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bule
terul .
bancă. la statisticii, la 
administrația financla-

ratifice Tratatul sovieto-american

Vietnamul de sud : O zi de intense opera

definitivă din

ră șl nunul știu unde. 
Practic, mal bine de 
jumătate din lună, per
sonalul direcției noas
tre sa ocupă de culege
rea datelor șl redacta
rea dărilor de scamă, 
informărilor ele.

bovijaan. în fotografia: aspect

ț,ll. voiul a inc™ 
ț mal astă-noapte

Profiluri noi în' peisajul dîm

la desfășurarea optimă a lucrărilor agricole

sarcină imediată a fiecărei
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BORZEȘT1

i a ța 1 nter n-ați o h a I ă

© FAPTUL DIVERS
---------------------------- -.................. fâi

face, la rindul el, un 
centralizator pe care-1 
trimite consiliului ju
dețean (direcției de 
planificare).

— Cum s-ar r.pune,

înfăptuirea exemplară a planului Impune — așa cum a subliniat 
tovarășul NIGOLAE^C" ‘------ ........
de la Comitetul Ceni 
scat /ferme- in-:-r~

in. primele 
luptei' pentru jndepll- 

asplrnțlllor .șl năzuințelor 
antale alo națiunii noastre, 

prosperitatea șl înflorirea 
— România socialista.

..cu
■ ■ /- ■' Con

ferința Națională a partidului și a- 
nlversarea unui sfert de veac de la 

republ'cȚ, să râspun- 
incă condițiilor optime

Președintele S.U.A

— în trimestrul I o.c. — ne-a 
spus la începutul convorbirii noas
tre dr. Gheorghc ȘIcă, director in 
Comitetul de Stai al Planificării — 
unitățile aparțlnlnd 
Industriei Ușoare, de exemplu, au 
redus cu 7,4 lei cheltuielile planificate 
Ia 10OD tel producție marfă. Iar cele 
ale Ministerului Industriei Metalur
gice — cu 1,3 lei. Rezultata poziUvo 
s-au consemnat, In primul trimes
tru din arud 1072, și In alte ramuri 
ale economiei naționale. Totuși, a- 
ceste realizări nu ee ridică ta ni
velul posibilităților existente, în 
Întreprinderi, al sarcinilor stabilite

La direcția de industrie localâ a Consiliului popular 
județean Galați numărul rapoartelor și Informărilor 

inutila în loc sâ scadâ, crește

ce ee Amplifică azi, ®e 
complică mlina.

— Afirmația este c- 
xaclă — intervine Iov. 
MARINA BUTOI, e- 
conomtet principal la 
serviciul plan șl orga
nizarea muncii din a-

preclamarea i
dem prin miim ... ......
de învăță mint și viață create prin 
grija partidului șl statului, îndatori
rilor ce ne revin In edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, chemării adresate tuturor 
tinerilor de ‘secretarul general 
al partidului, tovarășul Nlcolae 
Cimuș&scu, de a .fi,-sub cunducerea 
organizațiilor de 
rînduri tde li 
nlrea ■ r“ 
ftaidameni 
pentru 
patriei

Dimineața la ora 7. 
pe platforma furna
lelor de mare capa-, 
citate ale Hunedoa
rei tronează obișnui
ta forfotă a preluă
rii lucrului „din raera“. 
După o noapte de 
muncă, plină de dă
ruire. furnnltetil din 
schimbul condus da 
Llvlu Jueca Intră In 
binemeritatul repaus. 
Bilanțul operativ al 
schimbului de noapte 7 
33 tona fontă peste 
plan șl circa 5 tona 
cocs economisit To- 
pltorul Nlcolae Jur- 
cn. dozatorii Gheor- 
ghe Dojdateanu. Ion 
Popa, maistrul Grt- 
gore Stănescu șl îoU 
ceilalți — autori al 
plusurilor de fontă ri, 
al economiilor de coca 
— pleacă spre case. 
In gind cu mulțumi
rea datoriei împlinite.

La rugămintea noas
tră, maistrul Nlcolae 
Mărculescu. Erou al 
Muncii Socialisle, mal 

.■zăbovește citeva cll- 
B<s :

peste plan cit ne-am 
anunțat Bă dăm In a- 
cest nn. Bănuiesc că. 
la nivelul coloșilor 
noștri, cele 33 tone fon
tă in plus și economia 
de 5 tone cocs vi se par 
ca niște picături — 
continuă maistrul. Dar 
știU la ce dimensiuni 
ajung aceste „pică
turi0 adunate cu tru
dă șl migală 7 în ce
le 5 luni pe care 
le-am Încheiat de cu- 
rlnd. de pildă, ele nu 
totalizat un plus de 
0 KM) tone fontă, mal 
mult do 1 CC» tone pe 
lună. Iar cocsul eco
nomisit a ajuns la a- 
proapo 1 4OT tone, ceea 
ce Înseamnă, in me
die. o reducere a con
sumului specific cu 
peste 3 kg pe fiecare 
tonă de fontă pro
dusă.

în scurta vizită Ia 
furnalele de 10®9 mc 
am aflat sl ..cheia* n- 
cestor minunate suc
cese care, pe dt de 
simplă, pe atit de esen
țială: este Înaltul soi
rii de exigență față 
do calitatea propriei 

___  ! — se muncL excepționala 
destăinuie el. Fuma- coeziune șl unitate do 
lele ne ascultă si a- acțiune a acestui co
co asta este esențialul lectlv. De pildă, lă- 
In realizarea color cătușli si electricle- 
10 000 tone do fontă nil — cel ce întrețin

sută din suprafața totală cultivată 
cu păloasn în județul nostru, să 
strlngcm spicele rămase dună re
coltare, «ăî Întreținem o suprafață de 
20 MO hectare da pășuni naturale, să 
euHgurâm recoltarea, transportul și 
depozitarea furajelor de pe o su
prafață de 1-580 de hectare, să e- 
feelufim lucrări do combatere a 
eroziunii soiului șl lucrări de în
diguiri. desecări și regularizări da 
rlurl pe o suprafață'de 480 do . hec
tare. aă paftteipăm ta construirea 
a 40 de noi obiective soclal- 
culturale din comunele șl satele 
județului.

Incadrindu-ne In eforturile 
caro Întregul popor Intlmplnă 
ferlnța Nuțtonală a partldiUul

Plnă acum clțlva ani, mă de la tonte unită' 
direcția de statistică țlle producătoare 
sintetiza singură toate face, la rindul el, 
dările cto seamă primi
te de la unități. A- 
cum, deși direcțiile e- 
conomlce din cadrul 
consulului popular

godini, In alte cooperativa' așrlcole 
există utilaje, dar nu sini folosite. La 
cooperativa agricolă din Bercenl, cu 
ajutorul Institutului do cercetări 
pentru legumicultura șl Lorica! tură 
de la Vidra, au fost plantate meca
nizat 8 ha cu legume. Dar acum’ ta 
lucrările de Întreținere 1 nu se ' mal 
manifestă aceeași preocupare nici 
din partea conducerii cooperativei și 
nici a tractoriștilor pentru executa
rea lor mecanizată. Este adevărat, 
prăși tul cu tractorul este o lucrare 
do mare finețe, care cefe prlccjtare 
și Indemlnare din partea tractoriști
lor, ceea ce ta unii lipsește.' La, a- 
ceasta sa adaugă unde măsuri ne
chibzuite, luate de conducerea S.WLA. 
Vidra. Șefa de fermă a oprit un trac
torist ce trecea cu tractorul legumi
col prin grădină. La întrebarea : de 
ce nu ești la lucru 7 acesta i-a răs
puns : „Aycm dispoziție eă nu mal 
lucrăm, cooperativa nu are cu că ne 
plăti".'1 îfitr-adevăb, ita consumaBră 
fondurile acordata sub formă de (îm
prumut pentru executarea lucrărilor. 
Cooperativa' avea bani să facă plă
țile deoarece a Încasat sume impor
tante din valorificarea »legumelor 
timpurii. Dar hotărirea S.mJL, pini 
«A ce ajungă ta o Înțelegere, s-a [sol
dat eu pierdere de timp prețios'.

însă cel’, mol adesea se lnlllhnse 
situații In care utilajele nu ânt! fo
losite. Cooperativa agricolă din j co
muna Valea Dragului este considera
tă ca una dintre unitățile in care s-a 
făcut .ceva in ce privește mecaniza
rea lucrărilor in legumicullurft. | „Pe 
23 ha am amenajat brazde lungi,! una 
dintre condițiile aplicării mecanizării 
Ih legumicultura, tar apoi am plantat

Ion HEKȚEG

G. Pompidou : Calea spre conferința 

ropeanâ este deschisâ.

CEAUȘESCU La recenta consfătuire de lucru 
.mirai ii partidului’ — . JrUAREA,. UNOR MA- 
(FIECARE UNITATE. ÎN FIECARE. JUDEȚ. LA; 

FIECARE LOC DE MUNCA, PENTRU FOliOSIREÂ DEPLINA Șl’ 
INTENSIVA A CAPACITĂȚILOR DE PRODUCȚIE, CREȘTEREA CON
TINUA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, ECONOMISIREA MATERIILOR 
PRIME ȘI MATERIALELOR, REDUCEREA CHELTUIELILOR MATE
RIALE, PENTRU RIDICAREA LA UN-NIVEL SUPERIOR A EFICIEN
ȚEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI ECONOMICE, LA INDICI COMPARA
BILI CU CEI DE PE PLAN INTERNAȚIONAL.

Redăm succint, .in acest sens, concluziile unei analize întreprinse, 
nu de mult timp. In 30 de întreprinderi, de Comitelui de Stat al Pla
nificării, privind diminuarea costurilor de producție, a consumurilor de 
materii prime și materiale in primul trimestru.

ce ni se cer — ne spu
ne tovarășul PAUL 
POPA, Ingîner-șef la 
rewectlva direcție — 
In loc să se reducă, a

Miercuri după-âmtază.’ la Casa 
de cultură a tinerelului din Inși, a 
avut loc. o însuflețită adunare a 

[reprezentanților elevilor șl stu
denților din județul Iași ta care a 
fost adoptată o mobilizatoare che
mare către toți elevii și studenții 
patriei care-șl - petrec vacanța ta 
sala de a contribui la desfășurarea 
optimă, ai lucrărilor agricole, la 
realizarea șl depășirea sarcinilor 
ce revin In acej?t an agriculturii 
noastre. Puternic mobiilzațl de at
mosfera entuziastă și efortul de 
muncă ,cu caro. Întregul nostru po
por intlmplnă Conferința Națională 
a P.C.R. și cea de-a 23-a aniversaro 
a proclamării republicii — se arată, 
printre alteia; ln chemare — noi, 
reprezentanții cetoțr 30 000 do elev! 
și sludențl din județul Iași, care, 
domiciliază ln comunele patriei, 
unanim bdtărfțl să contribuim ac
tiv ln îndeplinirea programului 
partidului da dezvoltare a agricul
turii, adresăm tuturor colegilor noș
tri din Întreaga țară chemarea de 
a participa activ, în perioada va
canței de vară, ta desfășurarea lu
crărilor agricole în unitățile do stat 
și cooperatiste de pe întreg cuprin
sul- țârii. Pornind de la nce.’rte o- 
blectlve, no!, elevii și studenții din 
județul Iași, ne angajăm ca, Îm
preună cu ceilalți tineri din unită
țile agricole, v&, recoltam 10 la

plecarea ga
v j, . ...

J La' primire, caro s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă tovărășească, a par 
Ucipai George Macoveșcu, prim-ed- 
junei al ministrului afacerilor ex
terne.

de pe șantierul noii uzine de 
ojeluri aliate din Tîrgovijte

I A • li ••destinate mecanizării
• ADEVĂRUL IESE TOT

DEAUNA LA LUMINA

IN PAGINA A lll-A

ieșeni adresată colegilor lor de a contribui

Situația so repetă șl în acest an. Care 
ieste cauza 7 Pentru â afla răspuns ta 
această întrebare am vizitat mai 
multe cooperative agricole situate ln 
zona Capitalei șl căițe cultivă supra
fețe mari cu legume, zonă ln care 
lipsa brațelor de mdncă impune ex
tinderea mecanizării lucrărilor.

Prima constatare : utilajele desti
nate mecanizării In legumlcullură nu 
dnt repartizate eecțlllor S.M.A. după 
.necesitățile cooperativelor agricole. 
Cooperativa agricolă din comuna 
Bragadlru, țlnindu-«c seama că se 
află ,Jn coasta* Capitalei, a fost În
drumată do organele de specialitate 
să extindă legumicultura. „Cultivați 
mal multe roșii timpurii — am fost 
Îndemnați de dlrecțta agricolă — ne 
apunea tov. Denlsa Sereanu, pre
ședinta cooperativei Nu yă lnte.ro- 

.«saază declt recoltarea. în rest, totul 
isc va executa mecanizat. Dar Iată 
eă acum nu avem dectt un tractor 
„400 L“, tar in primăvară n-am găsit 
o tamă de buMoznr să facem nivela
rea terenului. .Lucrările de întreți
nere trebuie să le facem tot manual. 
Tovarășii care ne-nu Îndemnat aS 
extindem editura roșiilor timpurii 
vin acum șl ne spun,: „pliviți, Bă- 
pațl, nu vă lăsațl*. într-adevăr, cel 
din Brngodlru nu se lasă Lucrările 
de întreținere a culturilor de legume, 
de bine, de rău, se execută. Dar cu 
dtc eforturi, deoarece cooperativa 
recurge ta forță de muncă manuală, 
adudnd oameni din alte comune. Am 
cercetat devizele lucrărilor stabilite 
ta Începutul anului pentru cele 40 ha 
cultivate cu tomate timpurii. Se pre
vedea mecanizarea tuturor lucrărilor 
ln afară de recoltat, lucrări a căror 
valoare însuma (50 BOT Iei. Dar ce 
poate face un tractor fără utilajele 
necesare mecanizării, dnd ad ar £1 
nevoie de trai tractoare,?

în contrast cu situația de ta Bra- 
gadlru, in alte

Președintele Consiliului de Mi
niștri ni Republicii Socialiste Roma
nța, îon Gheorghc Maiirer, a primit, 
miercuri după-amîază, pe ambasado
rul extraordinar șl plenipotențiar al 
R.P. Mongole la București, Dam- 
dinnerenghlin Bataa. în legătură cu

crescut neașteptat do 
mult. Cere, să zicem. 
C.S.E.A.I* o rftuațltu 
Aceeași situație tro- 

trimlsă la Mlnis- 
Fi nouțelor, la

„PESCĂRUȘUL" DE 
CEHOV LA TEATRUL 
DIN ORADEA

fei O.N.U. asupra mediului înconjurâtor 
(Corespohdcnjâ de Ia Trimisul nostru spe-

La Stockholm continua lucrârile Conferin

' - - - - C
A R O R «V

m legumicultura

„MĂRTURISIRILE U- 
NUI COMISAR DE PO
LIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPU-

Cuvîntarea șefului delegației române 
plenara Conferinței Internaționale

• SCRISORI CĂTRE RE
DACȚIE

în acest domeniu prin ptanui de 
Bint. Dovada ? în primul trimestru 
din anul curent, pe ansamblul în
treprinderilor din cadrul Departa
mentului Materialelor de Construc
ții, de pildă, cheltuielile materiale 
plaulflciie la 1 Oăă Iei producție 
marfă au fost depășite cu 3tă lei. 
în cele din subordine» Ministerului 
Industriei Chimire s-a înregistrat o 
majorare de 123 Iei. față de plan, 
iar în cele care aparțin de Mlnlste-

Convorbire consemnaiâ de 
Dan MATEESCU

de fapt suflul morilor 
furnale — «lat eituntL 
de reaulă. In cu!hale 
procesului de fabri
care a fontei, dar Bon
durile lor 0lnt conec
tate la aceleași cău
tări de care sini cu
prinși furnaiiștli : ob
ținerea unei cantități 
sporite de fontă ca 
cocs mal puțin. Au 
demonstrat aceasta în 
nenumărate rlndurL 
Chior și zilele trecute, 
Intr-o adunare de par
tid, comuniștii din 
rindul lăcătușilor și 
electricienilor nu lan
sat o idee : „dacă Îm
bunătățim reviziile ta 
agregate, ducă pregă
tim din timp reparații
le curente, putem 
scurta timpul fiecărei 
reparații curenta .. cu 
cel puțin o oră,, o dată 
cu îmbunătățirea ca
lității acestor repara
ții0. Calculele care" -iu 
urmat ou arătat că. 
pe această cale, co
lectivul de la cele două 
furnale de cite 1 GOT 
mc o le Hunedoarei vn 
putea fabrica ln piua 
circa 8M tone fontă 
anual.

Sabin 1 OMS CU 
corespondentul 
„Sclnteii*

’( 1 ■ '(Ț’'V' (‘
© DUILIU ZAMFIRESCU

■ — PERSONALITATE 
MARCANTĂ A LITE
RATURII NOASTRE.'

I
filmului:

I... ■ [.'Iț
— Cum acționați 

, pentru raționalizarea 
evidenței, pentru I per
fecționarea el-ciritulirl 
documentelor statisti
ce. ol Informărilor 7

— Am putea spune, 
ne " declara i tovarășul 
aurel scorțaru. 
secretar al Comitetu
lui' executiv al Consi
liului popular Județean 

.Galați, că ln relația 
jtideț-comună situații
le statistice, Informă
rile au fost reduse ta 
strictul necesar. Nu 
pot afirma că am a-, 
Jum ta b asemenea si
tuație ln toate com
partimentele admlnts- 
trațieL-în duda efor
turilor noastre, ta u- 
nele direcții ®e menți
ne, 'Un continuare, o 
fonriutaristică greoaie, 
Încărcată cu date inu
tile, niunca pentru 
completarea acelorași 
documente, In diferite 

.birouri,, ocupă forțe 
Importanta.

Să vedem, de pUdă, 
caro e situația, din a- 
cest punct do vedere, 
la direcția de Industrie 
locală.

— Numărul hlrtlllor

j,'- i.. î; : !.; "i"- •!’
în atmosfera de fierbinte entuziasm șl elan creator cu caro. întrecut 

popor intlmplnă Conferința .Națională a F.CJl. și cea de-a.XXF-aismI- 
vcrtare'a republicii, in cadrai puternicului avlni al întrecerii socialiste 
peniru realizarea cincinalului Înainte de termen, a apărut Ieri o Iniția
tivă deosebii de prețioasă. Expresie a Înaltei conștiințe socialiste a ti
nerel generații, a hoilrirU sale do a dezvolta minunatele trxdltii ale 
muncii patriotice a tineretului, incorporate in toate marile realizări pe 
frontul construcției socialiste, chemarea adresată colegilor lor de elevii 
?1 studenții Ieșeni vn găsi, fără îndoială, un puternic ecou in rlndurlle 
Inereiului studios, sporind aportul său — alături de cel ol clasei mun

citoare, ol țărănimii, al intelectualității — la înfăptuirea politicii parti
dului, la înflorirea României socialiste.

cedași direcție. Ei:iă 
gpre sfințitul anului 
1B71, dările de .seamă 
trimestriale aveau un 
singur termen : trebu
iau înaintate' pe dala 
da 4 a fiecărei ; luni 
după ■ încheierea ÎtE- 
mestrului. Atunci, In 
sistemul Industriei lo
cale, volumul produc
ției realizat pe trunea-’ 
tru .ea raporta pe ra- 
murl șl subramurî, 
conform indicațiilor 
Direcției centrale rle 
statistică. începlnd cu 
sflrșltui anului 1071. pe 
lingă darea de seanță 
trim&slrlală, nlntam 
nevoi ți să mal facem 
una, cerută ta 2, alo 
lunii următoare expi
rării trimestrului, [care 
conține datele pentru 
ultima lună din tri
mestru și, respectiv, 
datele pe trimestru.

— Dacă ar fi să mă 
refer la compartimen
tul pe care-1 conduc, 
situația este șl mai 
critică — apreciază mg. 
V. AUGUSTIN, de ta 
serviciul ■producție." 
Fată de 1971, <dnd tre-

A devenit proverbială preocuparea 
grădinarilor pentru Îngrijirea slrătu- 
lul cu legume. SInt, Intr-adevăr, cul- 

L turi care se cer plivite șl prășite tot 
timpul. In zilele noastre, multe din 
lucrările pe caro le făcea odinioară 
grădinarul sint executate cu ajutorul 
tractoarelor prevăzute cu utilaje spa- 

' dale. Este nulletoni rsă arătăm că 
pentru mecanizarea lucrărilor In le
gumicultura stațiunile de mecanizare 
pun ta indemlna cooperativelor agri
cole 2 800 tractoare „400 L*, 944 se
mănători: speciale, 1 8W freze pentru 
mărunți rea toiului, 1184 mașini de 
modelai solul, 1 IM mașini de plan
tat răsad, 3 WM) cultivatoare etc. 
Cu toate că dispunem de aceasta 
bazfi. tehnică destul de bună, lucră
rile ln grădinile de legume slnt In- 
’Jrzlate, iar in unele locuri buruienile 
au luat-o Înaintea plantelor cultivate. 
La Întrebarea : de ce nu executați 
lucrările de Întreținere 7 — se răs
punde Invariabil : ne lipsesc brațele 
de muncă. Ce fac atunci tractoarele 
șl utilajele destinate mecanizării în 
legumlcullură 7 în bună parte stau 
nefolMlto. Pa, așa corn so afirma la 
o recentă ședință de analiză a sta- 
diulut lucrărilor agricole, ce a avut 
Ioc la minister, numeroase utilaje 
destinate mecanizării lucrărilor In 
legumlcullură nu slnt utilizate. Nu-1 
ceva nou. Iată ce spun cifrele. Anul, 
trecut, randamentul do folosire a uti
lajelor destinate mecanizării în legu
micultura a fost foarte ecăzut : 59 ta 
sută ta cultivatoare, 01,7 ta semănă
tori, 32,8 ta freze, 42,3 Ia mașini “do 
modelat rolul, 45,2 ta mașini do plan-' 
tat răsaduri. Cit privește tractoarele 
legumicole „4C0 L“, au fost folosite 
ta transporturi, la alte lucrări ln 
clmp. Milioane de lei Investite in a-‘ 
ceste ufitaja stau fără să produ1:!.

© Răspuns concret și 
mobilizator la iniția
tiva : „PRODUCȚII 
MAXIME PE METRUL 
PĂTRAT UZINAL"
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Adunufti Copăcenl (llfoo) j>en- 
tru depistarea tinai vinul ob- 1 
ținut pe căi., nevinătorești. 
„Recolta” — mai ; 
surprimătoare. Cu acest -------
cu fost depistate nu nuri p’Jfln 
de 20 da prepelițe (deși, ln pa
ranteza fie spus, ele pai fi 
cinate nume! tnceplnd din luna 
august), prinse < 
Voicu, Dumitru —.—------ - - -
colac Hagiu ți Petru Mardare. 
Eliberate din captivitate, pre- 
pellțele și-au luat zborul spre 
cuiburile lor, iar cei care s-cu 
grăbit să le prindă au căruț irt 
propriile tor capcane. •

'II
"I î

de
• tul

I
I
I
I
] K

f
Un interesant studiu — întreprins 
! comisia organizatorică o Comite

tului municipal de partid Oradea pe 
o perioadă de ansa luni, astiora 
unul „eșantion* de ffl de organizații 
de bază, cu privire ta participarea 
membrilor de partid la dlscu‘11 In 
adiinârile generale — .schițează urmă
toarea „Imagine* a dezbaterilor din 
adunările de pațtld ale organizației 

( de bază nr. 2 din secția „pigmenți* a 
uzinei chimice „Sinteza" : In ianua
rie 1671, din cel paste 100 de oo:nu- 

Inlștl au luat cuvlntul 0, in mal — 30, 
in februarie 1072 — 13. De ce această 
fluctuație ?

Un prim răspuns la întrebare l-am 
îlt partldplnd 
una din adu

nările generale ale1 ’ apfHrîftl Awra r»s™.re4.is

De mal bine de rinei luni, la 
Grădina zoologică din Bucu
rești au Început pregătirile pen
tru ceea ce lucrătorii de aici ( 
aveau să denumească „operați
unea elefant”. în septembrie- 
Iffîl, o dată cu un transport 
de animale dtn străinătate, a 
sosit aici o femelă de elefant 
Indian numită Gaya. După pe
rioada de carantină, in luna 
decembrie, ea a fost dusă spre 
pavilionul In care se afla din 
1BS5 elefantul Itajah. Dar Gaya 
n refuzat cu încăpățînare să-1 
viziteze, intortindu-se în pavi
lionul In care era adăpostită 
temporar și din care nu mal 
vota să insă cu nici un chip, 
în această situație a fost con
ceput un mijloc de transport 
unic în felul său : o placă' me
talică, cu o grosime de 13 mm., 
prevăzută cu mal multe Inele 
Îl așezată pe două tălpici so
lde. Introdusă In adăpostul 

său, Gaya a început cu timpul 
să nu-1 mai dea nld o atenție, 
în ziua de 12 Iunie Insă, In timp 
co se afla pe placă, ea a fost 
legală fedeleș cu ajutorul Ine
lelor șl remorcată In un auto
camion condus de șoferul Cos- 
tln Saulea de la întreprinderea 
utilaj construcții transport 
București. Efectuat cu viteză 
maximă de„. 0.0 Itm la oră, con
voiul a ajuns. In cele din urmă, 
la destinație. Gaya a descins 
în pavilionul destinat elefanți
lor și, cu toate că, acum, Rajah, 
speriat, fuge de ea, lucrătorii 
Grădinii zoologice speră că el 
vor face casă bună împreună.

acestei organizații 
de bază. Pe ordi
nea de zi. o taină j
de maro actuaUta- I
le șl de larg inie- |
ras : cum îți des
fășoară. conducă
torii locurilor de 
muncă activitatea 
de organizare, e- 
ducaro șl activiza
re a tuturor sala- 
rlalllor pentru în
deplinirea sarcini
lor economice.
Așadar, se alesele 
bine subiectul, 
care permitea o 
analiză multilate
rală a sarcinilor ce_______________
conducere ln dubla lor calitate de 
conducător! economici ol oalltlcl. 
Faptul că la stabilirea ordinii de zi 
nu a fost Insă consultată masa comu
niștilor. iar referatul. Întocmit numai 
de locțiitorul (secretarului organizației 
de bază șl șeful secției, s-a redus 1a 
o înșiruire de dote și nume, fără Bă 
analizeze deschis, critic, combativ, 
problema concrete a făcut ca sl 
dezbaterile din adunarea generală să 
fie aidoma — vagi, pline de genera
lități, cu un număr mic do partici
pant șl, tna! alea, lipsite do comba
tivitate.

Despre această primă cauză a fluc
tuațiilor la discuții ne-au vorbit șl 
alți participant ln ancheta întreprin
să ln cîteva organizații de partid din 
municipiul Oradea.

— Poziția membrilor de partid în 
adunarea generală este în slrirtsă le
gătură cu grija, responsabilitatea eu 
care se pregătește adunarea de partid, 
acest moment atit de Important in 
viața organizațiilor de bază 
spunea tov. Tratau Puia, secretarul 
comitetului de partid de la fabrica de

revin cadrelor de

0 F%.

> VV 1
T7 V

c.

In primele tete sile ale
nit iunie atei; sate autovehi
cule — printre care un auto
camion al I.T.O. Sinaia. mi
crobuzul 31-IS-599 al Direcției 
regionale C.F. Iași, a.itocamio- 
nul 21-SM-922 al I.T.A. Salu 
Mare, autoduba 22-B-4312, a- 
parfinlnd l.T.B. — aflate in 
pllnd viteză pe diferite trasee 
au luat foc, BSursa" tuturor co
tor sare incendii — una si a- 
ceeasl cu a multor accidente de 
circulafie : dafecțiunila tehnice 
cu cara autovehiculele respec
tive au pornit ■din garaj. Unele, - 
aparent neînsemnata; cum ar iti 
fii de «templu, diversele im
provizații Ia inttc/ajla electrica, 
sau la cea de alimentara cu 1 
carburanți. După cum se vede, 
insd, toate acestea pun... foc | 
In roti. Concluzia se impune 
credem, de la sine ." înaintea 
ejclinctoarelar puneți in func
țiune^ reviziile tehnice ! I

Contabila

ăs&ș

! ÎN JUDEȚUL CLUJ

lu

u$

era și casieră
Pe statele de plată, Constanța 

Stoenescu era contabilă princi
pală la Consiliul popular al o- 
rașulul Balș. în realitate Insă, 
nld ca nu prea știa ce mai era. 
Ba contabilă, ba casieră, ba, in 
lipsa șefului serviciului flnan- 
ctar, șl revlzoare care avea 
dreptul să controleze actele de 
casa I Șl, In contextul acestor 
Încurcături, a început să‘ modi
fice statele de salarii, să întoc
mească forma fictive de plată 
și „sfi-șl achite* diverse sume 
ce nu 1 se cuveneau. în urma 
cercetărilor efectuate pină a- 
cum. s-a stabilit că C.S. și-a 
nt In acest fel peste 50 (TOO 

1 curind 1 se va face plata 
finală. Cum vor fi răsplătiți 
Insă cel ce, contrar dispoziții
lor legale, l-au Încredințat In 
același timp șl casa >le bani șl._ 
contabilitatea el ?,

Improvizație 
tragică

Gheorghe Buhuliță din co- , 
muna bovrin (Timiș) fi-a pro
curat o imtclație de Irigat |
tru a-ji uda grădina. A adus-o 
acasă și t-a hofdrit sd o pund I 
singur la lucru, legind moto
rul ce acționa pompa la iruta- I 
lafia electrică din locuința sa. 1 
Pe Cit de simplu, sistemul con
ceput de el In acest sens s-a 
dovedit Insă tot pe atit de peri
culos. Pentru ca, nerespecttnd 
regulile de protecție prevăzute 
pentru mlnulrca corectă a unor I 
astfel de instalații, Gh. B. a | 
fost electrocutat.

Mutatis
mutandis

Control ’ inopinat în comuna

PO" l3Pi
piele șl Încălțăminte „Crișul". Tre
buie s& ne întrebăm : răspunde ce
rințelor de cea mal mare actualitate 
subiectul propus dezbaterii, siîrneșto 
el Interesul.oamenilor ? So referă la 
probleme <fc larg i Interes, la cazuri 
șl situați! concrete ? Folosim sau nu, 
ca metodă ’esențială/ principală, In 
alegerea acestuia, consultarea cu 
masa comuniștilor?

D!nte-o asemenea consultare a re- 
zuițat .ald teina dtn luna Ianuarie a 
adunării generale a organizației 
nr. 0 Întreținere — contribuția comu- 
nlștUor la intensificarea eforturilor 
pentru Îndeplinirea planului la pie
sele da *r ' -

a.

îndeplini
schimb, domeniu In caro se 
ti ii |i A3 II J J £ î j

S-ff

conturau anumite dificultăți. Refera
tul a fost pregătii temeinic do un 
colectiv larg, Iar oameni! nu glndJt, 
la rindul lor, la ceea ce ar trebui 
făcut, A fost o dezbatere animată, 
care s-a soldat ~ cu evidențierea nu 
numai a unor posibilități de reducere 
a Importului la piesele in discuție, ci 
ș: a altern, pentru depășirea substan
țială o planului propriu de produc
ție. Aportul de Idei al masei comu
niștilor este, deci, determinat de mă
sura In care referatele, informările slut 
un rezultai ai muncii colective, slut 
concrete, nominalizează răspunderile-, 
au un caracter critic și orientează 
dezbaterea pc făgașul analizării sar
cinilor de zi cn zi, nu nl frazelor de
clarative ți abstracțiunilor.

— Ne-am aflat, la un moment dat, 
în situația ca două organizații do bază 
— nr. 1 tricotaje ți nr. 3 confec
ții — ne spunea tovarășa Marla Bill, 
secretara comitetului de partid de la 
fabrica de tricotaje „Miorița*. 
sesizeze existenta unor deficiențe ale 
serviciului tehnic : Inlîrzleren docu
mentațiilor, elaborarea sau dlmenslo-

j Servicii pentru un milion de turiști
ț Oficiul județean de turism 
t Cluj este pregătii pentru acest 
I an să . acorde servicii pentru 
l circa un milion de turiști din 
1 țară țl din străinătate. în pro- 
ț gram slnt prevăzuta excursii la

•p 
i»fc

t.
j

narea greșită a aceatora. Cum seriT- blului de măsuri odontat de Conta
ctai tehnic era cuprins In oltă- organ!- rințn Naționala a partidului din 1N7.
zație de bază, am .solicitat acesteia să do Congresul al X-leă al P.C.R. ncn-

■„ j,u,-----,„ - -------- t{.u lx,r(acționarea fllUuJul do muncă
depinde In mod decisiv de sta
tornicirea In practica fiecărui or-

■ -T - _____ c-tr— ■ y Ban ?l ■ organizații de partid a
pectivă, din comisia economică a co- unui climat do exigentă șl com-

pună In discuție problemele ridicate, ■. 
consecințele neajunsurilor. Referatul 
a însumat participarea unul mare nu
măr de comuniști din organizația res-

~ -î, '’'.‘..'^7”? „ ' -;clb"aa&-: __  ____
mltetulul de partid. Această prezență bailvitalc. bazat pe stimularea, cri-
colectlvă l-a Imprimat un caracter Ucll si autocriticii principiale, res-
mult mal critic. S-a spus lucrurilor pectarca strictă a prevederilor statu-
pe nume, s-an arătat deficiențele de tare si a normelor vlelll de partid, no
organizare și conducere ■ ale acelui- „„m„_

pectarca strictă 1 a prevederilor statu- 
'k.. _ ........-j
participarea activă a tuturor comu
niștilor la (tezhniercn sl adontereăcompartlment-chcle cure este servi- nlștîlor la dezbaterea si adoptare» 

ciul tehnic. Participarea colectivă șl-a liotărirllor, ca sl la aplicarea lor. 
pus o evidentă peeete de exigență.șl —în preajma uneia din adunările 
combativitate asupra materialului, i

'wț țlți ‘ ‘ țț' Ca® li 1

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE
I

j O așezare rurală în plină
! S

mlnăstlrile din nordul Moldo
vei, In stațiunile do pe litoral, 
la Porțile de Fior, la Hidrocen
trala de pe Argeș etc. De ase
menea, pentru turiștii clujeni 
slnt asigurate locuințe a- 
tlt- în stațiunile de num
ita cit .șl la mare, - cura 
vor fi puse la dispoziția ■ celor 
cc vor să-șl petreacă o vacanta 
plăcută. Condiții dintre cele 
mai bune au fost asigurate tu
riștilor străini la Cluj si In alto 
localități din Județ, Printre

roasele expoziții do artă culi
nară orgunlzate in acest an au 
foit selectate peste 40 de me
niuri cu specific local șl" Induse 
în rețeirtrul zilnic. Pe terasa 
situată 1q cel de-al 10-Ica etaj 
al hotelului „Napoca* s-a de.ț- 
chls o cotetorle-bar, de unde 
se poate admira cel mal bine, 
In toată splendoarea «1, pano
rama Clujului; La rindul său, 
campingul Făget va avea In n- 
cest an o capacitate sporită de 
cazare cu 150 de locuri, prin
instalarea de no! căsuțe. De 
asemenea, numărul căsuțelor a 
crescut ta Băile Co.'----- 1-A
lie Sărate din 
Bălța.

<1

f

•jocna. In bă- 
Turda Șl la

— Ne-am pregătit pentru se- 
altele., au fost organizate puncte zonul turistic din acest an, cu 
de schimb valutar la prlndpa- fntreogn gamă de 
lele hoteluri : „Napoca". „As
toria”, „Continental* șl ...Sies
ta*, precum șl la campingu
rile de ta Făget, de ta Bălța 
șl Băile Sărate. în bolul hote
lului „Napoca* se va amenaja 
un magazin special pentru des
facerea obiectelor do artizanal.

na tuturor turiștilor 
A* lie clujene de a-

La dl 
se află 
llmentație publică- Din num®.

-—r - , I,
_ „ servicii —

ne spune tovarășa Letlțla Tri
te,anu, director I general al Ofi
ciului-j ■ • ■ - ■

; Putem i , , , . _ . ,
lor tuturor turiștilor. Ne vom 
strădui ca toți cei care vor a- 
pela la serviciile noastre să fie 
pa deplin mulțumiți.

Alexandru MUHEȘAN 
corespondentei „Sclnîeii*

’ - __________

dlrcctor ceneral al Ofl- 
județean de turism Cluj, 
să facem față exlgențe-

a generale ale secției crolt-ștanță 
de la fabrfpa

„Crișul". directo
rul adjunct al
Întreprinderii a 
organizat, cir 
malstrU d brisn- 

. dlertl, un ratd 
prlri secții, pen
tru a vedea cum 
este utilizată ma
laria primă. El 

........... u propus anoi 
— « ri -m. înscrierea nces-
M 0 M ia tel tonrie 00 nr_ 
ChI 11 dlnea de z! a ndu-

H MM S rtarll generale din
/Ms ReafiFiâ » luna următoare.
1 ® sollclUnd eă focă

.......... parte nersonol din , 
r.jct j.j.;:■_•.«». ■ r.«a colectivul de pre

gătire a refera- 1
tulul. Ce Idee se

desprinde de aid ? La sllruu- 1
;_ larva dezbaterilor în adunarea de 

partid țî creșterea eficienței acestora,
,, ,, o mare contribuție trebuie să-șl aducă 1discuțiilor, ca șl asupra liotărtrilor ce ---- . *. 1
s-ao luat.

k.

.; 'L

dezvoltare
î’ W h ; vito', a " to V . I

- - -------- , Comuna Taga este de pildă, s-o terminat zlunil soiului, plantări 1
adjunct al 1 una dintre cele mai construcția a 6 săli do de pomi etc. care vor 1

>> „ j mari așezări rurale clasă șl a noului sediu spori rodnicia pămtn- l
V din Județul Cluj. în 
t eomuftă 'există două
1 cooperativa agricole do
l producție, ferme ale 

LA.S., fabrică de brin-
) zeturi șl alte unități,
l cnra obțin an de an
>, «succese tot mal mari ....................
I in sporirea produc- crărllor executate prin
< țlei. De pildă, ferma munca celățenUor a-a

V- ' U'

comuniștii cu manei de conducere.
, Or, ancheta noastră a relevat șl ca-

l.vldent, discuțiile, dezbaterile nu zuri clnd cadre do conducere, ln toc
constituie un scop In sine, Cnrc este gjp «prljlha buna desfășurare a adu-
ellclenta lor ? Ce se întlmplă după nărilor generale; consideră ohse’rvS-

^Ue critico întemeiate drenlUjlanlri 
personale. Umilind dreptul la cri
tică. fie tntreriiplndu-l pe cel care 

■■■ —...... —----------, .........— - - Iau cuvlntul,' fie lnchlzî:tdu-le gura
part!d,_ problema unei mal bune npro- cu întrebarea: ..dar d-ta cum mun

cești ?*, ca șl clnd exprimarea unor 
'păreri critice ar fi apanajul cotor 

„perfectly. .
Iată, deci, cîteva din răspunsurile 

ln întrebarea de ma! sus,. în aceste 
zile, de Intensă întrecere socialistă ' 
pentru .Îndeplinirea înainte de ter-1 
men a cincinalului, șl in organiza
țiile do partid din municipiul Oradea 
ss simte un puternic flux do Iniția
tive consacrate perfecționării activL- 
tățil In toate domeniile. Dintre a- 
cesta initiative nu trebuie , să Up— 
se.rică cele destinate creșterii rolului 
adunărilor generale de partid, ca 

■ adevărate șl fertile școli do educație 
comunistă.;

aceste luări de poziție ? în sectorul tlLte critice InU 
de plctaric-Incălțămlnic al fabrici! ctsuw mu
„Crlșul”, de exemplu, B-a ridicat eu . 
regularitate, In adunările generale de

vlzlpnărJ tehnlco-matariaie ; la sec- . 
tla „pigmenți" a fabricii „Sinteza*" s-a 
discutat mult despre necesitatea 
îmbunătățirii unor condiții de muncă. 
Rezultatul 1 Promisiuni — neonorate 
Încă în întregime.^

— De mare Importantă pentru stl- 
mularea participării Ia discuții este 
climatul In care se desfășoară adu
narea generală — continuă ideea 

,tov. Vasile Toma, secretarul comite
tului de partid de la uzina do alu
mină.. Ci nd propunerile. i critlcile nu 
clni tratate cu atenția cuvenită, se 
intlmplă ca unii membri de Dartld să 
renunțe cu tîmDul ®ă-si mai ffounfi cu- 
vlntul In adunarea generală. Trebuie 
aă ne fie clar că realizarea ansam- Marfa B ABOI AN
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bula e& Înaintăm opt 
dări de seamă. In acest 
an, pentru aceleași 
prdlilemc, &a cer 17 
dări de cearnă lufcare 
El trimestriale, slnt 
ele necesare ? După 
părerea mea nu slnt 
necesare toate — fiind
că aproape jumătate 
din eJe clnt raportări 
duble către diverse fo
ruri județene șl cen
trale. Spre exemplu : 
darea de seamă pri
vind Investițiile s-a 
multiplicat în loc de 
una singură, ln care ' 
raportam ’situația În
deplinirii planului și a 
puneri! In funcțiune n 
fondurilor fixe, astăzi 
eintem obligați să tel- 
mi tem încă două ane
xe. atit forurilor lo
cale (direcția Județea
nă de atatlstlcă, Banca 
de investiții, direcția 
tehnică a consiliului, 
popular județean), cit 
șl ta organele centrale 
da resort,

— Aceeași situație 
există șl in serviciul 
nostru — explică 
tovârășul VASILE 
PORUMBEL, șeful 
serviciului nprovlzlo- 
narc-desfacere. Numă
rul dărilor de seamă a 

t Ln 1072, față 
1, cu 12. Nu este 
atit de numărul

lor, cil mal alea de Inu
tilitatea , unora dintre 
acestea, de paralelis
mul raportării unor 
cifre șl, decL de o 
muncă In piua, făcută 
fără nici un folos.

După cum se ■ știe, 
prin specificul lor, 
întreprinderile de in
dustrie locală au in 
dotație utilaje. Acestea 
au nevoie, după o peri
oadă do funcționara, de 
reparații capitale. In 
loc să întocmească re
pede documentația și 
să treacă ia repararea 
lor, întreprinderile 
trebuie mal Intll să al- 
cătuJascâ.un dosar vo
luminos de justificare 
a reparației pe care 
aă-l aprobe™ comite
tul executiv Jude
țean (!) Or, prin lege, 
conform unor norme

y

vînStorești. ■ 
mult decll I 
cest prilej, | 

................ ..............2’' 1 

'uslj. prinse cu ta(al de Radu _ 1 
cu, Dumitru Mihalache, NI-' I

I
Rubricâ redacțațâ de 1 ț

Dumitra TÎRCOB I
fi corespondenții „Scînleiia I

ț.

al consiliului popular tulul unităților agn- 
comunal, e-ău executat ‘cole.
2 OTO m troluaro _ și întM obtactivde gM-

'ăzuta ae 
află nou! focal pentru 
ș-coala de 10 an!, că- 

.nul cultural cu o 
iă de 330 locuri, dls-

\

B-a amenajat drumul podărestl preta
Slntloara — Slntejude, ](x.,aj

Început aa 
circula autobuze de mb
călători. Valoarea lu- ^1,________  _

... pgjjsțjjjij-gj sțațfoiaruU;
bala comunală, c’.ubu.l 
pentru tineret, pietrui
rea drumului Toga — 
Nilsal cte. Locuitorii

pe care nu
clrculo autobuze de

l «nicccse toi
I In sporiri. ____ „___ .___

{lei. De pildă, ferma munca cetățentior t 
I plsricoîă a livrat anul ridicat la -103 000 leL 
. fee-cut -103 tone pește, DlscufJnd recent

i

t

iar cooperativa de con
sum a vindul locuito
rilor mărfuri in va
loare do poale 10 mili
oane lei. Ca urmare n 
dezvoltării economice 
a comunei și a hăml- 
ctol locuitorilor s-au 
realizat și o serie de îndiguiri/ desecări pe 
obiective edllitar-goa- lîO de hectare, luardri 
podăre-șH. Anu! trecut,

'.j FIFîW

li

I

__ _____ recent cu
Iov. Gheorghe Mure- ____ _
șart, primarul comunal, wmunef sini botăriți 
am aflat o ..tserto da să depună toate efor- 
clate interesante prt- turtle pentru reallza- 
vlnd obiectivele mal rea acestor oblocUvv 
Importante co se vor ac jnterea obștesc, 
realiza in anii urmă
tori. Este vorba de a- ' 
menajarea văii Taga,

da combatere a ero-
i tWi SJ7ȚȚ’»'.£» fi

Dr. Mlhal 
MITEA 
comuna Tașa, 
judelui Cluj

I

)■ ■I

Pentru că n-am
„atent" cu ciubucarii

în luna aprilie a.c. 
am dus la Uzina do 
reparații auto Satu 
Mare mașina po care zate. Motivul 
lucrez (autobasculanta 
nr. 31 BM HM2) pentru 
a 1 se face reparație 
:ap!tală. în sase zile 
mașina a fost gata, lu
cru Îmbucurător pen
tru mine. Ce fel de 
,.gata“ ? Clnd om 
dus-o ta reparat, ma
șina avea multe piese 
In atare toarte bunățfl 
nu trebuiau înlocuite. 
Dar. spre surprinderea 
mea. am constatat că 
acumulatorul, electro
motorul, bobina do 
Inducție, releu! de la 
instalația electrică ele.,
J" '■ '•,*1* Xj i ■ a ' ,

tru 11 s-a întlmplat In 
fel. Do aceea, cred că 
or fi bine ca la Uzina 
de reparații Satu Mare 
«A so dezbată proble-

SS $

..am

deși înainte funcționau 
foarte bine, fuseseră 
sdtimbata cu altele u- 

accstel 
înlocuiri l-am aflat _________ .___
mal llrzJu cînd unii lu- ma calității reparații- 1 
crătorl mi-au spus, ‘ ‘ "
fără ocoliș, că nr pu
tea pune piese iiol £a 
mașină dacă aș fi... n- 
tent cu el. Șl pentru 
că eu n-am fost „n- 
tanl“, mașina scoasă 
de dteva săptămlnl 
din reparație capitală 
se defectează foarte 
des. fiind nevoit fiă 
stau zilnic ore In șir 
In garaj pentru a o 
pune m punct. Da alt
fel. șl altor conducători 
auto de la garajul nos-

Rezolvare in

.1

lor șl aă se combată 
mentalitatea celor care 
prin comportarea lor 
meschină, de ciubu- 
cari, aduc preju- I 
diet colectivului- in i 
care lucrează. In reia- ’ 
țiilc dintre unitățile ț 
noastre trebuie să pu- I 
nem mal presus de J 
orice Intereselo gene- J 
rale I J
Gbeorghe TARAU l 
conducător auto, i
T.C.L — Oradea ’

• « • ritm
de melc. an,...... wJCT.

■j

în luna octombrie necesar șl. In cel mat de o sumă prea mare, 
dar nu pot rămlno In
diferent In fața unei 
asemenea lipse de o- 
peretlvltate.

Conducerea LCRJLL 
„Foișor* ar trebui să 
urmărească cu mal 
multă exigență modul 
In caro unii funcțio
nari din subordine ișl 
Îndeplinesc obligațiile 
do serviciu.

1&71, majorîndu-mi-se scurt timp, ită anunțe 
salariul, am solicitat in scris unitatea ta 

caro lucrez pentru- n 
ml se reține pe statul 
de salariu chiria ma
jorată. Nu cunosc din 
ce motive insă o ase- 

adresă n-a so- 
O.C.L. nici după 
de zile, astfel 
toată această

întreprinderii do con
strucții, reparații si ad
ministrație locatlvă 
„Foișor" să-mi recal
culeze chiria. In acest 
sens am depus Ia 
centrul IV al Între
prinderii respective o 
adeverință de ta 
O.C.L. „Tehno-metal*. 
al cărei salariat slnt.. 
din care reieșea noul 
meu salariu. Intre- Din aceasta cauză s-a 
prinderea de adminis
trație locatlvă nu avea 
altceva db făcut decit 
să efectueze calculul

menea
61t la
8 luni 
că pe 
perioadă ml s-a reți
nut chiria In cuantu
mul calculat anterior. Mlhal M1NC1OV

Șoseaua Mihai Bravu 
nr. 147—149, bloc D 5, 
op, 60, sector 3,
Bucureșii

ajuns la slluatla de a 
ml se reține dlntr-o 
dată majorarea »c atl- 
tea luni. Nu e vorbaI

L

Hotelul „Napoca" din Foto : Gh. VfnțilăCluj
I r. ‘

neri 'de la toate mi
nisterele — Inclusiv 
de la C.S.E.A.L.

în ciuda unor Indi
cații «1 cerințe exprese 
sie:conducerii de par
tid șl de stat de a. se 

I trece liotarlt la rațlo- 
snnllzarea1 sistemului 
informațional, la re
ducerea numărului de 
dări de seamă' ra
poarte, note explicati
ve' inutile, „circula
ția hlrtlilor" conti
nuă să macine activita
tea unor cadre de spe
cialitate care au obli
gația de a îndruma șl 
controla modul cum se 
îndeplinesc sarcinile de 
pr<xluețle,_ activitatea 
In ’ industria locală șl

blne stabilite,;, între
prinderile au dreptul 
să hotărască t singure 
cînd să între utilajele 
în reparații capitale. 
Dar procedlhd • așa, ’ <
județul îșl încarcă. ; t>t| j
propria activitate cu 
htrill' șl, în același 
timp, obligă șl pe alții 
fiă-1 urmeze exemplul. 
Nu e vorba de un caz 
izolat O parte însem
nată din sistemul de ■ 
comunicare dintre res
pectiva direcție șl con
siliul popular jude
țean se realizează prin 
blrtll. în loc să fie cele 
dinții interesate In 
simplificarea eviden
ței, în raționalizarea 
circuitului actelor și ■ 
hlrtlllor șl-să acțlone- ,nlJ; de a întocmi im 
ze practic în acest spl- • —j>- —

irit, organele Județene
— In speță comitatul 
executiv al consiliu
lui popular — compli
că uneori ele i&sela 
lucrurile.

Să vedem, în conti
nuare, ce explicații 
dau forurile centrale 

lylzate In legătură cu 
înmulțirea dărilor de 
seamă.

B5

p

i

&

jj

— Noi am Intervenit 
în repetate rlndurl 
ta Direcția centrală 
de statistică — ne ex
plică tovarășul GII. 
I.INTUȘ, dlrectonil
Direcției de Industrie 
locală din C.S.E.A.L. 
Am cerut din lfiffiă 
simplificarea actualu
lui sistem de raportaiul sistem de raporta
re dubîă o, dărilor de 
seamă. .Trebuie să 
spun, cu regret, că" In
tervențiile noastre au 
rămas, pînă acum, fă
ră .ecou.

— Am fost nevolțl 
să introducem dările 
de.seamă statistice la 
2 ale lunii următoare 
trimestrului — ne spu
ne MARIN MARIN, 
șeful serviciului dări 
de .seamă din Direcția 
centrata de statistică 
— pentru a • avea 
sl o informare ope
rativă. absolut no- : 
cesară In munca noas
tră. Totuși.Ztlntem' In

■ curs de a perfecționacurs de a per terii OM 
actualul sistem Infor
mațional. în -acest 
scop, am cerut propu-

număr exagerat de ra
poarte sl dări do 
eeamâ.

Th ansamblu! preocu
părilor pentru perfec
ționarea conducerii și 
planificării economiei 
un loc Important II o 
cupâ sistemul infor
mațional. Pe baza uael 
hotărlrl a Consiliului 
de , Miniștri, o comisie 
guvernamentală acțio
nează In prezent pen
tru elaborarea unor 
măsuri de ordin ge
neral pe economic. 
Cuj atit mal mult se 
impun asemenea ac- S| 
țiunl la nivelul orga
nelor locale-ale admi
nistrației de stat. 
Pentru că, după curn 
s-a1 văzut, o bună par
te, din cauzele care ge
nerează maratonul 
hîrțillor fel au origi
nea; In modul de lucru 
ol comitetului execu
tiv al consiliului popu
lai 'Județean cu servi
ciile șl 'Jj recț îl le din 
subordine. Nu este 
nici folositor, nici e- 
fleient ca retațlLle de 
serviciu, de îndruma
re și colaborare In
tro ; compartimentele 
de decizie șl direcția 

locală 
eă . se bazeze mai 
mult pe... hîrtll. Este 
cazul iS se analizeze 
șl aici circulația ac
telor șl hlrtlllor. șl să 
se stabilească măsuri 
care’ să pună lucrurile 
la punct.

<ta Industrie
1 se

^.„Subsemnatul Stellan 
Cimbrișor, cu domiciliul in 
orașul Boldeștl-Scăenl, 
strada Izvoare nr. 3. jude
țul Prahova, sesizez ei in 
timp ce mă aflam In bufe
tul din halta C.F.R. Bol
dești, am văzut că respon
sabilul acestuia, Gheorghe 
Păduroru, a diluat cu apă 
un litru de rom, pe care 
l-n servit apoi consumato
rilor—* Acesta riuduri slnt 
cuprinse Intr-o sesizare fă
cută de S. C.. cu cilva 
timp In urmă. In organele- 
de miliție din localitate. In 
urma cercetărilor efectua
te, n analizelor de labora
tor, s-a stabilit că gasllo- 
nanil In cauză a diluat 
băuturile șf, In consednță, 
a fost trimis in judecată.

Nu ne-am fi oprit asu
pra acestui caz — ce ne-a 
fost adus la cunoștință 
prlntr-o scrisoare semnată 
de procurorul N. Slolan, da 
la procuratura locală Plo
iești — dacă desfășurarea 
sa ulterioară n-ar fi luat o 
întorsătură ciudată. Și iată 
cum. Clnd a sesizat orga
nul de miliție. S. C. ți-a 
îndeplinit o datorie ce
tățenească. Nimeni alt
cineva. In afara propriei 
Iul conștiințe, nu l-a de
terminat să se adreseze, 
autorităților. Dar, cu’totul 
de neînțeles, el care văzuse 
fapta necinstită a gestio
narului - șl,. o șemnalaso", 
din proprie inițiativă or
ganelor in drept. In pre
toriul instanței— retractea
ză, neglnd cu seninătate 
tot ce susținuse la început. 

' Dlntr-im fapt cert, marto
rul respectiv a creat o In
certitudine soldată cu achi
tarea gestionarului. trimis 
In Judecată pentru falsifi
care de produse.

Cum se explită'acest1 joc 
dublu al mărturiei care 
îngreunează .stlareo. adevă- 
rulul și Intlrzle, fie ți vre
melnic. restabilirea ordinii 
do drept încâlcita î

— Declarațiile de mar
tori neconforme realității
— ne spunea tov. Gheorghe 
CtdlcovscliL Drocuror-sef la 
nrocuratura locală Pljlestl
— se explică, uneori, prin 
participarea acestora 
te-o anumită măsură la

2 E3 O £1 O
comiterea faptei, i
prin coruperea Iar de că
tre col interesați, prin tea
ma de răzbunare șl, de 
multe ori, prin mentalita
tea greșită că spunlnd a- 
devărul vor face un rău 
celui judecat. Cel ce fac 
declarații mincinoasa uită 
că. prin aceasta, aduc un 
mare rău societății noastre 
Întemeiată pe dreptate șl 
adevăr șl se expun la a fl 
el înșiși trimiși ln judeca
tă șl condamnați.

Unele scrisori șl sesizări

o o O 0 Q @ O O O

In-

alteori Inadvertența Intre susțlne-
de că- rlie acestor /martori. Pen-

tru a nu exista nld un 
dublu, am efectuai o cer
cetare la fața locului cu 
reaudierea martorilor în ’ 
cauză. Astfel am ajuns la 
concluzia că depozițiile lor 
nu corespund adevărului, 
că ta mijloc este o Însce
nare din partea lor. o în
cercare de răzbunare mes
chină împotriva lu! Li B. 
Cum era firesc. Instanța a 
înlăturat declarațiile mar
torilor rcsoecLIvL eocotln-

Sde delapidare boIu- 
; de către Judecătoria 
Curtea de Argeș, contabilul 

șef al ocolului silvic din 
localitate, Gh. Glrbacea, 
binevoitor, s-a hotărit să-l 
„ajuta0 pe Inculpatul Do- 
xache Donesru. fost gestio
nar la aceeași unitate. Si, 
pesta noapte, l-a „fabricat0 
un martor. „Banii (pe ■ 

■ core-i delapidase D. D. — 
n.n.) l-ara văzut Intr-o cu
tie de carton In magazia 
pa care o avea In primiră 
Inculpatul" — declară mar-

la apărare șl justiția noas
tră asigură exercitarea sa 
deplină. în același timp, 
legea sancționează pe cel 
care Încearcă să-și organi
zeze cu rea credință apă
rarea In fața Instanței. Așa 
ea fare că pe rolul jude
cătoriei Curtea do Argeș 
figurează acum un alt do
sar (nr. 358/11372) in cura 
sint Inculpați Glrbacea 
Gheorghe șl Donescu Do- 
xache, de astă dată pentru 
instigare lu mărturie min
cinoasă. Cit privește cel doi 
martori, ei nu (ost absolviți 
de răspunderea penală, 
pentru că ?l-au retras măr
turia mincinoasă Înainte ca 
Instanța să fi soluționat 
procesul respectiv. Cum 
rămlne Insă cu răspunde
rea morală In fața propriei 
lor conștiințe. In fața so- 
ciatațll ?

— in situația In care 
s-nr pronunța o holărire 
judecătorească pe baza u- 
nor mărturii mincinoase — 
na relata Iov. Silvestru 
Viriosu, președinte de sec
ție la Tribunalul munici
piului București — s-ar 
putea crea Impresia că ju
decata nr £’ strimbă. Lu
cru total neadevărul. De 
aceea, Împotriva martori
lor mincinoși trebuie să se 
acționeze nu numai prin 
aplicarea dispozițiilor legii 
noastre penale, care sanc
ționează aspru pe cel ce 
declară mincinos sau Insti
gă In mărturie mincinoasă, 
ci șl prin crearea unei o- 
plnli de masă, prin întă
rirea activității educative 
In rindul cetățenilor, prin 
ridicarea nivelului lor de 
conștiință. Cedrul politic și 
juridic existent Io no! este 
propice desfățurarU unei 
vaste munci de educație 
in chiar pretoriul Instanței 
șl In afara lut Rămlno nu
mai ca cel cărora le In
cumbă asemenea obllHatle — 
organe de urmărire pena
ta, Instanțe, avocnțl etc. — 
să manifeste întotdeauna 
grijă și atenție In soluțio
narea cauzelor, să facă să 
triumfe adevărul șl drepta
tea, atribute inalienabile ala 
justiției noastre socialiste.
Alexandru BOGHIU. 
Gheorghe P1RVAN

I,

iese

sosite ln ultimul timp 
redacție aduc in discuție și 
alte aspecte. „în anumite 
Jmnrciurari — ne scrie tov. 
Constantin Crișu, Judecător 
la judecătoria Curtea de 
Argeș — martorii declară 
mincinos sub Influența. In
vidiei. dorinței de răzbu
nare, sentimentelor- de ură 
sau afecțiune față de una 
din părți. Do curind. am 
avut de soluționatitla In
stanța noastră următorul 
caz: Un cetățean. L B„ a 
fost trimis In Judecată fiind 
Învinuit de furt calificat 
din avutul pcrsonaL în
treaga acuzare se sprijinea 
pe declarațiile a patru
martori (Constantin Bran
și Vasile Mormonea, din 
Slănești-Argeș țl Aurelia șl 
Ion Cocoșam din comuna 
Corbi- Argeț). care susți
neau sus șl tare că , au vă
zut obiectul furtului — o 
Putină de stejar de circa

50 litri — In magazia Iul 
I B. în cursul judecății, 
instanța a constatat unele

du-le ca mincinoase. sl l-a 
achitat pc I.B., consldorln- 
du-1- nevinovat Iată cum, 
întemelndu-ne jpe declara-

P.e urmele 

unor scrisori

țlile unor p-sraoane minci
noase, puteam ajunge ta o 
gravă eroare Judlrtară. Căci 
ce ■ poale II mai grav decit 
să condamni un nevinovat 
sau 8.5 achiți un vinovat, să 
tnlocu Iești dreptatea cu acte 
de nedreptate socială?".

nu poate fi 
de răspundere nici

Firește, 
absolvit de 
cel ce instigă î» mărturie 
mincinoasă. Intr-un proces

I

g

torul Ion Leu In 
stanței. In luna 
a.c. Aceiași lucru 
ctarat șl martorul 
rea. Cu ajutorai 
țlllor acestora.

ta ța In- 
lanuarie 
l-a de- 

Ion Flo- 
depozl- 

inculpatul 
spera că vn reuși să iscnpe 
do pedeapsă. Judecătorii, 
pe bună dreptate, nu s-au 
mulțumit cu simplele lor 
afirmații, ti au tăcut In- ‘ 
yestigaț.11 suplimentare. De
clarațiile martorilor In 
cauză n-au rezistat acestor 
verificări șl el au fost puși 
in situația de a-și recu
noaște minciuna. „Am 
mințit In fața organelor da 
miliție ®l a Instanței, pen
tru câ am fost rugat șl 
învățat de contabilul șef 
al ocolului silvic, Gh. Glr
bacea" — mărturisea In 
Instanță, pe 10 februarie. 
Ion Leu. Celălalt martor 
retractează șl el, erăUnd 
că nu știe. nimic despre 
Rima de bani respectivă, 
dar că a declarat mlnclnoa 
la rugămintea Inculpatului. 

Legea garantează dreptul
Ut'
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Răspuns concret și mobilizator LA UZINA DE PRELUCRARE A MASELOR

PLASTICE DIN IAȘI

la inițiativa inițial

Uzina chimică din Borzești

FICII SUPLIMENTARE

MASURI OPERATIVE PENTRU CA

au îndeplinit planul semestrial

cu 18 zile mai devreme

din Sinaia

CANTITATE,

(Urmare din pag. I)

■W, sOMU/t? 1972

SPOR DE

producție globală 
iră de 1,38 miliar

de ! 
comună, 
vine.

Nlsîor ȚUICU 
corespondeniul „Șcînleii

tehnice fl organizatorice con
crete. Ce ne puteți spune des
pre fruudamentarea acestora, 
despre modul In cerc ele reflectă 
sursele principale ale reducerii 
mai accentuate a colturilor de 
producție T

țuirca acemcl 
majora a 
etapa ac- 

deplnde In 
venitului na- 

bazeze po

IreprinderL deoarece 
1573, constituie eia- 
indeplinlrea șl de- 

_e reducere a eostu- 
prodncțle .șl, în principal, 

talclllor materiale In în-

— Cela mrtl multe coleetlve de În
treprinderi au elaborat măsuri ,tch- 
nleo-organlzatorice temeinice, prin 
aplicarea cărora si se asigure re
ducerea cheltuielilor la 1 &M lei pro
ducție marii. Altele insă nu au de
pășit tendința de superficiali tata in 
acest domeniu. Ce eficientă poate a- 
vea aplicarea unor măsuri de ordin 
general, do genul acosta : ..reduce
rea cheltuielilor generate ale secui
lor si întreprinderii. prin gospodări
rea judicioasa a mijloacelor de trans
port. gospodărirea energiei electrice 
Si termice, reducerea cheltuielilor cu 
întreținerea ®1 funcționarea utilaje
lor" (măsuri prevăzute la Combina
tul de industrializare a lemnului c'.l.i 
Sibiu) 7 Sau ce rezultate buno se pot

obține atunci cînd nld o măsurii, 
propusă spre aplicare, nu ore o iun- 
damentarc’valorică (la Fabrica da 
geamuri din Buzău. Intrenrinrlerea 
do produși; ceramice dlh Sătuc, la 

, Fabrica 
de alta

rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini această majorare esto do 
7,6 ici.

Jenei de la aceeași Instala- (Ie. ,S-au 
țle, ceea ce va duce la ob- de. măsuri 
ținerea unu! spor de încă răspunderi 
2 000 tone trlcJoretllenă pe 
an. Lucrări asemănătoare 
s-au făcut șl la Instalațiile 
pentru producerea aridului 
monorlor-acetlc, erblcldu- 
Iul 2.4 D, perclorvlnllulu! gri 
Ja electroliza cu diagramă. 
Pe baza unei propuneri 
a Inginerului Gheorghe 
■Bursuc, șeful secției elec
troliză, In această secție, 
prin reainplasnrea utilaje
lor șl nxmtarea unei noi 
Unii da fabricație, se pro-

— Unii factori da răspundere 
din tnireprir.dari, centrale fi 
ministere susțin că ar fi prema
tur să fie „Judecați" prin prisma 
rezultatelor din primul trimes
tru. ,J>& vină 31 decembrie ți 
atunci vom sta de vorbi” — 
zic el. Cum pot fi apreciate 
asemenea puncte de vedere ?

roase peste prevederile de 
plan ale acestui an

® 0 producție in 4 ani cit in 5!

tul unulul 1075 sa va ajun
ge ;.t se realizeze un ;<> >r 
de producție do 63 739 lei 
pe mp suprafață producti
vă, față de realizările pri
mului nn al cincinalului, 
iar productivitatea muncii 
va spori ou 25 la sută fată 
de rezuîlatrie obținute In 
anul 1070.

Do mare utilitate pentru 
atingerea acestor sporuri 
de producție este acțiunea 
privind calificarea șl ridi
carea calificării muncitori
lor, caro ise desfășoară sub

Întocmit planuri 
operative, cu 
concrete, care 

prevăd ca, pinfi în onul 
1973, toate instalațiile Bă fie 
modernizate, Iar spațiile da 
producție să fie încărcate 
in mod rațional, piuă la ul
timul m.p. Aceasta va da 
posibilitatea să se obțină 
un spor de producție In 
valoare de circa 80 milioane 
Jel, din care 20 milioane 
lei pipă la sflrșltul acestui 
an. Realizările ,.la zl“ con
firmă că. chimișiil din a- 
ceaslă uzină au posibilitatea 
să-șl, depășească chiar nn- 
gajarr.enlul. luat- Pentru că, 
dc ia începutul anului și 
plita acum, ei nu realizat 
peste pion o producție su
plimentară In valoare do 10 
milioane iei.

SIBIU (corii.sppitdqiiliij.
Mcolac llrujan). — Un .nou si • re- 
trurcablț ■succes al I taratei lor ‘.nte- 
țalurgfcil din Copșa Mică : înde
plinirea cu 18 zile aia! devreme a 
planului fiemestrial la producția 
globală si marfă. Apreciabilul avans 
lua; de acest harnic colectiv, dis
tins eu Steagul roșu și Diploma do 
unitate fruntașă pe ramură In în
trecerea oorioBsta pe 1971. creea
ză condițiile ca pînă la sOrsitul lu
nii Iunie să ce realizeze eunllnien- 
tar produse metalurgice si chimico 
în valoare de M milioane Iei. cu 
2 milioane lei mai- mult dacii an
gajamentul asumat pentru primele 
6 luni alo anului. Slut multe fapte 
deosebit de revelatoare neutru 
dlrzania sl hotMrea cu care a-a 
muncit : realizarea întregului spor 
nl producție! p® seama creșterii 
productivității muncii (cu 14.7 la 
sută), depășirea narclnilor de ex
port cu 8 la sută, livrarea in devajw 
a comenzilor către beneficiarii In
terni sl altele.

La acest rodnic bilanț o impor
tantă contribuție au aduus-o mur- 
dtoril, inginerii si tehnicienii sec-

— Reducerea costurilor dc 
producție depinde de aplica
rea unor programe de măsuri

— Defalearea corectă, judicioasă, 
echilibrată, pe luni șl trimestre, * 
planurilor anuale de costuri este de
terminantă pentru îndeplinirea e- 
xemplnră a sarcinilor stabilite In a- 
cest domeniu. In unde Întreprin
deri, aa încearcă însă să se acredi
teze ideca că sarcina anuală de re
ducere a prețului de cost ar putea 
fi înfăptuita, prlntr-un unic șl mare 
efort, în trimestrul IV. De pildă, la 
Gropul industrial de chimie din 
lUmnlcu-Vllcea s-a prevăzut ca — 
In comparație cu nivelul planificat aj 
cheltuielilor la 1CT0 la! produrtte 
marfă pe întregul an — în primul 
trimestru să sa Înregistreze o depă
șire do 35,8 lai. în trimestrul II — 
do 13 lei. urmlnd ca abia din tri
mestrul III să asistăm la o reduce
re a acestora do 8,0 lei, tar In ul
timul trimestru — de 31.2 1st. 
Conducerea acestui grup industrial 
nu a ținut seama de Învățămintele 
din anul trecut cînd. în primele trei 
trimestre, a planificat o depășire a 
cheltuielilor la 1 OCfl Iei producție 
marfă, lăsînd „greul" preocupărilor 
in trimestrul IV. Rezultatul ? în a- 
ceasta maro unitate a Industriei chi
mice s-ou cheiCuIt in plus 32 mili
oane lei. O situație similară s-a 
constatat șl la Fabrica de postav din 
Bacău, la Combinatei da industria
lizare a lemnului din Sibiu șl din 
alte unități economice.

• ' ■ 'S'b' ‘iwwh ■
llitoc furnal.-,acid;sulfuric, oslomc- . 
rare II, cuptoare.- printre care : Ga-' 
vrllă Mfirglnoanu. Octavian David. 
Petru Loghln. Ioan GIrlea. Con
stantin Clobanu. Ina. Constantin 
Tătara și alții.

sau a unor studii șl cerce
tări întreprinse dc secțiile 
productive șl de, serviciile 
do specialitate.

La secția de triclorclUc- 
nfl, bunăoară. Inginerii Va
lentin Anastaslu șl io.ilE 
Boblțan, împreună cu maiș
trii Nlcolae Brătennu șl lori 
Mureșan au ajuns la con
cluzia, in urma unor studii, 
că numai prin montarea, In 
cadrul ăsaiulașl spațiu, a 
unul aparat de sajxmlflta- 
re șl a unei coloane de rec
tificare producția poale 
spori cu 3 000 tone pe an. j<iu' wiukuhv, p-«- 
Zilele acestea s-a terminat duc in plus drea 3 C®0 tone 
montarea utilajelor respac- de hlpoctarit de sodiu, 
tlve. realizate tn atelierele' Zilnic, la comitelui de 
uzine!, șl instalația produce partid, in conducerile gecți-. 
acum conform prevederilor. li or șl uzinei vin bam'șnl cu 
In prezent, tot colectivul de no! propuneri de folosire' 

de fabricație, (tare nm umlnllt execută Intensivă a fiecărui m.p. de

de bere din Timișoara) 7 Pe 
parte, in unele întreprinderi 

Industriale' măsurile prevăzute în 
planuri țintesc, eu precădere, latu
rile cantltailve ale BClivltățlI eeono- 
mlce șl mal puțin cele calltatlv-fl- 
nanclare (prețul de cost, rentabili
tatea ș.a>). lor intr-o soonîă de uni
tăți Industriale, planurile dc măsuri 
asigură (cel puțin, pe htrlle) realiza
rea doar a unei părți din economiile 
necesari; pentru încadrarea lor în 
sarcinile de reducere a costurilor de 
producție planificate în annl în 
curs. Este; cazul Uzinei textile dla 
Arad unde, după ea s-au Identifi
cat posibilități pentru obținerea 
doar a 10 la sută din economiile 
prevăzute, j factorii da răspundere 
„au depus armele", nit uzinei ...Kiec- 
troputepo" i din Craiova, fabricii de 
postav „Proletarul" din Bacău, in-

La Fabrica de confecții 
din Craiova, Încă de la 
afirșltul anului trecut, s-a 
început un studiu pentru 
reorganizarea, profilarea șl 
specializarea producției :.l, 
Îndeosebi,, folosirea mal ’efi
cientă a spațiilor do produc
ția. In adoptarea masurilor 
în acest domeniu s-a mers 
pe soluții dt se poate do 
economice, cum ar fl : re
adaptări ale mobilierului 
Industrial existent ia nolio

La Uzina de mecanică flrtă 
din Sinaia realizarea cincinalu
lui înainte de termen a devenit 
un obiectiv realist al, activității 
productive, fundamentat pe o 
serie de măsuri de organizare 
științifică a producției șl a 
muncii. în acest context, folo
sirea mal bună a spațiilor uzi
nale, a tuturor capacităților de 
producție, ridicarea productivi
tății mar.eii ocupă un loc cen
tral. Concludem, in acest'sens, 
osie faptul că In ultimii cinci 
ard producția pe metru păirnt 
ti crescut de peste două orL 
Frâcllfldnd în continuare alte 
rezerva do croșlero a producției, 
colectivul uzinei va realiza la 
sfirșltul cincinalului o producție 
anuală de MfflăOT pompe — do 
trei ori mai multe față de anul 
1070 — diversificate In 45 do ti
puri, produse cu performanțe 
tehnice ridicate. Redăm în fo
tografiile noastre două probe 

practice ale preocupărilor ftă- 
rultoaro șl rodnice do folosire 
judicioasă a tuturor capacităților 
do producție In vederea asigu
rării unor Însemnate sporuri de 
producție. Secvențele slnt' sur
prinse In sectoare de monlaj ale 
modemelor pompe do Injecție 
construite la uzina din Sinaia.'

tre unitățile din cadrul 
centralei, iar majoritatea 
lucrărilor suplimentaro au 
fost; realizate din fonduri 
de mică mecanizare.

— Toate acestea — rin 
spunoa inginerul Constan
tin l’opESCu, directorul fa
bricii — dau posibilitatea 
să se realizeze In. anii ur
mători o j. 
suplimentară_ ___  ____
de lei, ceea ce Înseamnă că 
planul do producție al cin- 

cerlnțe, procurarea unor dualului va fi Îndeplinit in 
ulliaje prin redistribuire în- numai 4 ani Pină la sflrși-

© 150 SORTIMENTE NOI • PRODUCTIVITATEA 
MUNCII A CRESCUT ÎN PLUS CU 3 LA SUTĂ © 0 
„LUPTĂ" STRINSÂ PENTRU 3 MILIOANE LEI BENE-

Gheorqîic BALTA 
corespondentei „Scintei?

i
deviza : „Flecare mun
citor să cunoască cel puțin 
cinci operații". Aproape 
2 5M de muncitori au trecut 
cu bine cursurile do califi
care șl ridicare a calificării. 

[Concomitent cu realizarea 
unu! nsemancă spor de pro
ducție ac va obține, pesie 
prevederi un plus de bene
fici! In valoare de 90 mi
lioane lei. ‘ ' r.i-.țrflvrX''.

IAȘI (corespondentul „Scîn- 
te!l“. M. Coreacl). Chlmlstli U- 
zlnel de prelucrare a maselor 
plastice din Iași, angajați in în
trecerea social Istă, ce se des
fășoară kt cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, obțin zi 
de zi Eucccsa tot mal mari in 
producție, reălizîndii-și allt 
sarcinile de plan, cit șl angaja
mentele asumate. Ca urmare 
a creșterii productivității mun
cii cu 3 la sută față de preve
deri. printr-o foloslro mai ju
dicioasă a mașinilor șl a timpu
lui do lucru, s-a înregistrat de 
la începutul anului șl pitei în 
prezent un spor de producție 
In vaioahî de 10 417 000 lei, ceea 
ce reprezintă o depășire de 2.5 
milioana lol a angajamen
tului inițial. Merită de subliniat 
și faptul că In aceasta nerioadă 
o-au introdus *ln; fabricație nu

meroase sortimente noi. prin
tre care șl, repere pentru auto
turismul „Daata-1 3W. în acest 
fel, s-a ajuns 1a peste IM de 
sortimente de prelucrate din 
mase plastice, față de 120. In 
onul trecut.

Chfmlștll Ieșeni șl-au (supli
mentat Insă angajamentele a- 
nuale. El vor să realizeze o 
producțlo peste pîan in valoare 
de 22 milioane lei. depășire 
care se va concretiza în 700 
tone de granule electrotehnice 
din PVC, It® tone țevi din 
PVC, 80 tone plăci ondulate din 
PVC, IM tone folii șl pungi din 
polietilenă și 30 tone seel sub
țiri din poltaUlenă. In dome
niul rentabilității, lupta chl- 
mlștaor inșenl «o desfășoară 
penlru realizarea a cel puțin 
trei milioane lei beneficii peste 
plan.

Panoul 228—227, blocul 82. Aici, 
la 3 kilometri ■ do la Intrarea In 
subteran, se află unul din abatajele 
model ale exploatării miniere Leșu 
Ursului din cadrul Combinatului 
minier Suceava. Este locul de mun
că al brigăzii condusa de comunis
tul Petra Morarii. în bilanțul rea
lizărilor pe luna mal, aportul celor 
19 ortaci din această brigadă este 
dat. de cele 3 OM tone minereuri 
neferoasa extrase pesta prevederile 
de pian. în primele 5 luni ale anului 
1972 — sxs spunea la sediul exploa
tării Inginerul Dumitra Nedelca — 
brigada .lui Moraru Inreglslrenză un 
Indice mediu de realizare a normei 
de 145 la sulă fi un randament me
diu de Tfi tone po poet.

— Cum explicați succesele obți
nute’ dc brigada condusă de Petra 
Moraru ? întrebarea am odresat-o 
tehnicianului Dlmltrio Coca, șeful 
sectorului 3 producție.

— Exploatarea minereului in a- 
bataje cameră cu felii nseondâitoi' 
rambilerea mixtă in vatră ,și prin 
Jopătare, Încărcarea șl tranșporlul 
mecanic earaclertetiel generale 
pantro toile fronlurile do lucru, ne 
răspunde Interlocutorul. Ortacii Jui 
Moraru sa detașează pînă acum de 
realizările celorlalte brigăzi dato
rita unei discipline ferme, folosirii 
intensiva a țlmpului de lucru, Înal
tului grad’de 'tndemfofflre în. efncr 
tuareaalțițșrlȘritoî’; respectării cu 
sirlcLeta a normelor de tehnica 
securității muncii. . ,

Despre toate acestea aveam M

La Uzina mecanică

Inițiativa construelorilor 
de mașini din Sinaia a găsit 
teren fertil de aplicare șl la 
Uzina chimică <fjn Borzești. 
Speclnllșlll do aici au ob
servat că. In flecare secție. 
Jn flecare atelier exista 
încă spații nefoloslte sau 
folosite necore.spunzător. De 
aceea, la îndemnul organl- 

, zațlel de partid, în uzină 
a început o adevărată cam
panie pentru descoparlroa 
acestor spații șl utilizarea 
lor dt mal eficientă.

— Acțiunea se desfășoară 
pe două fronturi — ne spu
nea inginerul Gabriel Bon
doc, directorul uzinei. Pe 
de o parte, prin moderni
zarea princlpâlelor utilaje. 
Iar pe de alta, prin îmbună
tățirea tehnologiilor șl re- 
copturllor
Toiul sc realizează cu forțe lucrări de Imbunălăjlre a spațiu, de creștere a pro-*' 
proprii, pe baza autodolării fazei de clorurare a aceti- ducțlcl pe fiecare' iiut^d-, ■

*, ■■ ' . .' ' i
Fabrica de confecții din Craiova:

Metalurgiștii din Copșa Mică

treprlnderll „Victoria" din Timi
șoara ș.a.

— CI! de realiste fi moblltra- 
toare tint normele de reducere 
a consumurilor specifice In 
întreprinderile analizate ?

— în acest domeniu, situația nu 
este de natură să producă satisfac
ție. Persistă, lipsa de conlucrare In
tre compartimentele do concepție 
tehnică șl cele economice în vedere* 
micșorării consumurilor specifice, 
La uzina „EJectroputera" din Cra
iova, bunăoară. în acest an. te 18 
sortimente normele da consum stat 
mal mari ca cele, dta 1071 ; aceeași 
fitarc de lucruri se menține sl In 

’ Grupul industrial de chimie din Fim. 
VHcca —unde unele norme de can
sum planificate In acest an s!n‘. 
mult majorate ta comparație cu anul 
trecut. Ncîncadrarca In cele mal 
siriiise consumuri speciflce de mate
rii prime șl materiale se datorează, 
apel, folosirii unor tehnologii defec
tuoase, nealinierii parametrilor pro
iectați |a unele capacități de produc
ție. Amintesc aici numai de între- 
prlndorea de produse ceramice dta 
lași, do cea similară de la Sătuc 
(Buzău), In care o seria de utilaje 
principale funcționează mult sub ca- 
paritatea proiectată sau deloc.

Faptele arată că este stringent 
necesari o concentrare de forțe șl o 
preocupare energică, de zi cu zl. pen
tru valorificarea marilor rezerve 
existente 'în Inii 
anul 1972, ca șl 
pe-cheie penirn _ 
pășirea sarcinii dc 
rllor de 
a • chelite HHL. . __ 
iregul cincinal. înfăpți 
sarcini fundamentale, 
economiei noastre în 
tualfi — de care 
maro măsură creșterea 
tional — trebuie eă m _________
o largă mișcare de masă In toate În
treprinderile, pe dezvoltarea puter
nică a Inițiativei șl spiritului gospo
dăresc al tuturor munci'.ori tor. Ingi
nerilor și tehnicienilor. în marea în
trecere socialistă în înthnplnarea 
Conferinței Naționale a partidului și 
a celei da-a XXV-o aniversări a re
publicii.

ne convingem la fața locului In 
timpul schlmbylui I. în abataj se 
muncește Încordat, cu spor. Flecara 
miner știe precis ce are de făcut. 
Sa fac pregătiri minuțioase pentru 
o nouă pușcare. Petra Moraru do
rește «fl ne aducă la cunoștință o 
hoiărire importanta, ne spunea to
varășul Miha! Gălna-u. secretarul 
comitetului de p.i—,‘d po exploatat;. 
Despre ce hotar!re era vorba am 
aflat Imediat după sosirea în aba
taj chiar do la destoinicul sef de 
brigadă :

— In cinstea Conferinței Națio
nale a P.C.IL șl a 'celei <fc-a 
XXV-a aniversări ă republicii, bri
gada noaalră ae angajează aă reali
zeze planul , anual cu M de zile mai 
devreme. Privirile celor 7 mineri 

încrucișează trădlnd o voință 
-rta. Careva dintre ci Infar- 
. ' . ; j .
Ne mal rămlne un irlmostru. 
In ce! de’-al 4-loa Lrlmcgțru, 

concretizează Idem șeful brigăzii, 
vom extrage 10 OM tone minereuri 
neferoase peste prevederile pla
nului. Am-chibzuit temeinic asupra 
posibilităților de care disminem j ®I 
sJntem siguri că, reallztad în flecare 
Iurta un Indice al norme! de 1M! la 
sulă, ne vom onora cuvlntul dat 
Aceasta va da posibili laica colfec- 
ilvuluj notiru de muncă efl-șl in- 
dăpllneascfL-ta petaipecEvă' planul s- 
cincinal in calrtnulteț tinL ’ ,

Gheorgtie PARASCAN 
corespondentul „Scînteii' 1
 f

'it'joipncfeni^fiea&ielilo^ 
matirw/e de producție, 
înprddușul' g/obcd; 

= r industrial \' f--
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Autor consacrat unei 
’„lucrări organice..,, otudlul 
unei sortetațl ihtresi", 

- poet de eleganță formală, 
in a cărui structură sins 
detectabile efluvii neocla
sica și parnasiene, proza
tor „de Idei", Istoric al 
permanenței romănesti pe 
aceste tărimuri șl umo
rist jovial, cu Inflexi
uni „pitorești", Duiliu 
Zamfiroscu — scriitor de 
la a cărei moarte ®-au îm
plinit In aceste'zile 50 
de ani — s-a înscris ‘ in 
conștiința posterității ca o 
personalitate complexă >șl 
contradictorie, cu merite 
reale In Istoria literaturii 
noastre. Cu o constituție 
caracterologică dificilă șl 
un comportament 
dual de care sc ....
pllnge el însuși 
eiteodată. glacial 
și de o dMnclie 
afectată în exte
rior. afectuos și 
spontan în forul 
lui lăuntric, scrii
torul nu a intra
nt t «u fragi lie a- 
fectlve ale con
temporanilor. im
presiile nefavora
bile ale multora 
dintre cl. fiind a- 
pol prioritar acre
ditate de critica 
interbelică. Abia 
după eliberare au 
fast proiectate a- 
nupra autorului 
Istorici Comăneș- 
tenllor fasciculele 
analitice apte ®ă-l 
pună In lumină 
coordonatele psl- 
hotoglcu reale șl 
sa exploreze inte
gral relieful Ine
gal al operei salo.

Născut la 30 oc
tombrie 1853 la 
PUHneșll (Plăgi- ....
aeștl), lingă RJmnlcu- 
Sărat, Duiliu ■ Zamfircscu 
lșl va petrece copilăria la 
Focșani, unde .va urma 
cursurile țcoili primare șl 
ale glmnazluluL continuate 
apoi la București, prin stu
dii liceale șl juridice. După 
Gtagli efemere eu procuror 
supleant de ocol la Illrșova 
și TirgovLște, nededat cu 
atmosfera' sufocanta de 
delațiuni șl Intrigi. tlnSrul 
magistrat se stabilește In 
1882 1a București, ee anga
jează în redacția ziarului 
„România liberă", ducind 
timp de dțlva ani o viă- 
ță do privațiuni. În
curajat de Macedonskl 
pentru poemul „Levante. 
șl Katavryia" (publicat in 
„Literatorul”), primit a- 
jx>l In saloanele casei din 
strada Mercur nr. 4, unde 
ponHflca Malorescu. aspi
rantul la glorie literară și 
fjoclaJâ Impresionează nrin 
prestanța fizică și subti
litatea comentariilor litera
re de Ia „Junimea". Un 
Rastlgnac la prima vedere, 
el iși vădește totuși In ru
brica „De laș Palabras". ne 
care o semna cu exoticul 
pseudonim Don PadlL ln-

clslritatca observației t» se
riale și un nntlmonarhlsrh ’,r 
fervent/ ■ ■

Remarcat de T. Malo- 
re®cu șl P. Carp, scrii’.O- 
torul. care publicMc vo
lumele Fără titlu (lUfiS), 
în fața vieții (1BW) — ro
man lntlmpinat nefavorabil 
de Gherea — Novele (16®J) 
șl ‘intrase in cornul di
plomatic. este trimis la 
legația română din Roma. 
Aici, printre colonade, tem
ple șl palate domină ta de 
masivitatea aeriană a bari- 
JltiiSf. Petra, cel de-al trei
lea secretar de legație va 
scrie poezii ce șlau Ia

’ râs pin Ele intre „inspirația 
hi! Horațlu .(șl mal ales a 
elegiacilor latini : Catul, •

Dunării. Primit In- 1G08 in ’ 
Academie, ’, eL nwtcște; ; in' ' 
1G/29 nia! 1GDD . vestitul 
discurs ‘Poporanismul! în 
literatură, in urma cărata 
va fi ostracizat de aproape 
toate mediile scriltorfceșU. 
,După"’războL. (față de, car» 
a avut o atitudine. -.oetQA, 
motivată de starea dc ne- 
pregăUr© a țării), Duiliu 
Zamflrescu cunoaște o as
censiune politică rapidă. 
Conduce ziarul „îndrepta
rea"' (Ih coloanele căruia se 
condamnă cu vehemență 
eingeroasa represiune din 13 
Decembrie 1018), ajunge 
ministru de externe ți .

. președinte. al Camerei, 
gusttod finalmente ’amără- ! 
clunea eșecului In n-

po caro l-o recunoștea, în 
1933, -Ș. Goculescu il’ de- 1 
iortiilna totodată la un ci>nT: 
trol destul de^sever asu
pra propriului' proces do 
creație. Autorul Vlețîî la 
țară milita pentru crearea.

. „de oameni, vii în , litera-
■ tură; dacă’ &e poale români 
voinici șl cinstiți, dacă,, nu; 
vițloș! sau ’ sceptici, dar 
vii, cu voință și mușchi". 
Aspirația șl-a tradus-o In 
practici In bună . parte 

"'prin volumele":' Novele J 
(1839), Furfanțo, Trei nu
vele (1011), O muză (1922); 
dar mal ales in componen
tele Istoriei Comăheslenl-. 
lor ; Viața te fora (18B8),

literatura semănătoristA. 
din dragoste «pentru fra
tele țăran.» pentru „ba
dea"»/; agita iluzorii' palln- 
tlve preconlzind •. tnfrațlron 
dintre clase șî apropiind 
insuficient de buzele „ăr- 

..8e“. ale săteanului „paha
rul de aur cu băutura far- 
mecăloa re de1 î nil nerirc a 
sfintei culturi", D. Zamfi- 
rescu da expresie unul 
protest energic contra u- 
nel realități, tragice.

' După Imortalizarea 
umfiilul brutal al. parve- '

l! I
i

I

■J

Tunase Scatiu. (1907), In 
război (1002), Îndreptărirăzboi

cu

50 de ani de la moartea 
scriitorului

irea tri-ț 
al. parve- ■ 

nlUsmului , burghez, vina 
realistă b serlltorulul se 
subțiază.’ In război șl în
dreptări ‘propun o Îndoiel
nici regenerare prin stngc 
a unei rase boierești obo- 

rite, tar Arma

ffl®re»fă

privațiuni. În
de MacedonsM 

poemul „Levante

Tibul, Propsrțlu) și muza 
palidă a lui Leopardi, între 
optimismul antic șl pesl- 
mlsmul modern". (Ion Pil
lai). Un echilibru senin, 
specific clasicismului me
diteranean, tincturat de 
aluzii mitoîogice, ®e expri
mă In versuri do o irepro
șabilă perfecție formală, dar 
reci, nestrăbătute de alte 
sentimente deci t cel de noș- 
talgSc după frumosul veș
nic și cel de tristețe provo
cată de scurgerea impla
cabilă a timpului, Dacă 
volumele de versuri publi
cate de
Alto 
pĂginc, Poezii nouă, Pe 
Marea Neagră n-au reușit 

. să Impună un puternic șl 
original temperament liric, 
proza elaborată in fertila 
etapă romană va face din 
autorul ei un creator da 
Incontestabilă importanță 
in istoria romanului ro
manesc.

Scriitorul se întoarce 
ta 1£M>3 in țară "pentru a 

. deveni secretar general in 
Ministerul de Externe, a- 
pol reprezentant cu grad 
do ministru plenipotențiar 
ta Comisia curopea&ă a

provo-
Impla-

D. Znmflrescu : 
orizonturi, . Imnuri

ceaslă Ipostază polltlcla- 
nlstfi. După moartea Iul 
la Agapla (3 iunie 1922), 
ziarele comentează cu vizi
bilă răceală evenimentul ; 
la Contimporanul, B. Fun- 
dolanu constata malițios șl 
nedrept că ; „dispare, din
tre noi, un distins fost pre
ședinte al camerei". Afir
mație ce va primi' replica 
promptă o lui Camil Pe
trescu : „Do fapt a murit
— cu toate cusururile lui
— unul din cei patru-cinci 
prozatori mari pe care i-a 
avut literatura romtacas- 
că" („Ultimul Loscarld"). 
Elogiu perfect îndreptățit.

Diplomatul caro frecven
tase saloane literare Ilus
tre șl cunoscuse pe mal 
toți „bonzii literaturii șl 
artelor", printre care Bru- 
neUăre, Gauderax, ‘ Pierre 
LotU, . studiase pe Tolstoi 
(monografle), Dostoevski,
Turghentev și Gorki, ’ ci- ’ 
tise pe Flaubert șl Sten
dhal (manlfestlnd reticen
țe), pa ‘ Dickens, Bourget, 
Bret Harte, Edgar Poe, Fo- 
gazzaro, poseda un registru 
do lecturi moderne mal 
amplu declt 
tempera ni

1

al unor con-
„Lu eld! lalea"

(l£®fl). Anna (Ceea ce nu 
se poale) (1911). Inegale ca 
valoare, nuvelele șl roma
nele sale ■ alcătuiesc un 
vast caleidoscop al medii
lor. văzut de un moralist 
never ce-ș! lntlr/Je privirea 
asupra tuturor categoriilor 
sociale. D. ZamRresra vedea 
menirea artei In a „înfă
țișa iluzia cea mai Inten
sivă a realității", idenUfl- 
clnj In viață sursele do 
inspirație ale creatorului : 
„Peste tot unde e viață, 
unde slut mișcări sufle
tești, romanul o gata". A- 
lunci ciad a căutat auten
ticele „mișcări sufletești", 
prozatorul a reușit adevă
rate performanțe. Viața la 
țară, unde — anticiplndu-1 
pe Rebreanu — prezenta 
țăranii in ,.mase colective" 
și Ttaa.se Scatiu sini e.’lrți 
care, murprlnzînd procesul 
„căderii neamurilor și ai 
ridicării noroadelor- (G. 
Ibră&eanu); ilustrează cu 
considerabilă forță artistici 
drama salului romftnasc 
mlrjH. de sărăcie și alcoo
lism, supus abuzurilor pri
marilor șl arendașilor, sft-s 
vinile cu complicitatea de 
clasă a Justiției. In timp, ce

(compoziție aca- 
cemlzanlă) de
vine cronica eșe
cului aceste! 'ulti
me tentative. Cu 
aceste. j romane 
fresca socială ro- 
ntaneascil era ■ iii 
linii mari termi
nata. Prozatorul 
pslhologîst din 
Lydfia (1011) șl 
cronicarul șaint- 
oimottlan din me
moriile' «.‘crete 
vor fl doar ele
mente adiționale 
ale unei efigii 
deja conturate In 1 
trăsăturile' el de
finitorii lor a- 
ceustA efigie, ilu
minata In trecut 
de entuziasmul 
aprecierilor iul 
Camil Petrescu,; 
Jși găsește a«ăzl 
o Justa prețuire 
prin numeroasele 
reeditări și studii 
dcidicate autoru
lui . Comăneșteni- 
lor.

Exegeza contemporană, 
ferită de riscurile subiec-, 
tivismuJuL propune citi
torilor profilul unui ccriltor 
în a cărei conștiință este-' 
Ucă triumfă soliditatea ob- 
eervațlel sociologice asu
pra teoretizărilor eocial- 
poliflce conservatoare. 
Chior dacă prozatorul co
chetase în „Viața la țară" 
cu ideen unei posibile ; ar
monii sociale intre boieri
mea „de. neam" șl țărăni
me, eșafodajul său ideolo
gic era contrazis de reali
tăți. Unul dintre multiple
le lui merite este șl ce! de 
a fi sesizat semnificațiile 
acestei contradicții,' tră- 
glnd In plan artistic învă
țămintele necesare. Păș
iri nd proporțiile In apre
ciere. Dulîlu Zamfirescu 
reeditează eub cerul miori
tic experiența lui Bulaac : 
ca ®i la autorul „Comediei 

, umane". ideallsmuL Iluzii
le nobiliare sint lnfrlnte 
de fidelitatea, manifestă fa
ță de realism; Concept ta 

r a cărui concretizare In ope
re literare scriitorul o pus 

. In ■ 11 teratura româna o pla
tă unghiulară.

1 'loan ADAM
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PROGRAMUL I

B,OT Deschiderea emisiunii de dl" 
mlneațfi • Telex.

9,03 Emisiune de ștllntă.
8,33 Prietenii Iul Ajfchluță

10,07 Cure do limba engleză. (Lec
ția a 15-a).

10. M Ex-Tc.-ra TL Tema : Ingenios
(ti). .

11, M Film artlsUe : „Colina".
15,33 Telejurnal.
16,80 — 1.7.05 Teleșcoala
17, » Deschiderea emisiunii de

dupfi-amiazâ. Emisiune In 
limba maghiară ■

■18,30 La volan — emisiune pentru 
conducâtorit auto.

18, M Sensul acUunll : Perfecționa
rea. Planificarea șl organiza
rea : Îmbinarea preocupărilor 
curente cu cele de perspec
tivă

19.» l(»t de seri.
19,13 Telejurnal.
33,03 In Inumplnarea Conferinței 

Nnțlcr.ale a P.C.n. șl n celei 
de-a XXV-a aniversări a re
publicii. Tara întreagă în 
Întrecere.

33,K Tinerii despre el înșiși.
Sl.M Pagini de untor : Aventuri la 

epoca de plntrâ.
îl,33 Mal avell o întrebare 7 Ciber

netică sl Informatică.
81,33 „14 de ore".

PROGRAMUL II

îU.ta Repere muxlcaie.
11.03 Agenda.
21,10 Desen animai.
21,83 B-jcureșiliii necunoscut. Ertii- 

lilur.c de Marte Prcduț.
21,40 Flltnul serial : „Planeta gl- 

garsitlor".
»,» Cârti Sl Idei a Dezbatere n- 

supra lucrâril „Socialismul șl 
culiura do masă" a Prezen
tarea colecției JEvocârl" a 
E-JUurll politico.

i fi 1
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A apărut numărul 6 

al revistei

r

„ROMÂNIA • Legenda s

PITOREASCĂ"
Sumarul numărului G al re

viste! „Românta pitorească" cu
prinde reportaje, note, Însem
nări despre: călătorii, trasee 
turistice, litoral, stațiuni de o- 
dlhnă, formule do excursii și 
odihnă Revista inserează anche
te din țară șl străinătate, tar a- 
gențUlo O.J.T. șl B.T.T. oferă 
amatorilor de turism itinerare 
atractive. Acest număr cuprin
de, de asemenea, hărți, rubrica 
do divert lament șl normele teh
nice de marcare a traseelor tu
ristice pentru participant!! la 
concursul „Firul Arladnel". Sem
nează : Victor Efitariu. Șerban 
Cloculescu, Alexandru Andri- 
țolu, Paul Anghel, Victor Kem- 
bach, Toma George Mniorescu, 
Romulus Rusan, N'lcotaa Topor 
șl alții. Revista cuprinde 32 do • 
pagini bogat ilustrata.

*

ȘTIR! CULTURALE
Colectivul Teatrului de păpuși din 

locali lalea cehoslovacă Banska Bys
trica, cure Întreprinde un turneu in 
țara noastră, a prezentai marii șl 
miercuri, pa scena Teatrului de pă
puși din Craiova două spectacole cu 
piesa ^Muntele do magnet", care s-au 
bucurat de succes.

(Agerpres)

î rl

piemiantii
O 0®

S«b

' ' 1 1'4 i
La o mare librărie bucnref- 

teană. am asistat la următoarea 
scenă. O femeie voinica, auto
ritară, se proptește in tefgiiea 
și, scoțind o hlrtle boțită - din 
geantă, cere vlnzăloarei- 30 
culegeri de probleme de fizică, 
30 tie mdematted, și,., „cărți de 
1000 de lei".
— Ce fel de cdr(l 1 — fnfreaM 

vlnsătoarea. . ■
— Ce, doriți dumneavoastră^ 

Dar de 1300 de lei, să ne- în
cadrăm. In plan.. La Juăm pen-__ 
tru premiănfii școlii.

Pentru premlanfll școlii». 
Este un frumos obicei al șco

lii ca la serbarea de la sfir- 
țllul anului fruntașii să fie 
răsplătiți cu cărți. Dar acele 
30 de culegeri, cel 1300 da lei 
nu-mi dau pace. Cum vor fi 
făcute pachetele pentru pre
mianta școlii 7

Unui elev fruntaș la mate
matică probabil că o să :i se 
pună in pachet o culegere de 
probleme de matematică. Altui 
premiant o să i se dea aceeași 
culegere. Și ------
repeta de 50 . . .
ioată lumea va fi mulțumită, . 
ți școala, și elevii, și„.- la vi- 1 
itoirea serbare iar w de culc- | 
geri, iar mia de lei.
-Regretatul magistru din anii 

studenției, acâdemîdanul Cos- , 
Sin Ncnițatcu, lșl premia stu
denții merituoși chemlndiiil ' 
id lucreze !n laborator in 
timpul vacanței. Am văzut o 
colegă lăcrlmlnd de fericire 
clnd după excelentele răspun
suri ia examen a fost astfel 
răsplătită. Profesorul de istorie 
din, liceu a invitat doi elevi pa
sionați, de tainele trecutului să 
lucreze alături de din.su! la 
țantlerul. arheologic de la Pă- 
culul lui Soare. Astăzi, cei doi 
sini cercetători la un institut 
de istorie.

El făceau, cum se spune, o 
„personaUzara’’ a premiului.

...Dar revenind la cărți: di- 1 
riginielc care-țl cunoaște cel , 
mai bine elevii, preferințele.

scena te va 
de ori. Altfel,

re-șl Cunoașfc cel 
___ debil, preferințele, 
înclinațiile șl fflndurUe lor de 
viitor trebuie iă fie primul om 
care «S te cbaiă ca ta pachetul 
fieeărui premiant ti ie afle 
cartea pe care aceita fi-a do
rit-o tau cartea aleasă de pro
fesor pentru el. Atunci tind a a- 
juv.s Gcasd, nerăbdător să vadă 
cu cc cărți a fost răsplătit, ele
vul să se bucure, ni simfd că 
acele cărți au fost alese special 
pentru el, su ajc cum am vă
zut : ,rie care or fi, dar să fie 
de 1000 de lei".

Dan CONSTANTIN
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corespunde o Mentl- boșta, comisarul Bona- 
_ _ tata reală, consemnată via (Însuși numele e

națio- In cronicile curente ale 1................

Rareori, poale nici
odată si nicăieri, o cl- 
nematograJHo l_"_ _ __________________  _______ ■ . —s~
naiă nu și-a-Impllnlai cotidlanelor. Se poate > traducere, calea 
mal adine bisturiul de- “ •---- .. .

■ nuntării In plăgile pro
priei societăți ea, acea 
italiană dm

simbolic, Înseamnă In 
_ ____________ \ „C"■cea 
afirma, fără teamă de bună) începe să se in- 
exagerare, - că ‘even!- Artetm-s ofiekmin

prici „societăți "ea acea meniul jhiIRIc, lupta 
Italiană dm ultimii socială, efortul de ză- 
anl, reușind să obțină găzulro a neofasciș
ti unanimitate a con- mutai, a samavolniciei. . . .......

etc. constituie oslăzl 
prindjjala cursă de 
nwtrațle a cineaștilor 
Italieni, Însăși rațiu
nea lor de a fl ca ar
tiști million}!.

In aceasta amplă șl 
fc-ll’.?—! *1_™w-, ț,..-
eradicare a unor vechi Împartă dreptatea, |W- 
matadll sociale și mo- -
rale lșl Înscrie nu
mele de reglzor-cetă- 
țean Damiano Da- 
mtanl, cunoscut și
publicului nostru pen
tru preocupările și
calitățile sale do ana-

dolască • de eficienta 
reală, concreta a togii, 
așa cum sa practlcA • 
aceasta șl străbate o ' 
profundă criză morală, ( 
Influențată do tragica < 
asasinare, cu substrat , 
politic, n unul militant . 
elndlcallss. Pentru pri
ma oară, intr-un ax®- 
menea film, exasperat ( 
șl, disperat do nepu- ( 

in aceasta ampin șt tlnța,, de ineficacitatea 
curajoasă Inițiativă’ do instituțiilor menita că

lițfetul se transformă, ’ 
el însuși, în justițiar, i 
împușclndu-1 pe Lo- < 
rnunno, odiosul șef de , 
bandă. Cu alte. cuvin- ( 
le, pentru ca drepta
tea și legea Eă triumfe, 
poliția este nevoita @a * 

____ ra 1 
contrariul el, adică in < 

, făptașă de crimă ; i 
paradoxul, absurdita- < 

_ tea unei realități du- ,
f'B’rtnif'ft Feroasa slnt Împinse la , vruilIVffl limita toleranței. Ceea

cc și justifică punerea ' 
raib fiamnul Îndoielii i 
nu atlt n unul „caz", < 
intre atitea cazuri, d ( 

- de-a dreptul a înseși .
ordinii sociale șl le- 

contemporane și, in gtetative constituite, 
soectal. al cold din . Dămlano Damlanl, 1 
Sud, din Sltilia. De ■■■■■■■■ 
altfel, șl „Mărturisirile 
unul comisar de poli
ție făcute procurorului 
republicii" lșl plasea
ză acțiunea ta Paler
mo, in plină zonă de 
acțiune a Mafiei. De
sigur, starea de lucruri 
pe care Damlanl ne-o 
descrie in acest film 
o importantă șl gravă: 
dominarea existenței 
unul mare oraș de că
tre o „coscă" (grup) 
de mafloțl, capabili eă 
șantajeze șl să corup?! 
administrația focală, 
în frunte cu primarul, 

. sft-șl facă alta ți din 
nieședlnțll consiliilor 
nancare șl din alți pu
ternici al zilei (dacă 
nu chior din exponsmil 
al magistraturii) cu 
indicarea rela(Iilor lor 
tainice sau a riva- 
lltățltor.IfățlșeJ 
Iul cum

r ■ ' *
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• Legenda : CENTRAL — 6,13;
11.33; 13,43; 13: 18.13: MJO.
• Itaiahoaul Invizibil i VICTORIA
— a; 11.13: 13,30; îs.»; 18,15;
a Mărturisirile unul comisar de 
politie f acu ic procurorului repu- 

.’ bura : patria - 1»; -u,»; w;
1S,3O; a, CAPITOL — 5; 11,15; 14; 
18,13; 10,45; a, la grâdlnâ H »sJB. 
o Casa <le sub arbori : SCALA — 
8,45; 11,13; 13,43; 18,13; 18,43; 11,13, 

.BUCUREȘTI — 8,43; 11; 13.13; M;
1®,»; 83,43, GRADINA SELECT
— El.
Q Aventuri la Marea Neagra i FE
ROVIAR — o; ti,»; ia; is,w, me
lodia — 9; lî,33; is; 1W, TO
MS — 9; ÎL»; 1M0, la grâtilnă
— 83.
a 5a tea de leghe sub mari s SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lele — 4137), 83,13 (seria de bilete
— 41S1), LUCEAFĂRUL — 8,33; 11;
13J3; ta: ie.»; n, festival — 
8,43; 11,13; 13,43; ÎS, 13; 18,43; H.I5, 
la grftiUnă — 33,13, FAVORIT — 
B.D; 11; ISJO; 18; GRADINA
DOINA - 13.33.
• Program de desene animate 
pentru copil i DOINA — 1®.
a Go>-a : — DOINA — 11J3; 14,13; 
17,13; 8»,13.
a Desculț In parc t EXCELSIOR
— 8.13; 11UO; 13,45; 18; 18,13; M.ra,
MODERN — 9; 11,15; 13.KI; 18;
18,15; 83,45, Ia grădină — 83.15.
a Femei in ofsaid s VOLGA — 

■ 4,S3: 11,83; 13,43; 13; 10,15; ta.IÎ.
a Robin Hood : GRIV1TA — 0; 
11,13; 13,30; 18; 18,15; S3,», GLORIA
— 8: 11.15; 13,30; 18; 18,15; «,», 
AURORA — 9: 11,13; 13J0; 13,45; 
1®; 83,13, Ia grâtUnâ — 80,30.
a B. D. la munte șl Ia mare i 
LUMINA — 9; 11,13; 13,Î0; 18; 18,13; 
83,93.
a Inima e un vinilor singuratic : 
BUZ.HȘTI — 13,»; 18, la grădină

a ritmica SabeUa — 18; 15; 14, 
Căsătorie In stil Italian — 18; 18.13, 
Omagiu Gheorghl j Dimitrov (par
tea I) ‘ : CINEMATECA
(sala Union).
a Puterea șl Adevărul t PACEA
— 13.»; 19.
a Doamna șl vagabondul : BU- 
CEGI — 13.43; 18: K,15, ta grădină 
— S3,13. FLAMURA — 9; 11,15; 
WJ3; îs: 18.15: »».
a Pentru că se Iubesc a DACIA — 
9: n.is; 13,»; ie: Rit; ra,», vrr- 
TOIIUL — 18; 18; S3.

L-

UNIREA — 15.33; 18, la 
_____  " T

a Prințul Datata : TIMPUIU NOI
— 9—H,15 ta continuare.
a Toamna cheyeunlior : Gl’U- 
LE^TI — 15,33; 1®, MIORIȚA — 0; 
)2,I3: 16; 19,38.
o U fete șl un marinar : URA
— 15,»; 18. 1a grădină’ — S3,».
c Marca dragoste : DRUMUL SĂ
RII — 13.»; 17,45; S3.
• Asiâ-scarA dansăm in familie : 
MOȘILOR — 15,»; 18, la gradină
— Z0.I5. VTTAN — 13,45; 18,15, te
grădina —!»,», COSMOS — 15,TO; 
17,45: S3. .
o Trafic : FWREASCA — 13,S3;

a Preria : 
grădina — 29,15.

— 9—73,15 ta continuare.

• Astâț&earâ dansăm in familie : 
MORILOR — 1S.X0; W, la gradină 
— 30,15, VTTAN — 13.45; 18,13, ia 
grădina — jS3,K, COSMOS — 15,TO; 
17,45: K).
o Trafic : FWREASCA — 13,S3; 

' 18; M.Si, ARTA — 13,ia; 18, la gra
dină — 20,».
a Ancheta de la hotel Excelsior ; 
FLACARA. - 13,»; 13; 29,13.
f> Evadare din Planeta nialmuțe- 
or I FERENTARI — 1SJP: 17,45; 3.

a Felix și OUI la : LAHOMET — 
13,30; 19.
a Cinci pentru Infern s1. MUNCA 
— 13,33; 18; 29,13. .

a RadlolelevMunea română (Stu
dioul din sir. Nuferilor) : Concert 
de concerte, avizul ca protagoniști 
absolvcnp al liceului de muzici 
„George Encscu". Dirijor ; Carol 
Llivln — M.
o Opera Română : Flautul fer
mecat — 19, M.
o Teatrul do opereta : Soarele 
Londrei — 18,83.
• Teatrul Național „L L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Dulcea pa- 
sirc n tinereții — M.
o Teatrul de comedie : Fata mor
gana — a.
5 Teatrul „Lucia Slurdza Du- 

ndra" (sala din str. Alox. Sahla): 
Vloa.ru! — M.
a Teatrul Mic : Vicleniile Iul 
Scapln — 19,».
a Teatrul „C. I. Nottnra" (sala 
Magheru) : Adio Citările — 19.13.
a Teatrul do revista șl comedie 
„Ion ț’astlesicu" : Dansul nulmu-

!

)

I
_______ ___________________J 

plor — lO.ri; (la Arenele Romane): l 
Vine, vine... □ilmplaiLa — is,M._______1

.Rapsodia 1rln-lr-l _

a Circul „București" : Spectacol i 
prezentai de Circul mare iUn Mas- >

■ Ansamblul artistic „1______
română" : Pc plaiurile Mioriței — 
HUO.

cova — 1®,».

I

0

s 
ț

I

o Teatrul „Valea Jiului- din „ti ' 
Peiroșani — teatru care a. In-' vată 
scris in repertoriul său nasc I’iilița.
piese românești — a prezentat •- • 
la Începutul > sfiptămlnl), în fața 
spectatorilor bucureșteal, două 
dintre realizările sale din n- 
ceastă stagiune : cunoscuta dra
mă Istorică a lui AL Davila

„Vlalcu Vodă" ș! „Este vlno- 
"l Corina?" de Laurențlu

... *

îh fotografic : o Imagine din 
„Vlalcu Vodă". In prim plan : 
Dumitru Drăcea (Vlalcu Vodă) 
șl AL Codreaniî (Rumân Gruia).

Foto : Gh. Vlnțltt

) sensurilor: ; cineaști, cercurilor patronata
I producători, . public, 
; critică. Sensibilizați de 
( tendihenele soclal-po- 
. llilce cele mal ascu- 
) țlte, cineaștii Italieni 
I aduc in, prim-plan £11- 
( mul de (dezbatere șl 
. do analiză a vieți! f:o- 
' cletățll In diferitele eî 
’ aspecte, Interpretlnd 
‘ allt mișcarea de Idei, 
I cit șl luptele concrete 
I de interese, pentru 
I putere. Tendința n- 
) ceasta coprinde și fil- 
l mul nșa-zls polițist, 
. căruia i so modifică _____    - . .
■ ■ structurile și eficiența list al ’vieții ; Italiono -sa matemorfozezo in

' Ca' po vremea marii ■ 
’ depresiuni economice
> și a proh.ibîțtonlsmulul
> in America, filmul po-
> llțlst ®e intllnește at- 
) lăzi nemijlocit, In Iia- 
j 11a, cu problemele w- 
. dale, politice șl mo- 
’ rale cele mal acute, cu 
’ crtralca judiciară, cu
• activitatea magistratu- 
1, rli.t Departe de a fl 
) un exemplu izolat,
* „Mărturisirile unul co-
> mlsar de poliție făcute 
. procurorului republl- 
. cil" face parte dlntr-o 
’ foarte amplă eerie da 
1 filme pe aceleași te- 
) mo — delLncvcnța, ma- 
I Ila urbanizată, abuzu- 
1 rile unor factori din 
t cadrul administrației, 
k regimul Închisorilor, 
,' neputința organelor ju- 
’ decătoreștl etc. — din- 
’ «re care e suficient să 
» cităm pe cele mal rc-
> cente ; „Violența — a 
) cincca putere", „Poli-
■ (la mulțumește", „De- 
’ ținut în aștepiarea Ju- 
1 deeățil", „Ancheta s-n
* terminal, nliă totul’, 
I „Roma bine", „în nu- 
1 mele poporului lia- 
I Han" șl lista e departe 
, do a fl epuizată. Re- 
. glzorl ca Francesco

RosJ, Alberto Latluada, 
Ftorectano ■ VancInJ,

> ii Nnnn! Loytețc. sint im-
> gajiiy In această veri-
) labilă „razie" cinema- ș-n.m.d. 
' tograflcă, menită s& element 
I dezvăluie specia' " '~
i nu numol „fantei

mal ales, dedatu
( le, legăturile lor cau- 
. znic, jocul ascuns de 
’ Interese, impllcațliio 
’ politice șl economice, 
( toate cuprinse intr-o 
I urzeală do acțiuni caro
> nu exclud nici cea 
1 mai josnică lovitură, 
( nici cei mâi crud și 
. neomenos dintre ges

turi. Filmul ijoiltic, in
* general — ajunge lift
1 cilăm Afacerea Maltei,
• recent premiat ta 
) Cannes — fllmul-pro- 
i cea filmul do anchetă 
( socială sau judiciară 
i lșl doblndesc o pre

cisă funcție socială 
și morală, o valoare

1 de document — edică 
I de cunoaștere nemtstl- 

ficată a realității — de 
» mărturie credincioasă 
i a epocii. Nici un foc 
, de revolver nu o tras.

In ncerie filme, din 
' rațiuni spcctaraloate 
’ „de gen", iar publicul ---------- --------- - • ...
• lșl dă Imediat seama filmului insă stă in ft;a ma.,

lrâjJkUA VU 11.11 „IjA, , ,■*— ■»- ---------- -------—------------- [T-

procurorul Trainl. ri- parte a dnematogra- 
gld apărător al literei fulul italian do azi. 
legi! și al regutamen-
taior în care crede or- Honan PO1RA

filmului

V

ti lorilor 
dele", ci, 

[Gsubluri-

„de gen", iar publicul
Iși dă imediat t„__ i.

. că fiecărei om ucis cu 
pumnalul »aau cu că" 
rablna, zidit intr-un 
bloc de ciment cau a- 
rencat In prăpastie 11

în spiritul teoretizări
lor Iul Bal liza Băla, 
care susținea că „o 
artă destinata ma
selor largi de specta
tori nu trebuie să a- 
lerge numai după va
lorile eatctlce", a avut 
mereu In vedere exac
titatea documentară șl 
psihologică a persona
jelor și situațiilor, 
scopul «Iu prim fiind, 
în mod evident, resla- . 
blllraa adevărului șl ’ ’ 
eolidnrizaren morală a ’ 
pubJIculuL Fără să-și < 
acorde cline de răsfăț < 
estetic, Damtanl a « 
construit un film ro- ț 
bust, cursiv, convingă-: , 
tor, cu. accente energl-Ș , 
ce în pasajele de pu-, ’ 
nere in valoare a ’ 
ideilor control©. (Dls-i < 
cutablle rămin, poate,’ j 
ca realizare cLnerhato-! < 

fățișe, a felu- . grafică, doar sccnde « 
_______ unii deputaUxde-remenwaro a '■;>!- . 
Jși ‘ pbUn volurflo ; codului., cu slndfcolls- ’ 
țuun.d. par asemenea tul Rizzo). în același ’ 

Temente au mal fast timp, regizorul a be- < 
date In vileag șl In neficlat de o impeca-; 1 
alte filme, incepînd bilă interpretare îk'‘.o- < 
de la „Cu miinlle po ricească de ta Franco ( 
oraș" al. Iul Francesco 
ltOKl. ' ‘

Noutatea filmului do 
eare ne ocupăm acum 
nu stă, poate, nici mă
car In ■ coQțrastul ca 
apare la un moment 
dat Intra comisarul a 
cărui datorie e să-I 
urmărească ș! f.9-1 
prindă pe criminali șl 
pe dellncvenil. ne de o 
parte, șl procurorul a 
cărui datorie e să asi
gure respectul legii, pe 
de alta parte. Fără În
doială, reciproca gus- 
plcfonare Intre co
misar și procuror — 
nșa cum se intlmplil șl 
In realitate — duce la 
consecințe grave și 
mol ales subliniază 
hteea prețioasă că în 
fata criminalității în
seși forțele cc ar tre
bui «î-o stirpească sint 
dezbinate, centrifuge. 
Adevărata noutate a

Nero, un procuror , 
Tratat sobru, reținu^ , 
ușor naiv, apărtadu-și 
cu deznădejde credin
ța — dătinătoare — în ' 
propria ea misiune; 1 
pină la Marllu ToJ6 i 
(Serena), cu o spc| i 
dală mențiune a- i 
celui actor singular , 
care o Martin Bateam 
(comisarul Bonavia)’, 1 
capabil să exprime î:i- 1 
totdeauna o profundă, 1 
bărbătească sensibili-- » 
late/ amară, dar nu i 
dezarmata, cl pregătită ( 
Bă lupte ta continuare , 
Împotriva jignirilor și 
violențelor adusa ome
niei. Datorita șl iul ' 
Martin Balsam, „Măr- 1 
turlsirile unui corni- ( 
sar de poliție-." de- < 
vine un mesager nu- , 
tcntlc al luptai 
tru dreptate, 
tru o existență mal 
fientaă, luptă ta cano 

faptuî'că ‘irTraport cîî vie șimal ©ănătoasă
____________ ; ■iri'nr’l’.A‘ ■ r» - HnflfnnJ’rwfrsiL

pen- 
pen-

j

■

f
Clieva teatre din pro- de autodepăslre. $1 putem ___  __ _____ _________

vinde au reușit să atragă spune că, dlncoio de ace®- orădean, cu toata Ineaall- 
atenfla asupra unclaclivi- te minusuri, cele două ■ ■- -- •-
lăți culturale meritorii. spectacole rețin atenția si
neglijata oină acum de ■ - ----------
critica teatrală, prea aca
parata de teatrul Capita
lei. Dună deosebitul suc
ces al Teatrului din Tg. 
Mureș, un alt teatru. Tea
trul din Oradea, s-ă im
pus prin două eucciacdle 
de ținuta cil „Apus de 
soare" de B. Ștefănescu- 
Delavrancea In reala Ni-, 
coletel Toia și „X’escăru- 
șui“ de A, P. Cehov in 
reala iu! Alexandra Col
pacci.

In viața unul teatru, 
revirimentul valoric de
pinde de factori diverși: 
repertoriu, regie, actori, 
public. Dacă unul din u- 
certi factori lipsește sau 
se asociază doar formai, 
reușita nu poata fl decît 
pe jumătate- Trebuie aă 
®e inllmplo o fericită co
incidență a tuturor facto
rilor amintiți pentru ca 
reușita să fie deplină 
șl cu poaibUitațl de 
continuitate) Or, lată 
epeclacdiele teatralul o- 
rădean aduc Incontes
tabil prezența unor tex
te rare nu au nevoie 
de recomandări : de ase
menea. strădania regizori
lor de a acredita o vi
ziune ,‘R'enIcă originală sl 
profesională Fără a ti 
intru totul pe măsura 
exigentelor cerate de tex
te șl viziunea regizorală, 
jocul actoricesc atestă to
tuși un binevenit efort

Îndreptățesc ’ sixaranțc , 
fală da Teatral din O- 
radaa. ■

Un spectacol cu o pleaă

zori. Montarea teatrului

tățlle el se citueazn in 
perspectiva excelentului 
spectacol al Iul Lucian 
Plntille cu „Livada cu vi
șini". ' Fără etrâluclrea 
montării acestuia,

astfel de încercare riscă 
lipsa unei atitudini mal 
tranșante, dar. in același 

■ timp, arată că aceasta 
este calea pa cure ee poa
te alunge la un adevărat 
spectacol cehovian. Regi
zoral nu operează pe o

de CEHOV
la Teatrul din Oradea

căruțul" lui Alex. Coi- 
pacci sa‘ caracterizează 
prin adecvarea viziunii 
regizorale la senriblllta-' 
tea șl complexitatea tex- vieUI. 
tulul cehovian. Este o în
cercare de a-1 Înțelese si 

' a-1 flliiit pe Cehov. Spec
tacolul nu impune Uranic 
Si deformant viziunea re
gizoralul asupra texluluL 
cl încearcă să fuzioneze 
cu universul cehovian 
greu de -redus la o «In- 

__  . gură dimensiune : comică 
unor tineri regi- sau.dramaticii. Desigur, o

cehov’lană Intru totul reu
șit este un iucru rar șl 
ca atare trebuie să pre
țuim cum trebuie specta
colele bune, cum eite 
„Pescărușul" do la Oradea 
in regia tlnăralui Alexan
dra Colpacci, autor al ți
nui remarcabil spectacol 
cu „Galy Gay" pe aceeași , 
ecenă. Fapt interesant, in 
acest an s-au făcut mal 
multe tentative de a-1 
monta pe Celiov — sl a- 
ceasta tot din par
tea

singură dominantă comică 
«au dramatică, cl încearcă 
să surprindă tocmai ete
rogenitatea impulsurilor 
.L„:. PenduUnd Intre 
Ironia izvoritfi din vacui
tatea sufletească a perso
nalelor șl simpatia Ieșită 
din Încercările Ninel Za- 
reclnala sau Treolev de a 
BCflpa de spectral ratării, 
regizorul reușește eă lie 
fidel viziunii cehovlene. 
Începutul stă sub semnul 
încrederii, ol optimismu
lui pe care-1 degajă pre-

zența contaminantă a Za- 
rednel (Interpretată cu 
multă dăruire sl ecMlbi- 
lltate de 
tennu). 
cu focare 
măsură „ _________
Înaintează, capătă pondere 
rolul scepticului medic 
Dom (reliefat cu Uneia 
si in crescendo de ton da 
Ion , Milnea). Viziunea 
scenică se Bchlmbă șl ea : 
decorul ri costumele de
vin somptuoase ca la 
spectacolul de teatru :■ va
cuitatea Interioară se as
cunde sub aparente fru
moase. Oamenii nu mal 
au substanță și puterea da 
a fl el înșiși și devin ac
torii propriei lor medio
crități. „Pescărușul" este 
un spectacol care dema
rează greoi, cu lungimi sl 
scene plate, dor care, pa 
măsură ce ee desfășoară, 
ee impune prin atmosferă 
șl printr-un final nuanlat 
șl plin de tensiune. Do 
asemenea, in spectacol so 
remarcă — pe lingă cele 
două creații actoricești 
amintite — compoziția 
precisa și unitară a Iul 
George Stana în roM în
vățătorului, precum șl In
terpretările mature, nuan
țate ale Slmonel Con- 
stanllnescu șl ale Dorinei 
Păunescu. La bima des
fășurare a spectacolului 
iși mal aduc contribuția : 
Eugen Ilarlzomenov. 
George PLntflescu. Jean 
Stadulescii Grig Schltcu, 
Doina Joja.

i!
Ruxandra SLro- 
punctat însă de 

Si olxxsealâ. Pe 
ce fioeclacnlul

Stere GULEA

Ttaa.se
din.su
Vloa.ru


PAGINA 5

r.

R. S. CEHOSLOVACĂ
I

. >%ȘC1NTEIA joi 15 iunie

Delegația militară română
.S.F. Iugoslavia

** 9

s-a întors din R
Miorcw'l s-a Inapotat ta Capitală 

delegat® militară condusă do ge
nerata do armata Ion Ioniță, minis
trul jforiejor Armate ale’ Republicii 
SoonUsta România, caro n făcut o 
vjdta ta Republica Soctaitată Fede- 
;âKvă Iugoslavia. ,

La găsire au fost do față generalul 
colonel Ion Gheorghe, prtm-adjunct 
il ministrului forțelor armate și șef 
il Marelui Stat Majori’ generalul co
lonel Ton Coman. adjunct al mlnls- 

• Irului forțeor armate șl secretar al 
■' Consiliului Politic Superior, generali 

șl ofițeri superiori.
Au fost, de asemenea, prezent! 

Bozldar Bukumlric. consilier al Am-

basade! R.S.F. Iugoslavia, precum 81 
atașatul militar Iugoslav.

★
Ita plecare, po aeroportul Bațal- 

nlța din Belgrad, delegația a fost 
condusă de generalul de armată Nl- 

jkola Liublclcl, secretar Rrieral pen
tru apărarea națională,’ de generali 
și ofițeri superiori.

Au fost prezenU Vaâlle Sandra, 
ambasadorul României la Belgrad, 
precufe șl atașatul militar romăn.

în timpul vizitei, delegația m'll- 
tară n luat cunoștință, de realizări 
iugoslave ta unele domenii ale pro
ducției do tehnică militară.

(Agerprcs)

Miercuri a părăsit Capitala, indrep- 
Wndu-fie fiore patrie, delegația de ac
tiviști ap P.P.R. Mongol, condusă de 
J. Jigjld, membru al C.C. al P.P.RJM,. 
prim-sccretar al organizației de 
partid a regiunii Balan Ulghinski. 
care la invitația CC. al P.C.IL a fă
cut o vizită In schimb do experien*! 
ta țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de Ion St 
If , vicepreședinta nl Consiliului E- 
■cri-omlc. de activiști de partid.

A fost prezent Damdlnncrenghlta

Hntaa. ambasadorul R. P. Mongol b Ia 
București, sl membri ai ambasadei

★
în timpul vizitei In1 tara noastră 

delegația de activiști al P.P.R.M. a 
avut convorbiri la Consiliul Econo
mic, la comitetele Județene Bacău șl 
Neamț ale P.C.R.. la Comitetul mu
nicipal Gheorghe Gheorghlu-DeJ nl 
P.C.R., la Ministerul Constructlflor 
Industrtale. Ia Comitetul de partid 
pentru construcții si montai al Capi
talei. ai vizitat obiective economice »l 
isorial-cuiturale din Capitală si din 
județele Bacău sl Neamț.

Tragere 
excepțională

LOTO
Invitație

Cronica xilei
Delegația culturală albaneză, con

dusă do Bedri Dedjo. adjunct al m!- 
nlstsulul invâțăminlulul șl culturii, 
caro a semnat Planul de schimburi 
culturale șl științifico dintre România 
șl Albania os anii 1072—1973. a pă
răsit miercuri dimineața Capitala. 
Indreptindu-se spre patrie. în timpul 
șederii ta România, delegația a avut 
Întrevederi la Ministerul Afacerilor 
.Externe. Ministerul Educației și In- 
vățămlnlului. Consiliului Culturii sl 
Educației-Soda! tete sl a vizitat o- 
blecilve de lnvfițAmlnL cultură, silin
ță șl artă din Capitală sl din jude
țele Argeș, Brașov șl Prahova.

Pe neroportul Otoponi. delegația a 
fost salutată, la plecare, de Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste. A 
fost prezent Nlkolln Pro.fi. ambasado
rul R. P. Albania la București.

■ *
Miercuri a părăsit Capitala dele

gația economică algeriană, condu
să de Ferhat Lounes. directorul a- 
facerilor economice, culturale si so
ciale din Ministerul Afacerilor Exter
ne al RepubîlcU Algeriene Democra
tice sl Populare. în Hm pul șederii 
ln tara noastră, oaspeții au purtai 
convorbiri referitoare la dezvoltarea 
^himbiirHorteojnordale și a cooperării 
economice sL slStntLflce româno-alge- 
rlene. La plecare, pe aeroportul' O- 
tope.nl, delegația a fcttl sâlutată do 
Constantin Ștandu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. A fost de față La- 
rabl Demaghiatro'js, ambasadorul Al
geriei la București.

*
La 14 iunie. George Macovescu, 

prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a primit po Jagdish Sham- 
sher Rana, ta legătură cu apropiata 
depunere n scrLsorilor sale de acredi
tare, ta calitate do ambasador extra
ordinar șl plenipotențiar al Nepalului 
în Republica Socialistă România.

Lucrările Conferinței internaționale 
consacrate aniversării a 90 de ani 
de la nașterea lui Gheorghi Dimitrov

SOFIA 14. — Corespondentul Agef- 
pres, C. Amarițel, , transmite: 
Miercuri au continuat la Sofia 
lucrările conferinței Internaționale. 
„Gheorghl Dimitrov și unirea forțelor 
revoluționare șl democratice pentru 
pace, democrație el socialism", orga
nizată cu prilejul anlvcnvăril a OT 
de ani de la nașterea marelui fiu ai 
poporalul bulgar.

în cursul ședinței de după-amlază 
a luat cuvintul tovarășul Leontc 
Rău tu, membru al Comitetului Exe
cutiv a! Comlletiikil Central al 
Partidului Comunist Român.

Expunerea făcută do conducătorul 
delegației româno g fost primită cu 
mull interes de participant la con
ferință.

Lucrările conferinței continuă.

Intre 13—16 iulie, la Roma

Congresul extraordinar al P. S. I. U. P.
ROMA 14. — Corespondentul A- 

gerprt®, N. Pulcoa, transmite : Timp 
de două zile, la Rotim s-au desfășurat 
lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral nl Partidului,Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.), con
vocată-pentru a stabili data Congre
sului extraordinar al partidului, in 
vederea aderării P.S.LV.P. la Parti
dul Comunist Italian. Lulnd ca bază

raportul prezentat de Dario Valor!, 
secretarul general al P.SJ1.U.P., ple
nara a stabilit cu majoritate do 
voturi ținerea Congresului extraordi
nar Intre 13—16 Iulie, ta Roma. în 
unanimitate s-a aprobat ra pe ordi
nea de zi a Congresului isă figureze 
punctul „Hotărirea P.S.I.U.P. ta ve
derea tmltâțil de rinsă In node con
diții ale luptei politice din Italia*.

MOSCOVA

Vizita delegației U. G. S. R 
condusă de tovarășul Virgil Trofin

PRAGA 14. — Corespondentul despre preocupările artuale ale nces-
Agerpros, C. Prisăcaru. transmite: 1....................- . . . ... -
La 14 iunie, delegația Uniunii Gene- tale Comite: 
rale a Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Virgl! Trefla, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. nl P.C.IL. 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care participă la lucrărllo 
celui de-al 8-lea Congres a! Mișcării 
sindicale revoluționare din R, S.
Ccbo’ilovacfl. a vizitai uzinele de mu-. 
șinJ-unelic „Tos-Celakovlco" din re
giunea Cehiei centrale. ■ Delegația a 
avut o Inillnlre cu cadrejde conduseră, 
a Întreprinderii, reprezențimțl fii or
ganizațiilor de partid, sindicala șl de 
tineret. Directorul general el urine
lor, Antonin Cerveny, a vorbit dr" 
pre realizările obținute !

tel mari unități industriale. Președin
tele Comitciulul sindical, Miroslav 
Logovsky, a prezentaL oasȚioților as
pecte âie aclsvllății organizației sin
dicale a uzinei.

.. , — —---------- -j,., Au toM vizitate dpol prindpalel*
liotele Consiliului Central al sectoare do fabricație.
<-> ____ _ 1-» 1. »raffȚl 10

Tovarășul VJrgil Trofin a prezentat 
gazdelor unele aspecte alo vastei nc- 
tlvltațl .care 80 desfășoară in țara 
noastră, munca sindicatelor, a clasei 
muncitoare, a întregului pojxn- ro
mân, silb'conducerea P.C.R., in opera, 
de făurire a societății socialiste mul- 
tllnteral dezvoltate. El a scos in evL 
dență’ multiplele posibilități de cola- 

,’or-bit des- ■ borare între constructorii de mașini 
_______ ta uiUm'jl din Româata.șl Cehoslovacia, ta fo> 

timp de colectivul de metalurgiștl șl tasul ambelor țări șl popoare.

La 20 iunie 1072, Admlnls'ra- 
țta da stat Loio-Pronosport or
ganizează o tragere exccpțlonata 
Loto, Ea se va desfășura după 
noua formulă Introdusă cu pri
lejul tragerii excepționale din 
23 Ianuarie 1972» Această for
mulă prezintă, Intre altele, a- 
vontajul ■ că ia tragerea excep
ționala Loto din 20 iunie se vor 
atribui Jn număr nelimitat 
premii ta bani fixe ta valoare 
de 75 0'00 lei, MOW) lei, 25 000 
lei, 12 COO lei etc,, precum și 
premii ln numerar de valoare 
variabilă. Tot la tragerea excep
țională din 20 iunie se pot oo- 
jtae autoturisme „Moekvlcl 403“ 
(cu caroserie 412) și „Fint 850*. 
Sh pot dșligo, do asemenea, 
excursii ia U.R»S„S. pe llinera- 

Moscova — Alma Alta — 
— Samar- 

— Așhnbad 
________ _____.,...jr 21 zile) șl 
excursii In R.P. Bulgaria, H.S.F. 
Iugoslavia și R.P. Ungară pe 
ruta Tlmovo — Sofia — Nlș —- 
Belgrad — Szeged — Budapesta 
(durata circa 9 zile).

La tragerea excepțională Loto 
din 39 iunie 1B72 so efectuează 
4 extrageri. în loial, se vor ex
trage 29 de numere și sc, vor a- . 
tjibuL 9 calegoritado promlL Sa-.-, 
jioate participa' cu Variante dă’ 
2 lei. 5 lei șl 15 lei. Variantele 
de 15 iei dau dreptul de parti
cipare la toate extragerile.

la „Bazarul
Neptun"

★

ral
Tașlrenl — Buhnra — 
kand — Dușambe ■ 
(cu durata de circa 21

Unul din cele mal atractive 
puncte do pa litoral in actualul 
sezon estival tl constituie, fără 
îndoială, „Bazarul Neptun*. Or
ganizat în stațiunea Neptun din 
Mahgalta-Nord, de către coope
rația de consum, bazarul, care 
poartă numele stațiunii respec
tive, cunoaște !n aceste zile o 
mare afluență de vizitatori (șl, 
firește, cumpărători). Mulțl din
tre oaspeți! „Bazarului Neptun* 
sint turiști străini care-șl pe
trec vacanța pe litoralul nostra. 
Bazarul reuncșic o maro diver
sitate de articole frumoase șl u- 
tlla, rod al hărniciei, iscusinței 
șl fanteziei creatoare a mește
rilor artizani din unitățile coo
perației de consum din Întreaga 
țară. Printre acestea se numără 
vane din lut smălțuit, obiecte 
decorative din lemn încrustat, 
covoare, cusături, bundlțe, îm
pletituri din papură șl nuiele. 
Pentru toți amatorii de frumos,

. pentru colecționarii de jaob'.ecte „ 
, artizanale, ,,Bazarul ’Neptun* fiul-1 

cooperației de consum oferă' uit’ 
bogat sorllmans da articole 
alegere.

*

O delegație de primari din tara 
noastră a plecai, miercuri diminea
ța. pentru o viritA de documentare in 
Statele Unite alo AmerlelL Din de
legație fac oarie Constantin Clrtlnă. 
primarul municipiului Brașov. Ale
xandru Poposcu. primarul mim'd- 
plulul Pitești. Vaslle Gheraslm. pri
marul municipiului Piatra Neamț, 
Mlhal Smaraiidache. primarii) mu- 
nlciiJiuiul Tlrgu-Jiu. Bi Stefan Szan- 
U>. primarul municipiului Oradea.

La plecare,' pe aeroportul Oto- 
peni. n fost do față Robert - Martenx, 
Însărcinatul cu afaceri ad. Interim al 
S.U.A. ta București,

*
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii șl UNESCO p® 
anul 1872, in sala Dnltes din Capi
tală a avut loc miercuri o manifes
tare organizată cu prilejul Împlinirii 
n 1(® de ani de ta nașterea cunoscu
tului explorator noraeglon Roald 
Amundsen. da Comitelui Național 
pentru Apărarea ' Păcii. Consiliul 
Culturii și Educației 'SocialIde șl In
stitutul de geografie. Au participat 
oameni de știință șl cultură, un nu
meros public. Cuvintul de deschidere 
a fost rostit de acad. Dumitra Du
mitrescu, membra al Biroului Comi
tetului Național pentru' Apărarea 
Pădi, după care Șerban Dra

viața și activitatea de;explorator po
lar a lui Amiimfeen.

TOKIO 14. — Corespondentul A- 
gerprM. FI. Tulu. transmite : Ziarul 
..Âkahnta' Informează despre ședința 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia, 
la care au participat Sasizo Nasaka. 
președinte al C.C. al P.C.J.. si Tetauo 
Fuwa, set al Secretariatului C.C. al 
P.G.J.

Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.. KonJi Miyamoto, a prezentat 
un raport asupra desfășurării cami-

MP

paulei do Întărire a construcției de 
partid, in lnUmplnarca. aniversării, la 
15 iulie, a semicentenarul ud creării 
P.C. din Japonia.

In încheierea lucrărilor. Junklchl 
Geahi șl IBrdyukl Okamoto au fo t 
numiți in Secretariatul C.C. al 
P.C.J., mențlnlndu-șl. totodată, si 
funcțiile do membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.J.

14.MOSCOVA ...
Coretpondenlul Ager- 
prei, L. Dufd, 
mite : La l-l iunie i-aa 
încheiat „ ____
lucrările celui dc-el 
doilea colocviu șttln- 
fi/lc romdno-îocietic, 
organiiat de Inxtltuiul 
d® economie a siste
mului socialist mon
dial al Academiei de 
ȘtUnje a U.R.S.S. fi 
Institutul de cercetări 
economice al Acade- 

. miei de științe sociale 
fi politice din Republi
ca Socialistă România, 

în cursul celor trei 
zile cit au durai lu-

trans-

la Moscova

« s
crirlle, oamenii de ști
ință din România fi 
Uniunea Sovietică' au 
prenentat numeroase 
rejerate și comunicări, 
au discutat probleme 
de ordin I

că cu conducerea 
elitulului de economie 
a stJiemulul tocialiii 
mondial, pricind cola
borarea dintre ceic 
doud inxiitute. Tot-

în- c

/

. pruuiGHnc uuviii
teoreîic ți odaiJ, oamenii de $ti-
;ind dexopl- ință români au avut opractic privind despoi 

tarea legăturilor eco
nomice dintre cela 
două h’.ri.

Miercuri, delepa'la 
oamenilor de itiinjâ 
români, condurii de dr. 
Constantin Grigorescu, 
director adjunct al In
stitutului de cercetări 
economice, a<5at>uf o 
convorbire prictencn-

convorbire prieteneaa- 
cd cu G. G. Sotnifcop, 
adjunct al mlnUirului 
industriei constructoa
re de marini grele, e- 
ncrgelice de transport 
al U.R.S.S., prim-vice
președinte al condu
cerii centrale a Asociar 
(iei de prietenie socle- 
to-române, și cu alțl 
conducători ai A.P.S.H.

I

Cînd stau mașinile,
9 *

cresc buruienile
(Urmare din pag. I)

ardeii, cultură la care toate lucrările 
se fac mocaniznl*. ne spunea lngine- 
rul-sef. Nlcolae Bodega. Iată rc- 
plica tractoriștilor din secția de me- 
cgidzaro : ,.Cu celo patru freze s-a 
Jljrrat puțin, iar cu cele două mode
latoare am amenajat numai 25 ha- — 
ne spune Nlcolae T. Nlcolae, șeful 
Kccțtei de mecanizare. De asemenea, 
nu s-a lucrat nimic cu nivelatorul de 
teren. Mal avem două mașini da 
plantat cartofi, două pluguri de des
chis canale, la care stăm ți no uităm 
Jntrucit nu avem ce tace cu ele“. La 
secția Valea Dragului a S.M.A. Ho
tarele, mașinile desUnaie mecanizării 
lucrărilor In legumicultura, deși ne- 
foloslte, atau conservate ți riadulte 
frumos. însă la vecinii lor din Vâ- 
râști, unitate mare cultivatoare de 
legume, utilajele legumicole ruginesc 
in buruieni. Din trei freze pentru lu
crarea solului a fost folosită numai 
una, celelalte stau nemișcate, din 
1070, anul fabricației. Șl in alte coo
perative agricole utilajele legumicole 
nu se folosesc, ta timp ca grădinile 
stat năpădite de buruieni.

Mecanizarea in legumicultura aste 
mal dificilă deck In alic sectoare. De 
asemenea, fiind vorba de o Îndelet
nicire relativ nouă, se cere cunoaște
rea experienței bune. Nu departe do 
Capitală, la Vidră so află Institutul de 
cercetări pentru legumicultura șl flo- 

■ rlcidtură. Aici, întreaga suprafață 8 
fost nivelată șl toate lucrările sc 
execută mecanizat. Este o plăcere să 
vezi pe sutele de hectare din lunca 
Sa harului rinduri drepte cu legume, 
fără urmă de buruieni. Normal ar fi 
fost ca alei să se organizeze vizite 
alo cooperatorilor șl ale epeclallțlllor 
pentru a vedea concret In ce constă 
mecanizarea In legumicultorii. Numai 
că asemenea vizite nu au loc.

Ținlndu-s® seama de neajunsurile 
care există In ce privește meonlza- 
rea in legumicultorii, se cere ca di
recțiile generale agricole să redistri
bute utilajele extatente In S.M.A. șl 
cecțlile de mecanizare In funcție do 
neceritățile cooperativelor agricole, 
«ă ia măsuri pentru utilizarea lor 
deplină. Această uriașă forță meca
nică de care dispune agricultura să 
fie folosită pentru a aport producția 

" de legume, pentru a reduce prețul 
lo- de rost

în ziua de 13 lun'e a.c. a încetat 
din viață, după o lungă șl grea su
ferință, tovarășa Zlna Brtacu, vechi 
militant al mișcării muncitoreșU din 
țara noastră, membru al Partidului 
Comunist Român din anul 1027.

NibculA ta 21 decembrie I&OO, Zlna 
Brincu B-a Încadrat încă din tinerețo 
in lupta clasei muncitoare, -condusă 
de Partidul Comunist Român. împo
triva exploatării șl asupririi burgne- 
zo-moșlercșU, pentru drepturi si 11- 
bdrtăți democratice. Anii tinereții și 
l-a • închinat luptei organizației co
muniste 'de tineret, Infrantlnd cu 
curaj greutățile activității llegnie, 
închisoarea. Militantă convinsă pen
tru Ideile comuniste, Zlna Brincu, în 
ani! petrecuți la studii in Franci, a 
continuat lupta revoluționară alături 
de comuniști! francezi, a îndeplinit 
sarcina de secretar al grupei de co
muniști români. Reîntoarsă în țară 
in anul 1831, Zlna Brincu a Îndepli
nit cu mult devotament diferite sar
cini In aparatul Comitetului Central 
al P.C.Ii. șl apoi ca membru nl Co- 
m'-tetulul Central al organizației ,,A- 
j-Jtoral Roșu*. A luat parte activă 
la acțiunile Inițiale șl conduse de 
partid sl In calitatea sa de secretar 
al Comitetului Central al „Ajutoriî- 
lul 'Roșu* a desfășurat o rodnică ac
tivitate jșollllcă In vederea amnistiei 

1 deținuți lor politici, creării in înclil- 
sori a unul regim politic.

Arestată șl condamnată în repetata 
rinduri pentru activitate revoluțio
nară, Zlna Brincu a desfășurat in

vremea
Timpul probabil pentru 16, 17 și 18 

funie. In țară : Vreme ușor Instabilă, 
cu cerul schimbător. Vor cădea averse 
locale de ploaie, mal frecvente In 
vestul țăriț Si zona do munte. Vlnt 
potrivit. Temperatura va înregistra o 
scădere, Îndeosebi In jumătatea da 
nord a țării. Minimele vor fi cu
prinse intre 8 șl 10 grade. In- maxi
mele între 10 șl 23 de grade, tn Bucu
rești : Vreme ușor Instabilă. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vlnt potrivit.. Tempa- 
ratura aerului In scădere ușoară.

(Agcrorcs)

închisoare o rodnică muncă politică, 
contribuind [ la educarea cadrelor. 
După 23 August 1044 a îndeplinit' cu 
aceeași-răspundere și devotament di
ferite sarcini Încredințați: de partid ; 
a lucrat ca activist ta Comitelui Cen
tral al P.C.R.. precum și in condu
cerea Academiei .„Stefan Gheorghiu*, 

în semn de prețuire a activității 
sale, pentru merite deosebite ln o- 
pera de edificare a orlndulrll soda- 
liste. Zlna Brincu a fos: distinsă eu 
titlul de Erou al Mund! Soctollste, 
cu ordine șl medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea’ sa va răm'r.c. mereu vie 
In talmUo tovarășilor săi de luptă șl 
<Ja muncă. ,

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA

ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU* 
PENTRU PREGĂTIREA CADRELOR 
DE CONDUCERE A AC11VH AȚD 

DE PARTID, SOCIAL-POLmCE,
ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

DE STAT
★

Corpul defuncte! va fi depun vi
neri 16 iunie, ora 13.OT, la Casa de 
Cultură a Tinerelului din Aleea A- 
lexandru nr. 38. Adunarea de doliu 
șl incinerarea vor avea loe in aceeași 
zi, ln ora 10,OT, ta crematoriul „Ce
nușa*. ■

- .

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

VARȘOVIA 14 — Ivi Gdansk au - plnă în 1935, precum șl cu privlre-la

PRAGA 14 (Agerpres). — ThLre 7 
șl 14 iunie, la Karlovy Vary a avut 
loc coa de-a 33-a ședință n Comisiei 
permanente , C.A.E.R. pentru energie 
electrica. : ’>' ■

Comfela a examinat propunerile 
privind noi forme de organizare a 
colaborării țărilor membre, ale 
C.A.E.IL în domeniul sLstemetor e- 
nergallce care funcționează in para
lel. un material d&spre dezvoltarea 
liniilor de LrarwmLsle a curentului 
eledric fetre partea sud-eatlcă a sis
temului energetic Interconectat șl 
JLS.F. Iugoslavia pe perioada plnă ta 
1973 și, ln perspectivă, plnă In tUcBO. 
Comisia a a&eultot informarea Di
recției centrale de dispecerat a alste- 
melor energetice Interconectate ale 
țărilor membre privind exploatarea 
sistemelor energetice Interconectata 
ta 1971 șl a examinat, de asemenea, 
alte probleme ale colaborării taue 
țările Interesate.

Ședința fl-a desfășurat în spiritul 
prieteniei ți înțelegerii reciproce.

rai'’bonslTueți.'i' de 'mâ,șInf.'7Pâr.tJ- ’ '

ț

cljianțllla lucrările ședinței au ana
lizat probleme legate do cpedallza-
rea mullllatefală și Cooperarea -pro
ducției de mașini șl utilaje. în aite’t 
fif.-vi au fost semnate o serie de. acor
duri' multilaterale de specializare și 
cooperare ta producție : acordul cu 
privire la specializarea nud,t!laterală 
internațională ln contarudla de nave 
maritime șl fluviale, un acord 
cu privire ln specializarea pro
ducției inslalațlDdr Industriale de ba
ză pentru producerea de add fosfo- 
rie, azotic șl sulfuric. O mare. Insam- 
hătate au semnarea a trei acorduri 
cu privire la specializarea șl coope
rarea In producția de mașini.de aș
chia! șl mnș-nl cte prelucrat sub pre
siune, pe termen lung. șl. de ase
menea, înțelegerile referitoare ln sț>e- 
dnllzarea si cooperarea ln producea 
de Instalații de foraj pentru cercetări 
geologice. Au fost, de asomenoa, fi
nalizate propuneri cu privire.la spo- 

' ctallzarca șl cooperarea producerii de 
vagoane do‘ marfă șl locomotive.

ira-
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important,
slrlai cit Do asemenea, au fost

ii
\(
\ 
ț
i

L

i

ț
ț
ț l î
I

I
I

%
l ■

[din TÂRIlftaclâUSTț;
R. P. D. COREEANĂ

Ghirlanda luminilor
soare, din Întreprin
derile de prelucrare ■ 
lemnului etc.

Recent, constructorii 
au dat in folosință un 
șir de- unitaii indus
triale. cum sini : orî- 
mul grap eneraetlc ai 
hidrocentralei Soduxj 
un furnal ia uzina nse- 
talurglcă Huanghe. uij 

de cocsificare la Corni 
blnatul metalurgic Klm

coperile cu fatantă. cu 
balcoane Încărcate eu 
flori. Un uit cartier 
nou, a cărui construc
ție B-a Încheiat nu de 
mult, este „Pipa*, care 
incintă privirile prin 
masivitatea blocurilor 
sale, simetric aliniate 
de-a lungul unor spații 
.verzi. „

în aceste rile, atlt olt fumai și o baterie 
capitala R.P.D. Co- r'"™-
reene. devenită ta ul
timii nnl un î 
centru industrial, cit 
șl așezările din Întrea
ga țară stat cuprinse 
de un puternic avlnt 
al Întrecerii eodaUste. 
Obiectivul el esențial 
— Îndeplinirea înain
te de termen a earcl-

„„.JV. _______  . _ nllor pe primii doi nnl
cultă ții de ștllnle so- ' ol planului șesenaL. De 

aurind, numeroase în
treprinderi din diferite 
ramuri nie economiei 
naționale au raportat 
realizarea acestui o- 
blectiv. Verii deap-e 
mari succese ta muncă 
au sosit șl continuă să 
sosească din uzinele 
constructoare do ma- 
ștal-unelte. de la uni
tățile energetice, din 
fabricile Industriei u-

'h

Ii

Phenian™ De ne 
dealul Moranbong. pa
norama orașului &e 
prezintă In toată am
ploarea : ziua, orașul 
o Inundat de soarele 
do primăvară. Iar sea
ra — do luminile ghir
landelor de becuri care 
decupează pe fundalul 
cerului noile clădiri

l Înalte ale orașului, 
i Călătorul care a vl- 
ț zllat clnciva orașul șl 
t f care ff ' ‘reVcde ' acum 
.''' eate «urprins de fcrans- 

; ' formările caro s-au 
i petrecut ta ultimii 
1 ani. Universitatea, ri- 
l luată In partea de 
i nord-est a capitalei. 
J s-a îmbogățit cu o . 
i nouă clădire de 21 de 
■ etaje, dosttațită Fo- .

r.

l riale. Printre marile e- 
! dificil, recent construl- 
t te. se disting siluetele 
’ impunătoare ale nou- 
i lui Muzeu al Rcvoiu- 
i ț!e! șl Teatralul Mare. 
) lntr-un ritm accelerat 
l se desfășoară lucrările 
l pe șantierele noUor 
) cartiere de locuințe. 
I Unul dintre acestea 
J osie cartierul ’..Cloh- 
i ma“ — cu case mo- 
i’ derao. in culori vil. a-

Încheiate lucrările de 
construire și lărgire â 
căilor ferate ne oorțl- 
unile Slnlciju aud- 
Pokhen. Renclbou-Ta- 
sava. Constructorii de 
nave au lansat vase de 
pasageri, vase frigorij- 
flce de cinci mii tone 
șl alta nave de 'marc 
tonaj.

Oamenii muncii din 
R.P.D. Coreeană des
fășoară cu vigoare în
trecerea, Încrezători In 
forțele lor. ferm hota- 
riți să pășească, din 
succes ta succes, —

yn
... -____ne

drumul construirii eo-
cletătil socialiste.

I. GALĂJEANU

R. P. BULGARIA

s.

!:

SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT
Simbolurile prieteniei

Victoria de acum dtevn 
echipei de ruabl a clubului 
,-Școlarul” jn campionatul

aproximativ o * treime ferate bulgare la VI- 
din întreaga rețea fa- "" ■" -
roviară a Bulgariei — 
circa 1500 km, — va fi

electrice. In

In lumea feroviari
lor bulgari pia! atarale 
și acum ecoul unul e- 
venknenl sărbătoresc 
petrecut in . primăvara 
acestui an și anume : 
Încheierea lucrărilor 
de electrificare a căli 
ferate Sofia — Kar- 
lovo — Burgas. După 
Inaugurarea noului 
traseu, statisticile 
menț'onnu că IL P. 
Bulgaria posedă o re
țea do câl ferate a- 
lectelftcata pe o lun
gime de 691 kllometrL

Electrificarea șl-a 
dezvăiult multiplele 
avantaje, printre care, 
ta loc de franța, tre
buie să menționăm ac
celerarea vitezei tro
nurilor de călători și 
mărfuri. Un record de 
viteză a fost înregis
trat chiar cu prilejul 
inaugurării noului tra-

din, Mezdra. Stara Za-. 
gora și Vama. Trei 
trasee feroviare peste 
L™___‘ ...... _____ '..J
de locomotive roniă-

deservltă do trenuri Balcani slut deScrvite 
ri-_j.j acest dc rent"
scop, au font ' topor- neșt!.‘ Cele mal multe 
tata no! tipuri do va- " ’ 
goane, a căror con
strucție le permite să

dintre ele so află în 
dotarea depoului din 
Unfia. Despre modul 
lor de comportare 
ne-a relatat chiar șe
ful depoului. Ghenadi 
Kolev, imul dintre spe
cialiștii caro contribuie 
ta modernizarea trans- 
poriulul feroviar bul
gar.

—- Locomotivele ro- 
mânsș'.i șo remdrcă 
prin consum al redus 
do coAbusllbil șl prin 
confortul pe care-1 [ o- 
feră mecanicului. Dar 
apreciez in mod deo
sebit, ta locomotivele 
din „seria 06 șl 53“, 
siguranța în exploa
tare.

Locomotivele din 
„seria 03 și 55“ rint 
fabricate la urinele 
..JllecîroiBUtere* Cra
iova șl, respectiv, ■ „23 
August" București, iar 
apariția ior Ln Bul
garia a tivul loc pen
tru prima oară’ ln 
urmă cu un an șl Ju
mătate, De atunci șl 
plnă astăzi numărul 
lor a depășit o aută, 
Zi șl noapte, pe tra
seele care leagă Sofia 
de_ Vldtn sau Mezdra 
și' Stara Zagora de 
Goma Oreahovlțo, 
„LDESurile șl „LDH“- 
urile românești se 
află în fruntea con
voaielor de trenuri, i 

■ fie ele de marfă sau I

circule cu viteze spo
rite. In prezent sa lu
crează Intens la or
ganizarea ur.ul nou 
sistem da conducere 
șl dirijare a , mișcări! 
trenurilor, care să fo
losească mai larg au
tomatizarea șl mași
nile electronico do 
caicul. Se Înțelege că 
toata acesta i compo
nente ale modernizării 
necesită fonduri im
portanta. Să mențio
năm că numai pentru 
perioada 1971, — 1975 
stalul bulgar a alocat 
căilor ferate peste 
două miliarde leva. Un 
asemenea efort finan
ciar este menii să a- 
slgure țării un trans
port eficient șl ra- 
£id, care să poată face 

ită nevoilor unei e- 
conomll ta plină șl 
trepidantă dezvoltare. 
Prevederile adualuiui 
plan cincinal, de pil-, 
dă, stabilesc ca ln a- 
nul 1075 volumul măr- 
furiior ca urmează n 
i: transportate să a- 
tingâ aproape un mi
liard de tone — cu 
peste 49 la sulă mai 
mult deci' ta 1970,

Pentru moderniza
rea traseelor feroviare 
s-n apalat ta ultimii 
ani șl ln locomotivele   .
„Diesel*. După nume- de călători. Ele aduc l
roase probe tăcute cu un mesaj al senilmen- ■
asemenea tipuri de lo- ‘
comoîlvă In dteva țări 
europene, specialiști! 
bulgari s-au oprit n- 
supra locomotivelor 
românești „Dicftel"- 
electrlce șl hidraulice 
ff.DE șl LDH) Am 
văzut aces’to locomo-

dștigat. ta primăvară ia Roma. ..Tro
feul F.I.R.A.". competiție de am
ploarea unul veritabil campionat eu
ropean.

„Trebuie să recunoaștem, bucurin- 
du-ne In același timp — ne spunea 
antrenorul federal AL TeofUovld — 
că la clubul sportiv școlar, ca șl in 
S.S. 2. există adevărate pepiniere ale 
rugblulul românesc. In numeroase 
echipe de seniori din București. Ti
mișoara. Petroșani sau Constanța 
activează la această oră rugbist! 
crescuți șl remarcați ca juniori In 
..Școlarul*. latâ de ce se poate afir
ma că succesele lunlorllor de la clu
bul șooîar din București filnt. In ace
lași timp, succosn ale rugblulul :xk- 
tru reprezentativ".

zile a 
sportiv 

___________ național 
de Junior! reține atenția deopotrivă 
prin remarcabilele calități de joc 
ale acestei formații (ilustrate șl de 
scorul categoric cu care a clșllent 
finala : 39—6 cu Grivlța roșie), cit 
șl prin aceea că rugblștH de la ...Șco
larul* rint pentru a opta oară cam
pioni. Succesul din acest an al rug- 
blștllor de la .„Școlarul" (pregătiți cu 
competență șl. pasiune de un co
lectiv alcătuit din Cornel Munteanu, 
Nlc. Vizitiu și Dora Dinules.cn) me
riți a fi apreciat, cu atlt mal mulr 
cu cit opt dintre proaspeții campioni 
au făcut'parte din echipa reprezen
tativă de juniori a României care a

seu dcclrl£caL Ex
presul „Cealka“ („Pes
cărușul") — ma cum a 
fost denumit trenul 
Sofia — Burgas — n 
străbătut distanța de 
aproape 450 km, care 
deșpurte capitala bul
gară de orașul de la 
Marea Neagră, cu o 
viteză medio de fii) kî-

As- 
carc 
nu-i 

declt 
ore

dindJn anii revoluției și construcllul ao- 
’cfallste. ■ ■

Om de1 mare căldură sufletească, 
apropiat de cel ce piuncesc. de osta
șii țării, do tineretul școlar — in fata 
cărora Isi recita cu emoție versurile 
Si care-1 prețuiau cu dragoste — 
modest r&spindlnd optimism robust 
In Jurul său. statornic In prietenie. 
Nlcolae Tăutu lasă In memoria tu
turor celor ce l-au cunoscut ti l-au 
apreciat 6 amintire durabilă.

în ziua do 13 limlo 1872 a încetat 
fulgerător din viață colonelul Nlcolae 
Tăutu. membru al Consiliului de con
ducere al Uniunii scriitorilor, rapsod 
Inspirat al eroismului și Iubirii 
patrie, personalitate marcantă a 
teraturll noastre.

Nlcolae Tăutu G-a născut 1a 
noiembrie 1019 In comuna Clalău. ju
dețul Buzău, dtatr-o familie de ofi- 
țeri. "'-I'" « ________

După absolvirea liceului n urmat “WMembrd âi"“ParUdiăuî~" ComunLst 
școala militară de ofițeri activi de - - ............................
infanterie, pe care a terminals in 
ItMl în războiul onUhlUerist. a par- 

i tlclpat la luptele nurtato do armata 
română împotriva. fascismului oe te
ritoriul Ungariei 61 Cehoslovaciei. 
Faptele de arme de înaltă vitejie 

. ale ostașilor români si-au găsit în
Nlcolae Tăutu un vibrant evocator. Ca 
activist do partid ne frontul ideologic 
șl-a adus o contribuție remarcabilă 
ta făurirea șl continua Întărire a ar
mate! populare. Dunlndu-și întregul 
talent sl ouțerea do creație In sluj
ba Idealurilor Partidului Comunist 
Român, a Înălțări! șl apărării pa
triei.

Nicotae Tăutu a fost unul dintre 
cel mai fecunzi sl prestigioși expo
nent! al literaturii aoctaltaie. Poat. 
prozator, dramaturg, autor do scena
rii de film ui de librete de operă, zia
rist. el a ln<x>rporat In scrisul aău 
un înalt mesaj partinic, patriotic sl 
umantet. a dntat virtuțile ostașului 
de ieri sl do azi, mărețele Înnoiri

de 
Li-

21

Român, desfășurind o bogată activi
tate obștească, Nlcolae Tăutu a fost 
decorat cil Înalte ordine 61 medalii 
ale Republicii Socialiste România : a 
fost distins cu titlul de laureat al 
Premiului’ de Stat.

Prin Încetarea din viată a poe
tului Nlcblae Tăutu., forțele arma
te. obștea scriitoricească suferă ote. obștea scriitoricească . suferă 
grea pierdere.

CONSn,IUT, CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 

MINrSTERUC FORTEI.OR ARMATE 
ALE REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
UNIUNEA SCRIITORILOR

DIN REPUBLICA SOCIALISTA . 
ROMANIA

*
Corpul defunctului ®e află depus In 

capela cimitirului militar Ghencea. 
unde I se poate aduce ultimul oma
giu. Adunarea de doliu va avea loc 
joi, 15 iunie 1972, ora 14,00,

I

fotbal Semifinalele campionatului european
Belgia, au avut loc ie-Aseară. In ... .

ml.Bnalele celei de-a IV-a ediții a 
eampkmntulul european do fotbal. La 
Anvers s-au Intllnlt echloelc Belgiei 
și R. F. a Germaniei. Iar la Bruxelles 
formalUlo Ungariei și Uniunii Sovie
tice.

Evident superiori, fotbaliștii vest- 
germani au condus locul încă din pri
mele minute, dar nu au putut con
cretiza deelt hi minutul 24. nrin 
MQlIer. Intrările ferme ale apărării 
echipei belgiene — e drept, uneori 
prea dure — ca șl locul la tntercen- 
tlo al acesteia au spulberat cele mai 
multe din atacurile adverse. Contra
atacurile sportivilor din echina Bel
giei au fost, dacă nu prea numeroa
se. destul do periculoase. După pau
ză. deși jocul devine cova mal echi- 

'Hbrat (belgienii avlnd clleva mari 
ocazii I). tot echipa vest-germană în
scrie șl... prin același MftlLer. în mln. 
72. el primește o pasă lungă de la 
Netzer și 2—0 pentru R.F.G. în mln. 
64, belgienii reduc ©corul, prin 
Poîleunia.

în meciul dintre selecționatele Un
gariei și U.R.S.S.. orima repriză s-a 
încheiat cu un scor alb (0—0). Sovie
ticii înscriu singurul gol al partidei 
(mln. 54, prin Kankov), califlclndu-ao 
In finală. De reținut că In mln. 82. 
maghiarul Zanibo a ratai un pcnaltL 

Finala, duminică la Bruxelles.

!

în cîteva rinduri
■ a FOTBAL. Ieri, la Brașov, In 
„Cupa Balcanică* la fotbal s-au in
tllnlt echipele Steagul Roșu Brașov 
ș! Gfiz'.cpe Izmir (Turcia). Oaspeți! 
au repurtat victoria eu scorul de 
1—0 (0—0), prin punctul marcat in 
minutul 74 de Mehmet • POLO 
PE APĂ, Ieri, ta Capitală s-a dis
putat □ a doua Inillnlre amicală 
intre echipele României și Cubei. 
Jucătorii români au obținut victo
ria cu scorul de 6—S.

gară de orașul 
Marea Neagră, 
viteză medio de 
lonictri pa oră. 
lăzi, călătorului 
pleacă din Soita 
sini necesare 
aproximativ 5 
pentru a ajunge 
pa litoralul Mării Ne
gre. loc preferat de o- 
dlhnă mal oles'ln zl’e- 
le concediilor estivale.

Modernizarea căilor 
ferate constituie o 
preocupare majoră că
reia ii închină efor
turile mii do munci
tori și Ingineri bul
gari. Lucrările de c- 
ieclrtticaro. in cura
de execuție pe diverse 
trasee feroviare, au 
drept scop să Includă 
ta sfera de activitate 
a kilowaților alte sute 
de kilometri de cale 
ferată. Pină la ifî-șl- 
tul actualului cindnaL live circuited pe cil!»

telor de prietenie fră- ț 
țească pe care poporul i 
român le nutrește față ! 
da poporal bulgar, al | 
dorinței reciproce 
a colabora 
prosperitatea 
două țări.

de 
pentru 

celor

C. AMARITEl
I
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110 operațiuni ofensive lansate 
de pafriofi în numai 24 de ore

VIETNAMUL DE SUD 14 (Agerpres). — Forțele Frontului Na
țional de Eliberare an declanșat, In cursul nopții de marți spre 
miercuri, atacuri deosebit de puternice asupra pozițiilor salgoneze. 
în cursul ultimelor 24 de; ore, au fost înregistrate 110 operațiuni 
ofensive lansate de patrioți, dintre care 74 împotriva alinlaniente.- 
lor trupelor marionetă din zona „Ciocul de rață“, aflată la circa 
100 km vest de Saigon.

r n

Artileria îortrior patriotice a bom
bardat, pentru a treia oarii ta nud 

■ puțin de o «Aotămlnă. pozițiile ame- 
ricano-tiaigonezc de In Da Nairn, al 
doilea oraș ca mărime al Vietnamului 
do mid. aflat la o depărtare do (I®0 km 
riord-c.d de Saigon. In regiunea Pla- 
tourilor Centrale, artileria F.N.E. a 
bombardat pozițiile trupelor mario
netă din jurul orașelor Kontum ci 
An Nhori. pțovoclnd inamicului gre
le-pierderi materiale. Lupte deosebit 
de intense .au f«t inireatairatej și'ț in 
zona orașului An Loc. precum și 
dc-a lungul șoselei nr. 13. care con
tinuă să se a£te sub controlul tor
telor patriotice.

■*
Bombardiere americane ,.'B-32” au 

efectuat. In cumul nopții'do marți

PARIS 14 (A;

dl

fibre miercuri. 19 raiduri asupra zo
nelor eliberate si pozițiilor ocupate 
de forțele patriotice in orovtacillo 
(Juana Tr! șl Tima Thfen. mal a- 
l«s la veat- si sud-vest de fosta ca
pitală imperială. Huo.

Forțele aeriene, coordonln- 
du-și acțiunile cu unitățile te- 
reșlre, din provinciile Tuycn 
Quang șl Vinh Ptiu din R. D. 
Vietnam au doboril două . avi
oane militare americane „F-4“ 
și au capturat mal mulți piloțl. 
In zilele de 9, 10 și 11 Iunie, 
menționează agenția V.NA., 
fosi Incendiate trei nave 
război americane.

FW

au
de

® «• refuz al S.U.A.
»nu .TOnJl >' ■Delegațiile americană Kțt ‘ salgoricză

națiilor S-li.A. Bl ndm1nTct™n»!/t»i_ . ta conferința,dp. ta Paris in'problema 
Vietnamului au respins propunerea 
delegațiilor R. T). Vlebiapi și Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului ,de Sud de a fi 
reluate lucrările conferinței, În țe- 

,dlnță,plenară, joi, 13 tunio — infor
mează agenția TA^S. ;

STOCKHOLM. — O de
monstrație dc protest împotriva 
războiului dus de Statele Unita 
In Vietnam d avut loc marți 
scara la Stockholm. Au parti
cipai, potrivit agenției Associa
ted Press, aproximativ 8 000 de 

' persoane, care s-au pronunțat 
pentru retragerea imediată ți 
necondiționată a Irupelor ama-, 
riegne din Indochina șl pentru 
recunoașterea de către .Suedia a, 
Guvernului Revoluționar Pra&l- 
îdriu al Republicii Vielhamu- 
lul: de Sud.

CTadripartltă de la Pazls In problema 
gațlllor S.UA șl administrațieiXd- 
goneze să revină la masa tratailvelbri

Itelegațta G.R.P. subliniază, ta de
clarația difuzată, că a ap®lat de patra 
ori la delegațiile S.UA. și adminis
trației salgoncze, propunîndu-le wî 
rola lucrările conferinței cvndrlpnriJta 
asupra Vietnamului. Do fiecare dată, 
insă răspunsul a fost negativ. în de
clarație se menționează că. paralel 
<si fsibotarea lucrărilor conferinței, 
S.UA. continuă escaladarea războiului 
împotriva It D. Vietnam.

Cea mal bună, cale pentru soluțio
narea corectă, logică șl rațională a 
problemei vietnameze subliniază 
declarația dală publicității dc dele
gația R. D. Vietnam — o constituie 
negocierile serioase. Aecastâ cale esle, 
avantajoasă, aiil pentru Vietnam, cil 
șl pentru S.UA. Dacă Statele Unite, 
se vor Incăpățlna în escaladarea răz- 

Wâ W38W 
pandore pentru consecințele faptelor
tor.

Anuarul S.I.P.R.I. -1972
STOCKHOLM !4 - Trimisul 

special Agerpras, C.,ylad, trans
mite : Instilutul internațional 
de cercetări pentru pace din ca
pitala Suediei — S.l.P.R.I. — a 
dat publteUâfii ediția pe 1972 a 
anuarafai idu consacrat proble
mei dezarmării. Anuarul sub
liniază că In 1S71 suma-, cheltu
ielilor militare mondiala a fost 
aproximativ egală eu cifra co- 
respunzătoare din rlS70. tar alo
cațiile bugetare dc ordin mili
tar pe 1972 nu indlcd o eventu
ală schimbare a acestei stări de 
fapt.

Intr-o secțiune aparte a lucră
rii consacrată repercusiunilor e- 
conomlcc ?i sociale ale chcltu- 

f ' ' l. /''’ă-, ’ „J" . . ,L” ■

ielilor militare,,., anuarul amin- 
tește că, la Inițiativa României, 
Adunarea Generală a Na'lun!- 
lor Unite a adoptat o rezoluție 
privind pregătirea de către un 
grup dc expert! a unul ra-‘ 
port asupra acestui subiect. 
Subliniind valoarea raportului, 
anuarul S.l.P.R.I. consideră că 
„Principalul meșaj a! acestui 
studiu, constă in aceea de a 
servi ca un memento In co pri
vește Imensa cantitate de re
surse pe care lumea ic irosește 
ih cursa inarmărilte șl cit un 
memento în ce privește imensele 
teheficll-pe‘care' le-ar aduce 
consacrarea acestor resurse sco
purilor pașnice ale umani tații

I ft & .vr
li

STOCKHOLM

Cum era si de așteptat conferința 
Națiunilor Unite de la Stockholm, 
consacrată mediului Înconjurător', a 
căpătai, pe măsura desfășurării el. un 
:bt mai pronunțat caracter ixtillli'. 
Deși acest aspect pare să fi tulburat 
unele opinii ce. căutau «ă dlsodezo 
politicul do aspectele tehnice ale re
stabilirii echilibrului mediului încon
jurător. abordarea politică a , temei 
pusă in discuție e-a conturat, ca o 
condiție sine qua non. pentru reuși
ta lucrărilor conferinței.

în ajunul punerii la vot a ..De
clarației dreptului omului asupra na
turii". cu caro so va încheia confe
rința — document menit să consd- 
luic o adevărată Cartă a conservării 
mediului — bllanM amendamentelor 
reflectă atenția deosebita acordata 
conținutului acestui act. cit si nro- 
bletncloc ulterioarei aplicări In prac
tică a hotărirflor ce vor adoptate. 
In ultimele sanie zile. In paralel cu 
ședințele ta plenară si ta cele trei 
comisii de specialitate ale conferinței. 
o a patra comWe constituită ad-hoc. 
ta propunerea IL P. Chineze, a lucrat 
la completarea El aprofundarea pro
iectului dc declarație. ;

Problemele cheie, ta jurul cărora 
ee axează aceste amendamente sini, 
în fond, probleme majore alo lumii 
contemporane, tn fața cărora foru
mul de la Stock.l'.olm trebuie sâ-îi 
exprime răspicat părerea : necesitatea 
ca toate acțiunile Intrenrinso in do- 
îpenlul reechilibrării si Imbunăiftdrii 

. mediului înconjurător ca. de altfel, ta 
orice domenii de colaborare Interna
țională. să as desfășoare în strictă 
conformitate cu principiile fundamen
tale ale dreptului International, cu 
dreptul suveran. Inalienabil pa caro 
11 are fiecare tară de a lua bo'ărlri 
sl măsuri conforme cu interesele sale 
proprii, fără a aduce prejudicii in- 
terc&rior altor state ; cooperare inter-

Sffl

naționalii care. Îndeosebi in domeniul 
mediului Înconjurător — Drin exce
lență universal — trebuie eft antrene
ze toate statele lumii. fără excepție 
«sau discriminări ; condamnarea răz
boaielor de agresiune, a curese! înar
mărilor. in special nuclearo — ca u- 
neie dintre cele mai nefaste atentate 
asupra mediului Înconjurător — nu 
numai prin prejudiciile grave aduse 
calității vieții pe pămta!'. ci si prin 
absorbirea unei considerabile părți a

„Este deschisă calea pentru 
conferința general-europeană
TOASTUL ROSTIT DE PREȘEDINTELE FRANȚEI, G. POMPIDOU, 
LA RECEPȚIA OFERITA IN CINSTEA MINISTRULUI DE EXTERNE 

SOVIETIC
șeful statalul francez, eolutta constă 
ta respectarea drepturilor tuturor 
popoarelor de a trăi In pace si do a 
dispune pe deplin de propria lor 
«oartă. ‘

Andrei Gromlko a relevat că con
vorbirile dintre Leonid Brelney și 
Georges Pompidou au deschis noi po
sibilități pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor sovieto-franceze. In 
prezent, a spus el. se poale afirma 
cu deplin temei că- s-a făcut mult 
în acest domeniu. Datorită schimbă
rilor pozitive din Europa, si nu nu
mai din Europa, s-au deschis poslh'- ’ 
Ilțăji pentru progresul pe ealea slă-, 

'blrH încordării, întăririi ?,securității, 
dczvollării colaborării pașnice' intre 
toate statele europene. Andrei Gro
mlko a menționa! ca o sarcină de 
primă Importanță in ce privește pro
blemele continentalul eonvocarea 
grabnică a conferinței ffcneral-eriro- 
pene. ' ■ ’

★

Lâ 14 lunJe s-au încheiat convorbi
rile dintre Andrei Gromlko ti! omo
logul. său francez, Maurice Schu
mann. în cadrul convorbirilor a fost 
abordat un cerc larg de probleme 
internaționale, inclusiv cele referi
toare la securitatea europeană. Păr
țile au subliniat dorința comună 1 de 
a contribui lâ căutarea unor căi po
litice de lichidare a conflictelor mi
litare, și. a focarelor dc încordare.
• ________ _ r

LA CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII AFRICANE
HOTĂRiRI ÎN SPRIJINUL MIȘCĂRILOR

NAȚIONALĂ
conferința a adoptat o holărîre pri
vind sporirea cui 50 Ia sulă a bugetu
lui anual al Comitetului Q.U.A. pen
tru sprijinirea mișcărilor dc eliberare 

; a luat afrieanc. Purtătorul, de cuvin! al 
Republicii O.U.A. a anunțat, de asemenea, că 
N'Gouabl, șefii do Ktat șl do guvern african! 
' ' prczențl la Rabat, precum șl condu

cătorii celorlalte delegații au adop
tat mai multe rezoluții asupra Rho- 

co'.onillor portugheze, Noml- 
,. . ..~ .. .. i. cu

actele do agresiune ale, trupelor por
tugheze. împotriva unor state vecine 
cu coloniile portugheze.ș! un text ge
neral asupra decolonizAriJ..

PARIS .14 (Agerpres). — Tn toas
tul rostit la recepția pe caro a ofe- 
ril-o ta cinstea ministrului afaceri
lor externe ăl U.R.S.S.. președintele' 
Franței. Georges Pompidou, a fiuW.1- 
niat că colaborarea franc o-so vi etică, 
începută de generalul de Gaulle, se 
dezvoltă cu sueees șl a cunoscut o 
nouă amploare după vizita efectuată 
In Franța. do Leonid Brclnev In 
1971.

Pompidou și-a exprimat eatlsfactla 
In legăturii cu Intrarea In vigoare a 
tratatelor dintre UJI.SS șl R.F.G.. 
dintre Polonia șl R.F.G.. precum șl a 
acordului privind Berlinul occidental. 
Ele reprezintă o etapă Importantă.:, 
a fteuș el. adăugind că Franța Si-a 
adua* contribuția la încheierea cu 
succes a acostai etape. în prezenl, 
esle deschisă calea pentru conferința 
general-europeană în problemele 
securilăill și colaborării, pe care noi 
toți o dorim, a declarat Georges Pom
pidou.

Subliniind că sint regiuni ale lu
mii in care .„situația este diferita. 
Pompidou a afirmat că -in Orientul 
Apropiat are loc o alunecare spre o 
situație care nu poate tl numita răz
boi. dar care, ta mod cert, nu este 
nld de pace și comportă pericole 
pentru viitor, cu âUt mal mult cu 
cit toate IncercMlo de a Instaura o 
paco justă șl tralnScă au rămaa oină 
acum Infructuoase'1. în Asia de «ud
ași. ca ai ta /alte locuri, a subliniat

DE ELIBERARE
RABAT 14. — Trimisul special A- 

gerpres, N. Badea, transmite : în 
continuarea,, lucrărilor celei de-a 
noua conferințe la nivel Înalt a Or
ganizației. Unității Africane 
cuviBtul președintele Re 
Populare Congo, Marîcn L 
care s-a pronunțat pentru intensific 
ca rea sprijinului acordat mișcărilor 
de eliberare națională de pe eonii- - 
nentul african, propunlnd in acest 

i sens crearea unul fond de solidari
tate. O mare parte a intervenției 
sale a fost" consacrată problemei In- 
tenalȘcării cooperării interafricana,’ 
in loate donjeniile. mal ales după re
centa conferință U.N.C.TjA.D. de la 
Santiago do Chile. La rindul său, 
președintele Ugnndel, Idi Amin, a-a' I 
pronunțat, Intre altele, In favoarea 
sporirii ajutoarelor acordate nairioU: 
ibfcdtaaȘigola.' Mozambic, Gulmn*a-

cuvint.nl O.U.A., Mohamed Sahnoun,

de eliberare naționala de pe eonii-

Vizita lui Fidel Castro / 
in R. D. Germană

BERLIN 14. — Corespondentul A- 
gorpres, Ștefan iDeJu, transmite :>Rl- 
dal Castro, -prim-șecretar al C.C. al 
P.-C. din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar al Republi
cii .Cuba, ișl continuă virila in R.I.). 
Germană. Cu prilejul unei recepiLi 
oferite.de Erich, Honecker, prim-se- 
cretar al C.C. al■ P.S.U.G., ri de Willi 
Sioph, preșixlintete Consiliului de 
Miniștri al R.D.! Germane, in cinstea 
oaspetelui ■ cubanez, Erich Honecker 
șl Fidel Castro au rostit țoastwl.

Fidol Castro a depus miercuri 
roano de flori la Monumentul __
Berl'n al victimelor fascismului șl 
mllitarftrmulul, și la Monumental din 
parcul Troptow al ostașilor sovietici 
căzuțl în lupta rlmpotrivar fascismu
lui. .
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sate industrial Este insă firesc ca re
zolvarea problemelor mediului Încon
jurător, ca bun al întregii omeniri. 
®ă necesite aportul activ ai întregii 
comunități Internaționale, crclndu-sc 
condiții do participare egală In drep
turi. fără nici unj fol de practici dis
criminatorii. a tuturor statelor. Șl 
este la fel de firesc ca. in primul 
rind. țările care au.adus si aduc pre
judicii Importanta mediului înconju
rător prin poluare să suporte, cheltu-

/✓
„Efortul propriu al fiecărei țări — 
condiție esențială a dezvoltării 

economice și sociale rapide 
CUV1NTAHEA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE ÎN PLENA HA 
CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE A MUNCII

GENEVA li (Agerpres). — Miercuri au continuat dezbaterile generale 
pe marginea" raportului directorului geșieral al .Biroului, Internațional 
al Mundi, consacra! impl^fiitor spriale trie evbtapei tehnlril cbntejm- ,

'.mediului înconjurător., Experiența • 
... ... _  / țării noastre, a .arătat >șeful dâlegâ- ' ;

temaționalo a.Muncii,.Ion Păcurara, ctiel romăne, demonstrează că o con- 
adjunct al mlnislrultri muncii, șeful j diiie esențială a dezvoltării econo

mice șl sociale rapide'o constituie 
j efortul propriu al fiecărei țări 
' pentru mobilizarea deplină a tuturor 
resurselor materiale ți umane. 
Cooperarea fatcrnailonală, pnxno-

'■vata șl- prin intermediul organiza
țiilor internaționale, poate contribui, 

,1a rlndul său, la accelerarea dez- 
voîtârii economico a tuturor țărilor.

£1
Amnezie

Lufnd cuvlntul Jn plenara celei 
do-a S7-a sesiuni a Conferinței In-

delegației române, a salutat iniția
tiva punerii in dezbatere a unei teme 
ații de actuale cum este promovarea 
tehnicii moderne In scopul împlinirii 
idealurilor de progres generoT al po
poarelor. Pentru ca promovarea 
progresului tehnic să poată servi 
bunăstării popoarelor — a subliniat 
vorbitorul — este necesară crearea
condițiilor pentru respectarea1 strictă ‘ pe baza deplinei egalități In drep- 
a principiilor libertății ți demnității turl șl avantajului reciproc și a
umane, participarea aellvă a maselor 
la elaborarea deciziilor In procesul 
dezvollărll.

în continuare.. au fost evidențiate 
eforturile Întreprinse de România în 
anii construcției eccialiste po calea 
Industrializării, pontai lichidarea 
decalajului care mat extală față de 
țările avansate ale lumii, precum și 
rezuliatele obținute in dezvoltarea 
multilaterală șl armonioasă a eco
nomiei, științei și culturii și In crcș-_ 
teren nivelului de trai.

Vorbitorul a 
nea, j . 
mania j 
lor aux

■iiltom.il a prezentat, de ăseme- 
prwxniparik- existenta in Ro- 

pentru contracararea efecte- 
... .—tlllare ale introducerii pro
gresului tehnic, cum ar fi poluarea

porllc’păril active șl fără nld o 
' discriminare a fiecărei națiuni la 
' circuitul mondial de valori materi- 
,L ale șl spirituale.

în cuvlnlul său, fon P5curara o 
; pus, do asemenea, accentul pe fațj- 

tul că problemele majore ce con
fruntă omenirea — .printre, care șl 
acelea care jireoctipă Organizația 
interaațiîohala a Muncii’— nu, pot fi 
soluționate deeit Inir-o Inmc a co
operării pașnice intre națiuni, prin 
excluderea forței și a amenințării 
eu forța in relațiile dintre state șl 
prin respectarea dreptului Inaliena
bil al popoarelor do a-șl decide sin
gure soarta.v a : ■., , Vz >-r r o* .4» X-

» t ■ ■ 1 - i •- ' ,1 B

Președintele S. U. A. a cerut Senatului 
să ratifice Tratatul sovieto - american !'

:gal

deslei, coloniilor portugheze, N 
biet, apartheidului,' in legătură

WASHINGTON 14 (ARerpros). — 
Președintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a trimis Senatului, marți» 
Tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind limitarea sistemelor apărării 
amirachetâ și Acordul provizoriu din
tre U.R.S.S. și S.U.A cu privire la 
unele măsuri in domeniul limitării 
armamentului strategic, ofensiv — 
semnate Ja Moscova1 in '18 mai — 
transmit agențiile T.A.S.S. șl France 
Pressc. Șeful executivului ame
rican a cerut 'Senatului să rati
fice tratatul . și n solicitat ambelor

L. [: i ........................■ is tto-'njy «?vf
3 0, - ”
i Camere ate Congresului să-și declare 
sprijinul pentru Acordul provizoriu 
cu privire la unele măsuri In dome
niul limitării armamentului efralegic 
ofensiv. în mesajul adresat, președin
tele Nixon eubUnlază că este vorba 
de un „prim pas important pentru 
frinarea cursei armamentelor*1. în aș
teptarea reluării convorbirilor sovie
te—americano pentru limitarea cursei 
înarmărilor strategice (SALT.), se 
sp'.ine insă țn mesaj, Statele Unita 
vor continua nwdrsmiiarca arsenalu
lui lor nuclear.
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Parlamentul Libanului a fllexcî Kosîghin, pre^Jin- Henry Kissinger 
ncordnt vphil do încredere |fă.siX"p&l« «• *• Chineză.

, riembru al Consiliului ; revpîuțloîjar 
al Blrnumlei șl al Comitetului Exe- 
—C. "" „i r....
mane spre socialism, -mtalstrul co
merțului, care se află la Moscova ta 
vederea unor tratative comerciale.

guvernului constilult- *a 27 mal> 
do premierul Saeb Salam, ta urma 
alegerilor generate din luna aprilie. 
77 de deputați au votat ta favoarea 
guvernului, 13 s-au obținut tar 7 au 
absentat.

India sprijină recenta 
mâsurâ a guvernului ira
kian naționalizare a sodetățli 
„Irak Petroleum Company*, se arata 
lnlr-o declarație a M.A.E. indian, pu
blicata la Delhi.

Krste Țrvenkovski, 
președinta al Prezidiului R. S. F. Iu
goslavia, l-a primit pe Eduardo Frei, 
fostul președinte ol Republicii Chile, 
aflat intr-o vizită ta Belgrad.

niembru al

-• ?■

al Blrmanlei șl al Comitetului Exe- 
' cullv al C.C. al Pnnidului căli bir-

merțului, care se află la Moscos1 
vederea unor tratative coriîcrelali

0 delegație irakiană, 
condusă de .vicepreședintele tării. 
Saddam Hussein Takriii. a sosit in
tr-o vizită, oficială, la Parts. În6r-o 
alocuțiune rostită la aeroportul Oriy, 
unde a fost intlmplnat de premierul 

‘ francez- Jacques Cheban-Delmas. 
vicepreședintele Irakian și-a expri
mat speranța că întrevederile pe care 
le vă avea la Paris vor contribui la 
Întărirea relațiilor dintre Franța șl 
Irak In toata domeniile.

Zilele acestea editura parizia
nă Albin Michel a publicat ver
siunea franceză a romanului Ce 
mult țe-am iubit,, cea de-a 5-a 

'"operă a Iul Zaharia Stancu tipd- 
■ rltd in Franța. Traducerea cșțe 

semnată de scrtltordl Lăon 
Negroizi. Ce mult ic-nm iubit,

‘ va vizita
Ui|UivZ.U,

, cu comunicatul, comun chino—ameri
can din februarie 11)72, Henry Kissin
ger, consilier nl președintelui S.U.A. 
pentru probletncle securității -națio-- 
nale, va face o vizită in Republica 
Populară Chineză. între 10 șl 23 iunie 
1072, anunță agenția China Nouă. El 
va nvea consultări concrete cu con
ducătorii chinezi consacrate normali
zării pe mai departe a relațiilor din
tre IL P. Chineză șl S.U.A. și conti
nuării schimbului de vederi In pro
bleme de ifile.res comun. ■

Reprezentanți ai oficiilor 
de turism din R. D. Germana 
și din Berlinul occidental 
au încheiat un acord privind călăto
riile turistice alo locuitorilor vest- 
berllnczl In R. D. Germană pe anul 
1972.
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DE LA TRIMISUL NOSTRU

nv.u.-Kelor umane șl materialo ale 
omenirii si prin menținerea unul per
manent pericol pentru mediul vital al 
lumii ; In «Urșii. problema acută a 
declanșări! unor vaste si eficiente ac
țiuni pentru llchldaroa subdezvoltării 
economice. Tocmai da măsura in care 
aceste cerințe majore tel vor găsi 
reflectarea in documentul final al, 
conferinței depinde Însuși succesul a- 
castela.

S-a vorbit deosebit de Insistent des
pre necesitatea ca eforturile luptei 
împotriva poluării să nu constituie un 
pretext pentru -friparea dezvoltării - 
țărilor caro abia au pornit ea calea 
industrializării. S-a subliniat In repe
tata rinduri că anti-poluarea nu tre
buie «â însemne stagnarea creșterii 
forțe! economico a statelor. Do alt
fel. una dintre nartlcularitatlle aces
tei conferințe a fost participarea ac
tivă a .majorității tarltor in cure de 
dezvoltare, precum si a reprezentan
ților unor state In caro problemcin 
mediului Înconjurător șl ale luptei 
cu poluarea nu se pun cu acuitatea 
pe care acestea o au In țările avtin- 
! Î7I )i 1«? î f_ ,,»’ Kv'ti’®}' 1 Ji0 r* 'V E 0?

ielllo legate de antl-poluare. Tocmai 
| X'XX'X’ -XXX-X XT‘ 
vor eâ prevină.din timp efectele se
cundare ale industrializării si să evi
te amara experiență a acelor state 
care tel văd sbrteinele ecologice grav 
lovite de curea, unei dezvoltări ne
controlata. demonstrează vlablHUd-rt 
problematicii ridicate în fata confe
rinței Națiunilor' Unite de la Stock
holm.

in paralel cu conferința Națiuni
lor Unite do lâ Stockholm. continuă

®ă se desfășoare o serie de alte con
ferințe consacrate mediului Înconju
rător. convocate de diferite asociații 
sau organizații Internationale, a că
ror problematică supusă ‘ aceleiași 
teme are un pronunțat caracter po
litic. Condamnarea războiului din 
Vietnam. dezvăluirea ravagiilor pro- 
^•"rale in rlndurlle tineretului occi
dental de toxicomanie, demascarea 
co- Tțiilor subumane de viată in care 
trăiește două treimi din populația 
globului. stigmatizarea discriminării’ 
rasiale, a reminiscențelor color,1 n IV;- 
muluL a exploatării și in«rtrttătJi so
ciale Întregesc ei evidențiază carac
terul politic al problematicii Înscrise 
pe agenda preocupărilor sub care tră
iește in ’ aceste zile. ’ ca gazdă, capi
tala Suediei,

în acest context, poziția tării noas-
această p^rtiriimre vio a unor țări'carc fre fală de • tema pusă in (dezbatere:' 
vor .-«a prevină, din timp efectele sc- la .Stockholm continuă să fie comen

tată pozitiv in rindurilo 8eîoga*ll>6ri 
la conferință șl alo reprezentanților 
presei, ca' o. pozlțte’constructivă, te
za tă te o abordare realistă si luci
dă a nrlnclpalfilor probleme legate de 
lupta umanității pentru un mediu În
conjurător care să faciliteze 
voltarea ortruluL

de.z-

loan GRIGORESCU

S Premierul Indiei. Indira Gandhi, care ea află ta vizită oficială la
Stockholm, a rostit In fața partlcipanțllor la conferința o. amplă cu- 

vlnlare. Refcrlndu-sc la problemele protejării mediului, ta contextul efor
turilor generale pentru dezvoltarea economică șl socială..Indira Gandhi a 
npus că „mediul nu coate tl ameliorat In condiții de eărăcle. după cum nld 
sărăcia nu poate fi eradicată fără utilizarea științei șl tchno'.oaîcl“. Con
flictul inerent inu este intre consegvarea mediului șl dezvoltare, a mențio- 

'nat vorbitoarea, ci Intre mediu’și exploatarea nesăbuită a omului si a pfi- 
mtatuluL Problemele privind mediul înconjurător al țărilor în cur® de 
dezvoltare nu se datorează efectelor Industrtallzâril, ci insuficiente! dezvol
tări. Cea mrd urgentă sl mal Importantă problemă este aceea a nâcll. a 
spus șeful guvernului Indian.

REDACȚIA SI ADMLNlSTRATtA s București, Plata Sdnlell, TeL ‘ li S3 10, 17 K)
Calea Grivlțel i

Curente no! fn Europa, tendin
țe .realiste ți lucide, curs ipra 
securilate. fi cooperare ; Nu sfat 
suficiente 'motiva de Iritare pen
tru grupări dc cjrtremâ dreaptă, 
■neofasciste ?r '

Așa InciL alarrhați și scanda- 
Uzați, conducătorii acestor miș
cări din Italia,- Belgia,; Franța, 
RîF.G. “ „Nouă ordine", „Miș- 

: , eârea socială'italiand", „Ordinea 
europeană*, „Partidul național- 
democrat" — s-au dech să treacă 
la contraofensivă. Și-cum inten
țiile. rin! mat mari declt forțele, 
iar unirea face puterea, conclu
zia a fost crearea unei organi
zații centralizate pe plan conti
nental. A avut loc o suită de in- 
tllniri la Milano, Bruxelles, 
ZMch ți Paris, sub înaltul pa
tronaj spiritual al stafiilor lui 
Hitler, Goebbels, Mussolini, Do- 
riot șl s-a. ajuns la decizia con
stituirii mai Intii a unui „Centru 
european de documentara anii- ( 
marxistă".

Proiectul a găsit susțlnStori la 
uh-țir de financiari romantici, 
cuprinși de duioase reverii nos
talgice. .. . / ' ,

Tocmai asia e bizar : cu ase
menea fonduri financiare- să fie 
atlt de greu de cumpărat o sim
plă carie de-istoric ?■

De la plus infinit 
la plus șase

tn Portugalia, răposatul Sa
lazar înjghebase, cu multă 
trudă șl sudoare a frunții, un 
sistem de detențiune foarte 
gospodărește conceput, bazat 
pe o intuiție penetrantă și de 
mare sensibilitate a psihologiei 
umane. Pornind de la faptul că 
pentru orice bm alls întemni
țarea cit și, ulterior, eliberarea 
pot marca momente de șoc, In 
stare sâ provoace traumatisme 
psihice. Salazar inventate in- 
chlsoarea cu „introducere" sau 
prolog și cu „final* sau epilog.

Âdicd oricine — mal precis 
orice suspect politic — lua in
tii o porție de „închisoare pre
ventivă' (pentru aclimatizare 
și adaptare) după care urma 
pedeapsa propriu-riril (care-l 
găsea astfel bine pregătit mo
ralmente) urmată apoi de sis
temul măsurilor de securitate", 
In virtutea căruia arestatul „e- 
liberat" era reținut In continu
are, fără termen șl la fafinit 
— să nu-l zguduie contactul 
prea brusc cu libertatea pură fi 
sțrăluciltșare. del afară. Simplu, 
cpmod_.fi, . confortabil — cum 
termina condamnarea pronun
țată prin sentință, imediat de
ținutul era liber sd înceapă 
noua întemnițare. Fiind scutit 
pind și de deranjul facerii fi 
desfacerii bagajuluk

...Din 1959, un grup de juriști 
șl alțl intelectuali, persona!!- 
tăli culturale, preoți a formal o 
„Comisie națională de spriji- 

idcfinuților politici”, ml- 
llltnd pentru abolirea sistemu
lui unic in lume, al reținerii 
preventive și-consecutive.

Acum guvernul lui Caetano 
a început să cedeze. A ctmsim- 
țit la o mare prefacere demo- 
cratic-legalislă. In primul rind, 
termenul de aplicare a închiso
rii preventive a fost limitat, 
iar deținerea după executarea 
pedepsei fci baza „sistemului
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măsurilor de sccurtiaic" nu 
poale depdți două perioade suc- 
cesive de cite trei ani. Adică. { 
un supliment garantat de fi 
ani — cadoul casei, oferit cu 
generozitate pa cheltuiala pa
tronului. Ceea ce este totuși 
un pas înainte față de vechea 
detenție infinlM.

In algebră, de la plus infinit 
Ia plus șase este o mare dare 
înapoi. In Portugalia e invers. 
Nici nu-i de mirare : s-a aurit 
cd algebra e -plină de ecuații, 
prin care mișună tot felul de 
necunoscute, tar Siguranța por
tugheză n-a reușit incă să le 
identifice.

Și nici să le freacă puțin pe 
la „prevttMiv-ăa sau „comsccu-

Guvernul Republicii Gui
neea n il0t6rSi Ș® taină la dispoziția 
--ternului Ghanel rămășițele pămirt- 

,itl ale fostului președinte ghanez, 
Kvnung. Nltrumah. In vederua funera
liilor naționale ftle acestuia — a anun
țat postii! do radio gutaccz „Vocea 
revoiiille!“. reliuit de agențiile 
T.A.S.S. și; France Presse.

Un aviou de tipul „Dc-8" 
aparitalitd companiei ..Japan Airli
nes*. tivind la bord 79 de pasageri $1 
11 membri ui echipajului a-a pră
bușit. miercuri. Intr-o localitate si
tuata la aproximativ 20 kilometri 
șud de Delhi, tn.momentul In care se 
preHătea «să aterizeze pe aeroportul 
dta capitala indiană. Ageniln Asso-

a văzut plrta in prezent lurnlna guv< 
: , fip-arufai in germană, magMară, . 'Ml! 

polonă și. rusă. Kwj

.Cel de-al XV-lea Festival 
de primăvara, contri
buie la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie Intre țările Europei s-a des
chis ta stațiunea estivală Escarbo- 
rough, din Marea Britanic. în 
cadrul festivalului, ansamblul ro
mânesc „Mugurelul0 prezintă specia- 
colo zilnic, bucurtodu-sc do o înalta 
apreciere din partea publicului.

Medalia Națiunilor Unite
pentru pace 8 ^ost ac^pdn^.?8lu- „din capitala indiană. Agenția A 
Iul slattaul mărocan, regale Hasaan ’. ^clatbd Press anunță că echipele «= 
al n-lea.. Medalia l-a fost luminata salvare ■ care s-nu deplasat imediat 
de secretarul general al O.N.U., Ku.-ț la locul accidentului au găsit 11 su- 
Waldhelm. praviețuitori.

‘ ‘ ''.................. '
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Hotelul defulării ii
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La Chicago s-a deschis un 
hotel foarte interesant. Se nu
mește „Imperial Inn“, conține 
— cum se Inlimpld frecvent cu 
hotelurile — un șir de camere, 
are Ufi, scări (1 covoare, tele
vizoare prin camere, restau
rant. Ca cel mal banal șl plat 
sau chiar ertra-plai hotel.

Cu o particularitate: un țir 
de camere stau la dlspozifia 
clienltlor pentru „defulare" sau 
„descărcarea nervilor". Oaspe
ții hotelului, dnd simt câ ii se 
tnccjoțearâ privirile și ii apu
că serișnetul din dinți pot să 
intre liniștiți (foarte impropriu 
termenul !) in aceste camere fi 
sâ spargă tot ce poftesc. Să 
spargă geamurile, să sjarime 
mobilierul, să s/ișle perdelele, 
să calce in picioare pacele, In
tr-un cunlnl id •nimicească ?! 
să distrugă după pofta inimii, 
pe săiurc.'e, pînd clnd se simt 
ușurați șj U se limpezesc pri
virile.

Pagubele slut incluse in tari
ful general, iar a doua zi toate 
obiectele distruse sin; Înlocuite. 
Ața incit pofta de distrugere șl 
înseninare psihică poate reîn
cepe.

Clien(t se găsesc. Au fost re
ținute de urgență locuri pentru 
perioadele de concediu, de că
tre un șir de comandanți nîi- 
lltari ai trupelor americane 
din Viejnam. Le place hotelul 
„Imperial Inn" — probabil are 
vedere frumoasă spre mare.

N. C.
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