

' Trâlstaru Foto : S. Cristian

a acestuia este a’ci de nu
mai 51,1 ta sută, Cu alte 
cuvinte' din fiecar'e. tonâ 
de metal care intră pe 
poarta uzinei, 45S de kg 
nu se regăsesc tn produsul 
finii,, ceea ce înseamnă 
foarte mult.

. Iată eitevn din „roblne- 
lale? prin care sq Irosește 
metalul’: ; .,' - ' '

1. Marca r majoritate a' 
i pieselor lumețe’ aii' dtmen- 

siunl fii sreuicii mu!: mai 
,'aîț&ri’.'deiitt'eelc admisa în- 

IJmifele; unei tehnologii

Alexandra BRAD |

„SENTINȚA"

© 0 „pierdere în colectiv" și un funcționar 
iresponsabil © Se „acomoda" într-un birou

4. Normele de consum 
specific de metal, pe acest 
an, nn stal mobilizatoare.. 
în unele cazuri, ele 
prevăd consumuri mai 
marț decU cele înregistra
te In 1971. De pildă, consu
mul planificat de me
tal pentru un set de bo
ghiuri este cu 54 de kg 
mai mare deci! cel farepis- 
trat tn 1971, pentru un 
compresor de aer — cu 15 
kg mal mare, iar pentru 
diferite ambalaje, în pa
loare de 
cu 24 de

Dintre 
cazare*, 
„procesul 
reținut,

© „Aveți nevoie de un gaj ? Poftiți legitima
țiile !..." • Simpla coincidența : amnezia a 
survenit la scoaterea biletului de autobuz

un milion lei — 
tone mal mare, 
„capetele de a-

- portîcip'&nții' = la 
milimetrilor” “au 
pentru început

rul Uniunii Sovietice la București, 
la cererea acestuia.

A fost ele față George Macoves- 
cu,( prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

întrevederea s-a desfășurat In- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

din dmp, aportul permanent al 
speri a.! Iști lor la Insllozarea unor 
canțltAți mult mal mari de furaje 
față de anul trecut și de calitate 
bună.

Din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei A}- 
Hmenlare și Apelor rezultă că, p3n& 
-la ;0 .'liihl-e, talc, du fost Insllozatp 
‘320 Wfl toile ’ fura je verzi; reprei- 
zentlr.d -10 la mită din prevederi. 
Cele mal mari caniltățl au fasi.lnj- 
slîozate ‘In cooperaiIveie agricole 
din județul Constanța, unde s-au 
realizat aproape 18 0®) de tone. 
După cum ne relata tag. Constantin 
Nenovîd, ‘ director' general adjunct 
al direcției agricole județene, co
operativele au fost îndrumate să 
tasUozeze resurse variate d-o nu
trețuri verzi — lucerna, grlu fu
rajer, borceagurî etc., concentrlrid 
Ia. această Imoortantfi lucrare toate 
mijloacele mecanice si manuale 
disponibile.
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Vi amintiți, desigur, ac
țiunea pornita In 1&G0 din 
uzinele constructoare de 
mușini ale Brașovului — șl 
Kcnerailzaiă apoi in multe 
întreprinderi din tară — 
lolitulată „procesul milime
trilor*'. Insiituind analize 
riguroase ale consumurilor 
de metal, acțiunea a adus 
în fața .Jnstanlelor" (care 
nu erau altele decit colecti
vele uzinelor respective) 
căile de risipire a acestei 
materii prime. “Problema 
este șl acum deosebii de 
actuală. De aceea, redacția 
ziarului nostru ișl propune 
REVITAUZAItKA ACES
TEI ACȚIUNI SI EXTIN
DEREA LI. POTRIVIT CE- 
RINTEI.OB PROGIlES!,’- 
l.LI TEHNIC SI TEHNO
LOGIC ACTUAL» IMPE
RATIVULUI REDUCERII 
SUBSTANȚIALE A CON
SUMULUI DE METAL.

Am ales, pentru început. 
UZINA CONSTRUCTOA- 

’ RE DE MAȘINI DIN RE- 
; ȘIT'A, urtnlsd. să poposim, 
in continuare, fn alte lo
calități șl inte^prindorl

Slut blue cunoscute ca- 
Utațeâ șl prestigiul pro-

„PUTEM REALIZA 
PLANUL CINCINAL CU 
13 LUNI MAI DEVRE
ME" - apreciază co
lectivul Fabricii de 
confecții din Vaslui

PICĂTURA UE CERNEALĂ

lnscri.se


Lozuri
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fost salvata
Aflindu-so pe ctmp ta pră

șit, cooperatorul Martin ltod- 
mund din salul Ganas (Satu- 
Mare) n observat că In pădu
rea Eriusincrai, din apropie
re, jurau ci te va limbi mari do 
flăcări, a lăsat lucrul șl a por
nit într-un suflet să dea olar-, 
ma In sat. CI tavă , minute mal 
tlrzlu era ia locul Incendiului, 
împreună cu consătenii săi 
Muryai Ștefan, Mihai Sava și 
Egerpatakl Frandsc, precum și 
cu loan Tătăran din Clg. Mai 
Urzlu, acestora aveau eA 11 se 
alăture șl formațiile de pom
pieri voluntari din Clg și M1- 
hăeni. Lupta cu focul a durat 
6 ore. în urma intervenției lor 
prompte, au fost salvate pădu
rea șl o plantație dc nulețl 
întinsă suprafață de
0 hectare.

unui rățoi
luni, pe agendaAcum trei ___ , „„ ___

consiliului de conducere al 
Cj\.P. Cofasca /Dîmbovița) a 
apdrut o problemă deosebit de 
delicată : pc tarlaua cu griu 
fusese prinsă o rață. Seches
trată Intr-un grafd de vite, 
președintele cooperafieei, ing. 
Gheorghc Taleanu. a propus 
să fie făcută ispa-șâ, deoarece 
din cauca <ri n-a rdtdrlt griul 
pe locul respectlo. ' Dumitru 
Bfofca, stdplnM! rafd, ’ susținea 
însă că griul n-a răsărit pe 
locul respectiv fiindcă a băltit 
apa. Ca atare, de aici.» pricina 

. a fost adusă în fața comisiei de 
judecată. Verdictul acesteia nu 
s-a lăsat prea mult așteptat: 
împricinați! au fost jfdtulțl 
să lase rața în pace si, a- 
mlndoi fiind oameni serlofi, 
să se ocupe de treburi serioa
se. Președintele coo-uerativel 
Insd vrea, „recurj*. Cică va 
merge, dacă va fl cazul, „cu 
corpul delict” In brațe, plnâ la 
cea ntal Inalfâ inslantâ. Deo
camdată, ingrljUorH de animale 
se Îndoiesc de o asemenea e- 
ventuaUtafe: pentru cd neferi
citul „infractor” fin ultima 
vreme rața s-a dovedit a fl rd-

Cj4.P. Cojasca /Dîmbovița) 
apărut o problemă deosebit

I
I
I
I
I
I
Ițol) este ameninfat să fie stri

vit de copitele vitelor, printre 
care Ișl' ispifesta lunile ,,i'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| furate

I. . . . . . ;
Ighelul Marmcți 

ment dai, văxi. 
lății a ieșit di:

I
I
I
I
I
| După
| 25 de ani

I
I
I
I
I
I

care Ui' Irpdșcsfc lunile „de

’este însă că ambii combatanți 
n-ar avea nimic de pierdui dacă 
ar pleda pentru o camă 
bmă I

| Escapadă 
penală

, într-una din nopțile trecu
te, Sîihal Berbecii din comuna 
Plngărațl (Neamț), electrician 

I pe șantierul hidroenergetic de 
Ipe Someș, s-a urcat ta volanul 

autocamionului 21-B-6D72. pro
prietatea șantierului șL cu loa- 

. te că nu avea carnet dc con
ducere, a pornit la drum. în- 
tr-o plică... escapadă ! După 5 

1 kilometri Insă, la podul de 
I peste plriul Leșu, a coborit din 

cabină șl a dat drumul nuto- 
| camionului In prăpastie, <le la 
. o înălțime de 12 metr! I Cind 

a ajuns Jos, acesta a luat foc 
șl a ara. La primele cercetări, 
M.B. a Invocat „circumstanța* 

I că a fost beat șl nu știa ce 
face. în cur! nd va avea ocazia 

i aă știe însă că, Intr-o. tuemc- 
I nea situație, starea de ebrie

tate este, Intr-adevăr, o cir
cumstanță. Dar... agravantă I

Mihai Matula, Vaslie Gavriș 
și laan’Bleaea se aflau Intr-una 
din zilele trecute In localul 
restaurantulul-pemlune din Si
gilatul Marmației. La un mo- 

_ ' ' iad că fejul uni
tăți a ieșit din birou fl nu a 
încuiat ușa, cri trei, profitind 
dc nealmfia ospătarilor, au in
trat In camard ji au luat o le
gătură dc toruri. In plic;, Dupd 
aceea și-au achitat consumația 
și s-au retras intr-un loc mal 
ferit. Au desfăcut locurile ți 
s-au hotărit sd ie calorifice pe 
cele clftigăloarc Sa o unitate 
Loto-Pronosport din localitate. 
Cind să intre insă in posesia 
banilor cei trei du fost invitați 
la miliție. Acum, ei așteaptă 
Iwtărlrea instanței de Judecată. 
Locul furat nu poate fi cu... 
noroc.

Ieri au sosit la Liceul agri
col din Sibiu oaspeți de sea
mă : prima promoție de ob- 
solvențl ai școlii, „deschizătorii 
de drum" al celor peste 7 0©0 de 
tineri pregătiți aid In cel 23 
de nnl rare nu trecut de atunci. 
Astăzi, după bilanțul succese
lor doblntllta in acest' răstimp, 
el se vor lntllnl cu cei 165 de 
absolvenți din seria 1972. Pen
tru primit — prilej de a-și re
înnoi legăturile cu școala din 
care șl-au luat zboruL Pentru 
ultimii — o Inedită Introducere 
In activitatea pe rare o vor 
desfășura ta noile lor locuri de 
muncă. Așadar, o inthnlre la 
fel de utilă șl emoționantă, atlt 
pentru eșalonul I, cit șl 
pentru cel ee, In curind. va 
năși pe urmele Iul. Tuturor — 
la mulțl ani șl succes, iar șco
lii core l-a pregătit — la cit 

mulțl™ absolvenți I

Rubrică redactata de
Dumitra TÎRCOB 
și corespondenții ^cinicii

Preocuparea pentru pro
tecția muncii începe — In 
„’Țehnofrlg" Cluj — încă 
de la poarta uzlneL în 

' timp ce muncitorii fac 
pontajul la ■ intrarea în u- 
zlnă, atenția lc e atrasă de 
un voluminos barometru 
care avertizează : „Timpul 
de reacție eslo mărit. Ne- 
rospcctarea N.T.S. duce la 
accidente". Dr. Emil Șell- 
can. șeful biroului de pro
tecție a muncii, autorul in
geniosului barometru-a- 
verllzxjr. ne spune că sta
tisticile întocmite de el in 
ultimul deceniu indică un 
fapt semnificativ : aproape 
toate accidentele de muncă 
Ișl au geneza In perioada 
depreslonală, Iar aparatul 
6-a dovedit un bun sfătui? 
tor. Dar să pătrundem In 
uzină. Abia iți lei ochii 
de po acele barometrului și 
privirea iți este reținută de 
„Reflector”; un mare pa
nou unde zilnic Bint publi
cate imagini „cu texte sa
tirice.ale ultimelor abateri 
de ia normele dc securita
te a muncii Dc aici și plnă 
la locurile de muncă, pe a- 
,lel, pe pereții halelor, 
muncitorii primesc alto su
gestive avertismente refe
ritoare la grija față de pro
pria, securitate. Stația de 
radioamplificare ore rezer
vată o oră în flecare zl 
problemelor de protecție a 
muncii. Cabinetul de pro
tecție a muncii, dotat cu 
numeroase materiale de In
formare și propagandă, a 
devenit un factor educativ 
Important. , Comitetul do 
partid, ca! a! sindicatului, 
comitetul oamenilor mun
cii ascultă aăplămlnal In
formări asupra , modulul 
cum: ®e realizează preve
derile planului de măsuri 
privind proiecția S muncii, j 
Ca urmare, la „Tehnofrig* 
numărul accidentelor de 
muncă a scăzut la jumăta
te față de anil precedent.
■O fftatlsllcă Întocmită 

pentru ani) 198B—1071 a- 
rată că pâ județ, In ciuda 
creșterii numărului de 
muncitori, numărul acci
dentata- de, muncă a. scă
zut continuu. Dacă, de 
pildă, in 1CSB s-nu Înregis
trat 1 783 accidente. In 1971 

fost cu aproape 5î0 mai

puține. Multe, puține, acci
dentele au continuat to
tuși eă se, producă, numă
rul lor nu a scăzut no 
măsura așteptărilor. . Do 
ce 7. Statistica arată că ma
rca majoritate a accidente
lor slnt cauzate de ntires- 
pectaren normelor de secu
ritate a muncii șl anume : 
2â la mită slnt ,.rod“ al In
disciplinei ; 15,0 ta sută se

$

c etnică
în cronica mișcării revoluționare . CalItAțlle'sale de revoluționar dîrz 

de tineret ciln țara noastră, o studon- aveau să-țl găsească un Jarg-dnif>> 
țlmll comuniste, numele lui Justln. dc afirmare in cadrul Universității 
Georgescu sc înscrie alături do (a- din București, undo din anul 1941 n
cela al altor zeci dc militant! neta- început să studieze istoria. încă
fricațl, căzuțl ta lupta eroică Imoo- din primelo săplfimlnl de 
triva fascismului, pentru eliberarea 
socială șl națională â poporului.

Născut In București, la II iunie 
1922, intr-o familie dc oameni nevo
iași, a'cunoscut din copilărie o viață 
■grea. După absolvirea ciclului pri
mar a urmat cursurile liceului „Mn-

, dlntțo plevlî fruntași, prețuit , de cel 
, ; din jur pentru soiritul colegial, se-

totuși"™ Do ce 
se produc accidenta? Dato
rita indisciplinei, nerespcc- 
târil șl ignorării normelor, 
da protecție a muncii. A- 
flăm că, nu do mult,»' tacă 
doi muncitori uu to;l aed-

obligatoril do protecție ș! 
necuritaie. în acest scop au, 
foci organizate niai mulio 
«impozloane, expoziții vo
lanta, concursuri/ rubrid 
«pedale ta gazetele de pe
rete șl ta stațiile dc radio- 
ampliflcâro.-; Jau fost alcă
tuite programe speciale ale 
brigăzilor artistice de agi
tație ețc.

Efectul mirurilor luate 
nu se faco ins A simțit In

Un indenui cnre nn osîe intotdean aniîat

datorase neatenției in mă'

/»î

a

ii <•

acumulate, tar membrii e- 
chipelor . semnează formal 
„cum că au luat la cunoș
tință". lniltalm eudorisrard 

• nu folosesc ochelarii 'pro
tectori, alții circulă : prin 
locuri .periculoase fără 

dentați In galerii. în prl- cășil ori canturi 'de slgu- 
mill f*n’/ vînn o rQnțâ.

...La intrarea ,ln Fabrica 
de ciment din Turda • te In
ii mpină un panou marc, re- 
prezenUnd un pionier, cu 
o cască» in mină șl textul : 
;,Tăticule.' punoțl casca pa” 
cap. noi ta așteptăm cu 
drog acasă"// E «sugestiv. 
tabfouL Dar ce folos, atlla . 
vreme dt acest Îndemn nu 
exte urmat de o muncă de 

' educație intensă, da preve
nirea continuă a mun-

■ cltorilor asupra pericolului
[ I pe rare-1 reprezintă ne- 

f, respectarea N.T.S.-urilor.
H . Da fapt, lipsa dc preocu-
■■■■. 1 ' pare pentru • ț instruirea

muncitorilor' rezultă șl 
din modul cum au fost 
repartizate șl cheltuite 
fondurile alocate în a-

T

mul caz. vina o poartă 
maistrul de tură. El a fo
losit un material» do ar
mar© necorespunzăior. în 
al doilea raz,, un ajutor do

j

Mediu! ambiant ei accidentelor

nevrnrea

8
- «i" ika ’ r 

ti I ;■ m! t 'S > • . ..

utilajelor de
transport; 13,1 la sută, or
ganizării nc.corespunzflton- 
re a locurilor de’ muncă 
etc. In milita cazuri nu sc 
aplică măMÎrile de secu
ritate pentru care ou frai 
alocate fonduri. Exemple : 
la exploatarea minieră A- 
ghireș, la fabrica de pro
duse cosmetice din Cluj, la 
fabrica de Blidărle din 
Turda etc. Pornind de la 
aceste considerente, orga
nele de partid județene, 
municipale șl orășenești, 

, precum și cele sindicale, 
împreună cu Inspectoratul 
protecției muncii au între
prins numeroase acțiuni 
pentru stimularea activită
ții de educare n muncitori
lor. a conducătorilor for
mațiunilor dc lucru In spi
ritul respectării normelor

toate unitățile economice; 1 ■ excavhtorlst ș!-a
In'.r-unu din zilele trecute rezervorul 
am vizitat citevn șantiere 
ale' întreprinderii de con
strucții hidroenergetic© de . . ...... ...........................
pe Someșul Cald. 11 cău- sfidata cole mal clcmenta- 
tflm pe inginerul Ioan Po- re norme

protecție a muncii. „E la compresoarelor. la atel'.c- 
o anchetă ta șantierul da 
la Mărlșelu. Un tlnăr mun
citor a Intrat intre vago- 
netii care circulau pe o ga-

, Iqrle si a fost, accidentat.
Tn acest an, numărul acci
dentelor s-a dublat față de 
anul trecut* — ne declară 
supărat tehnicianul Ioan 
Moldovan. Șl tovarășul 
Fetch© Teodor, secretar ol 
comitetului de partid, este 
oarecum nedumerit : ..Știu 

■eu cc st mai ide ? Analize 
se fac, afișa 'sint pesta iot, 
avem cabinet de protecție 
a munch șl totușL.'

încălzit 
rezervorul de ixinzistâ cu 
flacără aprinsă1 Prin ur
mare, lucrurile slnt limpezi 
ca lumina zilei : slnt vădit

tăm ne inginerul Ioan Po- re norme de protecție 
doabă, șeful serviciului de eonală. Mergem» In

o anchetă . ta șantierul do

sala
.... ( ..wlUpț^țBVUlALEWjl i -g -J Mț .. tV.lUJUU *" 

rul mecanic, la stația de 
betoane. Peste1 tot sint n- 
flșe po teme de protecție 
a muncii, dar stau aglome
rate unul peste altul : In
strucțiunile aht și ele . în
rămate, dar afișate atlt dc 
fitis.»' Incit muncitorilor le 
trebuie scări șl ocholnri ea 
să le» poată descifra. Aflăm 
de la muncitori că instruc
tajul nu se face cu regu
laritate derit cu șefii tor- 
mațluriltor de lucru. Unii 
din acești șefi nu" transmit 
mai departe .cunoștințele

•cest, scop. Pentru cer
cetări și lnvățămlnt prl- 

V vlnd protecția , nu s-a pre
văzut șl nici nu s-a chel
tuit nimic. Este oare nor
mal să ©o facă economii 
Ia... educația oamenilor ?

O mare doză dc indife
rență și formalism In mun
ca de educare a oamenilor 
pentru respectarea norme
lor dc tehnica securității 
muncii am întâlnit șl la uzi- » 
na „Carbochlm" din Cluj, 

..la unele întreprinderi da 
Industrie locala șl mal ’ales 
la ..Someșul“-Gheria, pa 
unele șantiere de construc
ții etc. Comitetul județean 
de partid, consiliul jude
țean al sindicatelor au ana
lizat In ultima vreme mo
dul cum se îndeplinesc 
planurile de măfîurl privind 
asigurarea protecției mun
cii. S-au dat Indicații, s-au 
făcut recomandări. Acum 
este necesar ca organiza
țiile de partid, comitetele 
«Indicatelor, serviciile șl 
birourile cu protecția mun
cii. conducerile întreprin
derilor să acționeze eu 
mal multă energie șl res
ponsabili th ta, pe linia ”'a-• 
pllcărll măsurilor stabilite.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

dențle," stidlnd; deșănțata propa
gandă a dictaturii fascista care pro
slăvea „misiunea Istorică a Germa
niei de Instaurare a noii ordini eu
ropene", el 'a 'fost:printre Inițiatorii 
unor discuții cu-profund caracter pn- 

—_ ------- triollc ln semlnarll. In cadrul cărora
tei Basarab*. remarcindu-se ca unul erau evocate faptele de vitejie ale
dintre p’.evli fruntași, prețuit ,de cel ponorului noslțu In luDta pentru

, din tur pentru soirltu! colegial, se- independență, lnceplnd din cele mal 
tea da adevăr șl dreptate, care H ca- vechi timpuri și plnă la bătăliile da 
ractarizau. la Mur aș li, Mărășești și Oltuz împo

triva cotropitorilor germanL 
Prețuirea și ino-ederea pe care l-o 

arătau tovarășii de luptă și-au gă- 
iil alt reflectarea In; 

alegerea sa. In- 
î primăvara anului' 

1042. In conduce-, 
rea organizației' 
U.T.C. din uni
versitate. Au ur
mat luni de, 

M Intensă actlvlin- ■ 
te revoluționară' 

consacrată răsplndlrll în masa s‘.u- 
dentimll a chemării înflăcărate a

taluri! fascisto s! a odiosului război! 
antteovietlc.

La sflrșltul lunii august 1M2. arcs- ; 
tat de agenții Siguranței caro 11 pin- j 
deau de mult timp, a fost supus unor » 
torturi bestiale, fără însă ca schi»'.-' 
giultorll să izbutească a-1 smulge vreo 
mărturisire caro să înlesnească arca-, 
tarea altor utedștL A murit asa cum ■ 
a trăit — demn și cinstit — fără a 
da înapoi In fața dușmanului. Avea' 
doar 2D de ani cind s-a stins din; 
viață, uds de cel mal crincen duș- ■" 
man al poporului nostru, ca și aii 
tuturor popoarelor — fascismul.

Pilda vieții șl luptei lui Justin: 
Georgescu, ca șl a alitor altor eroi ni; 
mișcării noastre revoluționare de ti
nerel. arată ce Izvor de uriașă forță: 
morală îl constituie cauza partidului.! 
cauza socialismului. ■ în anul cind ;

■ Uniunea Tineretului Comunist și-a 
Efirbătorlt gloriosul semicentenar,! 
amintirea vieții și Jertfei Iul Jus’in;

eă-și:

lupta pentru Înflorirea României so-’.
aî

în acea perioadă, dnd după ma
rile bătălii revoluționare din nn'.i 
1932—11733 Partidul Comunist Romftn 
mobiliza- toate —, 
forțele patrioti
ce șl democratice 
in lupta Împotri
va fascismului. 
Just In Georgescu 
n simțit că locul 
iul este alături 
de cel ce siujeau „, 
cu riscul , vieții i
cauza libertății șl progresului ao- 
cinl. Citea cu nesaț lucrări ale da- ueuțuuu a ..
slclior marxismului rare circulau partidului de unire a tuturor forte-»
clandestin, manifeste șl publicații ile- lor patriotice In lupta lmpotrlvn dlc-’
gale ale partidului comunist. ............................... .................. ... 1'

Nu 6-a limitat Insă la rolul de sim
patizant pasiv. în anil II3S3—1936 a 
luat porto la amplele, acțiuni antifas
ciste de masă organizate de partid/ 
Iar in toamna anului 1939 avea să fio 
primit tn rlndurUe Uniunii Tinerelu
lui Comunist

Erau anii premergători războiului, 
cind asaltul grupărilor fasciste spre 
putere se îmbina cu teroarea cruntă 
dezlănțuită de clasele dominante îm
potriva forțelor democratice șl. In 
primul rind, împotriva comuniștilor. 
Proaspătul uteclst de 17 nr.l. Justin 
Georgescu, ta parte, noapte do noap
te. In Imprăștlerea de manifeste ale 
partidului și U.T.C.-uIuI. care che
mau mesele la luptă Împotriva fas
cismului șl războiului. Totodată, el 
participă, cu însuflețire la organiza
rea ;unor acțiuni de protest initiate 
do celula U.T.C. a liceului „Mate! 
Bașarnb* împotriva eliminării elevi
lor .care nu-șl puteau plăti taxele 
școlare, ca și Împotriva persecutării “ 
eelor bănulțl do a fl „contaminați* 
cu ide! comuniste. Peste scurt tlmn. 
Uniunea Tineretului Comunist i-a 
Încredințat conducerea unul . grup 
tehnic din fastul sector de Verde al 
Capitalei, care avea sarcina de a ti
pări manifeste sl broșuri ilegale.

50 de ani de la 
nașterea 

lui Jusțin Georgescu

6‘

Georgescu evocă o tradiție care In; 
condițiile do azi este mentis (' 
găsească noi forme de afirmare

dalîste — tradiția eroismului șl 
spiritului de sacrificiu.
Cont. unit. dr. Gh. I. IOX1ȚA

............s 7
(Urmare din pag. D In dezvoltarea grijii pentru acces la acestea O au nu- 
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SPIRALE LA VENUS. Din peisajul estival al litoralului nostru Foto : Gh. Vințlîă

„Dreptul 
pumnului

Nu este exclus : in cadrul relațiilor de 
serviciu, intre oameni se pot Ivi' la un mo
ment dat neînțelegeri, diferende. Soluțio
narea lor trebuie să se facă insă In mod 
civilizat, In limitele legii ; șl, de obicei, așa 
se Intlmplă...

...29 mal, ora 9. în hala garajului LT.B. 
Nordului rint posta 320 de satartnțl — șo
feri, mecanici, taxatori ele. Așteaptă In 
tăcere. Nu, n-au venit la o ședință de pro
ducție. Nici la o adunare festivă; Urmează 
șă albă loc o solemnitate tristă, dar nece
sară : ae judecă fapta oribilă a lui Dumitru 
Mlhăilfi, fost coleg de muncă.

Ascult împreună cu el rechizitoriul pro
curorului. Fețele tuturor exprimă nedume
rire. indignare.

...Prima zl a anului, la capătul liniei au
tobuzului 60. Dumitru Mlhăilfi arc o scurtă 
altercație cu colegul său Ion Vflcu ; re
fuză să-i predea mașina pe motiv că acesta 
a tnllrriat. în atari condiții. Vilcu ia actele 
mașinii șl II Invită să meargă Împreună la 
controlorul dc serviciu pentru n lămuri lu
crurile. AtlL Numai atlt l De ajuns Insă ca 
D. M. să so minte. în furia lui oarbă pune 
mina pe o șurubelniță șl — sub privirile 
Îngrozite ale taxatoarei — II aplică colegu
lui său o lovitură fulgerătoare In cap.

O clipă fatală, necugetată, un gcat fulge
rător po care nimeni n-a putut să-I opreas
că. D. M. a devenit ucigaș 1

în liniștea apăsătoare, inculpatul începe 
să vorbească. Oamenii Ișl țin răsuflarea. 
Cum va încerca să justifice un oct nejustl- 
ficabll ?

— îmi pare rău... N<im vrut decit să-1 
sperii...

Un tlnăr de 25 de ani a fost ucis ; o soție 
a rămas fără soț, trei copil au rămas fără 
tată. Celălali și-a încărcat conștiința cu o 
faptă care-1 va apăsa toată viața. Conse
cințele ci li vor Urmări preâitlndcnl ; fie 
că vrea, fie că nu vrea.

...Șl totul a pornit de la o ceartă banală. 
In care unul a considerat că-șl poate face 
singur dreptate. A fost de ajuns o clipă

fn care rațiunea să fie întunecată de furie, 
pentru ca societatea să piardă doi oameni : 
pe unu! definitiv, pe celălalt pentru 18 ani 1 

Un om n făcut apa! ia rațiune ; celălalt 
a dat friu liber Instinctelor primare. Sub 
pojghița Bubțlre de urbanitate — un goi 
imens. . ,

*

îmi vine în minte d secvență ^petrecută 
pe stradă, nu de mult. Mergeam in urma " 
unor copii de vreo 10—11 ani — doi băieți 
și o fată. Gesticulau, puneau suSel In 
ceea ce «puneau. Nu m!-a fost greu să Înțe
leg de la ec au pornit: fntr-o ședință 
de dasă fusese dezbătută atitudinea unuia 
din eolegll lor : ascultător față do cel pu
ternici. față de colegii mai mari, bătăuș 
Învederat intre cel mici. Șl ei, colectivul 
clasei 11 criticaseră.»

— De-ale lor, șoptește un coîflțcan ală
turi de mine, om intro două vlrsto™

Ce să fl replicat? Atitudinea față de 
violență, apelul la rațiune șl urbanitate slnt 
probleme ale tuturor viratelor. în drumul 
său, D.M. a Jntllnlt probabil numai aseme
nea Indivizi, pa unul sau pa altul rare do
rea să se ocupe doar „de-ale iul". ȘI In 
copilăria. Și In adolescență. Șl In timpul 
maturității... De aici, credința tn „dreptul" 
pumnului, In brutalitate. Do aid, fapta 
monstruoasă de mal eux...

Asemenea mentalități nu se mm Intr-o 
zi sau două. Extlrpeirea lor-presupune șl ea 
o muncă perseverentă, continuă. Șl la virala 
copilăriei. Și Ia virata adolescenței. ȘL. în
totdeauna.

relațiile 
familie

funcționar do la „Arge- 
șana*. caro s-a grăbit ®ă a- 
copere „pierderea colectl- | 
văa, nu numai că con
travenea total acestor 
reglementări, dar. in fant. 
echivala' cu un îndemn : 
,-Ațî pierdu”, actele ? Nu-I 
nimic ! Nu vă mal necă
jiți I Vealțl că yă dăm ur
gent altele noi...*.

Stranie optică șl cu atlt 
mat de neînțeles dacă o ra
portăm la cel care o prac
tică — unu; ,..dl.n oamenii 
obligați, jJrln. I^ge eă culti
ve o’ atitudine'» responsabilă - 
față "do iwpoctarea norme
lor otricte de acces, să mo
bilizeze opinia publică 
împotriva oricăror Încăl
cări a acestor reguli ! Nu-I 
mal puțin frecventă și o 
altă fațetă a lucrurilor. 
Cita un «atariat neglijent 
!șl pierde legitimația șl. In 
loc să anunțe Imediat pier
derea pentru a se lua mă
surile corespunzătoare, am
plifică neglijența inițială 
printr-o atitudine indolen
tă, condamnabilă. Săpță- 
minljln sir. Cosiarhe Ama- 
riei. Balarlat ta Fabrica da 
conserve do fructe din Făl- 
Licenl, Județul Suceava. -a 
continuat e& Intre In unlîa- 
tc fără legitimație — pier
dută dc mult — in virtutea 
faptului că portarul îl cu
noștea. Acești adevărat! 
perforirteri al neglijenței 
alnt puși nu o dată In si
tuații neplăcute, cind Indi
vizi fără «crupul foJosese

ji vc

j

asemenea indivizi, legiti-
.mația do acces — ca do alt- ______  _____ _ _______,
fol orice alt document lăaat Întregului popor, in culti- blno| stabilit de conducerea 
la voia InUmplării — are 
valoarea unul șpsrndu cu 
care deschide poarta actu
lui cc contravine legU, 
sancționat sever do lege.

prinse pentru această ari-

ori și cu următorul punct 
do vedere : „în problema

mal un mimfir de p-er&oâne

'lgilenței rcvoluțio- unității, dc lege. Cum lșl: 
sntru npfiraren aces- „traduce", pentru uzul per-. .. . șt,,„

varea vlj
nare perr . _ .
tor valori. Orice abatere, eonoL- această reguift 
oricit de măruntă, de Ia

________ _  normele stabUlte nu tre- 
tavestl.gațlile__ Intre- bule admisă, pentru că

poate avoa «mscdnto Im-
chetă ne-om Intltalt- dese-” previzibile. ,

, Nu o dată, i abateri mal 
grave au avut cn punct do

8

■ H ' 
;j U r

' asta, cu legitimațiile dc ac
ces, nu ec exagerează oara 
prclinzindu-so toată ziua, 
bună ziua să le arăți ?*

Mai Intii. nu ac pretinde 
„toată ziua, bună, ziua", d 
numai la Intrarea intr-o 
unitate sau uita. Așa sllnd 
lucrurile, nu vedem moll- 
velu exagerării. în al doi
lea riad : ee înțelege că 

- _ ------- flecare dintre noi, ca ce-
actul pierdut șl nedeclarat tățean al acestei țări, este 
la vreme, săvirșcsc diferi
te, infracțiuni in numele

, „uitucului". în roiinile unor

giu la adresa muncii soției In gospodărie, o 
justă corelare Intre statutul său șl dreptu
rile acordate prin lege soțului. Autorul lor: 
Ghcorghe Badea, salariat la întreprinderea 
de electrificare șl, centralizare căi ferate — 
București. , . .

Pentru ce le rostește ■ Insă old, In IrL 
Stanță?

I se refuză eliberarea permisului 7 I to 
contestă soției sale vreuna din calitățile de • 
mai sus ?

Nici una, nlc! alta. Soția ișl ore permisul 
său, drepturile sale legale, nimeni nu-1 
contestă calitățile. Atunci ?

Do dțlva ani, Gir. B. are o concubină :
E. P. Șl lot de cfțiva ani se strădule &ă 
impună in ochii celorlalți punctul Iul da 
vedere : Intre E. P. și soția sa— nu slnt 
deosebiri — ambele nu aceleași drepturi șl 
obligații. A mers plnă acolo Incit și-a pre
zentat concubina drept soție șl — prin fals 
— !-a scos permis da circulația' pe C.F.R., 
infracțiune pentru care și el șl E.P. au fost 
trimiși In fața Instanțe!.. ..

Elogiile li erau adresate nu soției, ci 
concublncL Drepturile le revendica nu pen
tru jsoțte, cl pentru E P. Șl asta cu ionul 
cel -mal serios. ‘ cu deplină convingere...

Nu este pentru prima oară dnd se ln- 
UmpIA așa : o eroare etică — mal mare oati 
mol mică — duce in final la o Infracțiune. 
Gh. B. nu o realizat niciodată prin ce so 
deosebesc relațiile de familie de celelalte 
relații ce se pol stabUI In cadrul unul cu
plu. Șl In virtutea acestei erori a acționat. 
$1 atunci cind a săvlr^lt falsuL Șl atunci 
cind a încercat să se apere.

Hoiărirea do condamnare consemnează : 
Gh. B. — 8 luni Închisoare : E.P. — 6 luni 

;; Închisoare, pentru fals In acte publlce șl uz 
de fals.

De fapt, pentru „fals șl uz de fals* In 
înțelegerea relațiilor de familia™

— La urma urmei, peni.ni ce 1 se dă per
mis po C.F.R. soției ni el o ? Pentru că ea 
are grijă de mine. C.F.R.-ls!ul.: [mi gătește, 
Irni spală, Îmi calcă, îmi creează o ambian
ță reconfortanta... ■ ' (

Vorbe do o puritate diamantină 1 Un do

Măcar așa, 
omenește I

— Inculpata Sandu Maria...
Prezent 1
S. M. — manlpulnnt principal în ca-

(■

Interesat In asigurarea pes
te tot a unul exemplar spi
rit de ordine șl disciplina,

. _ , .te-;
fan Figler ? Introduce | în 
întreprindere, fără leglll-.’ 
maț!» cuvenită, o persoană 
care vota să se obișnuiască 
cu lucrul de aid pentru o. 
eventuală angajare. „Sări
tor*. șeful, biroului nmihtlt 
se face luntre șl punte ) șl 
ajută persoana In chestiune 
«ă se „acomodeze", pentru 
Început, fn serviciul unde 
se lucra ,cu... documente 
s«mcrte”;lis?“ *7*" ; ~,ji ■' 

Dacă, in această Intlm- 
plare. o singură verigă Ișl 
făcea datoria — este vorba 
do portarul care arc rfc-, 
pundcrca controlului Icși- 
tlniațlllor la, Intrare — lu
crurile nu ajungeau plnă 
aici Iotă, așadar, cum o 
neglijență măruntă gene
rează neajunsuri serioase, 
poate duce in situații care 
atrag, cum e sl fîrcuc. sanc
țiunile legii. Lege care, ja- 
semenea prevederilor refe
ritoare In accesul în uni
tățile socialiste de stat, | a' 
fost elaborată din rațiunea 
elementară de a pune or
dine peste tot. O obligație' 
elementară cere respecta
rea ci do către toți, pentru; 
a-1 spori astfel prestigiul. 

5,‘""ntru a-i demonstra vîa- 
prefabrlcate din Arad. Aht “‘LcgîtîmațUle de acces 
de mică, Incit s-a revoltat pot, desigur, să fie asemul- 
clnd 1 s-a aplicat ©ancțlu- ta cu un paspartu care des- 
nen legală. Dar ftfi vedem chide ușile. Să le acordăm
despre ce-l vorba. în eitr- atenția necesară, să „le
v,tM «rt» a.
Figler se minutest: docu- niclte, folosindu-le cu grijă' 
menEiS Dreptul de spirit rcspoasabU !

demaraj tocmai nesocotirea 
regulilor elementare, „mă
runte*. O „mică" Încălcare 
a legii, de pildă. ș!-a în
găduit nu de mult Ștefan 
Figler, șeful serviciului 
ptan șl organizarea mun- tru fl 
di la întreprinderea , de bllltatea.

drul întreprinderii de colectare șl valori
ficare a ambalajelor București — trebuia să 

i plătească salariile. Drept rare 6-a dus la 
casierie ffi a încasat banii : 32 5®0 — dt 

• acria pe atatul.do plată i
Două s-ăptămlnl mal Urzlu. Un control 

descoperă că statul dc plată fuse: 
lat greșit Lui S.ăt îj fuseseră p 
cu acte in regulă — uh piua de 8

— Predcțl-no banii, 1 s-a cerut.
— Banii ? — s-a mirat salariata.
Nu șUm dacă mirarea el a tost sinceră 

sau simulată. Cert este ca ea nu a Înapoiat 
din proprie Inițiativă suma primită si con
statată In plus peste cea pa care trebuia să 
o achite. Așa cum era normal, așa cum cere 
legea. Foptă pentru care a fost trimisă in 
judecată™

Dar nu asupra acestor lucruri Insistăm. în

Nevoia 
de adevăr

Judecătoria sectorului 2. Po culoar 
om se agită : de In arhivă ta grefierul șef. 
de la judecătorul de serviciu la registratu
ră. In «iflrșlt, e-a decis ; așteaptă ta Intra
rea ta cabinetul președintelui...
_ Șl tată-1 înăuntru. Scoate o legitimație.
Și, mal înainta ca președintele să i-o res
titute. Ișl saune păsul :

■— De curlnd. Dumitru Dobre, unul din 
ni ari,a iii noștri, a fost judecat pentru să- 

vlrșlrea unei Infracțiuni — un accident do 
circulație.

E nervos, emoționat. ®e precipită.
— Dupg proces, acesta s-a Internat In 

«pllaL Sini mal bine do trei luni de cind 
munca lui cate făcută de alții, prin supli
nire. Ain vrea1 aă știm ce facem : dacă a 
fost condamnat angajăm pe altcineva : 
dacă a fast nevinovat. 11 suplinim In con
tinuare. Trebuie să avem în vedere șl In
teresele flervldului și interesele oamenilor™

S-a ndu3 dosarul, lucrurile a-au limpe
zit : Dumitru Dobre a fost găsit vinovat 
și condamnat la 1 an Închisoare. Ceea cc-1 
face necorespunzător In funcția ocupată. 
Va fi Înlocuit..

Nu asta este Insă esențial. Esențială e 
nevoia de adevăr, atitudinea plină do răs
pundere a conducerii unității, grija fală 
de bunul mera ol treburilor InsUtuțiel. dt 
șl față de soarta oamenilor, conlucrarea — 
firească — Intre o Instituție cu profil ne
juridic șl organele de specialitate In apă
rarea leHalitățli socialiste.

Etica, legea nu ac apfirfl numai de către 
organele da miliție, procuratură șl justi
ție. Ele sint bunurile noastre, alo tuturor 
— ele trebuie apărate de toți.

La plecare am privii șl noi In legitimația 
oferită mai înainte președintelui judecă
toriei. Am citit : George Popescu, director. 
Direcția probleme de muncă șl ocrotiri so
ciale Ialomița.

tltulo. ișl saune uterul :

instanță ne-a atras atenția discuția ta ju- salari,ații
rul unul act. Po masa completului de ju
decată. Biata! do plată — greșit Întocmit 1 
— po baza căruia S. M. u încasat banii. 
Pentru... legalitatea luL pentru corecta Iui 
Întocmire semnează — nici mal mult nici 
mai puțin 1 — patru . persoane : Sieiiana 
Văiettș, caiculntore. Aurel Mircea, șeful 
serviciului plan. P. Roșcuiescu, contabll-șet, 
el A. Anca, director.

De patru ori greșeala putea fi sesizată : 
de patru ori semnăturile s-au înșirat, tară 
inert șl iresponsabil, una după alta, ca niș
te soldați de plumb, mlnulțl de hazard. în 
tocul unei atitudini responsabile, un act 
de complezență. în locul controlului, o În
credere oarbă ! Fără a minimaliza cu ni
mic vinovăția iul S. M. punem tn lumină 
vinovăția acelora care stat plătiți tocmai 
pentru prevenirea și Înlăturarea unor ase
menea prejudlcU.

în sală, cineva spunea :
— Inculpata O să fie sancționată. A pre

judicial avutul obștesc. Ceilalți nu slnt Insă 
vinovat! cu nimic ?

Știm : nu orice culpă do acest fel este 
penală : exista șl altfel do vinovății : ad
ministrative. civile etc. Știm : una e să foc! 
o greșeală dg calcul, alta să te înfrupți din 
avutul obștesc, întrebarea persista Insă, 
Ceilalți nu a'nt vlnovall cu nimic 7

Măcar osn. omenește.

Tilus ANDREI 
Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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din Piatra

BISTRIȚA (Coresposidentul „Scîn- 
teil" Ion Anghel),— Muncitorii, ingi
nerii si tehnicienii? do la fabrica do 
textile nețesute „Neitax” din Bistri
ța au obținut In ziua de 8 iunie a.c. 
un succes economic remarcabil : ei au 
reușit Bă pună lnl funcțiune a treia 
linie tehnologică; a .fabricii cu un 
avans de IIM de zile fată de terme
nul stabilit In planul de stat.

Noua linie tehnologica produce 
dinor colorat material textil utilizat

faptul că alte
dotare și

Aparent problema 
pare minoră. Bineîn
țeles. pentru unii. Pen
tru alții insă devine 
Îngrijorătoare. Despre 
ce este vorba 1 La Fa
brica do confecții din 
Botoșani dnl depozi
tate. în magazii. poște 
70 tono deșeuri texti
le. rezultate din pro
cesul de fabricație. 
Conform unul contract 
Încheiat Intre fabri
că sl întreprinderea 
D.C. A.-Botoșani. aceas
ta din urmă șl-a asu
mat obligația de n ri
dica la timpul potrivit 
deșeurilo respectiv o. 
Simplu sl dar. Nu
mai că D.C-A-Bolo- 
sanl refuză sfi-si inel e- 
pltaească obligațiile 
contractuale ne mo
tive că centrala el i-a 
repartizat ca princi
pal beneficiar al de
șeurilor colectate. În
treprinderea de indus
trie locală .JMctalur-

țlulul productiv, utilizarea cu _________
Înalt a utilajelor. Pe același spațiu existent 
a mal fost creat, recent. Încă un oec'.or de 
producție — nl 4-lea — care cuprinde pesta 
OOO de ealariațL

— Studiul a fost elaborat de către spe
cialiștii întreprinderi!. in colaborare cu spe
cialiști de la Centrala de confecții din 
București, pe baza experiențelor pozitive ob
ținute la Fabrica de confecții șl tricotaje 
din Capitală, aplidndu-so de la cele mai 
simple tehnologii de producție pînfi la cele 
mal complicate, Îndeosebi, In secțiile unde 
se execută costume pentru export, sl uni
forme școlare — ne spunea directorul fa
bricii vaslutene, inginerul Boris Clbcoiu.

Efectele noii organizări a producția! s-au 
făcut simțite In scurt timp. Un prim rezul-

© Efectele unul amplu studiu de organizare și dezvoltare a produc
ției ® Pe spațiul construit - un nou sector de producție ® 25 la 
suta spor de productivitate a muncii @ în acest an, o producție- 

marfâ suplimentara în valoare de peste 22 milioane lei

VASLtJI. — de Ia corespondentul ,JScîn- 
teil“. In urma aplicării unul studiu de or
ganizare superioară și de dezvoltare a 
producției, la Fabrica de confecții din Vas
lui s-nu asigurat o mal bună folosire a epa- ....... ... . randament

Diferența de greutate nu 
provine de la un calcul 
greșit CInd s-a omologat 
piesa la Început, aceasta a 
fost dntărltă. Cele 183-.de 
kg prevăzute In desen 
sini rezultatul unei dnlă- 
rirl. Diferența vine de' la 
grosimea nefirească a păr
ților neprelucrate ale pe
reților. In documentație

este prevăzută o grosime 
de 13 mm. Aduceți un! șu- 
bler și o lampă I

Se măsoară grosimea pe
reților : 13 — 15 — 14 — 
18 —18 — 17 mm.

— Vedeți ! — spun pre
lucrătorii. Apar uneori și 
diferențe de 5 mm. Calcu
lați acești 5 mm ,la supra
fața mare a pereților.»

Clnd tocmai ne îndrep
tam cu toții spre sala In 
care urma să se desfășoa
re „procesul” propriu-zls,

Surpriza căutătorilor 
de comori

„argintul viu“

Excursii alpine 
pe Muntele Deșeurilor

La I.AS. Slnandrel, 
județul Timiș fi-a con
struit un complex 
pentru creșterea unui 
număr de 1100 vacL 
De aid urmează aă ia 
calea spre consumatori 
citeva milioane de li
tri de lapte anual. 
Dar cum vacile de nici 
vor aduce pe lume cel 
puțin o mie de viței 
anual, au fost prevă
zute adăposturi pa 
măsura vi riște ! și ce
rințelor acestora. Cele 
523 locuri pentru tine
ret taurin rămase res
tante din anul trecut 
au fost reprostramate 
să fie terminate in 
luna mal a.c. Noul

diferite, vitezele lunare de Înaintare va
riind intre BOO si 1 200 metri. Am făcut o 
socoteală că, dacă toate brigăzile și-ar or
ganiza astfel munca incit viteza medie de 
Înaintări ta foraje să fie de 1500—1 600 
metri pe lună, am putea realiza sarcinile 
ce ne revin In acest cincinal, de punere in 
evidență a minereurilor de aluminiu (bau
xită) fo 4 ani, tar a rezervelor de minereuri 
neferoase, In 4 ani șl Jumătate. Aceste cal
cule le-om adus la cunoștința comuniștilor, 
a tuturor lucrătorilor de ta forări șl ele 
s-au transformat intr-un angajament de 
bază al colectivului nostru. îndeplinirea a- 
cestui angajament a devenit o îndatorire de 
onoare a fiecărui membru al colectivului 
Întreprinderii.

— La Uzina de pie- 
so auto Sibiu s-a ivit 
o situație paradoxală : 
1a aflrșilul trimestru
lui I, dnd era o certi
tudine că planul de 
producție-marfă vln- 
dulă și Încasată nu se 
va realiza, acesta nu 
numai că s-a indonli- 
nll . dar fi-a șl depășit, 
în trimestrul, II. cintl 
au fost asigurate din 
timp toate condițiile 
ca planul să fie reali
zat, există de pe acum 
toate premisele că n- 
ecata nu se va realiza—

— Așa este, șl aceas
ta datorită Centralei 
de autocamioane șl 
tractoare din Brașov ; 
cifrele de plan la 
U.P.A.S. rint ca argin
tul viu..; stat sprin
tene și alunecă. Vă- 
rind că, la sfirșltul 
trimestrului I, uzina 
nu-ri realizase pla-

nlce pentru motorul , Die
sel, cu o-macara șl cu un 
dlnaihomctru, se execută 
ciniăriri. Se clntăresc, pe 
rlnd, cel nouă pereți car
ter, sub ochii numeroasei 
asistențe. Este. sau nu 
este adevărat că s-a cal
culat greșit greutatea pie
selor .finite 7 Șase pereți 
carter identici — trebuind,

Colectivul Combinatului de celuloză si hiriie din Dej, revizuindu-ți reolist posibiliiâțilo,
Confarinja Națională a partidului o producție suplimentari do 4 milioane lei, din care circa jumâlale cu ma
terii prime și materiale economisite, prinlr-o bunâ organizare a producției și reducerea consumurilor specifice. 

In fotografie : secția de celulozâ a combinatului

sărmanilor șobolani...

CLUJ. — de la corespondentul „Setatcli", 
Brigada maistrului Gheorghe VtatWolu, 
de ta întreprinderea de prospecțiuni șl ex
plorări geologice din Cluj, a bătut recordul 
pe țară ta forări cu aer comprimat pentru 
minereuri de aluminiu (bauxită). In ulilma 
lună, formațiunea sa a lucrat cu o viteză 
de 2160 metri 1a Înaintare. Vechiul record 
era deținut do aceeași brigadă din anul KXffl 
clnd, In condiții similare, a realizat o inn- 
Intare lunară do 2 036 metri.

Ce ar Însemna dacă toate formațiunile 
de lucru de ta foraje ar atinge un aseme
nea record 7

— Bi 
spunea 
(tarii, Ioan Cloca

mal puțin de 5 garni
turi de mobilă ■ Șeful 
de depozit Ioan Mo
canii. Îngrijorat fi
ind de Btrfcădun!- 
lo provocate de ro
zătoare. ’ a Înaintat 
conducerii Întreprinde
rii un număr de 23 de 
referate, prin care cere 
să se ța măsuri de mu
tare a pbrdlor (și deci 
și a șobolanilor). în
treprinderea nu l-a 
răspuns la nici unul. 
Se pare că este învă
țată cu risipa. Sau. 
mai știi 7 I-o fi milă 
de sărmanii șobolani—

Este cunoscută po
vestea celui care, dn- 
tlnd din fluier, a scă
pat un oraș medie
val de pacostea șo
bolanilor. Și aici ar fi 
nevoie de un vrăjitor 
care eă ducă In girlâ 
șobolanii Poate chiar 
Însoțiți de unii pro
tectori al lor.

De curind. organe
le do control ale su
cursale! județene Brăi
la a Băncii de in
vestiții au efectuat un 
control. asupra oxidu
lui în care stat gospo
dărite fondurile bă
nești ale întreprinderii, 
județene de conslruc- 
țil-montaje (I.J.C.M.). 
Rezultatul 7 A fost 
descoperită o adevă
rată ..comoară” : zeci 
de milioane de iei erau 
puse La... păstrare”. 
Cum 7 Foarte simplu : 
2 milioane lei au fost 
cheltuite înainte de a 
le veni sorocul să fie 
cheltuite : 1,3 milioane 
lei se aflau In buzuna
rul diferlților debitori 
care țineau de ele ,cu 
dinții : alte 1.7 milioa
ne lei reprezentau de
pășiri de pierderi pta-

un om In halat se apropie 
de noi.

— Vă rog — spune el — 
vcnlți să vă arăt ceva. 
Maistrul Karol Keller ne-a 
condus in fața unul șir de 
piese neprelucrate, (pe
reți curier dc același tip), 
abia sosite de ta turnăto
rie. Maistrul Însemnase cu 
cretă porțiuni 'masive din 
corpul pieselor turnase, 
reprezentând adaosuri de 
prelucrare cp Întreceau 
cu 5—6 cm norma firească. 
Ing. Ion Tudora, șef al 
servi ciulul tehnologic
motoare Diesel, plnâ da cu- 
rind șeful secției In care ne 
aflăm, adaugă : y

— în luna aprilie/ o 
freză portal (agregat uriaș 
— li'.n.) a lucrat In flecare 
zi. un schimb întreg (8 
ore), numai pentru înde
părtarea unor asemenea 
surplufAiri ale!; adaosurilor 
da, prelucrare șl numai ta 
10 garalhiri de poeți. în 
total. 200 de oro 
zenti nd o 
Irosită. Șl 
se repetă

O FILA 
DIN „DOSARUL 
DE ANCHETA"

Ne aflăm, pentru o dis
cuție preliminară,’ la sec
toarele calde ale uzinei, cu 
scopul de a cunoaște cite 
ceva In legătură cu acu-' 
zațta formulată de către 
eecțla de prelucrări a fa
bricii de motoare Diesel 
la adresa secloaretar de 
turnătorie șl forjă, pentru 
adaosurile de prelucrai-® 
uneori mult prea mori.

— Aceste acuzații stat 
întemeiate. — ne răspunde 
Ion Șugovlci. tehnolog ta 
turnătoria de oțel pen
tru motoare Oleici. Dar 
se tatlmplă șl un alt lu
cru. Dc multe ori, piese
le turnate au. după pre- 
Iua-are, ta faza lor de 
montaj, o greutate , mal 
mare decît cea Înscrisă in 
desene. Dacă desenul pre
vede o greutate netă prost 
calculată, ce vină avem 
noi 7 Ce rină avem dacă 
o piesă finită este plani
ficată eronat să cintă- 
reaseă 1IM de kg, cînd ea, 
după ce a fost adusă La 
cotele din desen, dntăreș- 
te de fapt 120 de kg 7

A doua zi dimineață, ta 
fața locului, lntr-una din 
halele de prelucrări meca-

O performanță excepțională obținută 
de brigada maistrului Gheorghe Vintiloiu 

de la întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice din Cluj

1.....I

S »i.,

Dumitru Iana, Constantin 
maiștrii șl tehnletenli Vaslle 
stoiu, Ion Vtrjan, Nlcolae 
voi și alții, după experimentări, de
terminări de , laborator au reușit să 
realizeze un disc care a întrecut 
așteptările specialiștilor. La numai 
doua luni de ta primirea comenzii 

speciale «-a șl 
......... trecut la fabrl- 

■..........cațla de serie.
DSrtlCl Această; reahza-
” re a determinat

-n— creșterea volu
mului produselor 

destinate exportului de ta dncl la 
sută la circa 20 la aulă.

în adunarea de partid cu activul. 
In întlmplnarea Conferinței Națio
nale. au fost «coase in evi
dență succesele obținute. ’ dar. 
In același timp, s-a discutat cu simț 
de răspundere despre rezervele și 
posibilitățile mari c© mal există. 
Inginerul Victor Vlșlneanu a . ară
tat că, in afară do cele zece pro- J 
duse noi Introduse în plan, se mal pot 
nslmlla încă patru no! produse. Pro- 
Stinerea sa a șl fost de altfel înscrisă 

i angajamentul suplimentar luat cu 
aceasta ocazie. Ilie Vaslluță. ma istru 
la sectorul II prelucrare, B-a refe
rit la rezervele ce estetă privind in
dicii de utilizare. a nw.șlni’or. i Alțl 
vorbitori, printre care Sîolan Stan, 
au dezbătut pe larg aspe-ete privind 
munca politică ce trebuie desfășu
rata ta riadul comuniștilor, tinere
tului, al tuturor muncitorilor pentru 
îndeplinirea șl depășirea sarcinilor 
de plan ta InUmplnarea Conferinței 
NațLotsalo a partidului și a cele! de-a 
25-a aniversări a prorinmărll re
publicii. Colectivul urinei s-a șl an
gajat, de altfel, ca, in acest an, să 
realizeze 
milioane ,
milioane lei ta producția marfă, să 
economisească suplimentar 120 tone 
metal, să desfășoare, in continuare, 
acțiunea de asimilare și modernizare 
a produselor. Indi acestea să repre
zinte 37 la sulă din totalul producției 
marfă.

elea' ____ ------------
Neamț. La riadul ei, 
„Metalurgica0 refuză 
și ea deseuriie. moti- 
vtad că acestea I! pri
sosesc. Centrata, D.C. A, 
cu adresa nr. 16 191 
din 4 mal a.c., a răs
puns la o intervenita 
a fabricii din Boto
șani : ..Am cerut în
treprinderii D.C.A.- 
Botoșanl gă analizeza 
problemele ridicate șt, 
împreună cu dv.. să ia 
măsuri pentru soluți
onarea litigiului0.

Ce .măsuri să se ia. 
cum să se soluționeze 
jltlglul. nimeni nu 
știe. Oare contractul fi
ind acria pe hlrtle, con
st’tu te și el un deșeu 
pentru D.CLA.-Boto- 
șririi ? Sau aceasta 
vrea să inaugureze un 
nou punct de atracție 
hiristlcă excursii 
alpine pe Muntele De
șeurilor.-

N’lstor TUICU 
corespondentul „Sclnteii*

irigăzlle noastre de lucru — ne 
i inginerul șef adjunct al lntreprln- 

uuu, îvmi. — stai răsptadite pe te
ritoriul a 6 județe. Ele lucrează în condiții

in procesul de lustruire a i vopselei 
autoturismelor. întreg colectivul fa
bricii s-a angajat să dea îna
inte de termen în exploatare toate 
celelalte linii iehnoioalce. șă realize
ze încă din primele luni de funcțio
nare parametrii proiectați sl. astfel, 
să producă, peste planul stabilit pen
tru trimestrul IV al acaslul an. 
800 000 dc metri pAtrațl’de textile 
netesute.

Un succes la fabrica „Nettex" din Bistrița

O 100 DElZIJyE ÎN AVANS

Intre întreprinderea 
județeană economică n 
cooperației de consum 
(IJECOOP) Brăila și 
cooperativa de consum 
din comuna Tralanu 
există relații de cola
borare de un fel deo
sebit. Amintita între
prindere are un depo
zit de mobilă, materia
le de construcții • si 
cherestea In comuna 
Tralanu, iar In incinta 
depozitului se află 
crescătoria de porci a 
cooperativei de consum 
din comună. Pe lingă 
crescătorie s-au în
mulțit, de dțiva ani, 
sumedenie de șobo
lani. Condițiile stat din 
cele mal prielnice: șo
bolanii se hrănesc din 
rația porcilor și dorm 
apoi In somierele și 
fotoliile din măgăriile 
depozitului. în- arest 
fel, plnâ acum au 
reușit fiă... toaca nu

piesele; respective, ceea oe< ar n de
terminai herespeclurea comenzii. 
Colectivul urinei cratovene a botăril 
să găsească- goluții din jproprille-i re
surse. Cu ajutorul i____ .
colectiv de comuniști din oare au fâ- 
cut parte inginerii Gheorghe Pelcu, 
Dumitru Iana, Constantin Tobă, ............ .............»■..

Maco-

nlflcate etc, etc. Cea 
mai mare parte a co
morii (12/2 milioane 
lei) era Insă Imobi
lizată ta «locuri do 
materiale șupranor- 
matlve : mil.'de tone 
de ciment, db otei-ba- 
ton. materialo hldro- 
lzolante. uși si feres
tre. carton, balast, ni
sip ș.a. au , fost cum
părate și ferecate bina 
ta depozite, ta Ump ce 
alte Întreprinderi din 
localitate sau din țară 
le caută cu luminarea.

Se rice că ar fi ca
zul să se aplice măsu
rile cuvenite autorilor 
acestor Imobilizări de 
fonduri. Spre marea 
lor surprindere: căci ci 
so IntreaM — nu a 
firesc ca o comoară să 
stea bine tăinuită 7

ropre- 
mare valoare 

li această situație 
i lună de lună, 
mergem in sala 

de .Judecată0, s-a aurit o 
voce.

(Despre această, dezbate
re în plen vom relata tn 
numărul viitor al ziarului 
nostru).

Mihai CARANFIL 
Adrian IOAN 
Horea CIOBA.MJ

după prevederile din do
cumentație, să cintăroască 
in stadiul finit dtc 183 kg 
— ctaWiresc ta
4 dintre ei cite 230 kg, li
nul 22S și altul 240 de kg.

— Vedeți, vedeți 7 — Iz
bucnesc triumfător tehno
logii motalurgî șl turnă
torii.
„DEPOZIȚIA" CELOR 
DE LA PRELUCRARE

Dar un cuvlnt da spus 
au și prelucrătorii :

— Nu este chiar așa.

T.<a inceputal acestui an, colectivul fi livrat Insă > cu o mare -----------
Uzinei de mașini agricole din Ora- piesele respective, ceea ce ar fi de-
iova a avut dc ireeut un examen de- terminal nerespectureii <—..—
ctslv. Uzina'primise sarcina- difirilă ‘ ■ -«
să asimileze' un plug universal cu 
patru discuri solicitai In export. lai 
problemele de ordin tehn'co-organl- 
zaloric ridicate de aprovizionare, de 
lipsa s.d.v.-urilor se mai adăuga și 
scepticismul unor specialiști. Mol 
greu — amintea in adunarea acti
vului de partid care o avut kx: nu 
de mult, comunistul Ion Rogovoanu, 
inginer-șef adjunct cu probleme 
de concepție — era faptul că scepti
cismul nu pornea d!ntr-o slare de 
inerție a'lindr ca
dre, Se putea dc- 
monslra cu cal
cule că fim pul 
acordat pentru a-, 
olmltaro ' e ecurt’ 
și un argument 
In plus era- și 
uzine din .țară,, cu 
experiență mal bogate ca , ale noas
tre, nu sa angajaseră eă execute a- 
coastă eomnndă. Dar comuniștii nu 
s-au lăsat învinși de scepticism. La 
Inițiativa comitetului de partid, un 
colectiv do specialiști a studiat posi
bilitățile existente șl a ajuns In con
duri a că putem îndeplini această co
mandă. Nu era primul produs desti
nat exportului pe care 11 realizăm 
și — do.ee să nii o recunoaștem. 7 — 
a Intervenit șl o doză de mfodrie. 
Ne liazăm po colectivul urinei noas
tre, pe puternicul nucleu de a- 
proapo 700 de comuniști. Sl apoi 
era voita do una din sarcinile 
imjteriante ridicate de tovarășul 
Nlcolae Caaușescu : aceea a măririi 
gamei produselor la export.

Amintit In dezbaterile din aduna
rea’activului comitetului de partid, 

, exemplul comuniștilor din sectorul 
II- prelucrări mecanice nu este Izo
lat. La un moment dai 6-a con
statat că grupa de sudori din com
partimentul metalurgiiSuî șef nu 
putea tace (ață sarcinilor. în fipri- 
jtaul conducerii urinei a venit co
mitetul de partid care. împreună 
cu cei mai buni comuniști sudori, 
ingineri, a alcătuit un plan de 
acțiune concret, vlzînd îmbunătăți
rea asistenței tehnice șl luarea unor 
măsuri de remediere pe loc a pro- 
blemelor ce se Iveau. Printre repe
rele plugului so aflau piese care 
trebulnu realizate prin colaborare 
do alte unități fipeclallza’a din țară. 
Din lipsă de capacitate, acestea ar

a/ minerilor de la bauxită

Adunările generale ale organizațiilor de partid

■.«.. • I
termen a expirat, Inril 
adăposturile ■ n-au fost 
date în funcțiune. 
Trustul de construcții 
industriale Timișoara 
— executantul lucrări
lor — nu se grăbește.' 
Oare șase luni de res-- 
tanță nu sînt de-a- 
juiM ? Tovarăși de lâ 
conducerea T.C.J» de-- 
plasați-vă șl puneți 
lucrurile la punct Vij 
țeluri! vă așteaptă ri 
se miră, neinteleglnd 
cum este concepută de 
către oameni ideea de 
punctualitate. I,

De aceea se sl uită 
Ia termene ca la poor; 
la nouă, DJEh 
închisă

nul producții 
vlndulă șl Inci _ 
28,7 milioane lei, cen
trala-l-a comunicat te
lefonic uzinei că 11 re
duce sarcina de plan 
cu 23,3 milioane lei. 
Evident, ca să albă șl 
ceva depăștrL

— Ce s-a făcut. Insă, 
cu diferența, cu ceia 
28,7 milioane lei res
tanță 7

— Au fost ,Împin
se0 în trimestrele II șl
III. Acum însă planul 
piua diferența din 
trimestrul I sa dove
desc a fl pesta poribl-, 
lîtățile urinei.

— In acest caz 7
— După restructura

rea de rigoare, dife
rența va fl... trecută 
ta «ralul trimestrului
IV.

Oare din trimes
trul IV, unde va 
mal fi „împinsă" res
tanța de plan ?

tot : productivitatea muncii a aporii cu cir
ca 23 la sută. După primele 5 luni ale anu
lui s-au realizat, de pildă, 2 700 lei producție 
în plus, ta medie de fiecare salariat. „La 
sflrșîlul acestui an există posibilitatea certă 
Bă se obțină ulei un votau do confecții pre
văzut pentru 1975, Iar prevederile cincinalu
lui să fio îndeplinite cu 13 luni mal devre
me"— afirmă dlrectonil întreprinderii. Co
lectivul de, oameni ni muncii de la În
treprinderea vnslulanA s-a angajat să 
realizeze, in acest an, o producție- 
mnrfă suplimentară In valoare de pes
te 22 milioane Iei — ceea ce Înseamnă mii 
de costume penlru'export sl Diata internă, 
uniforme școlare, pardesiu din reîon s.a. Da
tele de pină acum relevă că. pînâ la șflrși- 
tal semcrirulul I. unitatea Ișl va îndeplini 
mai bine de jumătate din angajamentul a- 
nuaî asumat In întrecerea r sociallriă desfă
șurată în tattmpinarea Conferinței Naționa
le a partidului și a celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării republicii.
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rlle. Această abdicare de 

----- ------------- ,-. — ■■ , la •autentica 'menire a 
supra transfigurării lor scrisului s-a soldat cu
prin Intermediul illeratu- scrieri lipsita do vigoare,

de forțe de penetrație a
. adevărului.; Ne amintim 

apoi efl. eustrflgîndu-se pe' 
drept cuvlnt /idilismului, 
unii scriitori au ajxmn sa, 
desprindă „felii de viață" 
nereprezontatlve pentru fi-5, 
zionomla epocii nooslre. 
că. uneori, s-a deschis o ■ 
falsă perspectivă asupra

O dezbatere asupra re- 
aluIul\șL renlitățlfi ca și a- 
supra transfigurării 1 
prin Intermediul literatu
rii, dezbatere efectuata 
din perspectiva orlzontu- 
nfor de glndlre deschise 
de estetica marxistă, este 
totdanuna binevenită. Im
perativul realizării Unei li
teraturi majore, aptă să 
provoace 1 
ficări pe pionul __
țel, să afirme problema
tica specifică acestui ev, 
este, consider, Indisolubil 
legat de problema realis
mului.

Aici, pe tărfmul realis
mului, șl-au găsit locul șl 
destule afirmații gratuite 
ale unora ce și-au închi
puit că pot adăuga Bau 
iun dto ceva după bunul 
Diac, dar, mai ales, că pot 
schimba cursul realismu
lui însuși, al literaturii. 
Da altfel, chiar de ta in
trarea lui în circulație, 
realismul a fost însoțit de 
vil dispute ce l-au îmbo
gățit treptat ra adevăruri, 
dar l-au și Împovărat cu 
•erori. Secolul nostru le-a 
îngroșat șl pe unele șl pe 
altele. Unele din erori, 
venite din afara litera
turii șl lgnorindu-1 spe
cificitatea, s-au metamor
fozat chiar, ta un moment 
dnt, in principii de fabri- 

, cat literatură. Se încerca 
chiar transformarea realis
mului intr-un rețetnr. De- 
dgur, ațta Cum no .‘tpunea 
in Tezele care au precedat 
conferința noaslră, „reaiis- 
nrj! nu poate sâ depind 
tin relelar de metoda pen
tru a produce literatorii, 
pornind de

profunde modi- , : 
planul eon șt! ir.- i

pentru alțlî țrf, <fe ce nu, 
sprijin în momentele de 
Încercare. Cu alta cuvin- ' 
te, o atitudine deschisă 
față de realitate, fără de 
rare literatura ,in gene
ral ți, in,ea proza, în spe
cial. este do neînchipuit; 
o atitudine ce refuză ho- 
iărit atlt evazionismul 
declarat, dt șl copia a- 
parențeior realităților, caro 
ar fl, ta ultimă Instanță, 
tot un fel de evaztoniflra, 
la fel de periculos. Apolo-

rI

-■
nle ca acum. Daf asta fie un joc grațlbs, dâr i- 

. Înseamnă p nemți pome- nulii și mori," toi astfel
nttă Suptă a omului — dată absența măiestrie! Ctivln-
cu el însuși, cu ființa iul, ' ’ ’ 
cu Inerția șl umbre din

■ ol — pentru om, Crearea
i unul nou cadru de vtețul- 

re aduce șl impune crea
rea unor oameni noi. A- 
ceștia sint sau devin, ți

, merită cu priiaslntd să
i fie eroii cărților noastre.

Cu cit imaginea lor ca fi

•tatii și mf>:i, țol astfeL 

tulul, acela care.să expri
me adrtairii/, câre .să- nu

£ș

vieții sociale prin inven-

larea unor conflicte ’•arii--’ 
fieloaso și prizarea uni
laterală a realului. Coro
larul acestei stări de fapte- .

unei.',' 
șl 
ln

a fost acreditarea 
viziuni retaUvizanle 
Ifoâirea Unor talente 

tru a produce Ziicrnturd, experimente sterile, 
pornind de la precĂn-: Dar. evoctad ceea .
cepții iau chiar de la fost, cred că trebuie
concepte lnchisc“. Din fc- ne intereseze mal mu
riciro, uu fost nenumă
rat! «riltori care și-au 
respectat profesia, s-aU 
născut destule cărți ta po
fida „teoretizărilor" ri
gide rare Încercaseră — 
din‘necunoaștere, din gra
bă — substituirea adevă
ratului realism. r

Este bine să ne amintim 
ee-s fost. După cum este 
cunoscut, a existat intr-o 
anumită perioadă de dez
voltare a literaturii noas
tre noi tendința de Înfru
musețare artificială, de 
tratare idilică a realității. 
Printr-o înțelegere în
gustă șl eronată a terme
nului „realism'' s-a culti
vat uneori evitarea con
tradicțiilor reale nle vlefil, 
s-au edulcorat conflicte- ____ ___
le și estompat nclmpltal- . pabii a

ce

ne intereseze mai mult ce 
este acum realismul. 
Nu-ml iau riscul unei, de
finiții. De aceea, nu pot 
să afirm dorit că’ pentru 
mine, ca scriitor comuniit, 
realismul Ifueamm! olltu- 
liinca fundamentata a-scri
sului ți a ertstenfri melc. 
Nu este o confesiune so
litară. Majoritatea scrii
torilor noștri știu, șl În
vață -mereu să știe, ce este 
realitatea socialistă In 
cai-c trăiesc, ce trecut are 
și care este sensul evolu
ție! ri, co este aparență ?! 
esență ln ea. Ne străduim 
Bă ajungem ta acele lu
cruri simple și omenești, 
să vedem cu ochi! rioștel 
totul, să spunem cu vor
bele noastre adevărul cel. 
care să încerce să fie ca- 

devcnl adevăr

ra șl evadarea din noarîfe wr fi mai reale.
realitate Înseamnă, pen- Nd numai prin n-l lăuda,
trj scriitor și pentru 11-; prin a le ocoli lunecările 
ternlură, decădere și moar- firești Sau nefirești, el
te, mal cumplite decît cele prin a-1 arăta in ceea ce
fizice. ȘI apologia ca șl 
evariontarnui n-au dat și 
nu vor da literatură. Ma
rcă literatură — șl isto
ria ei no stă 1a indomină 
— nu s-a născut nici dln‘ 
denigrare și nld din apo
logie. Realitatea ln care 
trăim, cea de old. de la 
Dunăre și Carpati. are , ca 
sens al evoluției ,e! cel 
spre perfecțiune. Efortul 
poporului nostru este În
dreptat nu numai spre bo
găția materială, ci și spre 
noblețea spirituală. La a- 
ceit efort nu pot contribui 
decît acele cărți care rint 
ln stare să-1 golleite pe oa
meni prin întrebările - (șl 
prin răspunsurile) lor, să

ceea 
este 
Epi-

le aducă aminte că. 
ce este esență ta el 
frumusețea, omenia, 
ritul de acțiune.

Cred că niciodată 
porul nostru n-a cunoscut 
aittea prefaceri de Ome-

po

sint el acum cu adevărat 
șl. mai cu scamă, ce de
vin el.

Desigur, ‘ acestea sini 
numai clleva răspunsuri, 
dteva gînriur! ta întrebă-' 
rile pe care, sint .con
vins, majoritatea scriito
rilor noștri șl lo pun. Mi'.l 
alnt șl altele, ta fel de vi
tale pentru arta scrisu
lui. Do pildă, știm cum 
unii autori, invoclrtd o te
matică majoră, nu consi
derat că prin aceasta lu
crările lor sint automat șl 
literatură. Tema, ideile, 
oamenii sini desigur o 
premird — ți Incd una 
/oarte important^ J — un 
pund de plecare șl de ln-' 
toarcere. Dar cum al spas, 
cum ai reușit Sd spui toa
te acestea cu glasul lite
raturii ? Pentru că cile 
foarte important ceea ce 
spui, dar deopotrivă de 
Important si cum spuL 
Dacă o literatură fără 
idei, fără viață ponto să
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ROMÂNIA FILM

PREZINTĂ

comfsar de poliție 
făcute procurorului 

republicii
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PROGRAMUL I
«; ■■■..’• * / 

a,:3 Gimnastica pentru top,
8,» Cravatele roșii. Cupa Clreșa- 

rit. Ediția a II-a. o Toiba cu 
n.'.'.-ao.Prezintă scrtlioral 
Alecu Ponovld. o Him se
rial : Delfinul Flipper.

10X0 Viața satului.
11,03 Traitiinisiune directa : Cursa 

automoMlisUcâ do 24 dc ore 
da la Lo Mana.

11,10 Să înțelegem tnurica. Ciclu 
de educație muzicală prezen
tat do cunoscutul dirijor Leo
nard Bernstein : Omagiu pro- 
lesortlor, '

13,03 De strajă patriei,
13,20 Emisiune ta limba maghiară. 

O Anisia emerită Kâszcgl 
Marslt — de 60 de ani po sce
na. Reportaj de Vari Attila. 
• Program pentru coj 
„Muzica șl păpușile* In tai 
prelarea unul colectiv 
Teatrala.........................
— secția

&
Teairaiul do păpuși dîn CJuj 
— secția maghiară (II).

.14,99 Telcspoît. Q Campionatul 
mondial do tbnteaclk. Trans
misiune dă la Marianake 

t Lazno. o Campionatele mon-
1 diate de ciclism acrobatic șl

dclobal. Inreslstraro de la 
Baden.

K,SO Postmeridian.
13,M Film serial pentru tinerel s 

„Potcoava de piatră".
18,U Cintare patriei. Concurs co

ral Jnlerfudevean.
1743 Fotbal : Farul—Universitatea 

Clu] (divizia A). Transmisiu
ne directa de la Constanta. 
Comentator Aristide Buholu.

19,18 Publicitate,
16.5® trai de seri.
IM Telejurnal,
M.M fcăptamlnli : „Crea

ră". Vă va convinge 
sta afirmație o 

lncuralurte în lumea celor 
1 Eto de inovatori șl inventa
tei-! de la UHneie de auto
camioane din Brașov.

B8,ta Film artlsuc,: „Cal mal mare 
spectacol*, tleala : C. B. D« 
M1U0. Cu,: J. Stowart, B. 
îrutton. D. Larnour.

K,C Telejurnal.
"" FBOGRAMUP n

12,30 Promenada duminicala.
15,to închiderea emisiuni! de prins. 
*0,90 Deschiderea emisiunii de sea

ră. închiderea staelunlt de 
concerte publice a itadlolele- 
viziunii. Orchestra simfonică 
a Radlote'.evlrlunll Bomăne.
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Producfie a studiourilor
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italiene. Film distins cu 
Medalia de Aur —

.■■■■

Moscova 1971. Regia : 
Damiano Damiani. Cu : 
Franco Nero, Marfin
Balsam, Marilu Tolo, 
Claudio Gora, Arturo

Dominici
ifl.

f ;•
Dirijor : Constantin Bugcanu. 
Solista : Monique liana.

Si.to Film scris! ; Sdtulmetsier 
(reluare).

cinema

rne adăttaru^^icârd să nu 
poată fl' dislocat din coa- 
slrucțla ce ol realizat-o, 
poate Ha naștere ta orica, 
numai ta literatură nu. 
Fără substituire de pla
nuri, dacă admitem o re
voluție științifică și teh-| 
nlcă, dotă vedem, simțim 
mereu prefacerile radica
le din "realitatea Imediată, 
atunci nu putem aă nu 
admitem că șl exprimarea 
noastră capătă cu necesi
tate forme noi. Altfel

r r

Rims, nu moi putem scrie 
— stilistic vorbind — ca 
Sadovcanu sau Itcbreann, 
șl asta nu nufnai pentru 
că au făcut-o ci o dată, 
nu numai pentru că ar în
senina să, fim niște epi
goni, d șl fiindcă înseși 

.datele realității nu mnl 
sint aceleași. Dacă om 
proceda altfel mi se pare 
că n-sm fi realiști, că am 

«tătnlab ast *' 
niște' stane_  ___ .
reali taica din Jur ®e pre- . 
face, . devine continuu o 
alta. Nu .sint excluse ero
rile ! Experimentul pozi
tiv, căutarea reală a nou-

■ Iul,! descoperirea Iul pre
supun și riscuri. Oare o- 
mul do știință, ta Începu
tul unei , experiențe, știe 
tjroeis că vă: izbuti T 'Ho
tărî l nu. ți, tot așa. ®au 
poate mal tault, lupta ra 
neiiUTOscutul este irnpre-, 
vizibilă și pentru.' scriitor.

Iată dteva reflecții care 
îndreptățesc, cred, afir
mația că trebuie să știm 
cum să valorificăm In 
scrisul nostru realismul, 
cum' să spunem prin el 
crezul nostiru socialist, 
despre această lume ime
diată, a noastră, din .1- 
ceastă țară a noastră. Lu
mea idtregil planete este 
frămlntată ram n-a fost1 
niciodată de grave proble
me. Multe dintre ele ne 
ating și pe noi. Aînt Și ale 
noastre. Dar avem iscă 
multe de spus despre oa- ' 
menii țării noastre, și asta 
ne Interesează in primul 
rind Prin el. prin glriaJu- 
rile lor, prin Idealul șl 
aspirația lor, ne devine 
:nal clar șl ceea ce fră- 
tnlnlă întreaga umani
tate.

Cornelia 
ȘTEFANACHF

încremeniți; ca 
e de piatra, rind 1

,!l‘

SIMPOZION
în zilele de 9 șt 10 iunie. In aula 

Academiei Republicii Socialiste 
România «-au desfășurat lucrările 
Simpozionului do biix'ntallză.

ParifolbnntR — cadre didactico u-, 
nlvarsltarc. cercetători, medici sl in
gineri ,— au avut, cu acest prilej, un 
larg schimb de vederi ln nrobieme 
de specialitate de o deosebită actua
litate.

SlmpozJohur n reliefat realizările 
cerce tă tor Stor români, precum șl 
pr cocii nările lor. de a lărgi continuu 
arin do aplicabilitate a rezultatelor 
obținute, da a Contribui ta dezvolta
rea cercetării științifico de blocata* ■ 
liză.

(Ager prea)
7:

fe. Ot'

Știri culturale
tn cadrul Kh!nibiiri.xc culturale 

■ dintre țara noastră șl, E.S.r'. Iugosla
via. slmbătă a fost deschtaă. in sala 
„Victoria" din Iași, estpozlțta do artă 
contemporană macedoneană, Ln 
vernisaj nu participat artUH ptaallci 
ieșeni, critici do artă, oameni dc cul
tură. un numeros public.

Expoziția cuprinde circa M dc lu
crări de sculptură, grafică Bi pictu
ră. iiu.atrfnd căutările artistice, mij
loacele de expresie originate old ar
tiștilor plastici macedoneni.

*
Cajsa din strada Bucșlnațcu nr. 4 

din Loț-i, ln care n trăit Odlla Cazi- 
mir. a fost transformată in casă me- 
morlală. Slmbăîă ta amiază, cu o- 
cazte Inaugurării acestui lăcaș, prof.. 
unlv. dr. docent Constantin Qojir.ng.t 
șl Ion Arhlp, directorul complexu
lui muzeistic din tocâlitate. au evo
cat viața șl personalitatea poetel.

Specializarea clinică «au 
de laborator a medicului 
este o cerință rit m poa
te de firească. Dar, după 
părerea mea, înfăptuirea 
ei nu trebuie să vină Jn 
contradicție cu adevăratul 
aoirit al medicinii cu me
nirea 61 de a vindeca nu 
numai boii, d șl bolnavi, 
da a reda producției, so
cietății omul in Întregul 
efiu, cu toate trăirile sale 
complexe. Medicul nu va -■r».. . s„ • ■‘•jun0

— nu 
firio-

F rt-l
Tn anul școlar 1972/1973, vor lua ființa

I 1 8’ ■-

O HOTARIRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Tn cadrul acțiunii do perfecționam, 
a învAțâmlntalul HCcdl. prlritr-6 lio- 
tărlrc a Consiliului de Miniștri, la- 
ceptnd Cu anul școlar 1072/1973. se 
Înființează noi licee de apectalltate. ;

Astfel, ta Dală Mare. Brăila, Ducu-- 
reș‘.i (3 unități). Focșani șl Tlrgovlște
— ll&eo industriale pentru construcții 
tio mașini : la BăbenJ, Botoșani. Bra
șov, Brăila, Drobeta Tumu-Sevă- 
rin. Galați. Ploleșll, Reșița. Salu- 
Mare, Sibiu și Tulcea —■ licee indus
triale do construcții ; la Aiud, • Bala 
Mare, Cimpta Turzil. Nădrag șl Vlă- 
ijlla — licee indusiriale metalurgice,: 
ta Buzău. Codiea. Năvodari, Tg„ Mu
te?. Timișoara șl Tlrnăveni — licee 
Industriale de chimie : ta Cimplfia.’ 
Deva, Ilm. Vllcea și Timișoara — 
licee Industriale energetice : ta Bra- , 
ÎOv — liceu pentru prelucrarea auto
mată a datelor : la Crafova. Pașcani 
și Roșiorii de Vede — licee Indus-

. triale de căi ferate : Ia (3uj șl ,Tg.
Mureș — licee' indumrtrio pentru in- d^lr^“dhroâorhduF“seralrac. 11-
dustrla ușoară : ln Arad. Cluj. Con- ... .....................................
stanța. Craiova. .Ghoorghlent. Iași șl 
Timișoara — licee Industriale pentru 
alimentația publică : la Alexandria, 
Bistrița. Giurgiu. Lugoj. Odorheiul 
Seculrac. Reghin și SiblToria — licee 
industriale (neutru conatructll și- in
dustria locală) ; la Teleajen sl Videle
— licee Industriale de petrol;: ' Ia r’^rVz'T",™.- -tk;’.;,")”'Barza și Sărmășag - licee indus- ^l.aJ!lfl.UleAl
irinle miniere ; la lari — liceu indus
tria! de materialo dc construcții : ln 
Codlox — liceu industrial pentru* in
dustria lemnului ; ln Botoșani și

Cloroglrîa — licee agricole ; la CMI- 
mănești. Cluj șl Mediaș — licee e«o- 

! nomlce ; la București! — liceu Indus
trial de transporturi H la Constanța 
— liceu industrial de marină.

Majoritatea liceelor! de specialitate 
nou Înființata vor funcționa pe lingă 
întreprinderi, urina. 5 
centrale Industriale.

începlnd cu viitorul an școlar, du
rata studiilor în lnvățămtalul seral 
și fără frecventă al liceelor de spe- 
ctalltăte va fl de 5 nni.

★
MtaiB'tcrul Educației și învfitămln- 

tulul aduce la curwltață că Înce
pi iul cu anul școlar 1072/1973 vor 
funcționa. In. afara celor existente, 
noi clase cu predarea în limba ma
ghiară, ta cadrul următoarelor licee 
de speclolltate : liceul agricol din 
Clumbrud, liceul Indusirlal de con- 
etrucții 51 liceul industrial pentru 
industria .ușoară din. Ciul, liceul in- 

ceul iraiustrial de chimie și lteeut 
lndiT.trlol pentru construcții de ma
șini din"Tg. Mureș, liceul industrial 
din Reghin șl ilccul industrial de 
construcții din SL Gheorghe..

★
Informații detaliate, privind des- 

fășurarea concursului de admitere. ! 

care ee școlarizează elevii, se pot 
obține de io secretariatele liceelor , 
de sneclailtato și inspectoratele șco
lare județene.

combinate sl

(Aflerpres)

(

• Iladlote'.cvp.lunca HomP.nl (Stu- i
dloul din SU-. Nuferilor) ; Concert ' 
simfonic. Dirijor > Constantin Du- , 
Eeanu. Solit ta s Monlgue Haats ' 
.■(Frânta) — ss. • .isiutaia'i
• Opera Bomână : Seară ritmezi '
— ii: Flautul fermecat — I
a Teatral de opereta : Vtni de U-

ț . fiertnie — 10,50; țara mrlsulttl — j 
\ 15,M.
i a Teatrul Național „L I* Cara- I 
t idaîe* («Ia .comedia) : Dulcea pa-
i sire a UnerețU — st. |
) a Teatrul de Cotacdîe î Chei An- 
i taine — ss. |
j a Teatrul „Luda Sturdza Du- 
l tandra* (sala din btl. Schitu Mă- 1 
I gurcaim) : O scrisoare pierdută — , 
1 ss: (sala din str. Alex. Saltla) : I 
1 Vicarul — S3. , - ,
|o Teatrul, Mic : vicleniile Iui ' 

Seapln — 13J4. , .

q Teatrul „C, I. Nollaru” (sala 1 
Mashera) : 'Adio Charlie — 10,30; i 
(Mia Studio) : Soră cea mare — ». I1 
■ Teatrul Ciulești s „JEscu — ie; "i 
Comedie cu olteni — 15,w, 
a Tealrul „Țăndărică* (ula din

I Calea Victoriei) : Rftl șl nătărăi 
- 11.

\ a Tealrul de revista șt comedie 
' . „Ion VasJlcscu* : .CInd revolverele 
ț ue — 19,23: (la Arenele Romane): 
. Cine are dor pe lume — :.t; (ia 
1 Teatral de vară ..Herăstrău*) : 
. Intr-nn ceas bun 1 — M.
) a Ansamblul ariinlic „Rapsodia 
i Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
) 13,30.

!
a Circul „D-Jcureșl!" : | Spectacol 
prezentai de Circul Mare din Mos
cova — 10; 18; 10,30.
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i putea exercita o actii 
l curativă eficace daca 
J Va adinei, pa lingă 
l patologia unor boli orga- 
, nice șl suferința psihică a 
) bolnavilor, dacă nu vă ști 
1 Bă dștlge Încrederea de- 
J plină a acestora, nu le va 
l stimula forțele psUdco l proprii In luptă cu boala, 
1 riscă nu va descopari făc- 
! terii pslhoccnlogicl care;

. se găsdsc uneori la origi
nea uftor ItolL ■ .

i Prin urmare, feranos- 
’ rind „a fortiori" speciali- 
i zarea medicală, caro tre- 
.' ■ bule să meargă mină In 
ț mină cu formarea la me

dic a acelei atitudini de 
, înțelegere profundă a su

ferinței complexe, a bol- 
..navulu!, o, necesar să 
, .milităm pentru latura for

mativă a viitorului me
dic., avlnd Jn vedere 
a forma alît un medic 
bine instruit, cit șl un 
medic pasionat, cu o cul
tură generală șl umanistă 
ridicată.

Pentru realizarea aces
tui «op, cadrele didactice 
de la Institutul de medi
cină M farmacie Itafl de
pun eforturi susținuta all: 
ia catedră, cit ș! In timpul 

I practicii. Tindem să In
staurăm ln activitatea 
noastră metoda de lucru 
cit mal Individuale, cu 
flecara student in parte, 
Inceplnd din primul an de 
studiu si plnA ta absolvi
re. La Iași, institutul nos
tru fiind Înconjurat do un 
complex gpltalfcesc bine 

| dezvoltat, ca policlinica 
universitară, eu un spital 
clinic de adulțl, de boli 
contagioase, maternitate, 
spital de urgență, spital 
de copil, policlinică in- 

, dustrtală etc. si avind la-

boratoara proprii. Întreaga stabilite In mod direct lății publice, pentru
pregătire teoretică a atu- pentru acest scop lmpreu- inocula deprinderi p___
dențllor sa face dt mal nă cu organele sanitare slonnle practice, stenice șl

locale. în acest fel, ln autentice. Nu este Insă su-
! toate flelent. Consider că ar fl

I bine să se lărgească șl eă
■ ®o dlvctslfica șl prin pro

grama analitică predarea 
cunoștințelor da psihologia 

, și pedagogie medicală cu 
fiecare disciplină pentru a 
le particulariza specific 
pentru fiecare șltuațle 
medicală viitoare. Apoi, In 
cadrul practicii este ne
cesar sa cuprindem mal 
pregnant activitățile psl- 

, halogice medicale șl de 
deontologie profesională.

Toate acestea insă nu sa 
învață de la șine. Orga
nizarea unor cabinete do 
pedagogie și psihologie 
medicală, da pildă, ar 
ajuta mal mult cadrele di
dactice șl studenții să cu
noască mnnifertările șl ■ 
reacțiile sufletești ln fața 
bolii, să creeze deprinderi 
și calități de omenie și 
devotament, calități ce sa 
cur inevitabil adevăratului 
medie, slăpin autentic al 
profesiunii Iul. Do aseme
nea, opinez pentru o mnl 
bogată cultură generală, 
psihologică, .etică șl chiar 

te- .artistica l- ln- pregătirea 
viitorului medic, Spuntad 
acestea, am In vedere șl 
faptul că ta acest dome
niu, cu deosebire, este ne- 

’ voie încă din Umpul stu
denției să deprindem pe 
viitorii mediei cu „metoda 
da a învăța continuu", de 
a asimila sintetic, critic 
șl util toata noutățile me
dicale. Progresul vertigi
nos al cunoștințelor medi
cale, transformarea meto
delor de diagnostic și tra
tament, care evoluează 
neîncetat șl rapid, impun 
— pentru a ține pasul cu 
evoluția lor, atlt studen
tului, cit șl medicului — 
Inteligență, spirit autocri tic 
cu valoare de profesiune 
do credință o dată cu spe
cializarea sa inevitabilă.

Jențllor sa face cit mal nă cu o: 
legat de practica medica
lă. orice caz deosebit în- 
tllnit In ambulatorii sau 
in clinică fiind analizat și 
făctad obiectul unei alnta

realitate, aproape ___
unitățile sanitare din ora? 
au devenit baze de tavă- 
t&mlnL

O preocupare esențială

a școliii medicale ieșene :

1iiȘIttRtJ

puncte de vedere

ze teoretice. Avem un nu
măr Important de șludenți 
antrenați ln probleme de 
cercetare științifică stu
dențească sau care efec
tuează această muncă Mib 
îndrumarea cadrelor di
dactico și. medicale ln ca
drul lucrării do diplomă 

Acordăm apoi toată 
atenția organizării practi
cii hi ambulatorii șl spita
le dt mal adecvate scopu
lui propus. Studenții ani
lor IV—VI do ta toate fa
cultățile desfășoară prăc- 
tîcn sub forma oxternatu- 

in- lut In clinici șl unități sto-
mitologice, în farmaciile

in ambele situații, atlt 
cii ocazia predării teoreti
ce, rii ți a aplicațiilor 
practice sub formă de" 
practică ln laboratoare 
sau stagii ln clinică sau 
policlinică, noi urmărim să 
transmitem viitorilor me
dici nu numai stricto cu
noștințe tehnice de spe
cialitate, ti șl formarea 
unor relații etlco-palho’.o- 
gice între medic șl bolnav. 
Am repartizat, de regulă, 
studenții anilor mid să-șl 
desfășoare practica pa 
lingă cel mal buni medici 
din rețeaua ocrotirii tărta-

. . i * Ie 
deprinderi .profe-

sule. Spwiind 
In vedere șl

prof. dr.
Gh. SCRIPCAJRU 
rectorul Institutului 
de medicină și farmacie 
lași

li
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adnotări © adnotări • șdiwtănșȘ» adnotări* ^dnojărj • adnotări

o Aventuri la Marea Neagră 
(riinbele aeril) : PATIUA — B,3a;
IMS 1 KM; S3, BUCUREȘTI — Si 
12.13; 17; S3,13, MODEHN — 0; 12^; 
M3 ta,S3, la gl-Arlilu’. - 19,15.
» ZI sa de Ieșite sub mări 1 DU- 
CEAFABUL — 8,29; 11; 13,S3; iS; 
1®,M; Sl, FESTIVAL — 8,43; 11,18: 
13,48; 1848; 1S.48; 31.18, la grâdlnâ 
— S3,18, GRADINA DOINA — IS.Sa.
• Femei tn ofsaid : VICTORIA — 
6; 11J8; 13,30; 16; 18.33; 53,43.
©, Desculț In pare s BCALA — »,45; 
11; 1340; 18; JB,»; 21. CAPITOL — 
e.S3; 11,0; 14; 18,15; 18,30; 31. ta 
grădina — S3, favorit — e.ts;- 
11JH); 13,«: 19; 18,15; 23.33. GRADI
NA SELECT - ZS.
o Prințul llaiala : TIMPURI NOI
— 9—23,15 ta continuare.
• Program pentru copil : DOINA
— 9; 10,13; 11,23; 1W.
o Adio, domnule Coips S t DOINA
— 14,13; 17,131 «3,18.
• ls tete țl-un marinar s LUMINA
— :Bî 11.18; 13,33; 16; .18,13; .'&3.S3. 
CIULEȘTI - 11; 15.30; 18; 39,38.•
• Robin Hood : FEBOVIAB — 8.23; 
18.43; 13.15; 13.43: 18,18' K.4Î," EX
CELSIOR — 9: 11,13; 13,30; 18; 18,15; 
£>,43, MELODIA — 9; 11,13; 13,23; 
18; ia,»; SO.43.
a Asta-senră dansAm tn familie : 
BUCEGI - 18.43: 18; 29,15, la gră
dinii — 30,18, PROGRESUL — 13,38; 
îs; »,15.o Doamna șl vașabondul : Glil- 
VITA — 8: 11.18; (3.M; it; 48,18; 
P3J®. AURORA — 9; 11.13; 13^0; 
10; 18.18, la gradină — »,18.
•. Pline, amor șl fantezie ; Pline, 
amor și gelozie — 18; 13, SoRI tn 
oraș — 18, Cerasella — ta.18. Ma
gistratul - 20,33 : CINEMATECA
(sala Union).
o Ancheta de la hotel Excelsior s 
FLOI1EASCA — 15,13; 18; ».3X 
C IUo Bravo : GLORIA — SJ8; 18; 
18,13: 18J0.
o atarea dragoste : BUZESTI — 
15,15; 18, ln BTfllilnS — S3.S0.
e Felix șl Dulia i FERENTARI — 
13,23: 18.
a Toamna cheyennllor s DACIA
— e; 1M0: 16; 18,K, VOLGA — B;
18J0: 10; 10/!;3. i
o Goya S DRUMUL S.VlIi — 
18,»; 1®.
• Trafic t MIORIȚA rt ÎS; 18,W; 
13; 17,»; 2-5. TOMTS - 9: 11.13; 
ia,M-, H: ia.15, ta grădina — ta,ta. 
O Puterea șl Adevărul : FLACĂ
RA - 1W; ia., , . î >

Profesorii... elevi
J Sub egida Ministerului
* Educației șl Invățămlntu-
> lui s-a decx-Tils ta Bura- 
) rcșjtl primul program con- 
! trai de perfecționare pen-
> tru endreta didactice ,<Jln 
. invfițăminlul liceal și pro- 
, fesionai, privind mljloa-, 
’ cele tehnice nudio-vlzuale 
’ utilizate in procesul in- 
I fitrucilv-educatlv. In ca-
> drul acestui interesant 
! program, organizat de 
) Centeul de cercetare nc- 
I dagogîcft sl de perfccțio-
> nare a personalului dldac- 
. tic din tnvățămlntul pro- 
. fesionai' șl tehnic. In co

laborare cu Oficiul cen-
’ trai de mijloace de Invă-
> " țărnint, participant!! slu- 
) dtază diferitele tipuri de 
I aparate nudio-vlziiKle 
! existente dotarea ®«j- 
) Iilor (dlascol, aparat de 
. proiecție, do filmat si fo

tografiat, magnetofon.
’ amplificator etc.). Invoță 
’ întreținerea curentă și
• depanarea unor defee- 
) țlunl, tehnicile de lucru in 
) clasă, ca șl realizarea nro- 
j priu-zlBă a materialului 
l didaclic adecvat (benzi, 
j diapozitive, filmejetc.).

: Șase la
' Nu o dată Ln cadrul a-
• ceste! rubrici am formu-
> lat aprecieri elogioase or- 
) ganizatorllor activității 
) cultural -artistice de Ia 
» ..Ateneul tinere tulul *< din 
, București. Am aplaudat 

„Tribuna tinerilor soliști", 
. roadele cercurilor de inl-

EtantS de a, promova în urmă,- șasa dntărcțl- au 
rlnduriia marelui public dosfăgiiral la .col mai 
cele mol dc seamă valori Înalt nival programul de 
ale artei, de curind. dtlva consort pentrita. șase ăs-

sl unlvenvil" — voce po- 
eik-i'i sublimă, profund 
romănenacă. rtainlnd au
tentic. indiferent do gra
iul ln enre esto transpusă. 

___..._______ ,____ ________ ___ ,__ _ ... . Selectarea poemelor ®i a 
Cernel, Dan Jordăcbcscu, merită toate aplauzele. versiunilor este efectuată 
Ellsabeta ^'eculce-Cartlș, Dar situația amintită nn dună criterii judfoloase. 
Măria Crișan, Cordelia apare cu totul de neințe- . In antologie figurează po- liâunrd____________________________ ir*»-™» ,. «rmnlA cigIo îrtfiir.l FfKnraFnn». -
gcanlan — au răignins in
vitației de a filistine o .jsea- 
ră de operă". Manifesta
rea lșl proțjuseso de la bpn 
Început un pronunțat ca
racter educativ. In aceri; 
scop, directorul Operei 
Romtao, Mircea Horta Si- 
mtonescu, se pregătise gă 

_ _ comenteze flecare lucrare
tehnteă'dnsnaîo- ce urma a fi interpretată.

t;il conducă o fructuoasă 
discuție cu publicul... Cu 
publicul, in căzui dnd or 
ii fost public. Dar...

La ora anunțată în pro
gram. șase soliști urmau 
aă date lo: autor ascultă
tori ;■ șase ascultători se 
fiimțeau jenați că locurile 
de lingă ei nu sint ocupa
te. Iar, ln cele din

Programul are un ac
centuat earactro- abllcntiv. 
Timp do o lună do zile, 
profesorii — sub îndru
marea unor specialist! din 
lnvățămlnt șl din produc
ție — lucrează cu fiecare 
din aceste aparate, fac 
Înregistrări șl mixaje, 
proiecții și fotografii, 
deprind tehnici de filma
re ele., bcneflcltad de a- 
paratora adecvată din la- 
boraloareie și cabinetele 
CEPE1T șl ale Liceu
lui Industrial de poligra
fie și _____ ....
grafică.

Semnalind această Inl- 
țtatlvft, care ec înrcrle tn 
amplul proces de perfec
ționare a pregătirii pro
fesorale a slujitorilor șco
lii. sugerăm organizatori
lor eu Ia viitoarea ediție 
a cursului, programată 
pentru lunile vacanței dc 
vară, să Închidă printre 
pturildpanți șl profesori 
din alte localități ala 
țării.

l-lorica D1NULESCU

șase!

dintre valoroșii soliî’.l al cultătorl.- Graiul prestl- 
Operel ■ Româno — Elena gjoșilor noștri Interprețl

Ies In condițiile ln caro cmele cele mai reorezan- 
numcroșl Iubitori al muzi- 
cLi do operă solicită ade
sea manifestări de acest 
gen șl participă la ele cil 
un nedezmințit interes. 
Iată de ca explicația în- 
tlmplării do ta „Ateneul 
tineretului" nu poato fi 
dedl una singură: dezin
teresul 
slaba 
ln î..

lar, ln cele din

resul organizatorilor, 
ba popularizare arată ' 
rindurUe tinerilor. Du

pă rite Ș'-lm, Intenția con
ducerii nșcrzămlnîului de 
cultură amintit este de a 
permanent! a acest dialog 
pe teme muzicale. Forma
lismul nu trebuie să ml- 
nezn insă o Inițiativă ex
celentă.

S. OTEAJiU

0 remaniabilă

nrilelulnd sărbătoare a spiritului si 
triumf al fraternității u- 

cu nlvcrsale. =
Grîqora TÂNASESCU

tare eternă.
tuturor Iubitorilor de 
frumos relntllntroa 
marea poerie Înțeleasă ca 
o perpetua fesllvltas

tff * m

țlere muzicală. Nu o dată 
am avut prilejul să ascul
tăm e'.oall adresate acestui 
veritabil cămin do cul
tură de către melomani 
de toate viratele.

Dat fiind prestigiul do- 
blndll de respectiva Insti
tuție. preocuparea sa con-

inițiativă
Sub Îndrumarea atentă

a prof. Zoo Dumltreseu- 
■ Bușulenga. titulara cate

dre! de emlnescoloale de 
ln Universitatea din Bucu
rești. a văzut, nu de mult, 
lumina tiparului (in edi
tura „Albatros”) o carte 
de „Poezii", unică ln fe
lul el. un florilegiu emi
nescian cunrinrind tra
ducerile selectate, in cinci 
limbi, rod ol strădaniilor

lumina tiparului 
tura „Albatros")

' tadve pentru dlferitcio cr 
tape din evoluția artistică 
emincgrfttnă. dt sl cele 
mal caracteristica pentru 
factura d specifică, do ta 
poemele hwolrate do na
tive Dotratarc. ta colo da 
tonalitate elegiacă gl ta 
marile fresce meditative, 
cum elnt Scrisorile al Lu-

1 ceaf&rul.
Atlt exegețnor avizat!, 

dt șl tuturor prețultorilor 
creației lui Emtaescu. pa- 
KlnUo acestei an'oJogi! lo 
relevă răsfrtagerea Idlo- stagiunii. $1 nu este vor- 
motleâ. In alte zona sol- ba dtwpro titluri oarecare, 
rituale, a metaforelor, i- ci desbre'plese cu un ho- 
maRlnflOT-chele si a ®!m* gaj continui de idei, cu o 
bol urilor pregnant cml- puternică torță de mode- 
nesdGnc. «e referim, dc ]nj-e a con^UliUelor — cele 
pildă. Ia soarta dorului in „«1 mu]!e eemnate de 
vașmtat străin, la tons- dramaturgi prestigioși ai 
tazlerea codru lui romă-........................
nesc.

Volumul. ontoJoaic ta fukrvș ue sunaser_
constituie Cehov. Shaw. Sean O’Cts- 

eey (cu a Cărui drama
turgie na fuseseră promi
se trei spectacole!), Gorki, 
Malakovakl. A. Miller, 
Gatti, Osvaldo de Andra
de și alții.

Cu prilejul analizei ota- 
glunll — făcută din ini
țiativa comitetului mu- 
nictaaî de cultură sl edu
cație socialistă — această 
«iUiatte a fost apreciată 
ca reprezcnttad o neim- 
plinirc a programului i- 
deologîc și artistic al tea
trelor. Nimle mal adevă
rat I Dar cu aceasta nu ®e 
rezolvă situația. Replica

totalitatea .lui, ------------
un eveniment editorial sl 
— credem — va fi un im
puta pentru darea ta lu
mină. ln continuare, a te
nor plachete 
continlnd versurile 
mclor eminesciene, 
toate limbile ln care 
fost tălmăcite.

Această antologie pluri- 
llngvă. ca șl cele ,ce spe
răm să urmeze po calea 
deschisă de ca vor proba 
încă o dată că poemele iz
vodite de sculul suveran 

_____ _ _____.......___  al lui Emlnescu nu acel 
Eminescu -poet ndt tonal atribut impcrifiabl! do cin-

editorială
entuziasta ale unul număr 
de 33 de traducător! 00 
sl-ai.i asumat delicata mi
siune. Încărcată do res
ponsabil !tat«. a tălmăcirt- 
tor ta franceză, engleză, 
germană, nisă ț)I spaniolă.

Prefața succintă. dar 
esenjtală și la obiect, a "co
ordona loarei tomului ne 
proiectează imaginea unul

neoaratn. 
poa

la 
nil

stagiunea bucureșteană
Acum, aproape de sflr- 

șitul stagiunii, slntem in 
situația de a constată cî- 
tova lucruri deloc mulțu
mitoare pentru organiza
torii vieții teatrale : nici 
.tuiul dintre teatrele bucu- 
"resteno nu h realizat to
talitatea titlurilor stabilite 
și anunțate ta Începutul

nutcniic'i forjă de mode

rna! multe semnate de

llte.-aturll universale, curn 
ar fl : Shakespeare, Mo- 
ficre. Alfred de Musset,

celebrfl. rostită sl in acest 
an pe una din prcsstlaloa- 
selo noastre scene — 
se revizuiască, dar să nu 
se schimbe nimic" — este 
de dorit să nu albă nimic 
comun cu autocritici lc ce 
co fac. do obicei, la Intll- 
nlrilo , bllantlcre. O sta
giune do succes, cu Larg 
ecou la public, nu poale £1 
realizată din promisiuni, ci 
din spectacole de tlnutâ. 
Ne râmtae totuși aă con
statăm ca pozitiv înotul 
că,- formulată ln preajma 
definitivării rcpariorlllor 
pentru stagiunea viitoare, 
această critică are par- 
specllvn de a ec arăm 
constructivă. Bineînțeles, 
cu condiția ca ea să con
stituie un puternic În
demn la alcătuirea unor 

, „planuri de activitate" 
realiste — fără a fi lip
site de. exigență — la o 
mai bună organizare in- 

>ternă a vieții instituțiilor.
teatrale, așa Incit promi
siunile să poată fi Înde
plinite exemplar. 81 mal 
rămlne speranța, cererea 
— formulată tn numele 
spectatorilor — de a nu 
mal avea stagiuni cu „re
plici uitate".

Natalia STANCU

1
'!

HomP.nl


SCINTEIA— duminică 11 iunie 1972
/J-

â

f

PAGINA 5

Primirea de către tovarășul. 
Emil Bodnaras

a secretarului general al Uniunii Interparlamentare
Slmbătă. 10 iunie, tovarășul Emil Iul' român din Uniunea

Bodnaraș, vicepreședinte al Const- ‘"~n
llulul de Stat, a primit pa Pio Carlo 
Terenzlo. secretara! general al Uniu
nii Interparlamentare, care ne vizi
tează țara, la Invitația Gruouiul ro
mân din Uniunea Interparlamentară.

La întrevedere, desfășurată Intr-o. --------- __
atmosferă cordială, a luat pârtia Tfa- securitate'șl 
lan lonașat,. vicepreședinte al Grupu- . Ir. J™™ litr

■■ L “ ‘trt’. .. '
_________ ___ ___ i Interparla- 

: meritară.______________ 1 »
Cu acest prilej au' lost abordate 

probleme de interes reciproc privind 
activitatea' »1 preocupările " Uniunii 

• Interparlamentn re.Ji: ievldârițlindu-se 
rolul acestui organism Internațional 
In crearea unul a climat de pace.

— ™ „1 colaborare In Europa si 
in lumea Întreagă.

■Z'

Lulnd cuvlntui cu prilejul prezen
tării scrisorilor, ambasadorul Șuome- 
laT Pentli Martin a transmis tovarășu
lui Nicolao Ceaușescu, guvernului șl , 
poporului român un cordial mesaj 
de salul șl calde urări de oroarea si 
prosperitate din. partea președintelui . 
Republicii Finlanda. Urbo-Kekkonen.

„Relațiile dintre România el Fin
landa — a spus noul ambasador fin
landez — s-au dezvoltat în ultimii ani 
foarte favorablL Marile distante geo- ' 
grafice, tradițiile culturale enectale si 
sistemele sociale diferite nu au fost 
un obstacol pentru buna dazvoltaro 
a colaborării noastre. Areata relații 
excelente au contribuit la instaurarea 
unul climat de destindere și do în
credere pe continentul european.

As dori să menționez, in noeasti 
. nrivintă,, vizita oficială a președinte

lui Urho Kekkonen in Republica So
cialista România. In 1989. precum el 
virila oficială a Excelenței Voastre 
in Finlanda. In 1971. caro au contri
buit inhr-o mare măsură la buna dez
voltare a rclatiLlor dintre țările noas- 
tre. După părerea noastră, acesta 
contacta bilaterale pensonale la ni
velul șefilor de state au fost extrem 
de utile șl susceptibile de a Înainta pa 
calea păcii, in interesul ambelor 
noastre SSri '.

în continuare, ambasadorul Repu
blicii Finlanda a opus :

„Guvernul finlandez.a constatat cu 
maro satisfacție rezultatele remarca
bile alo ficblmburllor comerciale, ob
ținute îndeosebi în cursul ultimilor 
doi anh în această perioadă s-a du
blat volumul total al schimburilor. 
După părerea noaslră. nu - trebuie 
precupețit nici un efort in vederea 
creșterii șl. diversificării schimburi
lor comerdaîe șl promovării coope
rării economice. Industriale sl tehni
ce, po b-azn acordurilor semnnte. in 
Interesul reciproc. O atenție specia
lă a fost acordată dc către guvernul 
finlandez activității Comisiei mixte 
remâno-flniandezc In cadrul acordu
lui Încheiat, caro permite oxperțlior 
In diverse domenii să as reunească 
cu regularitate in deliberări bilate
rale. menite a oferi schimburilor 
stabilitate si perspectivă ■

Contactele culturalo dintre Finlan
da și Republica Socialista România 
s-au intensificat. După părerea gu
vernului finlandez, nu trebuie să în
ceteze favorizarea acestor schimburi 
culturale bllnterale -șl să ăe- incu- 
rajezo șl sprijine colaborarea fino- 
română în aceste domenii".

Referindu-so la eforturile pentru 
Instaurarea păcii și securității in Eu
ropa. vorbitorul a spus :' • ______ _____ _
i„în comunicatol,'«»iijtorPi^ eiS Wraw. potrivii, 

ocazia vizitei'ExcatențoL Voastre in - ' itdâpoșt do crl< 
Finlanda, în 1971. se eonslată, prin- șl < 
tre altele, că „o atenție deosebită a-n 
acordat problemelor securității șl 
cooperării In Europa. Exprlmlnd sa
tisfacția lor față de progresele obți
nute po calea reducerii încordării șl 
a normalizării situației din Europa, 
cele două părți au evidențiat impor
tanța semnării "tratatelor, dintre 
U.R.S.S. șl R. F. a-Germanlei;.lu.'Gu- 
veraul finlandez' consideră că ratifi
carea acestor tratate vn favoriza e- 
forturilo do înlăturare a ultimelor

nu înregistrat un curs ascendent, că 
ele au doblndit valențe noi prinlr-o 
coopenu-e reciproc avantajoasă, po 
multiple planuri. S-au extins ai s-au 
diversificat continuu schimburile co
merciale. s-au realizat noi progrese 
no l.inta dezvoltării cooperării ccono- 
mlce șl tehnico-șUtețlflce, g-au in
tensificat raporturile cultural-artls- 
Uce. între reprezentanți! țărilor 
noastre fi-au statornicit raporturi 
bune de colaborare in cadrai O.N.U. 
șl al altor organisme Internaționale.

Apreciem că această-evoluție po
zitivă a relațiilor dintre țările șl po
poarele awaslre a fost puternic sti- 
mulată de vizitele șl contactele tot 
ihui frecvente dintre factorii de răs
pundere din cele două țărL în aceas
tă ordine de idei, Îmi reamintesc cu. 
plăcere de vizita in România. In 19®9. 
a președintelui Urho Kțkkonen, 
precum și de primirea caldă ce mi-u 
fost rezervată in timpul vizitei melc 
in Finlanda. In 1071. Convorbirile 
fructuoase avute cu aceste orilelurl 
au contribuit lnte-o mare măsură la 
ndlntfrea șl dezvoltarea cooperării 
romăno-flrdandeze. In interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii ®1 co
laborării internaționale.

Coswiderăm că oucce^ele tot mal 
mar! dobladlte do popoarele noastre 
pe pian economic, tehnlco-ștllnțlfic 
și cultural resursele variate de care 
dispun a lit România, cit sl Finlanda 
creează no! și noi poglbllltajl de a 
ridica pe o treaptă superioară rela
țiile . noastre bilaterale, Îndeosebi ■ In 
domeniul schimburilor comerciale șl 
al cooperări! economice, industriale 
șl tehnice. In acest sens, împărtășim 
părerea dumneavoastră că nu trebuie 
precupețit nlc! un efort pentru a 
dezvolta si amplifica si mal mult a- 
ceastă conlucrare rodnică a!5t in ce 

■privește relațiile bilaterale, cit si pe 
planul vieții internaționale. Dezvol
tarea fructuoasă a acestor relații este 
puternic chezășultă de faptul că ra
porturile ‘dintre cele două țări stat 
fundamentate trainic pe principiile 
respectării independenței șl suvera
nității naționale, egalității In drep
turi, neamestecului in treburile In
terne .și avantajului reciproc*.

Referlndu-Bc la problemele păcii șl 
securității pe continent, tovarășul 
Nlcolâe Ceaușescu a spus :

„După cum este bine cunoscut, 
România a acțtonat șl va acționa, cu 
perseverență pentru edificarea secu
rității, europene, jiantru instaurarea 
pe coriUnehlul nostru a unor relații 
noi, Întemeiate pe respect și egalitate 
depilnă și care să chczășulască dez
voltarea liberă, neîngrădită a fiecărui diî7 drl^O^^MȘlW 

,1 ®j ‘amenințare cu folosirea forței, 
do pericolul unui nou râzJx>i. Statem 
bucuroși să constatăm că progrcBelo 
Înregistrate po calea noimallzârit ra
porturilor Intereuropeno fac posibilă 
trecerea neinllrzlata la acțiuni prac
tice’ de pregătire Intr-lin cadru mul
tilateral și <ta convocare a conlerm- • 
țel pentru eecurltatea europeană. In 
această, ordine do idei, apreciem po
zitiv ratificarea tratatelor semnate de 
U.R.S.S. șl it. P. Potonâ cu R. F. a 

v„j .Laululal>. „ Germaniei, precum șl realizarea a-,
obstacole pentru convocarea Coaie- cordului^ cvadripartil asupm Berllnu- 
rlnțel cu privire la securitate șl ’ ’’’ ’
cooperare europeană. Guvernul fin
landez a luat toate măsurile tehnico 
necesare pentru a flo putea Începe 
convorbiri multllataralo la Helsinki. 
Intr-un viitor nu prea îndepărtat*.

în Încheiere, ambasadorul ■ finlan
dez a spus :

„în momentul ta care îmi îneep 
misiunea In calitate de ambasador al , 
Finlandei In -România, lin să-mi ex
prim dorința de a putea contribui la. 
buna dezvoltare a roloUUor care 
există ta mod ntlt de fericit între 
cele două țări alo noastre".
. Lulnd cuvlntui. președintele Cdn- 
iiiliulul de Stat, tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu, a mulțumit pentru ineia- 
jul ce i-a fost adresat și n transmis, 
la rindul aău, președintelui Republi
cii Finlanda, Urho Kekkonen, un 
cordial oalut prietenesc șl calde urări 
de sănătate el fericire pensonală, Iar 
poporalul finlandez urări de-progres, 
bunăstare și pace.

în continuare, tovarășul 
Cenușescu' u spus :

„împărtășesc Intru totul 
dumneavoastră că. ta ultimii 
lațllle dintre România șl Finlanda

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Pană

a delegației de activiști ai P. C. din Cehoslovacia
La primire, care s-a desfășurat 

într-o atmosferă caldă, tovărișenwă, 
au participat tovarășii Aldea Mili
tarii, Teodor Marinescu, membri al 
C.C. al P.C.R., șefi de secție ta C.C. 
al P.C.R. șl Marin Constantin, con-, 
n'Jlcr la C.C al P.C.R.

A fost do față Miroslav Sulek, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

SLmtâUă, 10 ..iunie, , tovarășul 
Ghedrghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma- 

. nent, secretar al C.C. ai P.C.R., a 
primit delegația de activiști ăl P.C. 
din Cehoslovacia, condusă de Jan 
Janik, membru al C.C. al P.C. din 

' Cehoslovacia, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din Slova
cia. care face, la Invitația C.C. nl 
P.C.R.. o vizită de schimb dc ex
periență in țara noastră.

LA DROBETA TR. SEVERIN
i

Decorarea unor specialiști sovietici
Slmbătă Ia amiază, la Casa de cul

tură a municipiului Drobeta T". Sa- 
1 verin a avut, loc solemnitatea Inml- 
năril „Ordinului Mundi* clasa I șl 
clasa a Il-a unor specialiști sovietici 
pentru contribuția adusă ia realizarea 
și darea in funcțiune a Sistemului hi
droenergetic șl de .navigația „Porțile 
de Fier"1, cu prilejul inaugurări! a- 
castu! obiectiv.

La festivitate nu luat parte Octa
vian Groza, ministrul energiei elec
trice, reprezentanți ai organelor ju
dețene șl municipale de partid șl do 
stat, al Întreprinderii Centrala hi
droelectrică .,l’orțlle do Fire".

Tovarășul Ion Anton, membru al 
Consiliului de Stal,, a felicitat pe cei 
decorați In numele • Consiliului 
Stat, personal al tovarășului NksoJae

SPORT?

(Urmare din pag. II

s\

do

Ccaușcscu. Specialiștii sovietici deco
rați ou fost, de asemenea, felicitați 
de tovarășul Tralatn Dudaș, prtm-sc- 
'crelar ol Comitetului județean Me
hedinți ol P.C.R., președintele comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean. .

Răspunzlnd, Bogacl Leonard Mațri- 
moviel a. mulțumit, In numele celor 
decorați, pentru Înaltele distincții.' în 
numele ambasadei Uniunii Sovietice 
La București, a mulțumit, de aseme
nea, pentru decorațiile acordate spe
cialiștilor sovietici, V. N.’ Pășiri, con
silier ai ambasadei.

în încheierea festivității, Ion Radu, 
primarul municipiului, a luminat spe
cialiștilor placheta jubiliară „Dro- 
beta Tr. Savcrin — 1850”.

(Agerpres)

Nloolae

părerea 
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Cronica zilei............. ...~ .K
Președintele Marii Adunări Națio- 

nnle a Republicii Socialiste România. 
Stefan Voitec. a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lu! Amln- 
tore Fanfanl. pentru felicitările trans
mise cu ocazia realegerii «ale in func
ția do președinte al Senatului Repu
blicii ItaUn.' ,

*
Slmbătă a părăsit Capitala delega

ția Procuraturii Generale a Republi
cii Populare Polone, condusă de loc
țiitorul procurorului general al a- 
ceslei . țâri. Kazlemlerz Kukawka. 
care ne-a. vizitat , țara, la Invitația, 
conducerii Procuraturii Generale a 

: Republicii Soctaltsle România. , . ,
Oaspeții nu fost primiți do Procu

rorul general al republicii. Alexa 
Augustin, șl au avut convorbiri cu 

. organe de specialitate asupra , unor 
' probleme privind rolul organelor pro
curaturii în Întărirea. legalității.

Slmbătă dimineața, cu-, ocazia ani
versării Zilei1 armatei finlandeze, la 
Școala militară de ofițeri activi da 
marină ,,Mircea cel Bâtrin" a avut. 

*, Ioc o lntllnl-e a cadrelor șl elevilor 
cu locoleitent-colonelul Alpo Anselm 
Kanloia, atașat, militar, aero ș! naval 
al Finlandei la București. Cu acest 
prilej locoîenent-coloneiul Alpo An
selm Kantola a vorbit.^espre viața șl 
activitatea marinarilor militari fin
landezi. Apoi, partldpanțll Io * întâl
nire au vizionat un film șl o folo- 
expozățle. (Aserprea)

■«I

Ca prilclal aniversării a 
00 de ani de Ia nașterea 
lui Gh. Dimitrov, în co

lecția
„BIBLIOTECA DE ISTORIE*
Institutul de studii istori
ce și soclai-polltice de pe 
Ungă C.C. al P.C.R. publi

că lucrarea s

GHE03GHI DIMITROV 
Șl TRADIȚIILE REVOLU

ȚIONARE 
ROMANO-BULGARE

BOX- EXPRES
PREMIILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE DIN 4 IUNIE 1072 
Categoria I : 3 variante 1C”.'« a 

7 OTifl lei ; cat. 2 : 3,83 autoturisme 
Skoda S.1W (33 00'9 lei) ; cat. 3 : 
0,03 a 10OTO Iei ; cat 4 : 26.1 a 3 0®) 
lei ; cat. 5 : 170,25 a I 981 ici ; cot. 
0 : 271,70 a 500 lei ; cat. 7 : 5®,10 a 
200 lei ; cat 8 : 031,49 n 100 lei.

Campionatele europene de box (tineret)

;’ia
Al. Turei, D. Condurat, S. Cuțov, N. Bâbescu

jfd&te în afară d«” orice’*: ;jl,’românul Condurat 
Vnșfolală că această Wffiă doar Waă'fti
gală a campionatelor auro- arbitrul de ring, austriacul 
pebdiale tinerilor pugilistI Passlor, intervină, și opreș- 
— ce s-a bucurat de ore- te lupta : Dubowski este

. i, — groggy , șl,? ca urmare,3 nu
mărat I Superior și In al 
doilea nmd, clnd forțează 
lupta de aproape, Condu
rat cedează insă ceva te
ren In -ultimul rund. Dar 
victoria' (cu 4—1) nu .il este intilneșle Ta câteg.

campioni continentali
■li

viața internațională

Adunarea comemorativă de la Lidice
PRAG A. — Corespondentul Ager- 30 de ani de ctad truprtc fasciste de

pres. C. Prisăcaru, transmite : O Im- ocupație au șters de pa fața pămln-
rpreșkinaiilă adunare oameni arați vă, tulul această pașnică localitate din
I care n reunit peste 99 ©00 de locuitori apropierea PragăL Zecile) de ml! de 

al Cehoslovacie! Șl numeroși oaspeți oameni adunați in satul renăscut
de peste hotare. a avut loc, slmbătă. și-au plecat frunțile în memoria ce-

•--■■■ - ■ " lor 173 de bărbați care au sflrail sub
gloanțele plutoanelor de execuție ale 
naziștilor șl a celor 52 dc femei șl 8S 
de copii cărora ii n-a curmat viața In 
lagărele do concentrare hitlerlrie.

Președtntflle Guvernului federal al 
R.S. Cehoslovace, Lubomlr Strougal,

La monumentul comemorativ, ridi
cat pe foita vatră a B.itului. eu fost 
depuse sute do coroane, printre care 
șl din partea Ambasadei Republicii 
Socialisto România ta Praga.

in întreaga Cehoslovacie, memoriei 
Jertfelor de la Lid'ce l-nu fost con
sacrate niimeroMc manifestări.

apropierea PragăL Zecile de ml! de

șl-au plecat frunțile
lor 173 de bărbați care au sflrait sub 
gloanțele plutoanelor de execut

1

ue pesu; nouirc, u uvut-ioc, suuuuui, 
în satul Lidice. Erau prczențl Gustav 
Tlusak. secretar general al C. C. ni 
P.C. din Cehoslovacia, nlțl conducă
tori de partid șl do stat cehoslovaci, 
reprezentanți ni Consiliului Mondial 
al I’.lcri, membri ai corpului diplo
matic acreditați la Fraga — printre r.s. Cehoslovace. Lu 
care și ambasadorul României, Teo- a rostit o cuvlntnre. 
dor Haș —reprezentanți ei fronturi
lor populare și orgnnlzațillor foștilor 
luptători antifaxdșl! din numeroasa 
țări, Din România au luat parte Gez.a 
Vida, membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, șl colonel in re
zervă Mihai Costache.

Solemnitatea a marca» Împlinirea a

i

al P. S. ItalianȘedința C C.
R&MA 10. -r Corespondentul A- 

gerpres. N. Pulcaa, transmite : La 
Palaiu] Congreselor din Roma B-au 
desfășurat, timp de patru zile. lu
crările ședinței C.C. ai Partidului So
cialist Italian, caro a analiza* actua
la situație politică din Italia, pozi
ția PB.I. în actuala criză dc guvern, 
precum șl probleme legate de apro
piatul congres al partidului. Pe mar
ginea raportului, prezentat de Gia
como Mancini. secretarul national al 
P.S.L, au avut loc ample dezbateri 
In cadrul eâro.-n s-a . afirmat că so- 
clallștli Italieni se Împotrivesc par
ticipări! la un nou guvcwi alături _____ ____ _______ _________ _
dc liberali, precum ®i disponibilitatea c.C. al P.S.L confirmă din nou dls- ■ ■ o 

confruntare ,dii poziții cu scopul de 
a ®e ajunge Ia o soluție pozitivă. în 
caz contrar — încheie documentul — 
„P.S.Î. oale chemat să desfășoare o 
bătălie democratică do opoziție, care 
UI propune ‘ să determine un nou 
cura al polltlcH do reforina“.

ccsoo de Maitlhd. președintele P.S.L, 
șl după
Mancini. ,__ —
plenarei b aario de rezoluții.

într-o ____ . .
, joritatc de voturi se spune, intre al
tele. că gravitatea problemelor pe 
care. le Înfruntă în prezent Italia 
Impune formarea .unul guvern fon
dat pe o viguroasă inițiativă demo
cratică șl axat pe, reluarea colabo
rări! între socialiști și democrat-creș- 
tlni In baza unor angajamente po
litice menite să ducă La soțutlona-, 
rea acestor probleme, garantlndu-se, 
•în primul rind; cadrul democratIri*.

cuvlntui concluziv al Iul 
au fost supuse aprobării

rezoluție aprobată cu ma-

față de reconstituirea unul cabinet 
de eenlru-sltaga. Participant!! la 
discuții au respins ideea formării ți
nui guvern de așa-zisă „așteptare", 
pină In toamnă clnd vor avea loc 
congresele partidelor socialist șl de- 
mocroi-creștta șl aceea a constitui
rii unul guvern monocolor dcmocrat- 
creștin. După Intervenția Iul Fran-

ponibilitatea partidului pentru

Ședința Comisiei permanente C. A. ER. 
pentru poște și telecomunicații

MOSCOVA 10 (Agerpreo). La Mos
cova a avut loe cea de-a doua șe
dință a Comisie! permanente C.A.E.R. 
pentru posta șl telecomunicații. Cb- 
mL-ta a examinat considerente In le
gătură cu sistemul de telecomunica
ții complex automatizat șl coordonat 
al'țârilor membre, a cărui elaborare 
este prevăzută în programul com
plex al adindril și perfecționării in

continuare a colaborării si dezvoltării 
integrării economico socialiste a țări
lor membre ale CA.E.ll.

La, ședință nu fost trasate 
pentru dezvoltarea colaborării 
mice și tohnlco-ștllnUfice a _ 
membre ale C.A.E.H, in diferite do
menii ale telecomunicațiilor. Ședința 
n-a desfășurat Intr-o atmoeforă. de 
prietenie șl Înțelegere reciprocă.

mă suri
ecoîw-
tărfior

Iul oeridenlal
Doresc să folosesc acest prilej pan- . 

tru a exprima. Înalta apreciere pa 
care o ’ acordăm Inițiat!veto* guver
nului finlandez șl eforturilor salo 
pentru a crea condițiile tehnico ne
cesare In vederea Începerii, Intr-un 
viitor dl mai apropiat, a convorbi
rilor multilaterale ia Helsinki0.

în Încheiere, tovarășul Nicotao 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
succes deplin in îndeplinirea înaltei 
misiuni ce 1 s-a Încredințat șl I- 
asigurat do tot sprijinul Consiliul 
dc Stat, al guvernului r~’t: 
Bău pers-Mial.

După ceremonia prezentării ccriao- 
rilor, -președintele -Consiliului de 
Stat, .tovarășul Nlcolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, priete
nească cu noul ambasador al Repu
blicii Finlanda, Summela l’enttl Mar
tin.

La solemnitatea prezentării scrisa-, 
iilor șl la convorbire au participat 
donstănHn Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George Macove.țcu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, șl Ștefan BLrlea, șeful 
Protocolului de Stai.

l-a 
iulul 

român șl ol

<i

__________________ această perioadă, ministerul a decis

L .... doar pe seama porumbului. Dar In-
tr-o serie da judoțo nu so reali
zează nici planurile inițiale minime. 
Cooperativele . agricole din județul 
Caraș-Sevcrln au InsUozat numai 
75 tone de furaje verzi, reprezantlnd 
ab!a unu la «utâ din ceea ce și-au 
■provăzuL Or, In acest județ, unde 
pajiștile naturale ocupă cea mai mare 
parte din suprafața agricolă, există 
resursa de Iarbă în cantități care în
sumează multe sule de mii de tone.. 
De asemenea, ritmul de lnsllozare 
este lent în cooperativele agricole 
din Județele Brașov, GorJ, Iași, Ia
lomița, Covaina ele. în foarte multe 
cooperative nu există tradiție și ex
periență ta ce privește tasliozarea 
ierburilor, se manifestă an de nn 
tendința de a efectua cositul doar In 
lunile iulie-august. Ținlnd fiearna de 
stadiul avansat de vegetație, pentru 
a evita pierderile de substanțe nu
tritive, care au loc datorită ploilor 
șl depășiri! fazei oțpllme dc recoltare, 
este necesar ca etrinsul fînețelor, al 
celorlalte resurse de nutrețuri verzi 
să se facă moi devreme decit in anii 
treeuțl. Acum este timpul clnd or
ganele șl unitățile agricole pot acorda 
cel mai eficient Sprijin pentru dez
voltarea zootehniei, ocuplndu-se de 

! :v temeinică a lucrărilor, 
„„Uzarea tuturor mijloacelor meca
nice șl manuale necesare Ia recolta
rea șl insilozarea furajelor, precum 
Si la prepararea finului de calitaie 
bună. Este o acțiune de cea mai mare 
însemnătate pentru realizarea pro-

,din toată zona subcarpatică a țării, 
cele mal mari surse dc maaă verde 
pentru Insllozare le oferă pajiștile 
naturale. în această perioadă, canti
tatea de iarbă existentă pe pășunile 
din zonele do deal și munte depă
șește nevoile de hrană curentă a ani
malelor, iar acolo unde pășunatul 
se face de-a valma, clreulLndu-se do 
la un capăt la altui ol izlazurilor, .țe 
provoacă o adevărată risipă. Pentru 
evitarea acestor pierderi, într-o sarle 
de cooperative agricole s-a trecut la 
coslrea șl tasliozarea surplusului de 
iarbă. Este cel mal rentabil mod de 
a constitui rezerve de nutreț pentru 
a doua parte a verii, cînil producția 
pășunilor scade, sau pentru iarnă.
Așa procedează ■ Dumcroas© coopara- 1 
live agricolo din județul Argeș, unde, 
la Inallozarea timpurie, cantitățile 
prevăzuta au fost realizate in pro
porție de 171 la sută. Rezultate bune 
se Înregistrează șl ta Județele Sălaj, 
Tuleea, Satu-Mare, Galați șl alte
le, undo organele agricole acordă 
o maro atenție inâllozărll furajelor.

Cantitatea totală de nutrețuri în- 
ffllozate ar putea fi mult mal mare 
Aacă peste tot s-ar lua măsuri panlra 
valorificarea resurselor existente in 
scopul sporirii producției animalelor. 
Față de cantitatea maro de masa 
verde existenta, cele 709 000 tone da or«mnlzarea 
furaje prevăzute a fl Imdlorate în nljilzarea t 
această perioadă In cooperativele a- 
grico’e reprezintă foarte puțin. Țirdnd 
eeama de disproporția ce se con
stată intre resursele mari de masă 
verde existente și nevoile de hrană 
ala animalelor, ta comparație cu

1

flagelul nr. 3
ora 8 diml-

Vreme ..rece.
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' ' ' (Poîonîo) șl Lvov,f(U,rLS.S.). .« A. >‘U.r..3.^.,.
Un meci parcă mal linlș- Mal dar totuși; punctlrid
tit; in rare Lvov a arat a- ceva mal mult, Zorov prl-

' vnntaj clar, reflectat da r-~‘- — 
altfel și in unanimitatea cu 
card arțdtdirJudacători , au. „„
acordat decizia : 5—0. fală mân, Nlcolae B&bescn, 
djn nou în'ring uri boxer 
român — Simian Cuțov 11

, ___ «cml-
in nlc! un;fel periclitată ; a ușoară pa 'iugoslavul B.

’doM ■fhihtffc.sl 
ring, austriacul

.............................r*'
lonia) șl A. Zorov (U.R.S.S.), DINlUMEACAPUALULUI

zența a circa 0 009 do spec
tatori —- a oferit (făclnd 
deci o bună propagandă 
boxului) partide dlnlro oale 
mal spectaculoase, aprecia
te ca atare chiar șl de mari, 
spectallșll al boxului inter
național. între finalișlâ i-am 
remarcat șl pș c«T cinerti
neri pugillștl români, a că
ror tentativă de a cuceri me- „ 
daliile de camnionl 'nF con
tinentului a fost așteptată
— de ca n-am recunoaște 7
— cu emoție, dar 61 cu în- 
drepiAUte snerante.

Primii do! flnallștl pre
zentați publicului stat ,.se- 
mlmuștele“ Al. Turei (Ro
mânia) șl Nikalov (Bulga
ria). în pronosticul ce-1 go- 
llcltasem cu riteva minute 
Înainte unor colegi de la

^pfirea, ’’T Ăl. Turei (dreapta) înainte de victoriellsla Turei. Ce a fost In ' ‘ '
pro’ioailc... am văzut șl Jn t-xwa mednJ!o de 
ring ; boxerul nostru ' a 
condus clar lupta, cu dl-l all

ectallștl ai boxului inter- 
țional. între Analiști i-am

meșle pe deplin ■ merit de
cizia dc Învingător, 
de-alf,cincilea finalist

reale de stingă care 
străpuns blocajul lui Ni- 
kolov. Vitalitatea sa, Im
presionanta pa toată du
rata partidei, i-a permis să 
mențină un ritm foarte sus
ținut, lui Nlkoîov nemni- 
rftmlnindu-1 deloc speran
țe. Cel dinții ■ campion al 
scrii, deci, esta clujeanul 
Ai. Turci. Cu bucuria a- 
ceslel victorii, am urmărit 
apoi finala . catag. muscă, 
dintre sovieticul Dubowski

I

Varie. A;n aplaudat cu toții 
victoria, brăilea nul u.l Cu- 
țov. dar trebuie spus că 
ea e-a conturat abia în 
finelui meciului, boxerul 

: nostru .neglljlnd mult da-
M. fcnslvn. Titlul la categ. u-

___      deal goană a fost acordat (cu 
avantajat de alonjă șl foar- decizie la Umilă : 3—2) po
le tehnic, So’omln n con- Ibnezului PierwlenskL pen-
2_ ”__ 1. _ îl tru combativitate. Maghla-
G.il tot ce l-a stat In py- rid Harmath a lăsat.'la

rlndu-i o bună Impresie, 
prin boxul său tehnic. A 
șaptea finală n galei, la 
«iteg. semlmijlocie, aduce 
în ring doi pugillșil ia fel

0ur A. 
campionatelor revine iul 
Condurat, acest tlnfir cu
rajos de , pa meleagurile 
Bacăului. A treia finală a- 
duco in ring doi „cocoși" 
V. So’omln (U.R.S.S.) si ă 
Lnzăr (România). Evid'

duj; lupta,',deși Lazlir a fft-

tlniă. In ultimul minut, 
partida este oprită de me
dic ; Solomin cîștlgă prin 
abandon, Lazăx avind' arca
dele aparte.,

Cel 
ro- 

„„--.j-.-a 
’fost opus in cadrai catego
riei mijlocie mică maghia
rului T. Gdsmandla. Ex
trem de echilibrată șl in- 
general'foarte dură, parti
da a revenit mehedlnțca- 
nulul Băbescu. care, ase
meni lui Cuțov. a avut 
un „sprint" Irezistibil.

în ultimele trei finale aîo 
campionatelor tulurile au 
revenit pugillșlllor sovietici 
— la calea, mijlocie iu! 
V. I,emesev (l-a Învins no 
danezul Knudsen), la se
migrea Iul M. Mlroniuk 
(care l-a Întrecut pe iugo
slavul M. Popovic), tar la 
grea iu! L Subolta (Învin
gător în îa'a vesl-germa- 
milui B. August).

Ora tîrzle la care s-au 
încheiat finalele nu no per
mite alta aprecieri asupra 
galei finale, asupra cam
pionatelor ta generat Com
petiția a evidențiat o serie 
do boxeri cu calități r<s 
mareablte, predilecția lor 
de a îmbina boxul tehnic 
cu boxul In forță etc. ; dar 
despre toate acestea și des
pre alte constatări — In ru
brica noastră de ml Ine.

I. DUM1TH1U

zootehnici și de sporire a producției 
animaliere in țara noastră, o Impor
tantă sursă de valori materiale pentru 
cooperativele agricole. In această 
privință stat deosebit de prețioase 
Inițiativele locate, numlfeătarea spl- 
rițului goepodăresc in folosirea Între
gii game de posibilități de caro dis
pun unitățile agricole. Acolo undo 
mijloacele niceanice stat insuficiente 
se pot organiza acțiuni de întrajuto
rare între I.A„S„ cooperative agricole 
și ferme, iar pe terenurile aoclden- 
tato sini necesare organizarea echi
pelor de cosași, antrenarea largă la 
această acțiune a crescătorilor de a- 
ninialc prin aplicarea sistemului de 
retribuire In acord global.

Creșterea cantităților de furaje ln- 
sllozate depinde ta foarte mare mă- 
ffură de sprijinul organelor centrale 
de resort in ceea ce privește asigu
rarea mijloacelor de recoltare adec
vate cerințelor. în- prezent nu 
_ L.T ? puține com
bine de maro capacitate pentru
recoltat furaje verzi, iar fabri
cația acestora a fost tărăgă
nată do Ih un an In altul. Lipsa 
combinelor de mare randament pro
voacă IntSrzlerl in recoltare, prelun
girea perioadei de umplere • a silo
zurilor ?i .scăderea calității furaje
lor. Este necesar c:i Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare șl 
Apelor să ta măsuri operative pentru 
a asigura minimum de ulllajo nece
sare recoltări! șl ÎMllozărll furaje
lor verzi, acestea constituind cerințe 
prioritare, datorită eficienței econo
mice, clfligulul imens do substanțe 
nutritive Indispensabile pentru pro
ducția de carne și lapla. /

„ cerințelor. în 
există decit foarte 
bine

ZIUA MILIȚIEI
(Urmare din pag. I) fee parte ți organele de'miliție, gă-ț!
__ '.-----—- ------------- - perfecționeze necontenit stilul șl 

‘ metodelor și mijloacelor de munci,, metodele de muncă, șfi apere cu 
la organizarea, conducerea șl deafă- dlrzerdc, cueerfrde revoluționare oie 
șurarea activității miliție! pa bazo poporului munrttor.
științifice, ta concordanță,cu sarcinile ■ Cu sprijinul larg al maselor de oa- 
—„i .i„ meni al muncii, ta siringă colaborare

. cu celelalte organe ale statului, ca-

, LlkU bUUUlVă; i?-*

la organizarea, conducerea șl deafă-
•i

actuala șl de perspectivă' ale dezvol
tării democrație! socialiste, in vede-.„ _____ . _ ___
rea combaterii eficiente a oricăror circle do miliție vor acționa șl In 
Încălcări ale normelor legale in, so
cietatea noastră.

Sarcina- Imperativă trasată de 
partid organelor statului nostru ca 
nlc! o persoană . nevinovată să nu 
sufere rigorile legii și, In același 
timp, nici o infracțiune să nu rămlnă 
nepedcpșită constituie pentru cadrele 
miliției o normă de conduită În în
treaga lor activitate. Respectarea 
neabătută a acestui comandament su
prem este măsura eficienței activi
tății cadrelor noastre.

Mtlltlnd neobosit pentru promova
rea principiilor echității socialiste,- 

i pentru adevăr șl dreptate, pantra 
popularizarea, însușirea șl respec
tarea legilor țării, a tuturor reguli
lor de conviețuire socialista, miliția 

. contribuie, alături de celelalte organe 
ale statului, ta realizarea vastului 
program adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 pri- 

’ vlnd dezvoltarea conștiinței socialiste 
ă maselor — factor iwl.îrito- al ri
dicării societății noastre pa noi 
culmi ale civilizației șl progresului.

Dind o apreciere pozitivă activită
ții de combatere a stării infracțio
nale, de’asigurare a nxtpecUlrU le
galități! socialista — recenta ședință 
a Comitetului “ 
P.C.R. a trasat sarcina ca Ministerul 
do Interne-, din a cărui componență

Executiv al C.C. ni

vlltor cu toată energia șl dăruirea 
do alne pentru a .nduce la Îndeplinire 
întocmai șl Intru totul sarcinile În
credințate do popor, de partidul 
nostru comunist

Alături de toți oamenii muncii 
pare inllmplnă Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român șl cea 
de a 25-n. aniversare a Republicii, cu 
noi. succese in opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, ofițerii, subofițerii șl nngn- 
jațll civili din miliție, animați de 
dorința fierbinte de a-șl Îndeplini In 
mod ireproșabil misiunile Încredin
țate de partid și de stat, de a sluji 
eu credință șl devotament nemărgi
nit patria, se .străduiesc să ridice pe 
noi trepte calitatea muncii pe caro 
o desfășoară, rt-.țl perfecționeze ne
contenit măiestria profesională, să 
contribuie tot mni eficient La «apăra
rea ordini! de drept

Cu ocazia celei de-a 23-a aniver
sări de ia înființarea mlllțtel, gene
ralii, ofițerii, maiștrii militari, sub
ofițerii și salariațll civil! din Insti
tuția noastră ișl reînnoiesc legă- 
mîntul de credință șl devotament ne
mărginit față de Partidul Comunist 
Român, față de patria noastră liberă, 
fiind gata oricind să îndeplinească 
cu un Înalt spirit de răspundere mi- 
siunila Încredințate.

occidentale proporții 
neop. Vreme rece, alarmardc. Statistica
ișinorct. ISruxelles-ul mbndicM U'-sftueozd
se trezește. 'La' mi- pe locul trei, Intre
mărul da telefon cauzale de deces, in
D.03D3, o voce meta- următoarele Seri ; 
lied răspunde : „Aici Il.F.G., Canada, Au«- 
Cer.trul pentru .pre- tria, Danemarca, Suc- 
oenlrea. sinuciderilor. . dla, Finlanda, și pe 
Incepind de la orele locul patru in S.U.A., 
10 veți găsi pa cineva Franța, Australia, Bel- 
domic să vă ajute*, gia, Norvegia, An

ii ore do așteptare, glia, Olanda, fn Fran 
Șaptp persoane la In- fa se înregistrează a- 
dură cu greu șl revin, 
pe riad, la ora indi
cata plnă clnd izbu- 
tesc să se pund în le
gătură cu 13.03.03, 
pentru a se destăinui; 
doresc să-și pună ca
păt vieții din cauza 
greutăților, oboselii, 
angoasei, lipsei orică
ror perspective, sln- 
purdldfU... Una din
tre ele vorbește timp 
de 2 ore și 20 de mi
nute, alia 3 orc, a 
treia... șutai și timp 
de 10 secunde tace, 
cp-ol închide.

Oare a putut salva 
43.03JJ3, in acea noap
te, șapte vieți ? Dar In 
zilele ji nopțile urmă
toare ? Și elfi din cel 
tentați să renunțe la 
data au făcut gestul 
suprem șl ireparabil 
fără să știe de exis
tența numărului ma
gic 43J33.03, sau fără 
să apeleze la el ? li
nii tși pun capii vie
ții chiar In timp ce „-----  — -
vorbesc la telefon, ' Organizația Moi 

• alfti amină moartea, ală a Sănătății 
parțial convinși de ar- cumulează 
gumentelc dc la ceh1.- '—' J— 
lalt capăt al firului. 
Majoritatea Insd nu-ri 
declină numele, dis
par din cimpul obser
vației, astfel că desti
nul lor rdmtne o c- 
niamă.

Pornind de la con- 
șfatdrile de mal sus, 
săptămlnalul „l'Ex- 
press* se oprește asu
pra fenomenului si
nuciderilor, flanel so
da! care a căpătat In 
ultima vreme In țările

tOaUlor candidați 
sinacidare) ideea 
nici o (Undffa 
cric, intr-adeodr, ,Jărd 

, iefire*. impptrtva «I- 
nucideriior, societatea 
de contam a născocii 
„cantrele da preve- 
mre*. Numai In Fran
ța func/lonează 15 in
stituții dc acest fel.

«>•- Marca Britanic, Aur- 
ilia, Olanda. în Fran- tria, Rj’.’G., S.UjL IjJ 

au „samaritenii* lor, 
cum fi cali/lcd re
vista pe cei ce în
cearcă sd salvese vie
țile altora prin... tele
fon. „Samarltenli* la 
oferă rolicRudined 
tor, țgnsa de a angaja 
un dialog, dc a te agă
ța de vlafă, da a fi as
cultați, dar aproape 
niciodată ci na pot 
afla dacă intervenția 
lor a fost salvatoare. 
Se site Insă, tot pe 
baca unei statistici, 
cd jumătate din per
soanele salvate pe di
ferite căi 'incearcd din 
nou rd se tfnuddA. Și 
aceasta deoarece mo
tivele peiiulul lor rȘ- 
min aceleași. N’au- 
fraglațl Intr-o lume 
a cgoLsmului, lipsei 
de omenie, etoicn- 
ței, loviți de șomaj, 
scumpete, sărăcie, .lip
siți de tdealur!. trans
formați ta roboți bio
logici dc un ristem 
ce urmărește exclusiv 
profitul, acești oa.-

- •--) pradă

nud ISOiFM. de tenta- . 
itee de sinucidere: 
la flecare ■10 da mi
nute aceste încefcdrl 
ie soldează cu un de
ces. De clnd bolile in- 
fecțioasa au înregis
trai un recul în rin- 
dul tinerilor, se con
stată tocmai la aceaștd 
categorie de drstă — 
15—23 ani — o spirală 
a sinuciderilor. A -în
cepui chiar să se vor
bească de o epide
mic... 50 la sută din 
cel loviți de ea sini 
tineri.

Problema preocupă, 
în egală măsură, pe 
sociologi jl medici, 
pe cei însărcinați cu 
educația tineretului ; 
se discată în cedrul 
diverselor organisme 
internaționale. In pa
ginile a diferite pu
blicații. In cursul ul
timului secol s-au 
scris pe acewld temă 
peste: 5 000 de lucrări. 
De ttn pătrar de veac, _____f ____ _

Mondi- "meni se lată pradă 
a- deznădejdii totale. De- 

- ----------- ---------------- ------------ slatlsUci sigur, tiniielderile. a- 
'umentelc dc la cM- cu privire la esca- ceastă tară socială a
" ..................... lada sinuciderilor, 1 socteldțli

presa investighează 
mobilările lor, diverse 
inșii tu fii occidental

sirjuciUEnMjr, capltalitie,
incestigheasil „conștiința pdtafd”,

î cum o denumejfe
„l’Exprena, nu pot fl 

„pro-
MramarfH v-uy.MJ«arrows Chj;,țjS ' 73U

încearcă să găsească lichidate prin
, j- profila, filax-ia* practi'caia 

tn prezent, fiind ne
cesare ntaruri care să 
meargă muU mai In 
pro/unzlmc, către In- 
săși structura internă 
a aceitd societăți.

măsuri de 
ric” — unele destul 
da bizare sau for
male: In metrourile 
din Londra și Paris, dc 
pildă, inscripția „Fdrd 
tasire* a fost înlocu
ită cu „tefirea este 
în partea opusă*, pen
tru a sugera (even- G. B.

vremea
Ieri in țari! : Vremea a fost căldu

roasa, Îndeosebi In sudul Banalului, In 
Oltenia, Muntenia șl Dobrogea. In res
tul țârii, cerul a prezentat tnnotari, 
mat accentuate In cursul dupâ-amlezi!, 
clnd s-au semnalat frecvente descăr
cări electrice șl averse locale de ploaie, 
în județele Satu-Mare șl Botoșani s-a 
semnalat țl grindină. Vîn'.ul a prezen
tat ușoare ' intensificări tn- Banat, Cri- 
șana si In nordul Moldovei, prndomt- 
nlnd din sectorul sudic. Temperatura 
aerului ia ora H oaclln între 14 grade 
la SlgftelU-MarmațleJ și 33 dd grade la 
Vlrlni. In nucureșU a Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul schimbător. Vîntul

suflat slab nînă În potrivit. Tempe
ratura maximă a aține W do grade.

Timpul probabil pentru J2, M șl H 
iunie. In țar& : Vremea devine instabi
lă șl ee va râd incepind din nord-ven- 
tul țării. Carul va presanta înnorărl, 
mal accentuate in Banat, Crtșana, Ma
ramureș. Transilvania șl Jumătatea de 
nord a Moldovei, unde ee vor semnala 
ploi, mal ales sub tormâ da averse, !n- 
Boflte da frecventa descărcări electrice, 
ta rest, cerul va fi variabil. Ploile vor 
avea caracter local, lâr descărcările e- 
Ifietrlce vor îi mal frecvente la Începu
tul Intervalului, vinlul va prezenta In
tensificări de Bcurtă durată. Minimele 
vor S3 cuprinse Intre 4) șl 14 grade, iar 
maximele Intre se șl Z5 de grade. Izo
lat. In regiunile din nordul țării, atnt 
ptnlbfie căderi de grindină. In Bnen- 
reșll s Vremea va deveni ușor Instabi
lă. Cerul va fi temporar noroa, favora
bil nvaraol de ploaie In cursul după- 
amlezelor. Vfnt potrivit. Temperatura 
acrului in scădere ușoară.
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VIETNAMUL DE SUD

Intensificarea acțiunilor ofensive 
aie forțelor patriotice

_ VIETNAMUL DE SUD 10 (Agerpres). — Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, in cunul ultimelor 2-t de ore s-a InregUtmt o intensi
ficare a operațiunilor ofensive declanșate de forțele Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud.

' Forțele F.N.E. au atacat cu proiec
tile de artilerie șl rachete baza sal- 
goneză Due Phong, aflata în apro
pierea orașului Kontum, provodnd 
grave pierderi Inamicului. Alte ope
rațiuni ale patrioțllor au fost Îndrep
tate asupra pozițiilor nmcrlcano-sal- 
goneze de la An Nhon.

Forțele patriotice au preluat con
trolul total asupra șoselei nr. 14 din 
zona Plalourilor Centrale, Informea
ză agențiile internaționale, de presă. 
Aceasta constituie o Importanta cale 
de comunicații a armatei aalconeze 
spre Platourile Centrale. Instaurlnd 
controlul asupra el. nătrlotii »md- 
vietnamezi au stabilit o comunicație 
între pozițiile lor din Plelku și Kon- 
tum.

SImbfită dimineață, forțele patrioti
ce au supus tirului de artilerie mareo 

■ bază aeriană militară de la Da Nang. 
Agențiile de presă Informează, de n- 
semenea, despre ciocniri violente ln-

tre patrioțl șl armata salgorterii în 
zona orașului Hue.

Intervenind, In raiduri de spriji
nire a trupelor marionetă, avioane 
americane B-52 au lansat mari canti
tăți dc bombe asupra unităților for
țelor patriotice, caro Înaintează spre 
Saigon, In provinciile Blnh Duong și 
Hau Nghin, la 3B tan de capitala 
surl-vletnamezâ. Suflul exploziilor a 
fost resimțit la Saigon.

*
Principalul consilier militar ame

rican In Vietnamul de sud, John 
Paul Vann, considerat un expert in 
politica de „pacificare" șl care se 
ocupa de întregul sector al celei 
de-a doua regiuni militare aaigo- 
neze, ș!-a pierdut viața, vineri, in 
urma prăbușirii elicopterului In care 
se află. Accidentul s-a produs In 
regiunea Kontum, din zona Platou- 
rllor Centrale — anunță agenția As
sociated Presa.

Mesajul
al unei expoziții fotografice
tn jSIUc Muzeului Brooklyn, 

din New York, a fost inaugurată 
ffirporiția de fotografii „Vietnam: 
un eieu fotografic al rărbplului 
nedeclarai din Aria de sud-e,st".

Lucrările a 8 mari fotoreporteri, 
fojll coreipondenți ai principale
lor agenții de presă ți p-crbulice 
americane, înfățișează sate incen
diate de napalm, ediune rase de 
pe suprafața pdminluliii; oameni 
pe care suflul rece al morțli i-a 
surprins In porifli nefirești,, lețe 
de copii brăzdate de lacrimi. „Sini 
fotografii, scrie „.'.’eta York Times’, 
cerc evocă nu numai durere șl 
suferință, ei și rușine. Una dintre 
acestea înfățișează un partisan 
mort, legat de un vehicul ameri
can bUndaS, care tl tirdțîe prin 
noroaie*.

Expoziția este un adevărat stri
găt împotriva războiului al celor 
I fotoreporteri care țl-au dai

viața pentru a Înfățișa opiniei pu
blice americane ceea ce Pentagonul 
caută cu alifa trudd să ascundă. 
„Nici unul dintre ei nu jl-c făcut 
vreo Hurie că fotografiile lor ar 
putea pune capăt războiului", scrie 
„New York Times", dar s-au sim
țit datori să-și aducă partea lor de 
contribuție la realizarea acestui 
deziderat. Dar nici protestele opl- - 
niei publice americane și mondiale 
și nici1 mesajul fotografiilor „celor 
8" nu au fost auzite înăuntrul zi
durilor Pentagonului, realitate 
crudă pe care o citim sub portre
tul fotoreporterului larry 'Bur
rows : „Tragedia sa nu conrid in 
faptul că a murit, ci că’ și-a dat 
viața vorbind unor oameni caro 
refuză să-l audă".

C. AUEXANDROAIE

Despre problema 
normalizării 

relațiilor R. F, G. eu 
Ungaria

BONN 10 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat postului de radio 
din Kfiln, cancelarul Willy Brandt 
șl-a exprimai speranța că, In curind, 
vor fi stabilite retain diplomatice In
tre R. F. a Germaniei șl It. P. Un
gară. Brandt a declarat că ar fi 
bucuros ca data unei normalizări de
pline , a relațiilor dintre cele două 
țări aă nu fie prea îndepărtată. în 
Încheiere, cancelarul vest-german a 
arătat că dorește să viziteze Unga
ria.

țările arabe
BONN 10 (Agerpres). — IL F. a 

Germaniei dorește să albă relații 
bune cu toate țările din Orientul A- 
propiai, a declarat ministrul afaceri-> 
lor externe, Walter Scheel, Intr-un 
Interviu acordat televiziuni! veat- 
gerinnne ‘ pe marginea restabiliri! re- 
lațlllor diplomatico dintre țara sa și 
R. A. Eaipt. După ce a subliniat că, 
această hotarire hu; ar afecta bunele 
relații dintre R.F.G. și Israel, Walter 
Scheel a adăugat ': „Astfel, după're
luarea relațiilor cu Egiptul, contactele i 
noastre diplomatico cu țările din ba
zinul medlteraneean t.Int amun, In 
mod practic, restabilite".

în altă ordine de țldcl, șeful diplo
mației vest-germane s-a pronunțat In 
favoarea retragerii trupelor taraelje- 
ne din teritoriile arabe ocupate.

[ 9W
CHILE

J!
Guvernul ț Unității Populare

preconizează noi măsuri menite să adincească 
procesul transformărilor progresiste

• UN DISCURS ĂL PREȘEDINTELUI ALLENDE
SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager- ferite ramuri de activitate vitale olc

preș). — ^Președintele chilian, Salva- dezvoltării economie! șl a schițat
dor Allende, a cerat .reprezentanților perpcctivele noi ce se deschid In fața 
opoziției din congres să-și reconsî- diferitelor regiuni ale țării, 
dere „punctul de vedere și să voteze 
pentru proiectul de lege privind con
stituirea celor trei arii dc proprietate 
In Chile, informează agenția Prensa 
Latina. Jn discursul rostit ia Inaugu
rarea fabricii de anvelope „Manesa", 
d!n orașul Coqulmbo, el a declarat 
că nu sta ezita să organizeze un re
ferendum asupra constituirii ariei so
ciale de proprietate, dacă legtelalo- 
ril opoziției vor continua să se opună 
proiectului de lege promis de gu
vernul Unității Populare. ’„Referen
dumul, a spus Attende, va fi organi
zat exclusiv pentru ’ a stabili dacă 
muncitorii vor prelua sau nu 
Lrolul asupra fabricilor".

Guvernul elaborează un nou 
lect de constituție — a declarat pre
ședintele — care să permită adopta
rea de măsuri legislative pe rare le’ 
reclamă noile realități sortal-ecbno- 
mJce din Chile. *E1 a anunțat că se 
află In studiu șl o reformă bancară 
care să asigure o mal bună distri
buire a creditelor pentru programefe 
dc dezs-oltare Internă. Președintele 
chilian a reamintit apoi o serie "de 
măsuri adoptate de guvern pentru a- 
fiigurarea creșterii producției in dl-

BEIRUT 10 (Agerpres). — NatUm, 
Pachuchl, secretar general al Organi
zației țărilor exportatoare do petrol 
(O.P.E.C,), a declarat, că a primit 
mandat din partea țărilor membre ale 
organizației pentru a Întreprinde o _
acțiune de mediere între „Iraq Pe- către r 
trolcum Company" șl guvernul ira
kian. H a precizat că această acțiune, 
solicitata ‘de „LP.C.“, a fost hotarita 
numai după ce .reprezentanții compa- Al, 
nlei au dat asigurări că medierea nu țlonallzare.

va pune In cauză fiaplul Ireversibil al 
naționalizării de ta 1 Iunie și că. in 
perioada In care se vor purta discu
țiile. nu va decreta nici un embargo 
asupra vlnzării petițțulal brut ira
kian, care Iși va putea continua fluxul 
. I... pornirijf> de la Marea Medlte- 
rană. Totodată, grupul „I.P.C." a ac
ceptat sâ plătească Irakului sumele 
obținute din exporul de petrol extras 
In . curspl lunii, mal, Înainte de na-

Convorbiri economice 
româno-iraniene

■’. > : ■ r
TEHERAN 10 (Agerpres). 

continuarea vizitei In Iran, președin
tele Comitetului de Stai al Planifică
rii, Maxim Berghinnu, a avut între
vederi cu Klampour, guvernatorul 
provinciei .Isfahan, si cu guvernato
rul provinciei Fnrs. Ptrouz. Totodată, 
a fost vizitata fabrica de sodă de la 
Shiraz, care se construiește in coope
rare cu țara noastră.

La 10 Iunie au avut loc întrevederi 
cu președintele Consiliului de direc
tori. și directorul general ol Societății 
naționale Iraniene a petrolului, Ma- 
nouteher Eghbal, șl cu ministrul coo
perativelor și problemelor rurale, A 
Valtan, In cursul cărora au fost dis
cutate aspecte privind extinderea șl 
diversificarea cooperării economice 
dintre România si iran prin luarea In 
considerare a unor no! obffclive..

în aceeași zl, la sediul* Organiza
ției planului, au continuat convorbi
rile oficiale cu președintele Organi
zației planului din Iran. K. Farman- 
farmalan, după care a fost semnat un 
aM6-memo!re. in care sînt consemna
te obiectivele șl căile de dezvoltare. 
In continuare, a cooperării economice 
Intre România și Iran. în același do
cument este stabilit programul acti
vității comitetului de experți al ce
lor două organe de planificare in ve
derea pregătiri! clementelor acordu
rilor guvernamentale de cooperare pe 
o perioadă de cinci ani și pentru 
peraperi!vă mal îndelungata.

Washington

încheierea vizitei 
președintelui Tito în UR.S.S

> conducerii sovietice; sabla de mare
șal. Președintele iugoslav, menționea
ză agenția Tanlug, feste primul oas- 

- - - un ase_ menea dar, destinat, de altfel, numai 
mareșalilor armatei sovietice. Pe ae
roportul Vnukovo el a fast condus do 
Leonid II rol nev, Nlkotal Podgorntl, 
Alcxel Koslghln, alte persoane ofi
ciale. în aceeași zi președintele Tito 
a «wlt la Belgrad.

(Agerpres). — Ioslp
lj-vz. Aiiv. pjv^-Jlrutcle' R.S.F.I. . șl ■■ „ . .
președintele Uniunii Comuniștilor din zi agenția Tanîug, jeste primul
Iugoslavia, șl-a încheiat, sSmbăiă,-vl- pete străin căruia 1 se face un
zlta de prietenie SntreprlnBă in 
U.R.SK. la Invitația C.C. al P.C.U.S.
șl Prezidiului Sovietului Suprem.

La Încheierea convorbirilor oficiale 
Bovieto-lugostave, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., a 
oferit președintelui Tito, în numele

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 
Moscova a fost, dat publicității co
municatul comun sovleto-lugoalav cu 
privire la vizita oficială de prietenie 
făcută de președintele L B. Tito În , 
U.R.S.S.

Părllle au subliniat necesitatea ex
tinderii contactelor Intre conducăto
rii color două partide, etate șl gu
verne. a dezvoltării continue și a Îm
bogățirii tuturor formelor colaborării 
bilaterale pe baza unor planuri 
elaborate In comun, in domeniile : 
politic, economic, comercial, tehnic. 
Științific, cultural, turistic.

Pârli le au dat o (naltă apreciere 
rezultatelor obținute in domeniul co- 

’Ittborârll Intre P.C.U.S. gi U.C.I.. card, 
călăuzlndu-sa după învățătura Iul 
Marx, Engels și Lenln șl aplidnd-o 
creator In funcție de specificul celor 
două țări, se vor pronunța șl de acum 
Înainte Ih spiritul tradițiilor inter
naționaliste. prieteniei. respectului 
reciproc șl egalității In drepturi, 
pentru un echlmb rodnic șl multila
teral de păreri și experiență. •

A fost relevată tendința «ore nor
malizarea situației din Europa, care 
Sl-a găsit exprimarea în extinderea 
legăturilor Intre " " 
condițiile re'.. -____ _
ciplllor Independentei, . . .
Integrității teritoriale șl neameste
cului In treburile interne. Această 
tendință capătă un nou șl puternic 
stimulent ca urmare a intrării In vi
goare o tratatelor U.R.S.S. și R.P. 
Polone cu R.F. a Germaniei și a 
acordului cv'adripartlt asupra Berli
nului occidental precum k! a acor
durilor șl convențiilor Încheiate In
tre R.D.G. șl R.F.G. șl Senatul Ber
linului occidental.

în prezent, subliniază comunica
tul, exista toate premisele necesare 
pentru pregătirea necondiționata, pe 
o bază multilaterală, șl pentru con
vocarea, In viitorul apropiat a con
ferinței general-europene de 
ritate șl colaborare.

■O Importanță deosebita a fost a- 
corduta necesltațll traducerii con
secvente in practica relațiilor Jnler-, 
naționale a principiilor coexistenței 
pașnice. Intre state. Indiferent ..de ' 
orlndulrea lor socială, renunțării Ia 
folosirea forței sau la amenințarea cu 
recurgerea la torta, soluționării paș
nice și constructive a problemelor li
tigioase.

Cele două pârii s-au pronunțat In 
favoarea convocării unei conferințe 
mondiale de dezarmare cu partici
parea tuturor statelor.

Comunicatul reafirmă enrillnul 
neabătut al U.R.S.S. și R. S. F. Iugo
slavia pentru lupta eroică a poporului 
vietnamez, a popoarelor Indochlnei 
Împotriva agresiuni 1 S.ii. A. ; de ase
menea, so pronunță pentru înde
plinirea consecventa a rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1S®7 in ce privește instaurarea 
păcii în zona Orientului Apropiat, 
aceasta crelnd. de ademenea, con
diții pentru Înfăptuirea măsurilor in 
vederea destinderii militare In În
treagă această regiune. In special 
pentru transformarea Mării Medl- 
ierano Intr-o mare a păcii șl colabo
rării prietenești.

Conducătorii sovietici, Leonid Brel- 
nev, Nikolai Podgornli șl Alcxel Ko- 
slghln nu fost invitați rfi facă o vi
zita oficială.de prietenie tn Iugosla
via. Invitația a fost acceptată.

agențiOe de presă transmit
Declarația M.A.E. al R.D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — Mints- Deaiărația evocă, apoi, lupta croi
torul Afacerilor Externe al R. D. că a populației vlelnameze din sud.
Vietnam a dat publlcitaUL la 10 țu- car© a'continuat să Înainteze vlcîo--
nla, o declarație In care condamnă rlos șl a obținut o izbindă după 
continuarea escaladării războiului da alta, 
către imperialiștii S.U.A. șl atacurile 
lor asupra suburbiilor Hanoiului, o- 
rașulul Haifong și ă altor localități 
din R. D. Vietnam.

La 8 sl 8 iunie — se spune tn de
clarație — aviația americană a efec
tuat raiduri asupra unor zone dens 
populate din împrejurimile Hanoiu
lui. Jar la 8 Iunie a bombardat mal 
multe străzi din Haifong si subur
biile sale, în aceeași zj. bombardie
re ..B-32* au .efectuat mal multe 
raiduri asupra unor localități dens 
populate din provincia Quang Blnh 
și din regiunea Vinh Unh.

Declarația amintește măsurile lua
te do Statele Unita, lnceplnd din a- 
Prille 1S72, de minare șl blocare a 
tuturor, porturilor R. D. Vietnam șl 
de bombardare, din aer șl de pe apă, 
a numeroase zone dens pooulate.

Declarația menționează că toate 
aceste fapte se află In contradic
ție flagrantă cu afirmațiile S.U.A 
referitoare la dorinta lor de „pace 
șl bunăvoință". în ultimele două 
luni, populația nord-vlelnameză a 
cloborlt aproximativ 203 de avioane, 
printre care șapte bombardiere 
„B-52". a avortat 40 de nare mili
tare șl a bcos din luptă mal multi 
pitoțl americani.

Greve coordonate 
ale muncitorilor britanici 

și Italieni de la UUalele Urmei 
„Dunlop-PlrelU*

Muncitorii filialelor din Annlla șl 
Italia ale firmei „DUnlop-Plreili" au 
declanșat greve pe durate diferite, 
pentru a protesta împotriva unor 
concedieri In masă. Aceste greve 
coordonate reprezintă prima acțiune 
majoră de aceasta natură împotriva 
unul concern Internațional. în decla
rațiile făcute cu prilejul anunțării 
grevelor, liderii «indicai! din cele 
două tari au .subliniat că aceste ae- 
țlunl comune „deschid un capitol nou 
In solidaritatea de lupta a clasei mun
citoare".

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Propunerea peruană privind nor
malizarea relațiilor dintre tarile 
latlno-amerlcane și Cuba, adoptată 
inițial in Consiliul permanent al 
O.S.A., a fost. In cele dLn urmă, 
respinsă de comisia generală a a- 
cestui organism. In rare delegația a- 
merlcană a reușit 6ă-șl ralieze alte 
delegații In efortul de a menține izo
larea diplomatică șl blocada econo
mică Împotriva Cube!, informează 
ogepțta Prensa Latina. Pentru pro
punerea peruană nu votat șapte sta
te — Chile, Peru, Ecuador. Mexic, 
Panama, Trlnldad-Tobago și Jamaica 
— și s-au obținut 3 (Argentina. Vp- 
nezueta și Barbodoș) tar Împotrivă 
s-au pronunțat delegațiile S.U.A. 
șl ele altor 12 țări membre ale 
O.A.S.

în legătură cu acest vot, ministe
rul peruan de externe a dat publfri- 
tftții o declarație In caro se arată : 
„Propunerea noastră a pus fn evi- 
dență'.faptul că jdrile care iiufitd a- 

'1’i

Tendințele spre destindere, spre 
dezvoltarea relațiilor între țări cu 
sisteme sociale diferite se conturează 
tot mal pregnant pe scena europea
nă. Perioada din urmă a fost deose
bit de caracteristică din aceri punct 
de vedere. Astfel, in urma Încheierii 
procedurii de ratificare au intrai In 
vigoare tratatele semnale de U.R.S.S. 
șl Polonia cu R. F. n Germa
niei ; de asemenea, au Intrat In 
vigoare acordul cvndriparBt a-
supra Berlinului occidental, pre
cum ș! acordurile șl convențiile 
dlntra It- D. Ger
mană si R.F.G. șl 
Berlinul occiden
tal Toate acestea 
reprezintă pași 
importanți In di
recția recunoaște-’ 
rli realităților 
postbelice. înlătu
rări! reziduurilor 
„războiului rece", 
normalizări! rela
țiilor cu șl Intre cele două etate ger
mane, dezvoltării Înțelegerii și coo
perării — premise majore ale des
tinderii șl eecuritățli europene. Este, 
de asemenea, semnificativ că, ta 
ecurt timp după schimbul Instrumen
telor de ratificare a tratatului dintre 
Polonia șl R.F.G., cele două țări au 
hotărlt să stabilească relații diplo
matice — act de natură să contribuie 
Ja normalizarea relațiilor Intcreuro- 
pene. "

Prin intrarea în vigoare a men- 
țîooatelor Înțelegeri nu căzut șl ul
timele 'pretexte pe care Ie Invocau — 
fără temei — cercurile ostile destin
derii în Europa in scopul do a Îm
piedica sau tergiversa organizarea 
conferinței gcneral-eurppene pentru 
edrilrltato șl pace. Acum, consensul 
cu privire In necesitatea tinerii aces
tei conferințe a devenit general. Cu 
allt mai necesare sînt In prezent e- 
forturile pentru a &o trece ta pregă
tirea conferinței, in cadrul unor in- 
tlihlri multilaterale, care să se țină 
nelntirziat, fără nici un fel de ter
giversări.

Rolul Important pe care 11 pol avea 
în această privință opinia publică,

popoarele — ca puternic factor In 
filare a& detcrmtno acțiunea guverne
lor — a fost reliefat cu pregnanță 
de Adunarea reprezentanților opiniei 
publice pentru securitate si pace, 
care &-n linul la Bruxelles, cu par
ticiparea exponeninor unor largi șl 
diverse categorii de oameni «1 mun
cii. partide si organizații obștești na
ționale șl internaționale, personalități 
ale vlotll publice din 32 de tari. 
Schimbul de vederi si concluziile pe 
care leTa prilejuit creasta adu
nare reprezentativă confirmă, o dată'*

giunlle. Acest imperativ este recla
mat in mod deosebit de situația din 
Indochina, unde «scaladarea inter
venției americana a generat noi șl 
serioase pericole pentru cauza păcii. 
ȘI 5n aceasta săptftmlnă S.U.A. ău 
continuat bombardamentele asupra 
Vietnamului de sud șl R. D. Viet
nam. aduci nd’ masive întăriri In 
zonele de lupta. Efectivele forțe
lor navale americane, aflate In largul 
coastelor vietnameze, au alini nive
lul cel mal ridicat de la începutul 
războiului — transmite agenția Fran-I ***•»/» , £L' ■* —

supra menținerii sancțiunilor împo
triva Cubei nu mal dispun, in prezent, 
de numărul minim indispensabil de 
voturi pentru a ratifica juridic ac
țiunea adoptată îii urmă cu opt 
ani". Faptul că șapte state s-au pro
nunțat pentru propunerea peruană 
reprezintă un succes diplomatic ce 
nu poate fi pus la îndoială, se spu- 

.ne In declarația M.A.E. al Republi
cii Peru.

Agenția Prensa Latina relatează 
că, in dezbaterile caro au avut Joc 
în comisia generală a Consiliului 
O.S.A.. reprezentanții stolelor Chile. 
Panama și Mexic au întărit afirma
țiile delegatului peruan că „atitudi
nea asumată de O.S.A. împotriva 
Cubei In /Su-t nu este compatibilă 
cu realitllțile politice' actuale, regio
nale și internaționale". Reprezentan
tul mexican, RafaeJ de la Colina, 
a declarat că aceasta atitudine con
stituie „o amenințare la adrei-a 
drepturilor suverane ale țărilor, de 
pe continent".-

mal mult, posibilitatea de a ee 
ajunge, pe calea discuțiilor, "la găsi
rea unor căi de înțelegere In proble
mele securității europene. Este de 
așteptat ca declarația adunării să 
contribuie, la intensificarea acțiunilor 
de opinie pubUcă care să stimuleze 
proareîcJe pe linia Împlinirii dezide
ratului securității europene.

Aceste evoluții confirmă încă o dată 
clarviziunea șl justețea politicii ex
terne a României fioctalfete care, așa 
cum este cunoscut, a fost in perma
nență un factor activ al luptei pen
tru «securitate europeană, a acționat 
neobosit pentru normalizarea retatll- 
lor intre statele continentului, a În
făptuit cu consecvență linia-contac
telor directe, Inclusiv la cel mal înalt 
nivel, a intensificării - legăturilor pe 
diferite planuri cu celelalte țări ta 
spiritul coexistenței pașnice, s-a pro
nunțat șl n acționat neobosit pentru 
ținerea conferinței europene, fn a- 
cejași sens vor xucțlona și de ac! 
Înainte partidul, țara și poporul nos
tru. ■

într-o lume a interdependențelor, 
asigurarea păcii se cere Înfăptuită 
pe toate continentele, In toata re-

■ >’ -i ■«’ .’t ■ ' ‘
ce Presse, dtînd un comunicat ofi
cial publicat recent ta Saigon. Dar, 
in ciuda sprijinului militar crescind 
din partea S.U.A-, situația de pe 
fronturile de luptă —- continuarea 
"* ’ ' - palriuiice, deafâ-,

te grele în zonele:' 
■----- Iul — oglin-

UȘVU4L1 politicll de „viel- 
namjzare". Pe un alt front dc luptă 
- - ’ ’ " - ~ ; -J i forțele

~".triotlca khmere au supus Pnotn 
. ™I_L1 unor puternice bombarda-

ofensivei forțelor patriotice, 
șurarea unor lupte grei 
din apropierea Saigonuli 
dește de fapt eșecul polii 
namlzarc". Pe un alt front de lupți 
din Indochina; In Cambodgta forței 
patriot!"" -
Pcnhul ____ ,
mente cu rachete și Sșt continuă In
tensele atacuri împotriva pozițiilor 
ocupate do trupele marionetă In di
ferite regiuni ale țării.

în cursul săptămlnll 
c"- 
rea Guvernului Revoluționar Provl-

în cursul săptamlnll a fost mar
cata Împlinirea al trei ard de la crea
rea Guvernului Revoluționar Provi
zoriu ol Republici! Vietnamului de 
Sud — moment latoric de o deosebită 
semnificație In lupta eroică a popu
lației siid-vietnameze Împotriva o- 
areslunfl americane, pentru salvgar
darea intereselor națională șl înfăp
tuirea unor profunde prefaceri In 

, viața pollllcă și jsorialftf a țării. Cu 
acest prilej. Guvernul - Revoltillonar 
Provizoriu și-a reafirmat pozlțta In

favoarea unei reglementări politice: 
împreună cu R. D. Vietnam a adre
sat S.U.A. Invitația de a relua, ta 
8 iunie, tratativele do la Paria Între
rupte in mod unilateral de partea 
americană, .invitație care, din păcate," 
nu a primit răspunsul cuvenit I

După cum se știe, România s-a si
tuat neabătut do partea popoarelor 
din Peninsula Indochlncză, șl-a ma
nifestat solidaritatea activă cu a- 
ccslea ; ea cere cu insistență relua
rea negocierilor politice de la . Paris 

pentru găsirea -n 
□ cadrul lor a unei 

soluții care aă 
duci ta. retra
gerea definitivă 
a tuturor truse
lor S.U.A din a- 
ceaslă regiune, la 
respectarea dren- 

D tulul sacru al po
poarelor vietna
mez. cambodgian 

și laoțian de a-sl bolări In mod su
veran ■ propriile" destine, fără, nici un 
amestec din afară.

Peisajul social-politic al I'Jmil ca
pitaliste, coracicrlzăt de grave con
tradicții șl Inechități, a fost dominat 
șl In săptămlna de cure ne ocupăm 
de ample ■ acțiuni revendicative ale 
oamenilor muncii împotriva încercă
rilor claselor exploatatoare de a Ieși 
de sub presiunea inflației prin am
putarea salariilor șl creșterea prețu
rilor, prin scăderea nivelului de trai 
al maselor populare. Cuprinzlnd un 
milion de oameni, Impresionanta 
grevă generală din Franța, ca șl pu
ternicele acțiuni revendicative ce se 
desfășoară In cadrul așa-numltel „o- 
fenislve de primăvară" din Japonia, 
taolnltâ cu amplele lupte muncito
rești din Anglia, Italia, S.U.A., slnt 
fapte care ilustrează creșterea torței 
clasei muridioare — factor ’notaritor 
al dezvoltării soctale In epoca noas
tră — șl Întregesc tabloul vasielo: 
schimbări ta rare asistăm. ates‘5' 
consolidarea șl atirmnrea continuă o 
forțelpr progresului șl păcii.

Gh. CERCELESCU

Convorbiii româno-polo-
SZ6. Varșovia au avut loc

SonVorblri între Nicolae Ecobescu, 
adjunct, al minisIrul ui afacerilor ex
terne al României, si Stanislaw Tre- 
pczynskf, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al PolonleL S-a efec
tuat un schimb de păreri privind re
lațiile bilaterale româno-polone. pre
cum șl In . legătură eu securitatea 
europeană și cu alte probleme Inter
naționale actuale.

Lucrările celei de-a 3-a 
sesiuni a Comisiei mixte 
româno-finlandeze d0 «w®- 
rare economică, industrială și tehni
că, s-au Încheiat la Helsinki. Proto
colul, care prevede cooperarea în rea
lizarea do obiective In domenii de 
Interes pentru economiile celor două 
țări — chimie, construcții de mașini, 
prelucrarea lemnului, schimburi de 
tehnologii — a fost semnat do către 
Aurel loricîcă. aecretar general In Ml- 
V/ahiroas, secretar general In Mlnls- 
terul < 
Flntantta.

0 delegație a PMSM, 
condusă de Bela Blszku, membru ol 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central, a făcut o vizită îa Vlena, 
undo a avut convorbiri cu o delegație 
a P. C. din Auslrla. condusă de Franz 
Muhrl, președintele partidului, rela
tează agenția M.T.I. Au fost abordata 
probleme privind legăturile dintre 
cele două partide șl probleme actuale 
ale mișcării comuniste șl muncito
rești internaționale.

Șefii de stat algerian, 
mmocan și tunisianau botftrlt 
să se Întrunească separat, cu ocazia 
celei de-a noua conferințe ta nivel 
înalt a O.U.A., de la Rabat, pentru a 
examina o serie de probleme privind 
construirea bî consolidarea Maghre- 
bulul arab.

tf‘ f t> ’ . ( ;

0. II.A. cere Pieței comune . 1 
sistarea comerțului 
cu Africa de Sud

RABAT 10 (Agerpres). —• Purtăto
rul de cuvim al Organizație! Unită
ții Africane, Mohamed Sahrroun, a 
anunțat că reuniunea miniștrilor de 
externe al țărilor membre ale O.U.A., 
care se desfășoară la Rabat, a apro
bat, simbătă, o rezoluție asupra Na
mibiei, cerind tuturor statelor mem
bre ale Pieței comune să înceteze 
sau să se abțină de la orice tran
zacții șl schimburi comerciale cu 
Africa de Sud. Rezoluția condamnă 
de asemenea, vînzărlle de arme 
către regimul rasist de la Pretoria. 
și se pronunță pentru boicotarea 
companiilor maritime si aeriene care 
asigură exportul de diferite materii 
prime din Namibia.

Tot slmbătâ. n anunțat purtătorul 
da cuvint al O.U.A. Consiliul mi
nisterial a aprobat o rezoluție prin 
care cere Morii Britanii să convoa
ce nelntirzlal o conferință constitu
țională asupra viitorului Rhodeslef, 
cu participarea reprezentanților po
litici autentici al poporului Zim
babwe. Rezoluția condamnă exportul 
do crom rhodeslan de cMre Statele 
Unltț.

Fidel Castro, Prim-seeretor al 
CC.,nl P.C. din Cuba, președintele 
Guvernului Revoluționar al Republi
cii Cuba, șl persoanele care 11 înso
țesc ,ș!-au Încheiat vizita pe li torn lui 
nordic al Poloniei, anunță agenția 
P. AP.

Recunoașterea R.D. Ger
mane de către Danemarca 
a fost cerută d0 consiliul ținS 
retulul danez, din care fac parte 42 de 
organizații — a declarat, cu prilejul 
unei vizite efectuate tn R.D.G., pro-- 
ședințele Asociației Tineretului 

Primul secretar al C.C. al tensen. “b rc'1. « C

P.S.U.G., Krk!1 Honec!țCT. a oferit, 
la Leipzig, o masă In cinstea con
ducătorilor delegațiilor țărilor socia
liste participante la lucrările celui 
de-al 11-lea Congres al țăranilor din 
It D. Germană.

Ln Pekin a sosit o dele
gație guvernamentală eco
nomica sovietica,!n frunte
I. T. Grișln, adjunct al ministrului 
comerțului exterior ăl U.B.S.S., In
formează agenția T.AS.S. Delegația 
va avea convorbiri șl va semna 
acordul privind schimbul do mărfuri 
șl plățile Intre guvernele Uniunii So
vietice șl R. P. Chineze pe anul 1&72.

Acordul de colaborare 
culturală între R.D. Vietnam 
și R.D. Germană, p6 Bnil 
1972—1OT3 — in prevederile căruia 
Intră extinderea cooperării bilaterale 
In domeniile științei, tnvățămtntului. 
ocrotirii sănătății, artei, presei, ra- 
diolclevlzlunll — a fost semnat la 
HanoL

fidjunchil niinislruluî chf* 
nez al comerțului exterior, 
Clu Hua-mta, a primit mlsiu-! 
nea economică, a Corporației pen
tru dezvoltare din Wales (Starea Bri- 
tanle). eare a efectuat o vizită In1 
R. P. Chineză, ta Invitația Asocia
ție! chineze pentru promovarea co
merțului Internațional. A avut loc o 
convorbire prietenească — infor- 
mează agenția „China Nouă*.

Consiliul Național dl 
Securității din Filîpine ® 
votat In favoarea negocierii actuale
lor acorduri cu S.U.A, inclusiv a_a- 
cordului privind bazele militare "a- 
mericano pe teritoriul fillplnez.

fin fost sistate operațiu
nile de salvare de Ifl m!na c1fi 
cărbune „Wankta“. din Rhodesja — 
u nde, cu cl leva zile In urmă, s-a pro
dus o puternică explozie. Autoritățile 
au apreciat că nu mal există nici o 
șansă de a găsi In'viață pe vreunul 
dintre cel 423 de mineri surprinși în 
mină.

Remaniere guvernaiâentală 
în Uruguay

Vineri noaptda, pre
ședintele Uruffuayului, 
Juan Bordaberry, a 
anunțat formarea unul 

I nou guvern „de În
țelegere națională" 

I care include trei fni- 
, hiștrl reprezentanți al 

unor curente minori- 
i tare din sinul Parti

dului național (Blan- 
1 co), de oporifle. 
( Agenția Prensa La

tina subliniază că a- 
i cordul privind parti

ciparea Ia guvern a 
1 curentelor minorita- 
( re din partidul Blan

co va permite cabl- 
i netului condus de

a a *rl® acliuliale .politică - . .majoritate necesară In cepita(a uTU(rUavu- **»« »i alte grupârl 
pentru acceptarea u- Iul> repetate con- de rtlnga. După cum

rfrâduU, încd de la a- 
legerea ta, să consti
tuie un guvern de ți
nta ne naftonaM. Efor
turile rale j-ati multi- ______
plicat ps mdiurd ce politice 
lunile de guvernare consider

de Ia președintele-Pa
checo Areco.

Consemnlnd forma
rea noului guvern, 
observatorii scenei 
. " j uruguayene 
consideră, in același 

demon- timp, că — In con- 
tezztill realităților ‘ ță
rii — orice Încercări 
de soluționare a vo
luminosului dosar de 
probleme care s-au 
acumulat In ulti
ma vreme, nu pot 
avea un caracter trai
nic fără contribu
ția și sprijinul for
țelor _ politice repre
zentate in „Frente 
Ampllo", care reunește

monoco'.oră 
strau cd reeditarea 
„măsurilor de secu
ri tale" de pe vremea 
președintelui Pacheco 
Areco nu pot duce 
la rezolvarea proble
melor economice, po
litice ji sociale cii 
care este confruntată 
tara.

Remanierea Guver
namentală enunțată a 

t’i-------L-ț J.,’.„.h. .,,, ..
vie actitifale .politică. Pe comuniști, socia-

nor proiecte de legi. mitărl ale președinte- e,te ffiui, la ultimele
Inregistrlnd la ale- lui cu senatorul Ferrei- alegeri prezidențiale

gerile desfășurate cu ' ....
elteua luni in urmă 
doar 12 000 de voturi 
In plus fală de concu
rentul său din Partidul 
national (Blanco), for
mațiune ce deține si 
majoritatea In Parla
ment (75 de locuri din 
130), președintele Bar
da berry — p f ilial par
tidului Colorado — s-a

____ - prezidențiale 
ra Aldunatc, ■ liderul aceasM coaliție a ob- 
ParHdufui național. Bnut un procentaj <n- 
Recent, acesta a de- semnai de coluri, spăr- 
clarat că sprijinul pe gtnd monopolul ce- 
care partidul tău este ioT două partide tradl- 
aispus tă-l acorde gu- ț- ■ ■ - - -
vemulul vizează, în că' '^’dtafre’fomâ- 
spectal, elaborarea u- țiunl!e
nor legi cere să ducă a[e
Ia rectificarea actualei 
„linii dure", moștenite V. PAUNESCU
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