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Constantin STO1C1U

— angajamentele suplimentare dac 5 
centrala de resort șl ministerul nu ne 
vor majora rota de metal repartizată 
Inițial.

îng. Ioan Floare? : Menționez că 
întreaga producție suplimentară o 
vom realiza pe scama materiilor prl-

Dan MATEESCU 
Adrian POPESCU 
Lorand BEAKY 
Nlcolae ZAMFIRESCU

în după-omlnza zilei de 27 Iunie, 
în stațiunea Neptun, a avut loc 

comunicatului comun,

Comitetului jude- 
particl Buzău im-

produclle, o problemă de mare acuitate care se cere. In 
primul rind, rezolvată este asigurarea bazei maleriole 
pentru realizarea producjiei suplimentare prevăzute In 
angajamente. In legătură cu această problemă om adre
sat tovarășilor Ins. IONEL CARAMAN. directorul uzi
nei „Steaua roșie0 din București, ine. IOAN FLOABEȘ. 
directorul uzinelor textile ..MOLDOVA” din Botoșani, 
și Ing. IOAN l I.OltEA, directorul Combinatului de ex
ploatare șl Industrializare a lemnului din Tlrgu Mures, 
următoarele întrebări :

Zilele teecute (nu se 
terminase încă recoltatul 
orzului, deși direcția ge
nerată agricola anunțase s-

IA$I (Coreopondentu! „Sclntell, 
Manole Corc.ac.i). — în Întrecerea so
cialiștii ce se desfășoară In Intlmpi- 
narea Conferinței Naționale a parti
dului și a celei de-a XXV-a aniversări 
a Republicii, muncitorii, tehnicieni! 
și inginerii din industria Județului 
Iași au obținut un succes deosebit : 
sarcinile de plan pe primul semejțm 
al anului au fast îndeplinite eu 4 
zile mul devreme.

Avansul creat permite ca plnă la 
stirșitul lunii Iunie să se realizeze, 
In plus, printre altele, 4 080 tone 
țevi sudate din oțel și profile în
doite, 250 lone fibre și fire pollosta- 
rice, 23 000 metri pfitrațl țesături de 
bumbac, 330 tone ulei comestibil, 
antibiotice In valoare de 21 milioane 
lei, 350 tone mase plastice prelucrate, 
mobilă In 1 valoare de 3,5 milioane 
le! șl alte produse finite. Aceste spo1 
rari au fost obținute in principal pe 
seama creșterii productivității mun
cii, urmare firească a folosirii mal 
judicioase a.spațiilor șl utilajelor de 
producție șî a timpului de lucru.'

Rezultate deweblt de valoroase 
s-au obținut șl In sporirea eficienței 
economice, beneficiile peste plan !n- 
sumlnd aproape 70 milioane Jet

Biroul
țean de .*
preunâ cu Direcția gene
rală a agriculturii au stabi
lit un plan de măsuri pri
vind desfășurarea» lucrări
lor agricole de vară. Vizlntl 

cu precădere > Insâmințarea 
unor suprafețe cit mai 
mari cu culturi succesiva 
s-a stabilit ca după recol
tarea orzului- și griului 
terenul să fie eliberat ime
diat, pentru a Se trece la 
arat șl semănat în. maxi
mum o zi de ia recoltare

Timpul fiind extrem de 
c’.lduro? in ultima săptâ- 
mînă. coacerea spicelor a 
fost prerinlte'S. în ve
derea înlăturării tuturor 
pierderilor ee ar fi puțul 
surveni In momentul in
trării combinelor In lanuri 
specialiștii unităților agri
cole au apreciat că cel mal 
bun Irc-u este să înceapă 
recoltarea înainte eu 2—3 
zile de coacerea eomoletă 
în acest scop. In flecare 
unitate au fost făcute pre
gătirile necesare.

viața ’

Ilng, Ionel Caraman : Pentru 
1072, la producția marfă ne-am 
suplimentat anualamcnlelc cu 
3.5 milioane lei. Iar oe lntrca 

cincinalul ne-am nropus să realizăm, 
la acest Indicator, un spor de 12 la 
cută fată de prevederile inițiale.

Ing. Ioan Floare? : Colectivul uzi
nei textile „Moldova” s-a angajat să 
realizeze In acest an o producție .in
dustrială suplimentară de 10 mlUoane 
leL în expresie fizică, angajamentul 
nostru se materializează în 40 de tone 
de fire șl 80 090 mp țesături. O ana
liză temeinică a rezervelor de care 
dispunem, făcută in flecare secție și 
atelier, a sens In .evidență posibilita
tea Îndeplinirii sarcinilor actualului 
cincinal cu cel puțin 5 luni mal de
vreme. Aceasta înseamnă, de fnol, 
pentru uzina noastră, obținerea unei 
producții peste prevederile cincinalu
lui de cel puțin 2-30 milioane lei.

Ing. Ioan Horea : Combinatul de 
exploatare și industrializare a lem
nului din Tirgu Mureș și-a propus aă 
realizeze In acest an o producție su
plimentară de 20 milioane iei. lucră
torii unităților sale hotârlnd să în
deplinească cincinalul In 4 ani ?l 9 
luni, urnind să obțină In perioada

Transpunerea In fapt a angajamentelor asumate In 
întrecerea socialista va Însemna îndeplinirea eu cel pu- 
tln 6 luni mal devreme a cincinalului 1971—1973. Dar — 
așa nm a subliniat tovarășul Nlcolao Ceausescu In 
cavinlarea rostită la conferința extraordinară a orcani- 
zațtel de partid a municipiului București — „.„numai 
angajamentele nu sini suficiente : este necesar să se 
treacă la stabilirea măsurilor pentru realizarea lor in 
viață”. în acest sens, alături de adoptarea unor măsuri 
In vederea folosirii complete a tuturor capacităților de

în cuvînlul său, ■ tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU « *p'1s:

Doresc, la rindul meu, să vă asi
gur, stimați tovarăși, că dau sem-

tru eliberarea națională a popora
lul nostru de sub jugul colonialis
mului portughez, dar, totodată, du
cem lupta pentru recunoașterea 
ființei noastre naționale pe plan 
Internațional. Do eițîva ani, Africa 
ne recunoaște ca ndevărați repre
zentanți ai poporalul nostru. De a- 
semenea, Organizația Națiunilor 
Unite recunoaște că partidul nostru 
este singurul partid legitim al po
porului nostru. Noi știm că Roma
nia. ca și toate țările socialiste In 
general, recunoaște mișcările de 
eliberare națională ea 
reprezentanți ai popoarelor lor. • 

însă, aerat act pe care l-am trăit 
acum marchează mai pregnant po
ziția României, are pentru noi o 
importanță Istorică șl ne face să 
continuăm lupta noastră eu șl mal 
multă responsabilitate. Tara dum- 

- neavoastră-a 'intrat deja în Istoria 
țării noastre prin ajutorai acordat 
șl solidaritatea manifestată ; Im
portanța Istorică a semnării Decla
rației de astăzi rezultă din fap'lul 
că este un țict de recunoaștere a 
partidului nostru pe arena Interna
țională. Este începutul unei dovezi 
concrete a personalității noastre 
Juridice pe plan Internațional ; nu 
poți avea independență, dacă nn 
al personalitate Internațională.

Prin ceea ce ați făcut pentru noi 
ne Încurajați foarte mult; nu nu
mai delegația noastră, dar și po
poral nostru va fi încurajat atunci 
cind va afla acest lucru, șl oricit 
ar fi mărimea ajutorului material, 
nu va depăși mărimea acestui aju
tor moraL

Doresc să trăim cu toții o viață 
lungX și acest act să marcheze vii
torul vieții noastre, o Identificare 
profundă in căutarea aceluiași scop 
și a hotărîrll ferme de a fi tovarăși 
in această puternică legătură în 
care vor trăi popoarele noastre In 
lupta'comună. / . -

Vă urez dumneavoastră. Întregu
lui popor român victorie totală in 
lupta pe care o duceți.

© Vietnamul do Sud: 
Alocuri ole forțelor pa- 
trio'ice în zona orașului 
Flue.

ANCHETA NOASTRĂ ÎN PAGINA A III-A

La orz, secerișul a îr.ca- 
put cu 10 zile in urmă, 
ritmul inlensiflclndu-se in 
sfiptfimlna . trecută. Deși în 
acest Interval au fost zile 
cu ploi abundente, ime
diat după zvlnlarea tere
nului combinele au rein
trat în lanuri Umiditatea 
boabelor trece de indicele 
admis la bazele de recep
ție. dar aceasta nu Impla- 
d cl recoltarea■ .păloaselor. 
lată ce ne spunea .tehni
cianul Teofll Dlncâ de la 
ferma Clornncn a LA S. 
SUIp'.i : „Zilele de dură 
ploi sint deosebit do căl
duroase. Iar amlnarea se
cerișului poale aduce p’er- 
deri de boabe.- De aceea 
no! am amenajat o plat
formă la capul tarlalelor 
unde lopătăm orzul” In
tr-adevăr, vreo 20 de oa
meni lopătau cele aproape

semnarea
adoptat cu prilejul vizitei in Re
publica Socialistă România a de
legației Partidului African al In
dependenței din Gulneaa-Blssau 
șl Insulele Capului Verde.

Comunicatul a fost semnat de 
tovarășul Nleolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, șl de tovarășul 
Amilcar Cabrai, secretar general 
al Partidului African al Indepen
denței din Gulncea-Bissau șl Insu
lele Capului Verde.

La solemnitatea semnării au 
fost de față tovarășii Manea Mă- 
nescu, Paul Nlculescu-Mlzll, Du
mitru Popescu, Cornel Burtică, 
Ștefan Andrei, .precum șl Ghlzcla 
Voss șl Aurel Duma, șefi de se«” 
ție la C.C.-al .P.C.1L

Au pârlieipat, de asemenea, 
membrii delegației Partidului A- 
frlcan al Independenței din Gui
neea-. '.ssau și Insulele Capului 
Verde.

După semnarea comunicatului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu șl to
varășul Amilcar Cabrai s-au feli
citat ^călduros, tmbrățlșlhdu-se 
prietenește.

Lulnd ' cuvînlul, tovarășul 
AMILCAR CABRAL « :

CU PLANUL

1. Care este nivelul angaiamentelor asumate in 
întrecere ?

2. Ce mâsurî aveți în vedere pentru procurarea 
materiilor prime și materialelor necesare ?

3. în ce constau dificultățile în soluționarea a- 
cestei probleme ?

latâ răspunsurile primite :

Cele dtava Sie In care 
s-a sirius recolta de orz de 
pe 1218J ha pot Ei consi
derate „repetiția generală” 
a mecanizatorilor din ju
dețul Teleorman In vede
rea participării, in aceste 
zile, la recoltarea griului, 
la" eliberarea .terenului .șl 
Ihsâmlnțarea culturilor du
ble. Romareind activitatea 
Intensă, grija deosebită a 
msranizato’ilor și coopera
torilor pentru a strings dl 
mal repede și fără pierderi 
frumoasa recoltă ele pe 
cele 113 959 ha cu iriu 
trebuie spus că există ineă 
anumite anomalii In modul 
de organizare, care sllnje- 
nes-e munca oamenilor, bu
nul mers al lucrărilor și 
pentru înlăturarea eăfora.e 
nevoie de o. intervenție ur
genta din partea organelor 
județene, a organele- șl or
ganizațiilor de partid. lata 
clleva dintre ele :

© Paris : Reprezen
tanții Partidului Comu
nist Francez și Partidu
lui Socialist Francez au 
aprobat acordul reali
zat asupra textului unui 
program comun de gu
vernare.

Alexandru BRAD 
corespondenta1 „Scîntaii

Am văzut. In acest! ani ni 
nenumăratelor încercări de o 
cunoaște și înțelege ®i de a nu 
uita șl de a găsi puterea adevă
rului satailid. multe drumuri de 
șantier — n-nrn să mă apuc acum 
să le număr pe țoale, deși aș 
face-o cu bucurie șl emoție. Am 
văzut'« dramurile Borzeștlului. 
drepte, ținindu-so mereu aproa
pe de malurile Trotușulul. adu- 
nînd combinatele de cauciuc și 
de prelucrare a sării șl petrolu
lui, lormoconlrtUa șl raHhărja 
po-ocea întindere de pămint 
unde altădală creștea doar iarbă 
Am văzut drumurile Argeșului, 

l căutlnd leneșe, cu firești ocoîl- 
ș șuri și poticneli,, buză îngustă a 
‘ barajului de la Vidrnru. cu -cio

turi de frlngjill negre splnzu- 
rînd părăsite pa coasta muntelui. 
Închipuind mijlocul gros al unor 
bărbați cățflrațl nepăsător pe 
stincă Am văzut drumurile Por
ților de Fier bălăcind sub apa 
noroioasă, murind in același 
timp eu un oraș de stranie pro- 
vlnclallutlo și renăsclnd preclp'- 
lat In același timp cu un oraș 
ce-șl caută ineă personali ta ten. 
Am văzut drumurile Lotrului. 
Și aici, la Lotru, descopeream 
da curîiui iarăși șl larăTi, parcă 
cu nostalgia unei vîrsle ce-ș! 
cheamă sinceră șl dreaptă ma
turitatea, că oamenii InlUnițl, 
cunoscuțl In fugă sau deschișa 
spre legături de surprinzătoan! 
trăinicie, continuă să vorbească 
ți azi despre drumuri, alălurind 
cuvintele In scurte șl capricios--, 
sa povești in care drumurile — 
cum am mai scris și altădată - 
vin și troc, adine legato de ano
timpurile în care omul ce ți se' 
destălnule a suit pentru pruna 
oară la șantier: drumul era 
sau nu era, so mal suta cu ra
nița in spinare, call mal um
blau singuri, z.l de zi, pe poteci 
invizibile, cu alimente și unelte. 
•Au suuiii numai mașinile cu 
și-n’.!o. sau drumul abta fusese1 
tăialț sau drumul abia fusese 
bătătorit, sau drumul ajunsese 
drum adevărat, asfalt neted, gri
laje dantelate In margini de pră
pastia. Cina este dl de rit fa
miliarizat cu șanUarele nu are 
cum să nu înțeleagă că drumu
rile șantierelor Înseamnă, îna
inte de orice, semnul deplinei 
stăplnirl și al oricărei intlrăz- 
nelL „Te simți apărat”. Îmi sau- 
șesa un llnâr de pe șantier. In
ginerul comunist Nicolae Băriru- 
lescu, șef de lot la centrala sub
terană de la Ciungei. Te simți 
apărat, nu trebuia să mire sau să 
pară riscantă o astfel de con
vingere, oamenii au nevoie de 
certitudini, oamenilor le place 
6ă-șl știe paȚil călcând pe pâ- 
mlnt sigur.

Umblam prin centrala subte
rană, pereții tocă necflplușlțl :u 
ciment slngerau apă încruzitâ. 
rite cineva se apropia, lipea o- 
brazul de piatră, tăcea paiirs 
căuș șl bea însetat, tineri zvelți, 
agățau deasupra umerilor tutu
ror panouri cu angajamente 
tn cinstea Conferinței Naționale

venlmenlul). la cooperati
va agricolă i,9 MartȘe“-ȚÎ- 
săneșii se recoltau ultimele 
neclare cu orz din lotul 
semlncer, se semănau cul
turi duble, iar o parte din 
combine erau gata de in
trat in lanul de grlu. To
tul bine organizat, pus Ia 
punct La un momenl.dat 
unul dintre mecanizatori a 
ieșit cu combina din lanul 
le orz, O defecțiune care 
wllclîa aparatul de sudură. 
„Trebuie să merg la secție, 
cu combină cu tot”, ne 
spune el. Deci citeva ore 
pierdute, pentru că. a.șa 
cum remarca președintele 
cooperativei. Gheorghe 
Dinu, conducerea S.MA. 
Brlncen! n-a mai oroanliat 
în acest an un număr su
ficient de ateliere mobile, 
ie intervenție.

...Intr-o tarla pregătită

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

O Belfast: Luni la 
miezul nopții a intrat 
în vigoare încetarea fo
cului în Irlanda de 
Nord.

91 tone. In acest scop, 
nătațiroa tehnologiilor 
prezent ți modernlzaraa unor pro
duse ; apelînd la asemenea efiî de e- 
conomlsirb a t metalului, la betoniera 
cu amestec forțat, de pildă, vom ob
ține o reducere a consumului de 173 
kg Ia flecare’exemplar, iar la maca- 
raust ferenslră — o diminuare de 230 
kg bucată. Siniellzind. vom reprolee- 
ta 15 din cele 38 de produse aflate 
in fabricație, Ia fiecare eonsumul spe
cific de metal reduclndu-sc cu 3—8 
la sulă.

Cu' toate aceste măsuri, nu vom 
putea realiza — cal puțin In acest an

------ --------- ----------—
Este pentru prima dală clntl 

trăiesc un moment de aerat feL 
Aș dori să spun cu această ocazie 
cltcva cuvinte de In om Ia om.

Venind cu elicopterul, am avut 
ocazia să văd peisajul roniânese 
dliitr-im unghi nou, nici prea Jos 
și nici prea sus : este un frumos 
peisaj, fie că este văzut de un om 
care admiră natura, fie că este vă
zut de un agronom. Privind din 
elicopter se vede o parte din mun
ca poporalul român. în orice caz, 
acesta este un lucra foarte semni
ficativ. Noi slntem bucuroși să ve
dem multe lucruri sub un unghi 
nou, fie despre politica Romănlei, 
fie despre propria noastră luptă, 
fie despre relațiile Intre națiuni, 
intre popoare în general. Vizita in 
România ne face să vedem lucruri 
foarte frumoase.

De aproape zece ani luptăm pen-accasta o nroducllo sunllmentară de 
paste 339 milioane lei.

21ng. Ionel Caraman : O mare 
parte din metalul necesar În
deplinirii anaaiamcnicior su
plimentare o vom as 1 cura prin 

reducerea consumurilor specifice. De 
pildă, comparativ cu anul 1071. 
clnd la un milion lei produc
ție am utilizat 4B.7 tone metal, 
în anul curent, la indicatorul res
pectiv. am prevăzut o diminuare de 
0,7 tone, ceea ce. In final, se va solda 

economie totală- dc metal de 
vizăm Imbu- 
tolosita In

IH AJUTORUL PROPAGANDIȘTILORi Șl AGITATORI
LOR : Vdonfsle unui procent — ce înseamnă re
ducerea cu 1% a prețului de cost în 1972

DOSARUL POLUĂRII: Poluarea aerului în țurui 
fabricii „Temelia" din Brașov continua

PUNCTE DE VEDERE: Militantism și receptivitate 
în literaturi

nării acestui document o Importan
ță deosebită. Trebuie subliniat, ta 
primul rind, că el marchează uni
tatea de vederi Intre partidele 
noastre tair-un șir de probleme 
deosebit de Importante atil pentru 
popoarele noastre, cit și pentru 
cauza luptei antilmperlallste ta 
general, EI este, totodată, expresia 
solidarității partidelor șl popoarelor 
noastre In lupta pentru lichidarea 
colonialismului, expresia sprijinu
lui nostru deplin cu lupta poporu
lui din Gutacea-BIssau și Insulelo 
Capului Verde pentru Independen
ță națională, pentru făurirea und 
vieți noi.^carc să corespundă dorin
țelor și aspirațiilor sale supreme.

Acesta este primul act olidal in
ternațional pe care II semnați. Sper 
ea semnarea acestui document să 

•marcheze realmente un moment1 
important ta afirmarea pe plan In
ternațional a partidului dumnea
voastră, a conducerii sale ; doresc 
ca el să fie .un Început dt. mal bun 
pe calea afirmării depline a inde
pendenței poporului dumneavoas
tră, un moment care să deschidă 
calea realizării und serii de acor
duri ta vederea dezvoltării relații
lor cu alte state, cu alte mișcări șl 
partide revoluționare.

Noi sintem convinși eă victoria 
dumneavoastră nu este prea de
parte. Așa cum am spus și ta ca
drai discuțiilor pe caro le-am a- 
vut cu ocazia vtzitd dumneavoas
tră în Bomânla, sperăm să putem 
trece cit mul curind Ia conlucra
re rodnică și ta domeniul dezvol
tării e co : i o mi eo-s □ ci ai e.

Doresc încă o dată să exprim. In 
numele Partidului Comunist Ro
mân, al poporului român, cele mai 
calde urări dc succes partidului 
dumneavoastră ta lupta sa dreap
tă, să vă urez dumneavoastră suc
ces in conducerea poporului .pe 
calea- făuririi unul viitor liber șl 
independent.
’ Vă doresc multă ‘ sănătate și 
succes 1 ", ' ’ ț

Să Înflorească prietenia intre 
popoarele noastre, intre partidele 
noastre ! ' ' ;

Să se întărească unitatea tuturor 
forțelor antilmperiallste!

, , ...J ■■ , . Vi!

TELEORMAN
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Problemele legato de creșterea 
eficienței întregit activități erono- 
mlce se află, in mod firesc, ta cen
trul preocupărilor tuturor coledl- 
volor da muncă participante la ma
rca Întrecere socialistă In tatimpl- 
narea Conferinței Naționale a 
P.C.R. șl a aniversării Republicii, 
întruelt eficiența aclivitațll econo
mice capătă cea ma! sintetică 
exprimare prin Intermediul pre
țului de cost, este limpede că 
gospodărirea rațională a fiecărui 
leu investit ta producție trebuie să 
constituie o îndatorire majoră a co
lectivelor tuturor unităților econo
mice.

Eate cunoscută etărulnta cu caro 
conducerea partidului a subliniat si 
subliniază necesitatea do a «e de
pune eforturi susținute pentru con
tinua reducere a 
prețului de cost 
al producției. în 
cadrai ' cuvin tarii 
rostite Ia confe
rința extraordina
ră a organizației 
munkdpato Bucu
rești n P.C.R.. 
tovarășul Nțcota© 
Coaușescu a acor
dat o excepționa
lă importanță re
ducerii chellule- 
lllor materiale,; 
folosirii cu mal 
multă eficienta a 
mijloacelor circu
lante ca un factor • 
esențial de reali
zare a sarcinilor 
stabilite de Con
gresul al X-lca 
privind creșterea 
eficienței econo
mice. Ridicarea 
eficienței econo- ; 
mice, sublinia se
cretarul general 
al partidului, poa
te fi realizata, 
paralel cu folosi
rea Intensivă a 
fondurilor fixe, 
prin „reducerea 
cheltuielilor ma
teriale, folosirea 
cu mal multa efi
ciență & mijloace
lor circulante. In
fond, problema 
este dacă folosim rațional sau risi
pim munca socială înmagazlnata in 
materiale șl materii prime. Reduce
rea consumului material, creșterea 
proecniulul de produse fizico dlntr-o ,, 
foni consUtuie problema esențială n 
eilclențcl economic^ " Or,1 "s(lîm}la“ 
existentă în acest domeniu nu ne 
poale mulțumi. Ne aflăm prtatfo ta
rile ta care se tareglsirează un nivel 
foarte ridicat al cheltuielilor mate
riale de produeRe — si de la a- 
ceastă situație nu face excepție 
niei Capitala, De altrel, nici ceea 
ce se prevede, in cincinal ta acest 
domeniu nu poate să ne mulțu
mească, sarcina de reducere a chel
tuielilor materiale esțe destul de 
miei De aceea, va trebui ca, pa
ralel eu realizarea producției globa
le, să ne preocupăm de scăderea 
costurilor producției, de reducerea 
substanțială a cheltuielilor mate
riale".

Semnificațiile economice o le aces
te! sarcini ant puse țn evidență cu 
deosebita claritate de calculele fă
cute de specialiști nrivlnd consecin
țele reducerii chior șl numai cu 1 la 
sută a prețului de cost al produc
ției. /

Potrivit calculelor amfatite, re
zultă că acest procent echivalează 
In 1972. la nivelul întregii economii 
naționale, cu ECONOMII DE CIR
CA 3ta MILIARDE LEL Co
relarea acestei impresionante sume 
cu sarcinile reducere

proporție do 11—12 la suta a chel
tuielilor materiale in 1075 față do 
1070 — stabilite do Congresul ai 
X-lea — ne permite să desprindem 
concluzia că reducerea amintita 
poate asigura multiple resursa pen
tru creșterea acumulărilor, precum 
61 pentru ridicarea bim&starlj între
gului popor.

Ni m pare sugestiv pentru valoa
rea acestor economii că, utilizin'! 
cele 3,S miliarde lei, este posibilă 
construirea fio » încă două sau 
trei unități Industriale puternice 
de tipul Întreprinderii „Unirea" din 
Cluj, do pildă — ceea ce ar 
asigura o considerabilă creștere a 
producției și totodată crearea a cl- 
tava mLl do noi locuri do muncă 
Ia economia noastră — fio a circa 
70 GOT apartamente.

Calculele de mal sus nu slnt nld

>

□ECOSTCU

de’ aceasta întreprindere. 
- Se poate dovedi orictad

<ta media, lunară mintală. 
In ultimii' zece ani, nu a 
scăzut niciodată sub 00 
gr/mp/lună. Adică de 
sase ori depășirea limitei 
maxime admise. în schimb 
au fost luni de zile rfnd 
aceasta limita maximă ad- 

i mlsă a fost depășită de 
șaptesprezece, optsprezece

‘ „.Cu praful 7 Da !... am 
avui șl noi un necaz. O 
femeîo dc la apartamen
tul do sus scutura toată 
ziua covoarele In capul 
nossnu Făcea un praf 
de-ți umplea casa. Dat 
am pus-o la pupei — 
spune Mllsfărat tovarășul 
Adalbert Szabo. Inginer - 
șef la fabrica ele ciment 
„Temelia" din Brașov.

Privim In jurul nostru. 
Pe coșurile uscătorulul 
ien cu furie. clocotind, 
valuri, valuri de praf, fin, 
formind nori alblctosl pe 
albastrul cerului de vară. 
Alte trombe do maf. mal 
groase sau mal subțiri, Ies 
pe alte coșuri, de la mo
rile de materii "prime, de 
ciment, de la cuptoarele 
do ardere, da la stația de 
hidra tare a varului. în 
imediata vecinătate a fa
bricii, casele slnt a- 
coperito cu o crusta
groasă do material
aib-cenușlu, care
abta se mal ghicește pro- • 
filul țiglelor. Pe Ungă 
norii de praf ce se aș
tern departe, alungind u- 
neort pînă In cartierul 
Steagul Roșu, praful din 
covorul vecinei Ingineru
lui șe* e floare la ureche. 
Cu toate acestea gestul el 
1-a Indignat șl a pus-o 
la punct 1 . .

Dar fabrica „Temelia”, 
undo este Inginer șef 
interlocutorul nostru, re
varsă pa capul oameni
lor (vreo treizeci de mii 
de suflete po o rază do 
o mie- două sute de 
metri) mutto~ tone, de 
praf In flecare’ zL Flecare 
ni ctacllea-șaselen locui
tor al Brașovului vrea, nu 
vrea, zl de zl, oră de oră, 
Iși;.. b&tonoază ptamlnll eu 
praful emanat de fabrică. 
Uneori cu mai mult, alte
ori cu mai puțin, după 
ram e vremea șl, mai 
ales, după cura slnt în
treținute și suprave
gheate Instalațiile de 
desprăfuire, filtrele cu 
sac! șl olectrofUtrcle fa- 

■ bric!!. Totul sa InUmplă 
în orașul ospitalier, cu
noscut pentru clima sa 
bllndă. pentru atmosfe
ra aa curată șl bună, caro 
atrage In fiecare an mii 
șl ml! do oaspeți. Dar 
ceea ce o valabil pentru 
cea mal mare parte a o- 
rașulu! nu este valabil 
pentru vcdnătaUle fa
bricii „Temelia”.

Măsurătorile precise, 
făcute cu regularitate, 
lunar șl trimestrial, a-

rata că în jur se aștern, 
ta medie. 220 gr praf pe 
metrul pătrat ta ’ fiecare 1 
Iurta.

Ce reprezintă această 
cantitate 7 Un slrat do un 
centimetru grosime In

său 30 Sil de sacî de d-1 8-S ' ,--S
aproxImaUv două luni: 
sau 30 m".l de sac! de ci
ment aruncați în vtat 
si mal ales pe capul oa
menilor. Cite un ®nc peiir 
tru flecare locuitor din

Sl acum, lata cum stau t 
lucrurile in realitate. La I 
Intervale largi, cam la un 1 
an o dată, reprezentanții I 
Inspectoratului șl al fa- I 
b-ldt sa Intllnesc si con- I 
semnează In procese vdr- * 
bale că poluarea trebuia I 
curmata, că ea se date- • 
rează suprasolicitării în- i 
stalațîUor de desprăfuire j 
și captare, uzurii sl ne- 
IntrețlnerU unor meca
nisme etc. Șl ? Șl ' Indică 
In-ășl măsuri, măsuri... 
care nu se km. De fapt o 
vorba de un sol „ original' 
de diviziune a r—“"I1 ■ 
unii Inspectori sanitari — 
măsurători, dind impresia 
că sânt gala-gata să apli
ce legea caro interzice po
luarea atmosferei, iar cei
lalți, producătorii, fac 
praf cli mal mult. Și iar 
se' fac măsurători, șl iar 
se face praf. _ ;

Cu un an în urmă po
luarea mediului la Bra
șov a formal șl obiectul 
dazbaterll Intr-o 
na a consiliului ----
municipal. Și alunei, pra
ful „Tcmeltaî” a ocupat 
locul de frunte al dezba
terii.

original' 1 
muncii : I 
dtari fac I

I Comoara
| _
I la muzeu

■o ar.'slu- I 
popular I 

md nra- "

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ducțlcl. Iată un fapt semnificativ.: 
In industria constructoare de mașini 
economiilor obținute de numeroase 
întreprinderi 11 so contrapun pierde
rile ce ©e produc fa altele. Astfel, 
prețul do cost In aceasta ramură 
este la mod artificial ridicat, ca ur
mare a faptului (ta la Grupul de uzi
ne Reșița cheltuielile cu energia și 
combustibilul au fost depășite cu 
M milioane lei, pierderile din re
buturi se ridică la aproximativ 7 
milioane lei, iar la uzinele „23 Au
gust” din București valoarea rebu
turilor reprezintă 11 milioane lai.

lata de ce apare limpede că re
ducerea cu 1 la suta a prețului de 
cost, deoarto de a reprezenta un 
obiectiv final, nu poate fl conside
rata ca nn progres suficient, accep
tabil in actualul stadiu do dezvol
tare economică a țării- In condi

țiile gradului do 
dotare tehnică a 
Industrie! noastre 
ca șl ale nivelu
lui de calificare 
al muncitorilor ?! 
tehnicienilor, pre
cum fel In condi
țiile Înaltei con
științe patriotice 
a clase! noastre 
muncitoare, este 
nu numai pc de
plin realizabil, dar 
și ușor să se ob
țină o reducere a 
prețului de rost 
considerabil mal 
mare decll de un 
proce.nl.

Rlndurlle do 
fațăȘI și-au propus 
doar să sublinie
ze importanța a- 
eestel sarcini. Cit 
privește dlle eon- 
crels de i 
zare _

! tea ; diferă

J

UNII SE FAC CA APLICA SANCȚIUNI, ALȚII 
CA IAU MASURI, IN TIMP CE POLUAREA 
AERULUI ÎN JURUL FABRICII „TEMELIA" 

DIN BRAȘOV CONTINUA

. ' =

în timp ce so afla la lucru ps 
tartaua din punctul Domnești, 
țăranul cooperator Constantin 
Tămse din Cindcșil (Vrancea) a 
găsit un cercel do o lucrătură 
deosebita. L-a stere do p&ralnt, 
l-a privit și. oarecum Indlfesrrait, 
șl-a reluat lucrul Dar, după 
dteva aape. a dat.kt iveală un 
alt cercel Apoi — im Inel. „Alei 
o o comoară” — șl-a zis nea 
Tănase și l-a chemat pe Ion 
Coman, T'tJ Târaise și Octavian 
Tacite care lucrau ta apropiere. 
Au cercetat Împreună fiecare 
palmă do pămlnt din jurul locu
lui cu pricina. Șl, talr-adevăr, 
truda nu le-a fost in zadar. El 
au descoperit un tezaur medie
val format dta obiecte de po
doabă sl monede de argint dta" 
perioada 1527— ÎMI Eate al 
treilea tezaur de acest fel des
coperit ptaă în prezent ta ju
dețul Vrancea. S! toate trei, gra-

— Se pot lua măsuri 
ds reducere radicală a 
poluării ?

— Sigur că se pot — 
no spune inginerul șef. 
, Șl ne enumeră diferite 
variante, , mergind de la 
simple măsuri de întreți
nere șl etanșelzara a sur
selor de praf, plnfi la teh
nologiile cele mal moder
ne cu ^Inll capsulate.

— Atunci de ce se lasă 
totul In voia soartei?

— Fabrica o Vedre, 
foarte veche, nici rexor-- 
vele de materii prime nu 
sint prea mari...

Am crezul că Intr-un 
viitor, probabil foarte a- 
proplal, vechimea uzinei 
®i lipsa de materii pri
me vor... elimina poluarea 
din Brașov, de aceea am 
Întrebat : „Pentru cit 
timp credeți că mal fi
lling rezervele de mate
rii prime ?

—3 Zece, cincisprezece, 
poate douăzeci de ani!

Răspunsul a avut darul 
să na edifice pe deplin. 
Dacă fabrica ar mai fl 
funcționat, acolo vreo
cinci—șase sute de ani
sa mal făcea ce se făcea 
pentru a respecta legile 
Urii. “ 
fleac 
zece.

del
țta aoesto- ..arheoJxxțl" fără voie, 
slnt acum la muzeul de Istorie 
din Focșani.

1" 1 'C-

„Aviwn în fabrică 
plan de rnăruri — at 
in?, șef Adalbert

un 
arată 

Szabo
— In treisprezece puncte
— stabilit In luna noiem
brie a anului trecut șl 
na străduim să reducem 
continuu poluarea” (Răs
punsul o ..lunecos” pen
tru că' Inginerul ®of omi
te să no spună ceea co 
este mal Important: 
principalele măsuri caro 
privesc eficiența activi
tății de prevenire el com
batere a poluării, ce tre
buiau realizate încă la 
finele anului trecut, con
tinuă și astăzi să ae afir
me doar pa hîrtîe).

zona amintită! Aceasta 
înseamnă ferestre caro 
nu &a deschid zile de-a 
riadul, înseamnă bron
șite, amigdalite. bron- 
hopneumonil șl afecțiuni 
cutanate de două oină 
la trei ori mai frecvente. 
In special la copil, decll 
In celelalte cartiere ale 
orașului.

Co so face împotriva a- 
ceslel poluări permanen
te a aerului 7

..Inspectoratul nostru 
sanitar — arata dr. 
Simlon Colta — face cu 
regularitate, lunar șl tri
mestrial, măsurători ale 
gradului de poluare a ae
rului la diferite distanțe

După faptă
Abum cUeua luni, Crislache 

Muța, in vlrstă de 25 de ani, din 
satul Gastinele, comuna Fun- 
dulea (Ilfov), după ce a băut un 
litru da cin intr-un bufet in care 
sa afla fi tatăl «du, Alecu, a 
plecai împreună cu acesta spre 
casă. Aici în«d cei doi au În
ceput să se carte. La un moment 
dat, C. Sf., a

&

seblrfle „. 
sau alta, de Ea un

^JMLr.^. -_______-fitfjbsțj
trimestrul I al acestui an. pre- anumite

pe depărta simple abstractizări ma
tematice. Bunăoară, la uzinele 
,,Independența“-SlbIu, numai in

Dar așa, pentru un 
de zece, cindsprc- 
douăzscl de ani...

AI. PLAJESU

Antidotul
recidivei

BUZĂU

(Urmare din pag. I)

dai, C. M._ a pu« mina pe u» 
cutii fi i-a aplicat tatălui său o 

Arestat fi.

de 1D71 a cheltuielilor 
șl remanierile ce revin la 10®) 
producție marfă. în aceeași perioa
dă, Împreună cu uzina dc utilaj chi
mic „Grivlța roșie” el Uzina me
canică de utilaj chimic din Bucu
rești, întreprinderea amintita a mal 
contribuit la economisirea a peste 
1 240 tone de metal, ceea ce. de 
asemenea, a Influențat favorabil re
ducerea prețului de cost.

Apare evidentă In acest context 
însemnătatea angajamentelor' asu
mate de conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de 
partid pentru reducerea cuantumu
lui chestuIellJor de producție și su-
pllmentarea beneficiilor. Orice pro
gres înregistrat In această privință 
contribuie la accelerarea ritmului 
de dezvoltare a economiei naționala- 
și astfel la micșorarea decalajului 
ce no desparte Încă de țările cu 
economia avansata.

Nu este Insă mei puțin adevărat 
că. pe Ungă un șir do exemple po
zitive, lnlllnlm Încă In multe 
unități economico depășiri conside
rabile alo prețului do cost al pro

Po afLșlerete Capitalei n- 
păruso ia un moment dat 
o reclamă care, viu colo
rată, reținea oarecum a- 
lenția : „Consumați pro
duse răcoritoare”. Sub a-

Hzarea unul Kortlment 'bo
gat do 
mere. drugurl, gut: 
piersici, caise, vlșir 
prune, f

răcoritoare dta :

__{JHL . .. smeurfi. căpșuni, 
duse răcoritoare”. Sub a- mure, fragi, afine, iranda-
easi „Inspirat” îndemn — fir (sau combinații Intre
două desene. Unul repre- ©le). Daj- dta fructe 
zenta un copțl, iar altul 
un băfrin cu plete albe. 
Ambii erau pe punctul dc 
B-și termina băutura răco
ritoare și rideau voioși. Se 
sugera, prin urmare, el 
toata „suflarea”, d© la— 
Ecutccela barbă albă,, „con
sumă" răcoritoarei Autorii 
reclame!, comercianții sau 
producătorii, au uitat 
insă rt precizeze esenția
lul : cum se numește acel 
„djjflr” al bunei dispozi
ții generale...

Am întocmit un catalog 
complet al r&eorl loazelor. 
Și 7 în pofida tuturor criti
cilor șl cerințelor, ' ta 
chioșcuri șl ionele a ră
mas suverană fot— Mtrîna 
limonada, „clasicul” ames
tec de sirop cui „minerală”, 
cu gustul nu mal puțin 
.,clasic® de apă de ploaie, 
Mei vorbă să-ți creeze 
bună dispoziție.- Mal- de
grabă t© tateamnă ta re
flecție : dc ce fabricanții 
noștri de produse alimen
tare nu scot la iveală un 
sortiment mal larg, do ră
coritoare veritabile, pe 
măgura posibliltațllor ma
teriale de ca-e dispune 
țara noastră 7 Pentru eă 
— se știe — deocamdată 
aproape toate răcoritoarele 
cu circulație (exceptlnd 
Pepsi-Cota) — sucul cl- 
co. dtro si oranjada — au 
o bază comună do fabri
cație : concentratele ci
trice din import. Șl — © 
clar — orice denumire al 
da răcoritoarelor din ci
trice, tot gust de... ci
trice' au. E bun. flrerle. 
dar mereu același, unui 
singur. Tocmai de aceea se rostul acestor produs© de 
Impune producerea unor *- •
•oncentrate Indigene, rea-

e.ej. Dar dto îructe șl 
plante de pe cuprinsul 
țării nu sini tocmai potri
vite pentru răcoritoare?! 
Resursele no dovedesc a fl 
Inepuizabile. Cine rint pro
ducătorii ? Slnt mulțl. dar 
cu tpțli caută, pa întrecute, 

producă răcoritoare din

do reall- 
a ol. aces- 

In 
funcție dc struc
tura prețului de 
cosi In fiecare 
ramură șl la fle
care produs In 
parte, stabilirea 
lor trebuind să 
rezulte dlntr-o a- 
nallză concreta 
efectuata in ca
drul Bocănii co
lectiv. Deși deo- 

spsclilce de la o ramură 
" as la altul poi 

fără îndoială, 
general valn-

Ictrilurd mortalii. . _ . .
după definitivarea cercetărilor, 
trimis In" judecată, CrUtache 
if Uf a a fost condamnat dc Tri
bunalul județean Ilfov la 18 ani 
închisoare.

priu-zise (de materii prime, ma
teriale, combustibili, energie e- 
lectrică), lichidarea rebuturilor, 
prelucrarea superioară a mate
riilor prime pentru obftnerca 
unor produse de calitate superioară, 
cu valoare cil mai ridicată, ridica
rea produellyll&țJl muncii, scăderea 
cheltuielilor administrat!v-gospodă- 
rcșU nle întreprinderilor ele.

imperativele subliniate în aceasta 
privință de secretarul general al 
partidului, la conferința organizației 
municipale București, crltlclla aduse 
unor întreprinderi și ministere, in
dicațiile rate precise trebuie aă fio 
urmate In toate colecțlvolb de mun
că de concluzii, practise menite să 
determine o îmbunătățire calitativă 
a întregii activități economice.

Mobilizarea eforturilor colecti
vului do muncă respectiv pentru 
descoperirea și punerea în valoare 
a tuturor resurselor suplimentare 
de reducere a cheltuielilor de pro
ducție este o Importanta îndatorire 
a organizațiilor de partid, a tutu
ror agi

Acum dtevn zile, mal multe 
I gospodine d!:t Satu-Mare au 

semnalat că, la magazinul nr. 1 
- (responsabil Gavrll Slaion), n- 

jî jf’pa-ținlnd Întreprinderii agricole 
Ide ștaif din localitate, nu bc res- 

L pecta pre’urlle" dc '-' vlnzaro “ a 
■ unor produse. Aceasta In ciu

da faptului că. nu cu muli timp 
In urmă, cu prilejul a două 
controale succesive (vezi „Sdn- 
teia" nr. 0 103 șl 9143). în uni
tatea respectivă fuseseră desco
perite abateri similare. Tlnlnd 
seama de o atare recidivă, orga
nele oficiului de prețuri și-au 
făcut din nou prompt apariția 
in magazin șl au constatat că 
roșiile de calitatea a doua erau 
vlndulo ta prețul celor de cali
tatea IntU. Drept pentru care 
vlnzătoarelc Margareta Kerch șl 
Ioana Glodeanu (ultima aflata 
la a treia abatere) au fost a- 
mer.date cu 500 și, respectiv, 600 
Iei. Spre a se convinse ei ele 
că, pentru orice reckllvă de a- 
cenffta natwră. se prescrie. In 
doze oreseînde. același antidot 
Pînă dnd maladia (chiar dacă 
se lnllmpta să tio -din fire") Ișl 
va găsi deollnă lecuire !

Noul spital din Slatina

'tmlzaținon de partid, a tutu- 
țțSmtorUor șl propagandl.?LBor.

Dan CUCU

loare elnt folosite numai 
și numai pentru a-îl astlm- 
păra omul setea. vara, pe 
zăpușeală. Nu este adevă
rat. Omul nu bea lichide 

dulci, aromata, numai da 
' Bete — el nu nunta! vara, 

după cum nu mântacă în
ghețata șl prăjituri numai 
o dată pe an. Băuturile ră
coritoare slnt căutate nu 
numai pentru că sini reci, , 
ci șl pentru că stnt hrăni
toare. Ssu nr trebui să fie. .

— Dacă aveți asemenea 
convingeri șl cunoștințe In

I
i

S. Cristian

ac-a Informat că, în

Pană de... 
porumbeiridică cheltuielile. Foarte bine, 

atunci sâ nu 6© stea degeaba 
umiditatea solului m plordo In fie
care minut.

Ba direcția județeană agricolă a- 
ceasta cooperativă, care nld nu se 
apucase sfi recolteze griul, raportase 
cu o zl In urmă 10 hectare secerate. 
Deși izolat, acest raz trebuie să dea 
do glndit specialiștilor direcției agri
cole, care au datoria să fie pe teren 
pe timpul campaniei pentru a con
trola mai temeinic felul cum se lu
crează In unde unități șl modul cum 

&q

S-a lnWnplat deasupra comu
nei Vidra, judelui Ilfov. în timp 
co avionul utJUtar. condus de 
pilotul șef Gheorghe Munteanu, 
fie afla In zbor, i-a apărut In 
fată un atol dc porumbel. Cltlva 
dintre el s-au Izbit de elice si 
au Intrat în mecanismul dc vi
teză al aparatului. Acționlr.d cu 
curaj 61 promptitudine, pilotul 
a aterizai Imediat pe un teren 
din apropierea comunei Vidra. 
După această carata neprevăzu
ta, necesară repunerii In func
țiune a tuturor mecanismelor 
de bord, avionul s-a ridicat din 
nou In aer, pentru a-sl executa 
misiunea de zbor.

103 tone boabe.. Se recoltaseră, până 
In ziua de 24 iunie, 180 hectare cu 
orz din cele 2OT (.-uliivale. Paralel, 
ma;inlta de balotam pale, prevăzute ra 
sănii, eliberau terenul, depozatfad ba- 
loțl ta capătul tarlalei. Fără să piardă 
ntel un miau’., plugurile au Început 
aratul.

In același mod se lucrează ®i In 
alta unllăți agricole. Astfel, coopera
tivele agricole din Balta Albă. Ma-, 
xenu. Toplloanl, Rlmnîcclu, Mărăca- 
naai șl ai lele au înregistrat. In aceste 
zile, un ritm bun la seceriș el se- 
mftnarul culturilor suoreșlvc. Coope
rativele agricole „Zori nol“-Pogoa- 
nele, cele djt» Bălăceanu și dlduri au 
Început primele secerișul griului, a- 
menajlndu-și platforme pentru topâ- 
tarea boabelor.

Organizarea In flux continuu o re- 
coltaril, eliberării terenului șl însă- 
mlnțăril culturiloT succesive ae des
fășoară satisfăcător In cea mal maro 
parte a unltalllor agricole. Fină In 
prezent, aproape toata M’.prnfala do 
pe care 8-a recoltat este Inaămln- ' 
țață Din datele centralizate la Di
recția generală a agriculturii rezul
tă că plita in dimineața zilei de 28 
Iunie orzul a fost recoltat pe 1310 
hectare din cele 1 8»3 cultivate, griul 
pe 831 hectare, intamlnțlndu-se după 
orz, griu șl borceag 3 013 hectare cul
tură dublă

O situație caro contravine indica
țiilor date de comitatul Județean do 
partid am Inlilnli-o la cooperativa 
agricolă de . producție Valea Rimnl- 
culut. Ne-arn oprit, vineri. 23 Iunie, 
po o tarla da 30 hectare unde orzul 
fusese recoltat Baloțli de pale zăceau 
împrăștiau pa tot întinsul suprafeței. 
Două prese de balotat la capul tarla- 

. lei șl doi mecanizator! In umbră mal 
schimbau cile o vorbă. La sediu, in- 
Hînerul-ret al cooperativei. Gheorghe 
vlăseeanu, statea de vorbă cu dllvn 
oameni, li întrebăm care e. situația 
pa clmp. Reproducem răspunsul : 
„Recoltarea orzului s-a terminat ieri 
dimineața (23 -iunie n.n.). Terenul ai 

■ foit eliberat sl astăzi, 23 Iunie; 8 trac
toare se află la arat Nu ne-am 
apucat de ariu pentru că are umidi
tate 24 la suta șl nu se primește In 
bază". Necunoașterea realității de Pe 
teren se vădea din fiecare cuvlnt el 
său. Timp de două zile transportul 
băieților nu a fost organizat Toiul 
a fost lăsat In seama n 4 cănile cu 
dte un singur om ce trebuia aă În
carce cu destulă greutate ditamai 
baloțlL Remorcile secție! da mecani
zare nu erau solicitate pe motiv că

permanente, prospectată 
piața, modificate liniile 
tehnologice... La ce bun n- 
llta zbucium, dnd limo
nada Încă „merge” ? Să ve- 
tuși în viilor, dacă îa anul; 
vor fl vaforjr.cato rețelele 
și experiența acumulată. 
Deci, la anul 1 La anul am 
zis 7 Clnd șl unde mi mai 
auzit noi acesta vorbe, In 
chip de promisiune ? Desi
gur, le-am auzit in anii 
LrocuU, spuse de specia
liștii In producția de răco
ritoare.

Dar fată, eoncret, ce 
promiteau, in scris — cu 
dol-lrel ani In urmă — pro
ducătorii (spicuim din a- 
dresc trimise redacției, ca 
răspuns la articolul „Cit 
timp va rămlne suverană 
bătrtna llmonadă 7”). Di
recția generală de Indus
trie locală a municipiu
lui BucureșU ne arăta : 
„D.G.T.L. șl întreprinderea 
pentru produsa alimentare 
au stabilit un plan de mă
suri concrete pentru îm
bunătățirea situației (ră
coritoarelor).. Slnt în cura 
Încercări de laborator 
pentru noi băuturi răcori
toare pe bază da cafea, 
cremă de brasă etc.._ (a-
dresa nr. UKU2 VI. 1939) ; 
Comitetul de stat pentni 
economia și administrația 
locală ne scria (adresa 
nr. 3 21») : „Pe llnln Îmbu
nătățiri: calitațll Muluri
lor răcoritoare, ta Indus
tria locală s-au luat mă
suri eficiente— Pa plan 
central s-a Întocmit un 
etudlu privind dezvoltarea 
producției. diversificarea 
sortimentului și Îmbunătă
țirea calității. atabilln- 
du-se sarcini concrete..,’

La ami, la anu, la nnu, 
ta-

Clne 
o dată 
placă ?

efort ...
fine, specialiștii au reușit 
să realizeze trei sortimen
te no! : din smeurf, din 
vișine șl din Btrugurl. Nu —__ ___ . — . .
pat fi insă omologate pen- dem ce se va fntimpln lo
tru cl nu e do acord cu 
compoziția lor Sanepidul...
De co s-or fl tariLg&nmd 
atit da mult lucrurile la 
București ? în unele Ju
dețe — Suceava, Mureș, 
Brașov — acolo unde pro
ducătorii s-au Interesat e- 
fecîlv de diversificarea ră- 
coritoare’or, nu fost în-

)

(.■lirice, după rețete rea
lizate cu decenii în urmă 
de alții. Iată clteva ..fir
me" do specialitate: fabrl-» 
cile de conserve. Indus
tria locală, cooperația de 
consum, alimentația pu
blică, trusturile de răcori
toare (avem trusturi de 
răcoritoare care — cul
mea ! — nu prodvc rtlcl 
un fel de răcoritoare 7).

— Unii dintre producă
torii noștri de specialitate 
(aprecia directorul comer
cial nl celui mal mare fur
nizor de răcoritoare — 
Intreprind&rea de produse 
alimentare in Capitală) au 
o idee deformota despre

consum publta, Au Impre
sia ca respectivele răcori-

materie, de ce LP.A- nu s© 
preocupă de realizarea u- 
nul sortiment mai larg de 
răcoritoare 7

Observația >a declanșat 
imediat Înșiruirea tuturor 
greutăților de care se lo
vesc producătorii clnd o 
vorba să realizeze, răcori
toare dta fructa indigene : 
realizarea rețetei, găsirea 
colorantului, conservantu- 
lul, pasteurizarea, organi
zarea industrializării, son
darea pielei... Te apucă 
toata căldurile I Al sen
zația că mult mai ușor m 
pot realiza un strung, un 
tractor universal, o com
bină. chiar șl o hidrocen
trală. declt o Mutară ră
coritoare ! Totuși, foarte 
recent, directorul coordona
tor al aceleiași Intreprin-

I
i

rcslstrata unele euccezo 
notabile. Paralel ra pro
ducția băuturilor din cl- 
trjce nu fost realizate șl 
unele sortimente din con
centrate proprii: din mere, 
struguri, vișine șl din alte 
fructe șl nlantc Indigene. 
E vorba Insă da realizări 
șt posibilități locale, cire 
nu au aplicabilitate gene
rală, nu pot satisface ce
rerea pieței In ansamblul 
cL Nu ne rflmlnc doelt «ă 
tragem din nou concluziile 
vechi, la care ajunseserăm 
șl cu alte prlleluri : diver
sificarea răcoritoarelor nu 
se realizează practic fin 
mare măsură) pentru că dă 
oarecare bătaie de cap pro
ducătorilor. Trebuie reglai 
in acest scop aparatul apro
vizionării, făcute cercetări

1

va face o data și 
țăndări aceasta

Gh. GRAURE

se tac raportările operative care 
centralizează la direcție.

TELEORMAN
\

(Urmare din pag. I)

pentru insămlnțarea porumbului, me
canizatorul Tudor Ștefan de Ea coo
perativa „7 Nolembrio”-îz\’oareîe se 
necăjea pa lingă o semănătoare 
b,r'.i;.-ij. „alerg lu—13 metri ș; stau. 
S-au spart 2 plutoane, so rup 
lanțurile. Semănătoarea mea e bună.' 
dar tovarășul Gh. Spătarcartu, șeful 
secției, ml-a spus a-o folosesc pe asta, 
aă nu se strice șl cealaltă. Aram tre
buie să plec după cea bună. Ducă ve
neam cu ea, semănăm 7—0 hectare”.

...Tot In dmp li InHlnim pe meca
nizatorul Panlille Tănwe si Ftorea 
Adam, de ta cooperativa „0 Maț* 
clin aceeași comună, Izvoarele, la 
ara*. Cum e organizata munca 7 „In 
cimp bine, ta secție mai puțin'' — 
no spune primul dintre el. ,J?ăi spu
neți șl dv., intervine ol doilea, o nor
mal să mă scol la ora 4 dimineața 
șl să aștept ptoă ta 7 dnd vino 
manipulantul Marin Stoica să ne ali
menteze 7 Nu-1 normal — răspunde 
tot el — dar co putem face noi, cel 
17 mecanizatori, dnd manipulantul 
ne zice că el are program de 8 ore".

..<O combină „Gloria" — mașină de 
mare productivitate, așteaptă în 
clmp, de dimineața plnă la orele 
11,30, cu buncărul Încărcat, o remor
că pentru a deșerta recolta strimta. 
Locul : lanul de orz al cooperativei 
agricole „Unlrca’-Brinccnl. Mecani
zatorul Anghel Ologeanu : „Puteam 
bate 5 GOT—6 fi©0 do kg plnă acum, 
dar așa, stau. Nu pot descărca pe 
miriște”.

Sini cîteva „cazuri" care contras
tează ra munca marii majorități a 
mecanizatorilor sl cooperatorilor din 
județ, cazuri care nu trebuie lăsate 
spre rezolvare pe mina unora rare 
vorbesc mult șl fac puțin. E nevoie 
de Intervenție operativă, de pasiune, 
de responsabilitate, mal ales In a- 
ceasta perioadă hotaritoare pentru 
ctringerea recoltei șl lnsămlnțarea 
culturilor duble.

Recitiți... 
buletinul de
identitate!

Indțmnul, In ciuda operențe- 
lor, e«te pentru mulll foarte 
util. Dovadă — un test efectuat 
zilcte trecute In orașul Tlrgo- 
vifte. Citeca echipe dc lucratori 
dc miliție au invitat 1300 de 
locatari sd-țl controleze buleti
nele de Ider-tltate, pentru a ve
dea tn ce mdjurd se mai pot 
recunoaște el Inșiji In ele. Re
zultatul a fost mai mult declt 
surprinzător: nu mei puțin de 
SăO dintre aceștia au constatat 
că actele lor de identitate... nu-i 
mal reprezintă pe el ! Din dl- 
verse motive .’ nu aveau vizele 
făcute pentru adresele la care 
domiciliau, nu figurau In cărțile 
de imobile «au aveau buletine 
de identitate ,demult expirate. 
Aja «tind lucrurile, pentru toate 
aceste inadvertențe, cel In cau- 
zd au primit pe loc amenzile 
coreipunzdtoare, care, sperăm, II 
vor determina ca, măcar de 
acum încolo, «fi-si răsfoiască, 
din proprie iniîiaticd, actele cudta . .
caro se recomanda.

Rubricd redactata da
Dumitra TÎHCOB 
ți coreipondenții „Scînteii"

proce.nl
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GRAMUL Șl
etâloanele^ mu» de calițate, predm și eficacitate

„O problemă deosebit de importantă pentru eficiența 
economică este creșterea productivității muncii 
de prim ordin al progresului societății noastre socialiste

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvSnSarea roslllft în conferința extraordinară a organl 

zațlcl de partid a municipiului Ducurești)
B1. '-/.to I ■ ;\f "?!■ -' ' ■ ' " " ■■ ' “ rt. !' 0.

■ factor

A PARTIDULUI

rt liiiraiB ■ tifc a ftps
Fără îndoială, biografia fiecăruia din ei ar fi putut să constituie subiect 

pentru ample reportaje, pentru schite, și 

I....... . ... .
. , — de ce nu ?, — chiar penfru romanele 

alît de așteptate de cititori de la scriitorii noștri. Pentru câ sînt biografii bogate, 
strâbâtute de fapte de viafâ tumultuoase, cu încercâri și examene aspre, adevârate 
probe de foc ale dîrzeniei și conștiinței înaintate. De aceea, poate apârea teme
rară încercarea de a înfățișa asemenea biografii numai în expresia lor cea mai 
sintetică, în cîteva cifre și fapte. O facem, totuși, cu convingerea că cititorul va ști 
să întrevadă dincolo de datele „seci" bogăția vieții acestor oameni, biografiile 
lor exemplare închinate, zi de zi, înfăptuirii politicii partidului

CU Ia sulă din spornl 
, prtjduoțlel obțineți pe sca- ■ 

ma creșterii producllvllățil 
munci! ? Cifrele Indicata, 
Jn răspunsurile primite la 
această întrebare do la ca
drele de conducere din ■ cl- 
leva Întreprinderi, alnt Sur
prinzător de Ineeale. dacă 
avem ca punct de referință 
sarcina de plan pentru a- 
nul 1972, fixată la jurul 
proporției de 73 la suta. Cu 
o justificată mîndrle Ia 
Uzina de pompe din Bucu
rești, la uzina „Ciocanul" 
Nădrag, Uzina ebimleă din 
Turda sl fabrica de mobilă 
„Libertatea." din Cluj ni 
s-a vorbit despre realiza
rea, Intre Kl pînă îă lUO la 
sulă din sporul producției 
din acest nu, pe baza pro
ductivității muncii.

— în acest sena — ne 
spunea Inginerul Comei 
Bucur,. directorul Uzine! 
chimice din Turda, ne-am e 
orientat .eforturile in citeva 
direcții principale șl, mai 
ales, spre utilizarea eu ran
damente ridicate a insta
lațiilor — la care indicii 
planificați eu fost depășiți 
cu 2—3 la sută. Concomi
tent, muncitorii, noștri și 
specialiștii s-au străduit șl 
au terminat cu cinci luni 
mai devreme montajul li
nul compresor de frig ia 
instalația de lichefiere a 
clorului. Aceasta ne-a per
mis să realizăm zilnic, pes
te prevederi. 3—1 tone de, 
dor lichid. De asemenea, 
as 
loace proprii, u to&ți diibla.-r1.(, 
iă capacitatea de producție 
la Instalația do add clor- 
hidrlc pentru analize. în 
sflrșlt, prin generalizarea 
schimbului doi ți extinde
rea schimbului trei, in a le
ite :ul mecanic tun asigurat 
un coeficient mal ridicat 
de Încărcare a mnșlnltor- 
unelte șl anume, de 78,5 la 
sută, față de 70 la sută pla
nificat ®I K1 la sută obți
nut In aceeași perioadă a 
anului trecut ,

Alt exemplu 
de urmai. La 
„Ciocanul" Nădrag, 
cerea timpilor de 
accidentale și planificate a 
Staior — ca urmare a 

II compartimentului 
de Întreținere cu cadre de 
Înaltă ca^fiearo — a dus 
la creșterea cu 28 la sută 
a capacității' de laminara. 
Este vorba, cum tesne sa 
observă, de o atentă <i 
susținuta preocupare n co
lectiv ului acestei unități 
pentru descoperirea șl pu
nerea In valoare a oricăror 
resurse Interne — fie ele 
mar! sau mici — capabile 
să asigure o creștere mal 
rapidă a productivității 
mundl.

Ce se în’dmplă, însă, 
cind tocmai asemenea re
zerve slnt ignorate 7 Iată 
cura arată aceri revere al

medalia!. Ne aflăm la 
treprinderea ,,6 Marile" din 
Timișoara. Dsșl dorința 
generală este șl aici ca o 
parte dl ma! mare din 
sporul de producție să fie 
obținut pa seama creșteri! 
productivității muncii, to
tuși. !n primele 5 luni ale 
anului; doar 3-1 la suta din 
producția la plus a fost 
realizată pe aceasta cale. 
Firește, asimilarea șl In
troducerea In fabricație a

B ' -t?
responsabilul arapului 
corespondenți volun- 

al ..Sclnteli”. facem un
raid prin clteva eecHl si 
sectoare.

La vopsi toria nouă. In 
nltlmelo 2 ore ale schimbu
lui nu s-a mai lucrat din 
linsă de pleso -- ne-a re
latat ajutorul de maistru. 
Anton Teni. 13 oameni au 
trebuit dă facă alto, munci. 
IneliMiv curățenie. Un cai
cul «umăr arată că. In acest

î’.ie JoJart. susținea că nu 
sa respectă graficul de re
parații. că două etrunffurl 
nu vor lucru toată săDlămi- 
nfi... din lipsă de ulei. Și 
toate acestea, in cel mat 
.„strangulat” sector, care nu 
reușește Încă să asigure un 
decalaj corespunzător fală 
de sectoarele de montaj.

Iată suficiente argu
mente care atestă cu clari
tate că sursele de creștere 
a productivității muncii «o

In unele Întreprinderi, ioo»- In

Wrate'
t':'fi»'

HALTELE FOARTE PUȚdW, M 

MARI REZERVE INTERNE SlNT i( 
,, i si- ? -s.it -s ■« <'■? Ș 7 ;<

unor produse-hol, ca as
censorul pentru persoane și 
materiale, pompa de mor
tar, dozatoarele auto
mate șl: ctntarele pen
tru stațiile de betoa
ne — utilaje aduse plnă 
acum din import Si care 
vor influența., favorabil ran
damentul pe șantiere de 
construcții — au nus 
fața colectivului de munci
tori si BDMlallsli al uzinei 
probleme deosebit de com
plexe. De aceea, au 81 fost 
luate o seamă de măsuri, 
cu precădere In direcția 
dezvoltării actlvltfitll de au
todotam pentru mecaniza
rea. semliiutomallzarea sl 
chiar automatizarea unor 
operații șl lucrări In sec
toarele turnătorie, lâcfituw 
rie-montai sl voțwltorlc.

Cu toate acestea crește
rea productivității muncii 
nu este prea evidentă.- Să 
nu mai fie oare rezerve in 
întreprindere. Ui locurile do 
muncă. In vederea utilizării 
mal rationale a mașinilor sl 
Instalațiilor, a tiranului de 
lucra sl tortei do muncă 7 
împreună cu ing. Iile Hilo- 
to si tehnicianul Gh. Su-

t!mo. «o muțea voosl circa 
1 tonă do piese diferite. 
Așadar, o Importantă . ca
pacitate do producție s-a 
irosit pentru eâ atelierul de 
ambulizat cupe n-a asigurat 
producția ta nivelul sarcini
lor prevăzute. In sectorul 
lăcătuscrie-montal. întrea
ga, linie do prelucrat cre- 
maliere pentru cehele — in
tre caro 3 utltalo de înalt 
randament — etatea. Mai
strul principal, Dezlderiu 
Mihaly. Invoca linsa de ma- I 
terial. deși ta caoul liniei 
existau 2 palete încărcate 
cu crcmnltere caro aștep
tau do dimineață «A fie pre
lucrate. De fapt ora vorba 
da o proastă organizare a 
muncii. Tot un calcul su
mar arată că. ■ în aceasta 
zl. se puteau prelucra cre- 
mallero pentru o schelă 81 
jumătate. într-allă secție, 
la preluorărl mecanice. 0 
prese nu funcționau de 
vreo' 3 zile, din cauza u- 
nor defecțiuni accidentale. 
Mecanicul șef, ing. Ion 
Jlglău. acuza exploatarea 
și Întreținerea lor nerallo- 
nală de către muncitori, tar 
șeful

«fixase In intreorlndcre. la 
fiecare loc do muncă Da ce 
nu slnt ele valorificate 7 In
ginerul șef al IntreprinderiL 
tov. Ion Ghlndaș. ne aounea 
că situația ec va Îmbună
tăți simțitor datorită unul 
complex de măsuri aflat in 
curs ds aplicare. Altfel, urin 
definitivarea oină la In- ■ 
cepului lunii iullo a studiu
lui da organizare a muncii 
la operațiile do asamblarea 
eremalîerelor. productivita
tea la acest loc do muncă va 
crește eu mal mult de două 
ori. Alta măsuri au ca o- 
blec'tlv introducerea planu
rilor lunare de încărcarea 
fiecărei mnslnl-unelte. re
partizarea Inginerilor sl teh
nicienilor in mod proportio
nal In toate achlmburile. 
pentru a asigura permanent 
asistenta tehnică nece
sară. raționalizarea. eu 
începere de la 1 iulie, a ra
portului dintre muncitorii 
direct productiv! și cei au
xiliari șn. Esențial este insă 
ca asemenea măsuri, multe 
din ele avlnd dela un ..stn- 
Eiu“ mal vechi In Planuri
le întocmite In uzină, să fie 
aplicate neintlrelat. inter-

CORESPONDENȚII NOȘTRI . TRANSMIT

Minerii dobrogeni

Cu aceleâși

capacități — un spor
de producție 

mai mare
Eforturile pentru valorificarea bogățiilor na 

turale de pa întreg teritoriul țârii au fiU-.it, in 
ultimii ani. din Dobrogea un autentic centru mi
nier. Odată cu punerea In evidentă șl începerea 
exploatării unor Importante zăcăminte do mine
rale utile, minerii dobrogeni ri-nu concentrat

lucru; pentru obținerea 
unor randamente superioare la extracție șț pre
parare, a unei eficiente economice superioare. 
Dintre acțiunile mari Întreprinse se detașează 
folosirea completă a timpului de lucru, valorifi
carea cit mal bună a capacităților do producție. 
Nu intlmplător, in 8 luni din acest an, s-a în
registrat o creștere a productivității muncii cu 
1.8 la sută față de media realizată anul trecut. 
Co urmare, minori! de la Adamclisi șl-au înde
plinit, planul semestrial cu 22 zile mal devreme, 
dind un răspuns ferm angajamentului asumat 
de a realiza planul cincinal In patru uni și ju
mătate. Pe ansamblul întreprinderii miniere 
„Dobrogea", planul semestrial a fost realizat cu 
15 zile mal devreme. Avansul dșilgat permite 
obținerea, pînă la sfirșitul acestei luni, a unti 
producții suplimentare In valoare do aproape 0 
milloano leb Acest spor de producție bo reali
zează In proporție de circa 70 la sută' po seama 
creșterii productivității munci! la extracții, 
transjxjrt șl preparare a minereurilor.

®xp!
rale,.......... _ _rc—j.
preocupările asupia organizării superioare 
muncii în; noile puncte da lucra; pentru obținut 
unor randamente superioare li y - ț! 7-

e, a unei eficiente ce

priceperea și indemînarea texlilisfelor 
Ișl cu in acesÎB zile un corespondent 
real — creșterea forței productive o 
muncii. In fotografie, citeva din mun
citoarele evidenfiate în Întrecerea so- 
cialislâ de la fabrica do tricotaje 

Crinul* din Capitals

ventla comitetului oameni 
lor muncii in direcția asl 
«urării unei productivități 
ridicate trebuind să fio ca
tegorică.

La uzina „Metalul roșu" 
din Cluj, unde sporurile 
de producție se realizează in 
PrindjMl prin creșterea 
numărului de aalartaU. oro-’ 
ductilitatea muncii nu a 
alina nici măcar nivelul 
planificat. Să fie oare vor
ba do o imposibilitate a 
realizării sarcinii de creș
tere a productivității mun
cii 7 Nicidecum !

Clteva panouri din sari Ii
le de fabricație arată că. 
prin creșterea productivi
tății muncii cu numai 0.S 
la «uiă. se noata obține un 
spor do producție de un mi
lion lei. Iar prin creșterea 
cu 1 la sulă a Indicelui do 
utilizare a fondului do timp 
al mașinilor, la prelucrări 
mecanice, eo poate realiza 
o producție suplimentară de 
342 GOT lei. Cum slnt insă 
valorificate aceste rezer
ve 7 în secțiile do prclu- 

ohier- 
ntaalnl 
defecte

. Sheorgbe
| Andrei Sdlăgednu

I
5, organizației de
5» e i::i. ;_2„
J» bll la Porțile de Fier : itâ bate pri-d3 mul țăruș bi lucrările batardoulul. 

^yțtalt. moranleO^âu _?£
fcn'i ■ fflftRa. ■ hI'. ■ 1

.™.„ , 
fnără printre unitățile cu

c.-aro a metalelor 
vfim că numeroase 
nu lucrează. ...Sint
— ne K>un munci tori L 
Foarte greu merHe cu re
medierile". într-adevăr. re
parația sl Întreținerea eo 
efecîuează greoi. Numai așa 
sa explică cum o mașină 
de importanta capitală nen- 
tra producție, cum este ma
șina do rectificat . Dtanâ. 
a stat.patru zile Dină au

llî<

cele mal multe orc-om ab
sențe nomolivate. în co Dri
ve,șto asistenta tehnică., a- 1
ceasta este defectuos orea- '
nlzata. real alea In &him- .
burlle doi șl trei. Din 105 ,
Ingineri numai 2 tint Sn 
schimburile do! si trai, tar 
d!n 131 de tehnicieni numai 
27 lucrează in secții si nici 
unul in schimburile de după

Cine altcineva detit co- 

bule să lichideze nelntirriat

din 131 de teii: . . .. .._
27 lucrează in secții sl nici 
amiază șî. noapte.

Cim: alici nova dear co- 
lectlvul acestei unltătl tre
buie să lichideze nelntirriat 
neajunsurile organizatorico 
generatoare de risipă 7 Rea
lizarea unor Însemnate spo
ruri de producție. ne seama 
creșterii productivității 
muncii, esto o sarcină eco
nomică de orimă Importan
ță. ea virind in esență ac
centuarea laturilor calitati
ve. Intensive ale dezvoltării 
noastre economice. Sl asa 
cum o dovedește a! ancheta 
noastră. slă In puterea fie
cărui colectiv ®ă ®a achite 
cu cinste de această sarcină 
mobilizatoare a cincinalului, 
aslarrlnd o creștere r.ub- 
stanțială a eficientei cu care 
este cheltuită munca so
cială.

Centrala industrială a confecțiilor

0 instalație creată 
prin autoutilare 
economisește 
6 milioane lei

Mașina automată de confecționat pernițe din 
polluretan pentru confecții textile, mașina semi
automată dc îmbrăcat masluri, lnstaktțta de de
cantare ,,Cio?“‘ slnt numai citcvn din recentele 
creații ate sectorului ds autoutilare ui Centralei 
Industriale a confecțiilor din Sibiu, datorită că
rora productivitatea muncii a crescut simțitor, 
pe această cale obținlndu-se economii de 0 mi
lioane lei In cele 12 fabriei ale centralei. Imă, 
Irwă că. de curind. un colectiv de suscțallsti din 
cadrul centralei. Intre rare Inginerii Gheorghe 
Nllea. Ion Glndllă șî Vlorel fi.orar. tehnologul 
ton Vulcu și mecanicul ton Nîcula, a realizat 
o Instalație care, sporind oroducllvltatea muncii 
cti -3 la sută ta operațiile chimice, aduce un vo
lum de economii eaal cu cel al tuturor celor
lalte mașini realizata pînă acum. In cadrai acțiu
nii de autoutilare : circa 0 milioane Iei anual. 
Este vorba de o Instalație complexă pentru fixa
rea adezivului pe plnza întăritoare și „-.uitarea" 
acestuia pe stofă, in scopul chimizării confec-- 
țillor, ea avlnd marele avantaj de a simplifica 
considerabil procedeul clasic al fixării stofei pe 
plnza întăritoare. Noua Instalație este In același 
timp și un autentic „aparat de infuzie" a cali- 

.........  “ ■ in acest procedeu 
la uzură, rit și Ea

timp și un autentic „aparat dt 
lății. confecțiile realizate prii 
fiind mult mal rezistente atlt 1 
spălare.

_ r’i

e De 20 de un! — de la absol
virea secției de hidrotehnică a Fa
cultății do construcții Timișoara — 
Ghcorghe Sălăgeanu e neîntrerupt 
pe marile șantiere hidroenergetica 
ale tarlL • i

o 8 ani la Blcnz ■ —0 8 ani la Blcnz ; prin meritele 
muncii oala ajunse de la Inelner 
— la șef al șantierului barajului 
de pe Bistrița.

o 1801 : Hidrocentrala de ne Ar
geș. Șef al șantierului ..barai" — 
inginerul Gh. Sălâfieanu, -Un an 
mal tlrziu. comuniștii Ii acordă în
crederea do a-1 primi In rindurlle 
eril-nlzatlel de partid.

© IMS. Iulie. Eveniment memora
bil la Porțile de Fier : ee bate pri-

are construirii ecluzei, centralei 
ai»l jT'barnjulul. Cohdudâtdf al 
țaritofnr-, comunlatul„;,Qjiqprghfi 
lăgeanu. . [
3 Da-a lungul anilor. Inginerul 

este un „neseeat” Inovator. Numai 
pe șantierul de la Porțile de Fier 
Inovațiile sale aduc. Intr-un răs
timp de 5 ani, aproape 2 milioane 
lei economii. Ca răsplata, este dis
ting cu importante ordine și me
dalii alo Republicii Socialista Ro
mânia.

® înalta prețuire: cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a partl- 

„ dulul. 1 ce conferă titlul de Erou 
5 ol Muncii Socialiste.

o Numirea sa recenta In funcția 
a“ de director tehnic al Grupului de 
% șantiere ..Porțile da Fier“ l-a adus 
5 răspunderi noi : executarea alimen

tării cu ană șl a canalizării munici
piului Drobota Tumu-Soverin șl a I comunelor strămutate, pregătirea 

lucrărilor de la noul șantier Motru- 
Ttenana.

© De la început, satlafactla unor 
"rezultate ,do prestigiu : in dnatea 
Conferinței Naționale a partidului 
pionul pa semestrul î a fost reali
zat la data de 3 iunie. O premisă 
sigură pentru îndeplinirea înainte 
de -termen a sarcinilor cLncInaluluL

Marla BABO1AN

sondor
Ion Dineseu

© Un petrolist Încercat: do 
do ani forează aurul negru 
ndinclmilor.

o Fruntaș în producție do 13 __
coMCcutlv. O performanță stabi
lită prin : Înalta conștiinciozitate 
in muncă, excelenta pregătire pro
fesională, o vastă experiență ca 
maistru in brigăzile do Inlcrvențic, 
de reparații capitale șl de punere 
In producție a sondelor.

• 1853 — o dată semnificativă : 
primirea In rindurlle membrilor 
do partid. De atunci este mereu 
ales In. organele do conducere ale 
organizației tio partid din schela 
Moren-;. . ■ ,

o Timp de pnlru ani, brigada ra 
a obținut premiul 1 pe țară, acor
dat de Ministerul Minelor. Petro
lului țf Geologie!, in cadru! cdn- 

,< cursurilor Intre brigăzile do,„' re
parații capitale la sonde.

o Maistrul sondor este un pasio
nat Inovator și cercetător. Rod al 
studiilor sale, invenția cu numele I 
„Instalație de preparare șl pom
pare a laptelui de ciment în stra
tul sondelor" aduce Importante e- 
conomll anual.

J o Este Inițiatorul unor acțiuni 
de reactivare a unor sonde retrase 
din uz. Eficiența : poște 30 COT tone 
de țiței numai In schela Moreni.

® Ambasador demn șl apreciat al 
experiențe! tehnice românești : in 
ultimi! ani a participat la probele 
de punere In producție a unor 
sonde de mare adinclme In diferite 
țări alo lu:::!!.

® nUltlma oră" : In cinstea Con
ferinței Naționale a partidului, bri
gada sa a obținut rezultate remar
cabile : o depășire do 105 tone 
țiței p« zi șl scurtarea cu pesto 85 
la suta a timpului de Intervenție 
la sonde.

al

DiTettorui
Boroș Ârptul

o Miner cu îndelungata expe
riență, cu ,Maglu“ In subteran la 
exploatările Sorceanl șl Hratca. o“ 
este de 13 ani conducătorul mineri- f 
lor din bazinul carbonifer Baraolț. T“ 

o Prezent, zilnic In abataje, eon- < 
sultladu-se permanent cu mundto- 1 
rii ®1 cu spedallsUI din colectivul ' 
de conducere, el Insusi Inițiatorul , 
unor importante măsuri de organl- i 
zaro rațională a mustii, de folosire i 
intensivă a utilajelor, care au coi,- 1 
tribult la sporirea producției intre- 1 
prinderii de aproape 10 ori. Ritmic, i 
planul de producție este îndeplinit , 
$1 depășit i

o Pentru acesta realizări deose- 1 
bite, LM.-Căpen! a f<»t desemnată 1 
de două ori fruntașă pa ramură ri ! 
do cinci ori a primit titlul de ovl- | 
dențlalA, Iar .dlreclorul ®6u — df«i- i

© Spiritul gospodăresc al dlrec- 
torului s-® Împletit In întreprindere a® 
cu grija sa — In calitate do pre- â“ 
ședințe al comitetului oamenilor o® 
muncii, de membru al comitetului a® 
do partid — pentru perfecționarea 5 
democrației muncitorești șl atrage- °o 
rea maselor Ia conducerea Intre- â® 
prinderii. O preocupare constanta : B“ 
îmbunătățirea condițiilor de viată eP 
și de muncă ale minerilor. Au fost 
construite in acest răstimp, din ■ 
fondurile Întreprinderii. 123 de a- 5» 
parlamente, la care ®e vor adăuga aa 
încă 73 anul acesta : a-a Irnbună- o® 
lățit aprovizionarea magazinelor 
locale cu mărfuri do larg consum. "

o Esto Inițiatorul noului angaja
ment nl minerilor de la Căpenl: 
„plnă la Conferința Națională a 
partidului vom da peste plan 21 OM 
tone de cărbuni". Angajamentul 
dlrectonilul.: noua fabrică de bri
chete va Intra In probe tehnolo
gice cu 63 de zile înainte de ter
menul prevăzut.

TOMORI Crez,! 
corespondentei „Scinleii*

I
I

(Urmare din pag. D

me economisite, scuiind astfel eco
nomia națională de efortul valuior
— tril Importarea bumbaeulttl. O-

amestecului in filatură, efectuarea 
reglajelor optime, refolosirea deșeu
rilor fitabUe In producția de fire, Îm
bunătățirea tehnologiilor de fabrica
ție In filatură, țesătorio șl finisaj, 
evidența strictă n consumurilor de 
materii primo șl materiale In flecara 
secție, atelier șl loc de muncă pentru 
a pune stavilă risipei și neglijenței. 
Iată numai citeva din căile prin care 
am obținut pînă acum suplimentar 
30 tone do tir© șl 33 OOT mp do țesă
turi, pe seama reducerii consumuri
lor planificate cu 21 tone de fibră In 
filatură și. respectiv, 3 tone de fire 
In te.să torte.

O bună parte din producția peste 
plan de țesături o realizăm pe seatna 
Înnoirii produselor, urmărind valori
ficarea superioară a materiilor pri
me, obținerea de produse eu un grad 
de prelucrare mal mare dlntr-o tonă 
de, bumbac, celofibră sau fire poli- 
esteriee. Produsele no! și reprolee- 
tato totalizează,peste 10 la sulă din 
producția pa cârc am roolizat-o in 
prima jumătate a acestui an.

Irig. Ioan Florca : în cadrul com
binatului nostru, întregul spor do 
producție se va realiza pe baza va
lorificării superioare a masei lem
noase, prin realizarea unor produse 
cu Înalt grad de prelucrare,? pini in 
anul 1975, producția obținută dln- 
tr-un metru cub de lemn vă depăși 
1 360 Iei — adică aproape dublu față 
do Iffiîa. în același timp, aplicăm o 
serie de măsuri In vederea reduceri! 
consumurilor specifice in activitatea 
de prelucrare, prin diminuarea pier
derilor tehnologice, reproiectarea șl 
redlmenslonnrca elementelor, folosi
rea de înlocuitori. O altă sursă de 
economii esto șl înlocuirea unor ele
mente masive din lemn sau metal cu 
masa plastice. De remarcat că pon-

i H S H ■ i H ISX-C? H U-rt? M 
:•I ■- 

mice — clei, materiale de flnlsaj, 
iar Ia mobilă — stofele nu slnt inea 
realizate la un nivel calitativ cores
punzător cerințelor actuale, ca sor- 
iîmenlaite, și colorii. Slnt probleme 
ca vor fl lnx& cu siguranță lichidata 
de întreprinderile respective; eu cit 
mal repede., cu atlt mal bine.

*
A*;.a cum sa desprinde din răspun

surile primita de la cei trei. directori 
do unități econosnlce, la Uzinele tex
tile din Botoșani șl la Combinatul de 
exploatare și Industrializarea lemnu
lui din Tirgu-Mureș, Întregul spor de 
producție se va obține fără a se apela 
la un singur gram de bumbac sau 
tonă <le lemn din afară. Meritoria 
este și holârirea constructorilor de 
mașini de la uzina „Steaua rogio" din 
București do a realiza o mare parte 
a producției peste plan prin utiliza
rea superioară a metalului. Dar cum 
acționează ei concret 7 Cum spuneam, 
pentru anul curent colectivul acestei 
uzine a prevăzul să obțină o econo
mie do 01 tone metal ; plnă In pre
zent insă aid s-o înregistrat o... de
pășire a consumului de 1-3.4 tone me
tal: Cauzele acestei situații slnt com
plexe; printre ele. nu poate fl omisă 
ramînerea dow pe hîrlle, In planu
rile de măsuri, a unor prevederi care 
ar fi avut o mare eficiență In dome
niul economisirii metalului — -repro-, 
ieetarea șl înnoirea producției; perfec
ționarea tehnologiilor a n. Nu Inten
ționăm să facem o analiză aprofun
dată a rezervelor ta ..Steaua roșie",.

■ asigura
■ necesarul suplimentar de metal Cer: 

_ ... . ______ eala că asemenea rezerve există —Jp’î
xșehlereă metalelor la mașinile- atesta exemplele de mal .-«ic. Data- 
Iiri-pHf*'. TnS rirmxrrrțj[Bț cpv'fț CTlTG -STCd «» «JL
că trebuie să-81 îndrepte mal mult 
atenția Întreprinderile specializate In 
producerea unor asemenea materiale, 
scule, dispozitive.

îng. Ioan Fiorea : Fiind propriii 
noștri furnizori de masă lemnoasă, 
este limpede că nu avem probleme in 
asigurarea acestei materii prime de 
bază. întînipinlm insă dincullăți in 
aprovizionarea cu unele produse clu-

dorea produselor finite din (otelul 
producției este In acest an de aproa
pe M la sulă. ■

Ing, loael Caraman : Dacă In 
J ceea ca privește metalul, com- 
I ‘ biruitele siderurgice din Hune

doara 81 Galați nu ne creează 
probleme, nu același lucru se poale 
apune dosare uzinele „Neptun" din 
Cimiijiia, „Timpuri noi" din București 
si „Electromotor" din Timișoara: de la 
acești ultimi furnizori primim suban- 
samblele necesare producției noastre 
eu 2—3 luni inlirzlere față de terme
nele prevăzute in eontracte. Folosesc 
acest prilej pentru a goiîcita sprijinul 
tuturor furnizorilor uzinei noastre in 
asigurarea la timp a materiilor pri
me și materialelor. suban®a rablelor 
ș.a. — aceasta, fiind o condiție pen
tru realizarea angajamentelor asu
mate in acest an șl In întreg cinci
nalul.

,Ing. loan Hoarcș : Facem eforturi 
serioase pentru utilizarea mai bună 
a mașinilor șl Instalațiilor din uzină 
AdeMbrl Insă un număr mare de 
mașini staționează deoarece nu avem 
asigurată suficientă -.mirt pentru e- 
boblnnrea clcclroinoioarelor. Ne tre
buie anual cel puțin 3 063 k:; sirenă î 
ni s-an repartizat doar I 0®a kg. Cum 
obținem restul 7 Intervenții, alersă- 
tură, cheltuieli suplimentare, pierderi 
de timp eu deplasarea în țară in di
verși furnizori. Ne-am propus, pe de 
altă parte, să realizăm in acest an și 
In următorii un volum mare de piese 
de schimb : avem nevoie, deci, de 
seule șl dispozitive cu care să rea- , ,
Uzăm producția de piese de schimb. Prin fructificarea cărora s-ar asigura
Ni se dau Insă cantități extrem de necesarul suplimentar de metal Cert
miel de burghie, ta rozi, cuțite pentru este că asemenea rezerve există —o
așehlereă metalelor la mașinile- atejifi exemplele de ma! sus. Dato-
uneltc. Iată domeniul spre care cred ria fiecărui muncitor, tehnîelan, în-
„n < .m gjnej. fle 'la această uzină — ca și de

la oricare inlreprindere aflată In
tr-o situație Memănătoare — este de 
a Investiga șl valorifica toate posi-. 
bllltățlie de care dispun în vederea 
realizării producției prevăzute în an
gajament, In cea mai mare parte sau 
In to fall ta te. pe seama gospodăririi 
mal bune șl economisirii materiilor 
primă șl matedalolos.
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AI. RACOVICEANU

Dumitru MICU

formația

Constantin 
RASVAN

do entuztam. 
remarcabile

agravării
sociale, a înăspriri!

’ s ar £1

de o atare fac-

Sicliunea „Venus’, din Mangali, Foto : S. Cristian

>ță pe care un exeget 
străbate nfclodalâ. Pe

nu înseamnă nimic In
tre un iată si fill Iui 
alita vreme dl In casa 
lor. in familia lor. o- 
mul muncitor a fost sl 
este la mare cinste, 
L-am întrebat dună a- 
ccca cum gindeste des
pre tinerii de ix> șan
tier. $1 aid a zlmblt.

miercuri 28 iunie 1972

rtlșoara. Tulcoa. precum 
title AVjASAN din ora-

„Salum", 
hotel Sem’.ramis (in seriile care 
încep la dalele do : 2. 3. 15. 16.

. ■< ■
(Urmare din pag. I)

J- - - ■ CUprimitive, refuzul da a ce
lla artistică la numitorul

pro- 
Can- 
! tOt, 

calității. 
._i,a lltera- 
critlcă s-uu

(Agerpres)

vine posibilă in critică numai dacă 
literatura examinată este creație.

Unii Înclină să omologheze recep
tivitatea, obiectivitatea, ca lipsă de 
exigența, de atitudine. Falsitatea 
udul asemenea raționament oe de
nunță de la atae. Recunoscând rarică-

menllor «Si Calea e 
frea, plină da primoj-

11. Generalul c pîndll 
de dușmani, de foa
me. de frig, de ploaie. 
Natura luxuriantă, 
jungla deasă, anevoios 
de străbătut, se dove
desc cînd o ascunză
toare potrivită, cînd un 
loc neprielnic. Tenace, 

voință demnă

Constituită ta anumita limite obiec
tiv generate de natura el specifică, 
de materia in care ®e obiectivează, 
opera literară impune interpre
tului o abordare adecvată. Crite
riile nu pot îi universale, abstracte 
ții imuabile — „judecătorești". Spre 
a deveni operante, ele trebuie să al
bă constant in vedere specificul o- 
bleclulul asupra căruia se apUtsL îrt- 
tr-o vreme, se pretindea unei «crlarl 
— totul I se cerea ®ă reflecte, fie că 
eră o poezie, o nuvelă sau o piesă, 
de teatru, totalitatea aspectelor nu
cleare ale realității Așa cava nu e 

putință, firește, și e cu atit mai 
iresc să ®o pretindă cu cit exts- 

eortală este mai complexă, 
poate nă-

23 și 23 Iulie ; 10 11. 23 si 24 
august și 5. 0 septembrie). Se 
găsesc, de asemenea, locuri pea- 
tru stațiunea Juplier, hotel Mi
moza (In seriile din 2 Iulie.. 23 
august șl 4 septembrie) șl ho
tel „Cometa0 (in seriile din 3 
Iulie. 2-1 august. 3 șl 10 aeuiem- 
brîe). De asemenea. la filialele 
din Calea Victoriei nr. 190 s-au 
pus ta dispoziție turiștilor locuri 
pentru excursii cu autocarul în 
cele mai pitorești zone ale tării.

Rar ce Înseamnă „creația" in critică? 
Un comentariu tautologic este; evi
dent, de minima ulllitato.- Cine ci
tește Intr-o poezie ceea ce oricine ar 
putea să citească, cine nu fare do
cil să repete opera, să o parafrazeze, 
nu e critic. Criticul cdrtalringc tex
tul — cum pe drept cuvint s-a afir
mai — să spună mai mult declt pare 
dispus u o face, ba chiar să 3punfi 
nilceva. El doscoperâ adesea diver
gențe intre intenția autorului șTsen? 
șurile obiectivate in creație. Dar, 
pentru a putea conslringe un text să 
transmită ceea oe îi pretinde el. cri
ticul adevărat acceptă în prealabil 
constrinserca textului. Nu poți cere 
oricărei scrieri orice. Ar fi ca și cum 
cineva s-ar incăpățfna să extragă 
aluminiu dlnir-un teritoriu carboni
fer'sau sfi obțfnfi portocale in Alaska. 
Creația critică n-o realizăm subitl- 
t’Jind spuselor unul scriitor ceea re 
am fi preferat sau no Închipuim noi 
că ar fi putut să spună. „Creăm" 
un text din nou, 11 îmbogățim — 
pentru cititor — cu noi sensuri a- 
luncl dnd, prin lecturi sprijinite’pa 
o cultură prealabilă temeinica, înso
țita de o Intensă reflecție, il dasco-

bSrbătestL așeza _ 
pe rind salopeta. că
mașa. ciorapii oc ca
loriferul călduț și se 
minuna cit de tare a 
nulut sfi pătrundă 
ploaia. L-am întrebat 
dacă-sl iubaste munca 
și mi-a răwuns cl o 
Iubește, e normal, alt
fel n-ar fi rămas nici 
o singură clipă acolo. 
L-am mal întrebat 
dacă copiii Iul. stu
denții. l-au văzut vreo
dată intorclndu-jte do 
la muncă osa cum s-a 
intora in acea zi. sl 
mi-a răspuns că asta

Joi seara, un public 
numeros a urmărit o- 
voluțla, pe podiu
mul Ateneului Romfln. 
a corului șl orchestrei 
de cameră „Polypho- 
nla“ si a formației vo
cale „Lyra“. ale Casei 
do cultură a sectoru
lui 1 din Capitală. S-a 
interpretat, In primă 
audiție, opera „Crăia
sa rinelor" (o adaptare 
liberă a feeriei lui 
William Shakespeare. 
„Visul unei nooH do 
vară", pa un libret a- 
nonini care uE?-------
doar dtava din perso
najele originale ala 
piesei) a eomporitoru- 
lul Henry Purcell, 
creatorul operei na
ționale engleze. Iniția
li va este cu atlt mal 
meritorie, cu cil aste 
vorba de o lucrare de 
o certă valoare artis
tică.

Realizarea 
cală foarte

pere. Acum dteva decenii, Perpe.’isl- 
clus găsea justificarea exercițiului 
critic in aceea că facilitează scrlllo- 
ruiul. luarea In posesie a propriei 
naturi. Observația, incontestabil ju
dicioasă, sa aplică Îndeosebi criticii 
care are drept obiect literatura unor 
autori încă Deformați-: in căutare de 
sine. Desroperlndu-ie acestora speci
ficul și proporțiile înzestrării lor, co
mentatorul li scutește de căutări e- 
pulzante. do eventuale rătăciri ce ie 
pot deveni tataie. Dar acesta e doar 
unul din aspectele actului critic. Un 
altul, nu nud puțin esențial, consistă 
in călăuzirea cițlloruluL Mal ales 
pentru acesta se serie — sau ar trebui

.creatoare0, aceasta 
divagație.

rice 
tur A

Nelndoîcfl. 
condusă de talentatul 
muzician sl orofesor 
A Porfelye are reale 
calități pentru a n- 
borda asemenea par
tituri, prezentta-
<î uca un colectiv 
vocal-tastrumental bine 
Închegat. Realizarea a- 
ceslul Inimos colectiv 
de muzician i-amatori 
no apare cu lotul re
marcabilă. cu atit mai 
mult, eu cit acțiunea 
a neceritat mult simt 
pedagogic, rivnă neo
bosită la repetiții.

întregul spectacol 
Interpretat în limba o- 
riainaUL. a beneficiat 
de un comentariu a- 
iert susținut cu Inlc- 
llgcnță și seri'.ibllîtate 
da actorul Forry E- 
terle.

Ucfi a filmului, precum 
și calitățile de obser
vator atent ale apa
ratului de filmat, care 
e-a strecurat cu abili
tata prin locurile greu 
accesibile ale junglei.

Corifirmirid. In bună 
măsură, virtuțile sco
lii cubaneze, demon- 
etrind posibilitățile 
largi ale filmului di
rect și an ga lat. „Odi
seea generalului Josă“ 
este o producție cine
matografică ce ®e vi
zionează cu Interes sl 
participare afectivă, 
din partea spectatori
lor.

oe 
se dezbrăca 
încete, ne
brutal de

se ro-
„cste° in primul

B?,M Romania în lume.
SMO- Selectlunl din Festivalul <Jb 

muzica ușoară „Orțeul de 
aur* — concertul laureațîlor.

ri.16 Viața economică a Capitalei. 
20.33 Artă plastică. Muzeul Dona. 
Sl,Să Teat™ foileton : „MuțaUnll".

cu I 
nefiresc 
tența socială este mal 
Doar arta in ansamblul el . 
zoi la cuprinderea Integrală a reali
tății. Spre a răspunde exigențelor, o 
cearnă de poeți au început si com
pună poame ’kUqmctrice, cu dt mal 
lungi, cu aUl mai prozaice. Tn proză 
ea ajunsere la un singur tip de 
ducție epică : romanul-frescă, 
tltatca, Întinderea triumfa peste 
in literatură. In detrimentul caii! 
Această Înțelegere simplistă ~ 
turti o dată depășită, în rr;..... _ ..
vlnlurat alte concepte și precepte co
mode, ca, de pildă, acela al comple
xității șl adincîmll filozofice. Evi
dent, marea literatură e cea crescură 
din meditație asupra condiției uma
ne, cea care captează sensurile pro
funde ale existenței, ale devenirii 
istorice, insă nici criteriul acesta nu 
poate fi dogmatizat, impus ca etalon 
unic al valorilor artbUce. Exista 
foarte frumoase poezii patriotice sau 
de dragoste. Inclusiv la Eminescu, ce 
nu se Înscriu in lirica meditativă. în 
ultimii ani, reacțiile unor critici pă
reau a viza țeluri direct opuse. Apă
reau recenzii In care cite 6 carte era 
elogiată pentru gratuitatea el, pen
tru absența tensiunii problematica. 
Iar eerier! orientale spre real, spre 
aspecte majore ale existenței eodal- 
1»,’.orice au beneficiat uneori doar de 
consemnări superficiale sau de apre
cieri incompetente, dnd nu au fost 
pur șl simplu Ignorate. Undeva am 
cilii că acel exegeți care constată re
flectarea In proza românească de la 
începutul acestui secol a 
contradicțiilor i ' ’ . 
vieții mulțimilor dezmoștenite __
Îndatorați sociologismului vulgar sau 
că a vorbi, anolîzlnd „Răscoala" Iul 
Rebreanu, despre lupta de clasă ar 
fi o eroare estetică. Dezacordul 
judecățile 
duce creai. __ ______
comun a! concordanței mecanice cu 
datele obiective ale realității slut cu 
totul de înțeles și le împărtășim ; dar 
de alei plnă Ia tentativa de exclu
dere a eoetologlei din critica lite
rară e o distanță 
ponderat nu o u. ___ _
cit de nefericită s-a dovedit preten
ția de a Introduce criteriul rocio- 
logîc în analiza indiferent cărei o- 
pere, pe atit de dăunătoare poate 
deveni unilatarallzarea inversă. Dacă 
atunci dnd atudlam „Luceafărul" nu 
ne poate fi do ajiltor un asemenea 
criteriu, „Mara" iul Ioan Slavici sau 
majoritatea romanelor lui Balzac nu 
le putem discuta fără a no referi, in 
cunoștință de cauză, la structurile 
societăților ce și-au găsit reflectarea 
in respectivele opere.

Orice exemple am invoca, ele ple
dează in același sens : obligativitatea 
pentru critic de a-șl adapta uneltele 
întocmirii particularo a fiecărei o-

crâu aBălaie 
albe comt'I 
| ilustrate sl 

de la mare 
hlrtle ludoa-

nă acolo, cum va fi cu 
copilul..

Cind nm suit la 
Castelul de echlUhru 
pe un drum șerpuitor, 
cu hlrtoape s! margini 
drepte de prăpastie, s! 
am intrat intr-unui din 
dormitoarele coloniei 
muncitorești cu paturi 
de fier si așternuturi 
netezite oritullu. co
munistul Dumitru Du
mitrescu, bărbat in 
outerea viratei, cu eo
nii fn facultate; oe ca
re-! asteanlă sî-1 pri
mește în fiecare vară 
să-i plimbe si eâ-i

neralltățl privind raportul dintre 
arta și realitate, cl go emit banali
tăți despre solitudine și dificultatea 
comunicării. Derslgur, recompunerea 
universului interior ol operei con
stituie un moment principal al de
mersului critic șl e normal ca. In 
acest swop, să ®e facă uz de ima
gini. sta se încerce captarea at
mosferei particulare a unei scri
eri. după cum firesc este să se 
facă tot în vederea unei maxime 
individualizări a respectivului uni
vers șl nicidecum spre dizolvarea Iui 
In haosul primordial al recuzitei unei 
anume literaturi considerate a fi la 
modă cine știe undo. în cazul de mal 
sus, era de așteptat ca recenzentul 
să examineze nial de aproape com
ponentele cărții șl modalitatea con
vergenței lor, să analizeze romanul 
In loc să gloseze pe marginea iul, 
să-1 situeze Intr-un context oare
care, intr-o filiație a prozei contem
porane șl sfi-i stabilească locul pro
priu, determinlnd implicit nivelul la 
caro se găsește in Ierarhia valorilor. 
E foarte probabil că pulberea verbală 
sclLpicioasă stlmită de cile unii In 
junii cărților le servește tocmai spre 
a evita, din incapacitate sau din pru
denta, pronunțarea judecății de va
loare șl Investigația el analitică.

Anii trecuți apăreau din dnd In 
dnd articole în care critica analitică 
și evahuilivfl. deci critica propriu- 
zlsă, era taxată drept „tradițională0, 
cu Înțelesul de anacronică, opunln- 
du-l-se o alta 
reducindu-se practic

r i

?! '.'-f ??■■■

za ti. vreau gă mă culc. 
mLIne dimineață o iau 
da la canăt0-.

...Drumul către ba
rajul hidrocentralei 
oare un drum Mcut in 
pripă, incit e de-a 
dreptul uluitor sfi-1 
vezi umblat de ace
leași Imense mașini cu

alcătuire lăbărțată do 
bucăl! de stinsă strivi
te intre cele două col
turi de munte, cu un 
miez de un galben u- 
lelds din argilă usca
tă! Imense mașini 
vopsite in culori a- 
prinse îsl sună siluit 
sirenele, cutiile se ri
dică Încet răatumlnd 
prețioasa încărcătură 
de piatră cu sunete ce 
trezesc ecouri. Pri
vesc îndelung copleșit.

■_O hidrocentrală, 
cea" mal mare hidro
centrală de pa riurtle 
Interioare ale tării, va 
Însemna — mal rurind 
decit as Dlănuts©.. asa 
cum înșiși construc
torii el au deda, la u- 
nlson cu întreaga tară 
sl Întregul popor, spre 
a îndeplini cincinalul 
Înainte do termen — 
mai multă lumină pen
tru fiecare dintre noi. 
Firește, si mai multă 
muncă, dar. tot otll de 
sigur, si mal multă o- 
menie. Pentru că nu
mai astfel, cred, asa 
cum spunea sl Unărul 
comunist» drumurile 
șantierelor, cu rostul 
lor Simplu, ne aoM. 
si ne poarta sare ziua 
de mline, cum toți, 
deopotrivă, am gjndit 
oi am hotarit.

rind asta nu-1 o întrebare, 
dacă am aindl anapo
da. cum mal tnllm- 
olă. unii dosare alții, 
tinerii dosare vlrslnld 
si vlnstnlcli despre ti- 

.<neri. munca ■_ tuturor 
s-ar rlslDl. n-om a- 
îunae nicăieri, asta 
n-ar tl o socoteală de 
oameni cu mintea în
treagă. Am oua ți ul
tima întrebare : „Sin- 
teti fericit?". „Da »— 
a răspuns vlrîh-du-se 
sub natură eu aceeași 
nasfiesnlefi bărbăție — 
cî:m! mă glndesc la co
piii meL Acum, ©cu-

portretulul viguros, 
bogat in nuanțe al ge
neralului Joîă. un ade
vărat chip de revolu
ționar cubanez din se
colul trecut L-

Dar la „Odiseea ge
neralului .Jate" meri
tă să subliniem deo
potrivă virtuțile regi
zorului Jorge Fraga, 

cu o voință demnă- care n știut să rcall- 
do admirai, generalul zeze atmosfera drama- 
Josă învinge greutăr ' • ’ Hijj|
file și-.‘ji regăsește. In 
cele din urmă, tovară
șii.

„Odiseea generalului 
Josă“ este un film de 
netori. Miguel Benavi
des, Interpretul prin
cipal. dovedește bune 
calități actoricești : o 
față expresivă care 
Înregistrează prompt 
reacțiile personajului 
Ia fiecare nouă situa
ție. o gestică adecvată 
momentului, un fel a- 
parte de a rosti cu
vintele in momentele 
de intensitate emoțio
nală Astfel, interpre
tul Iji aduce si el con
tribuția la conturarea

a. partidului si a cele! 
de-a XXV-;; aniversări 
a Republicii, cu reali
zările la zî. cu succe
sele unei brigăzi sau 
alteia. Unul dintre ei. 
aesretarul U.T.C. de la 
ClungetJ Alexandru 
MușStoiu ml-a vorbit 
fără Întrerupere ne un 
ton ce nu admitea În
trebări sau nedumerirL 
folosind aproape tot 
arsenalul ide expreâH 
ce-a făcut? sl din pă
cate mai face no 
alocuri, deliciul amato
rilor de iozlncărie : 
lml dădeam însă sea
ma că realitatea mul
tora dintre cele auzi
te. fapte de muncă, da 
dăruire, 
realizări .. ....
din punct de vedere 
tehnic, soluții originale 
In rezolvarea unor si
tuat!!. era neîndoielni
că Doan spre eeară — 
frinti umiridol de obo
seală pășind D2 dru
mul spălat de farurile 
mașinilor — a tacul 
tiunlnd prins de Hin- 
duri. Ca mai aooi. In- 
tr-o Încăpere oe pere
ți! căreia 
în rame 
da reviste 
imagini 
trase pe

duce. Tocmai din contră : nepretîn- 
zindu-i să «scrie altfel dorit li dictează 
structura sa intimă, lml pot permite 
să nu-1 acord nici un fel de rabat, 
să-i pretind realizarea la cei mal ri
dicat nivel, cu proprille-1 mijloace, a 
propriei intenții Tolerant față de 
orice stil, de brice formulă artisti
că, nu mă voi contrazice dtuși de 
puțin dacă voi aduce unu! autor re
proșul de a fi cbmprpmla stilul adop
tat, de a fi ratat formula pe care 
propua s-o valideze. Mal mult. Ad- 
mlțJjnd egala îndreptățire principială 
a tuturor modurilor expreslvte, pot 
foarte bine să-mi declar preferința 
doar panlru unele din ele. Pol mal 
cu seamă și alnt chiar dator să com
bat literatura palidă, desuetă, expe
rimentele sterile, tentativele de a 
prezenta drept exemplare scrieri 
anemice, ffărace In conținut, fără vi
brație, fără mesaj. Nu e nici o con
tradicție intre maxima receptivitate 
și militanttamui Ideologic. Un critic 
cu simț de răspundere apreciază la 
dreapta valoare toate cărțile realizate 
dar, în chip firesc, acordă prioritate 
acelora caro atacfi problemele mari 
ale existenței, care se situează In 
centrul frflmtotărilor contemporane, 
cu mijloacele cele mal fine, eu cea 
mal largă receptivitate.

Numai astfel se poate face critică 
analitică, interpretativă, critică de 
directivă, critică militantă.

Ministerul Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor — Cotislllul 
aviației civile — anunta con
curs de admitere !n Școala supe
rioară de aeronautică civilii 
pentru sperfalitaten plloll pro- 
fesionlșfî cu durata de 3 ani. 
înscrierile se primesc la,aero
porturile Băneasa (serviciul per
sonal TA ROM). Arad. Bacău, 
Baia Mare, Cluj. Craiova. Con
stanța, Deva, Iași; Oradea. Șatu 
Mare. Sibiu, Suceava. Ta. Mu
reș, TTm,r 
și la stal 
șele Brașov. Galați Pitești șl 
PtoleștL înscrierile se fac plnă 
la data de 33 Iulie 1972.

Candidați! trebuie să fie ab
solvent! de liceu, ecclla reală 
cu diplomă de bacalaureat să 
albă vîrsla Intre 18—22 ani (îm
pliniți piuă la 31 decembrie 
1072). In înscriere, candîdațil 
vor prezenta eertlfiralul de naș
tere în original ri o copie lega
lizată diploma de bacalaureat 
5n original și o copie legalizată 
Elevii clasei a XII-a sa pot în
scrie pentru examen sub rezer
va prezentării diplome! de ba
calaureat după prima sesiune.

Concursul de admitere în 
Școala superioară de aeronauti
că civilă va consta din probe 
scrise Ș matematici sl fizică 
Programele disciplinelor pentru 
concursul de admitere slnt cu
prinse In manualele claselor 
1X—XII ale liceului. cecțla 
reală. Pe timpul școlarizării e- 
Icvll beneficiază de cazare, hra
nă. uniformă și echipament de 
protecție gratuite.

parltaienlele : cor. or
chestră. soliș'.i (so
pranele Calrinel Pa- 
padopol. Octavian 
Noaghea. Georgeta 
Drimala - FfMneanu. 
Maria Ifllnchl. Elena 
Slănescu. Lista Arde
lean șl tenorul Analol 
Dlmltrlu) a dus in va
loare contribuita eu 
totul remarcabilă a 
conducătorului forma
ției. compozitorul An
dreas Porfelye. Se eu-- 

„ vine evidențiat a- 
Distreazfi. portul soliștilor Ro- 

dlca Mltr.cl (o- 
voce amolâ. caldă si 
generoasă). Ileana Ra
liu și Bogdan Pancu. 
posesori ai unei teh
nici bine conturate. La 
orgă a apărut nnre- 
ciatul Joser Gerste- 
nengst.9 Este meritul 
întregului colectiv de 

mu7J- a fi Învins difieullă- 
Ingri- țile unei premiere li

să eă-ml arate sub 
sticla biroului fotogra
fia unei ‘ '
si a unui eoni! mări
cel. î: părtalsc in 
toamna trecută. Driml- 
se in zilele din urmă 
citație pentru Drocasul 
de divorț și-nu sila ce 
să facă ce-aro să spu-

Cinematografia cu
baneză so dovedește 
mereu proasnfită tu
multuoasă, plină de c- 
lau revoluționar. Fil
mele produse de ea cu 
totdeauna un mesaj 
dar, limpede, lipsit da 
echivoc, stat cert mi
litante.. Acesta este și 
cazul noii pelicule ce 
rulează pa ecranele 
noastre : „Odiseea ge
neralului .lose*, un 
film care respectă bu
nele tradiții ale cine
matografului cubanez. 
Adică ore îdeea si me
sajul btae conturate. 
Iar formula filmlcă a- 
dccvală conținutului.

Acțiunea se desfă
șoară la sfirsilul seco
lului al XlX-lca. pe 
vremea clnd Cuba era 
ocupată de spanioli. 
După o luptă slngeroa- 
să. generalul cubanez 
Joab Maceo se pierde 
de tovarășii b.BL Ma
rea majoritate a po
vestirii se concentrea
ză asupra drumului pa 
care-1 parcurge gene
ralul In căutarea oa- 
c ■ ; ; • j

La filialele snio din’ Calea 
Victoriei nr. 100. B-du! Repu
blicii nr. 4 șl 63, Oficiul de tu
rism Bucuroșii a pus In vlnzare 
locuri de odihnă la cabanele 
din toata masivele montane ale 
țării, ia prețuri accesiblie. Ea 
filiala din Bulevardul Republi
cii nr. 4 s-au suplimentat locu
rile pe llloral in serii de cite 
12 zile. în stațiunea

PAJIȘTILE DE MUNTE
•' L-' ■ . Y9' '*/v

La Brnșov sau început marii lucră
rile celei de-a IX-a reuniuni a 
Grupului de lucru E.A.O. pentru pa
jiștile de munte. Participă oameni de 
știință, cercetători din tara noastră 
și din Austria. Cehoslovacie. Elveția, 
Franța, Iugoslavia și Polonia.

Lucrările reuniunii au fast des
chide de doctor docent N'colae Glo
sau, președintele Academiei do «tlin
ii.- agricole și silvice. în cadrul festi
vității de deschidere n reuniunii, dr. 
J. Caputa-Nyon (Elveția) a prezentat 
expunerea „10 ani de activitate a 
Grupului pentru studiul pășunilor 
montane (1(M2—1972)°. In cursul di
mineții au fost prezentate mai 
multe comunicări, urmate de discu
ții Lucrările reuniunii continuă plnă 
vineri, 30 Iunie a.c.

bizare lumi de acvariu, lipsită de 
(speranță și revoltă șta.m.d. în acest 
sili s-a acria adesirori șl se mal scrie,' 
despre cele mal diferite cărți. Croni
carul detașează un aspect, o situație, 
ba' uneori chiar un singur» cuvint și 
desfășoară In Jurul lor păienjenișuri 
compacte de fraze din care cu greu 
reții altceva deeil o acilplro de sii- 
iwrfîcle, aau nici at.lt. Altădată, sub 
pretextul recenzării unii- cărți, se 
debitau tot1 .rolul de locuri comune 
Ideologice, fâc'ndii-«e abstracție de 
cor.țînutul specific, de ineditul orga- 
nizAri! el. Azi. cc apelează î:i unele 
articole la alt fel de verbltsî. diferen
ța fiind că nu se repetă la Infinit ge-

— pentru ei‘
Olga Zișii, și „De 30 de ori 
scenariu de Ștefan Jean, regla 
Paula Popescu-Doreanu. 
cordate, de asemenea, 
mențiuni.

D£ LA OFICIUL DE TURISM 
BUCUREȘTI

roti înalte sî cutii ca 
niște linguri de di
mensiuni nefirești, li
pind si uriind din si
rene. rostogolind sub 
caueiucul roților Dla- 
tra nesigură ce acope
ră gropile.

Sub perdeaua de 
Dloaie e® Ivesc, mai 
curind dedl credeam, 
contururile de un alb 
cenușiu ale centrului de 
supraveghere — con
st racile suspendată 
deasuora bara tulul, a- 
parehi fragilă si ne
isprăvită. Barajul ®e 
dezvăluie ochilor ca o

să se scrie — critică. Adres!ndu-se 
unei cronîei sau unul studiu, cititor 
n:l speră ea acwstea să-I medieze o 
cit mal adecvată percepere a pulsa
ției singulare, a articulațiilor intime 
prin care opera a devenit ceea ce 
este. Nu o dată, speranțele sa reali
zează, dar deseori se întlmplă oon- 
trarluL în mal toate publicațiile., in
clusiv In abatea centrale ale Uniunii 
Scriitorilor, s-ău tipărit suficiente co
mentarii critice in care găsești orice 
afară de analiza la obiect. într-o re
cenzie la romanul „O lacrimă de 
privit" de Doina Ciurea. de exemplu, 
apărută în „România Uterarâ' 
la teză că aceasta ........ ______
rind o carte despre singurătate și 
tristețe, deșpro o Înceată, dureroasă 
și neistovită suferință a sufletului 
și că personajul central, poetul Ovi- 
dlu, ,^sa situează In prelungirea se
riei inaugurate de scriitoare prin 
ființele de o incurabilă solitudine din 
ppveșfirile care au precedat roma
nul0, respectiv din „Dialog dosare 
eroare". Urmează considerații asupra 
„erorii" : „Acolo (in volumul de ;x>- 
vqstîri) „eroare" era modul de ma
nifestare a imposibilității de comu
nicare autentică, de contact intim ți 
esențial („.). La dezvăluirea „erori
lor" scriitoarea proceda cu multă de
cizie insă și cu o secretă nostalgie. 
Despuiate de „erori", personajele 
povestirilor Doinei durea alcătuiau 
o galerie de ființe zăvorite In pro
pria singurătate șl angrenate în ra
porturi Inautenllee, care doar mimau 
comunicarea : do aici Impresia unei

în zllete de 26 șl 27 iunie a avut 
loc in Capitală cel tle-al 11-lea 
concurs șl simpozion al filmului de 
protecția muncii, organizat în cinstea 
Conferintel Naționale a Partidului 
Comunist Român.

în tata unul juriu de specialitate 
și a unei numeroase asistențe au fost 
prezentate 40 de filme — selecționate 
intr-o primă fază a concursului din 
123 pelicule. Concomitent, parllcipan- 
ții au audiat referate de specialitate, 
care au scos in evidență Importanța 
filmului ca mijloc modem de pdpjje 
larizare a normelor de protecție a 
munci!.

în cadrul unei festivități care a 
avut Joc In ultima zi a acestei ma- 
nlfeatărl au fost desemnați dștigă- 
tori! concursului.

Premiul special al Juriului a fost 
acordat filmului „Prețul luminii0. In 
regla lui Radu Gurfiu, după un sce
nariu realizat împreună cu Andrei 
IzMșoîu ; premiul I : „Responsabili
tăți Ignorata0, scenariu și regie Da
vid Reu ; premiul II : „Dosarele 
vorbesc", după scenariul lui Tr. Ște- 
fănescu șl Pcnu Stellan, care asi
gură șl regla, șl „Fapte, nu vorbe", 
scenariu — P. Cristescu, regia — Gh. 
Horvath ; premiul III : „Pentru coi 

scenariu și regia tfe 
nu !“,

‘j
Au fost a- 
numeroase

(Agerprca)

muncească in galerii, 
ului to’.ogra- acolo unde el lnjec-
feme! tinere tează betonul, venise

numai de, clteva minu
te din schimb. Era uti 
leoarcă, li nrlnwse 
ploaie nâprazjilcă 
dram, sl 
cu gesturi 
sfielnice.

CARNET r CINEMA TOGRA F.IC

■ ■ £1
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Cronica ziSeiCocteil oferit de ambasadorul 
Republicii Populare Mongole
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Ambasadorul Republicii Populare
Damdînneren- 
marțl dună- 

Drilejul plecă- 
Reoubllca So

Mongole la București, 
ghlln Bataa, a oferit 
amiază un cocteil cu 
rll «ale definitive din 
cJollstă România.

Au luat parte Gheorghe Răduloscu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Teodor Marinescu, set de see-

tie la C.C. al P.C.R.. Ion Crăciun sl 
Mlrcea Malița. miniștri. George Ma- 
covescu, p-Im-adlunci al ministrului 
afacerilor externe, șl alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, sefl de 
misiuni diplomatice Sl aitl membri 
al corpului diplomatic,

(Agcrpres)

Marți dimineață n părăsit Conltala 
delegația economică a Ropuhllcll 
Populara Congo, condusă de Dlcu- 
donne 'Mânu Mahoungou, ministrul 
comerțului.

La plecare, pe aeroportul Otonehl. 
delegația a fost salutaLă de Nlcolae 
Bozdog, ministrul comerțului interior, 
de alte persoane oficiale.

A fast prezent Chrlslophe Laban. 
Însărcinat cu afaceri ad-lnterim . al 
Republicii Populara Congo la Bucu
rești.

înainte de plecare, oaspetele conso
lez a declarat redactorului Anerwca. 
C. Oprlcă. următoarele : Deși rela- 
țille bilaterale dintre țările noosîro nu 
datează de mulțl ani. ele se află t» 
un făgaș bun. Pe planul colaborării 
economice, acordurile In vigoare au 
creat un cadru favorabil Intensificării 
schimburilor comerciale, cooperări! e- 
conomlce șl tehnlco-ștllnțlfice. reoll- 
zăril unor obiective de Interes comun.-

Vizlta delegației noastre în România 
a urmărit concretizarea unor obiec
tive Industriale prevăzute In cadrul 
cooperării dintre cele două țări. In 
domeniu! Industriei textile, prelucră
rii lemnului, tn timpul convorbirilor 
noastre la București, pe care le con
sider fructuoase, om pulul stabili mă
suri concrete de colaborare in dome
nii in care, după cum am putut con
stata personal. România a atins un 
nivel tehnologic ridicat, cum sini col 
ni Industriei textile, prelucrări! lem
nului, agriculturii. Am convenit, de 
asemenea, construirea In colaborare 
cu România a unor unități aoeeinll- 
zate de desfacere a produselor far
maceutice românești ne plata congo
leză. Colaborarea dintre țările noas
tre, a declarat oaspetele" in Încheiere, 
duco nu numai Ia adinclrea leaătu- 
rl’or reciproce, d sl 
leneșii dintre țările

n relațiilor Drie- 
noastre.

(Agerprea)

Delegația Asociației de prietenie 
Japonia —■ România, formată din 
Tanestl Shlmura, profesor universi
tar, președinta, șl Shiro Suzuki, zia
rist, secreiar general al asociației, 
și-a încheiat, marți, vizita făcută tn 
țara noastră, la Invitația Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

în cursul vizitei, oaspeții nu avut 
întrevederi la IJI.R.C.S.. Uniunea 
ziariștilor. Universitatea . București. 
Institutul de lingvistică td Academiei, 
la redacțiile unor publicații centrale 
și nu vizitai obiective economica, 
culturale și monumente Istorice.

*
Profesorului doctor Hermann O- 

berth. din Republica Federală a Ger
maniei originar din România, l-o fast 
conferit marii titlul do doctor honoris 
causa ol Universității ..Bobea Bolyal' 
din Ciul, pentru moritole oala excep
ționale Tn studierea teorailcă n zboru
lui cosmic. In realizarea ■ rachetelor, 
precum ți pentru activitatea sa di
dactică daafășuraiă In țara noastră 
ca profesor do matematică ei li
rică.

Savantul german a fost felicitat cu 
acest prilej In numele oamenilor de 
știință șl al corpului pt-ofe-Toral unl- 
veraStar din Cluj de prof. dr. Stefan 
Pascu. membru corespondent nl A- 
cndemlel Republicii Socialiste Româ
nia. rectorul Universității „Babeș- 
Bolyal-.

Prof. dr. Hermann Oberth a mul
țumit .pentru onoarea ce 1 s-a făcut 
de a fi dliUru cu acest Înalt titlu al 
universități! clulene. unde In urmă 
cu 50 de an! și-a luat diploma de 
profesor In matematică ti fizică.

t.

PRAGA 27. — Corespondentul A-

La 37 Iunie buc. a avut loc la Mi
nisterul Afacerilor Externe schim
bul instrumentelor de ratificare a 
convenției do asistentă juridică In 
materie civilă șl penală Intre Repu
blica Socialistă România sl Republica 

semnată la Ankara, la 23 
mac-

Turcia. ____ .........„
noiembrie IOTA, momfent caro 
chcază Intrarea In vigoare a acestei 
convenții.

Schimbul a fost efectuat din nar-

tea romănă de Petru Burlacii, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Iar din partea turcă de Nazlf 
Cuhruk, ambasadorul Turciei Ia 
București.

La ceremonie au asistat funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe sl Ministerul Justiției. ■ 
precum șl membri al Ambasadei

La Invitația Institutului român 
p-ttalru relațiile culturale cu străină
tatea. marți o sosit; in Capitală d.1. 
Michael Slrlwardenc. ministrul mun
cii din Republica Shri Lanka, pre
ședinte de onoare ol Asociației de 
prietenie Shri Lanka — Romănla. 
Împreună cu soția, doamna Manei 
Sîriwardene.

La aeroport oaspeții au fost InUm- 
glnatl de pro*, dr. docent Mihnea 

heorahiu, prim-vlcepreședlnte al 
LR.R.C.S.

gerpres. Constantin Prisăcaru, trans
mite : La Invitația Prezidiului CC.

■ a) P.C tlln'Cehoslovacia, a guvernu
lui IL S, Ceiios'ovacn șl a ministru
lui apărării naționale al IL S. Ceho
slovace, marți dimineața a sosit la 
Praga delegația Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, con
dusă de generalul de armata Ion Io- 
nlță, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul forțelor armate. Din cta’.er 
gație fac parte genoralul-colonel Ion 
Coman. adjunct nl ministrului șl se
cretar al Consiliului Politic Superior, 
general -colon el Vaslle Ionel, adjunct 
nl mlnlslrulul. alți generali șl ofițeri 
superiori, \
/La’ aeroportul Ruzyne. membrii de

legație! au fost Intlmplnațl de Fran
tisek Flamouz, vicepreședinte al Gu
vernului federal al R. S. Cehoslovace, 
generalul, de armată Martin Dzur, 
ministrul ’apărării naționale. Miroslav 
Hruza, locțiitor al ministrului atacă
rilor externe, colonel Mlroalav Vo- 
secîry, locțiitor ai ministrului de In
terne.- generali șl ofițeri superiori al 
Armatei Populare Cehoslovace. Erau, 
ds asemenea, de față ambasadorul 
României la Praga. Teodor Hnș. ata
șatul militar nl Romănlel. colonel 
Petre Rotariu. precum șl atașați mi
litari acreditați In R. S. Cehoslovacă

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost Intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Ministrul apărării na ț tonale al
R. S, Cehoslovace, Martin Dzur, șl

ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialisto Romănla. Ion Icnită, 
au rostit cuvin țări de salut.

Însoțiți de general-locotcneni Vâsli 
Vata, .............. .........................Valo, prbn-locțiitor al ministrului 
apărării naționale. 81 du general-loco- 
tenent Vaclac Horace!;, locțiitor al 
ministrului nsrărăril naționale. șeM 
Direcției Superioare Politice a Ar
matei. membrii delegației militare 
româno au depus, la amiază, coroane 
și jerbe do flori la mormlntul Erou
lui necunoscut de la Vilkov, la sar
cofagul Iul Element Gottwald din 
sala centrală a Monumentului națio
nal, precum si la Monumentul eroilor 
sovietici din cimitirul Olsany din 
Praga.

In cursul după-amlezll, membrii 
delegației au făcut o virilă conduce
rii Ministerului Apărării Naționale 
al R. S. Cehoslovace. Au fost discu
itele problema de Interes comun.

Generalul de armată Marlln Dzur 
a- oferit o masă oficială In onoarea 
delegației militare române.

*
La plecarea din București au fost 

prezențl generalui-colonel Ion Glieor- 
ghe, prlm-adjunei al ministrului for-
țelor armate sl șef al Marelui Stat 
Major, generalui-colonel Marin NI- 
colescu. odjunct al ministrului, ge
nerali 5! ofițeri superiori.

De asemenea, nu fost de față am
basadorul R, S. Cehoslovace In Româ
nia. Miroslav Sulek, atașatul militar 
fl aero a! R, S Cehoslovace In Bucu
rești, general-malor Jozcf Gumulka, 
alțl atașați militari.

precum membri 
Turciei la București.
« 't- Ct Vi' t ' ț’ ■ r

încheierea Simpozionului internațional
.gfj de gerontologie

Morii s-ou încheiat lucrările sim
pozionului Internațional, organizat 
do societatea do gerontologie din 
România, In colaborare cu centrul 
international de gerontologie ioctală 
șl secția fîoclnlă din cadrul Asocia
ției lntemațfonate de gerontologie.

Timp de două zile, oameni de a’.l- 
Ință. cercetători vi BPotiailstl din

țară, precum 5! personalități din 20 
da țări ale lumii, ou dezbătut pro
bleme de actualitate In acest dome
niu, cum sloi : profilaxia bătrlnațll. 
longevitatea colectivi*.»’Bor. factorii 
do mediu fizic sl social caro Influ
ențează asupra vieții omenești șl 
alto aaixtctc.

*
Cu prilejul apropiatei onlvcnsări a 

ZUol naționale a Canadei — 1 iulie 
— marți a avut toc In Capitală o 
seară culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. ' !

La manifestare nu participat M!h- 
nea Gheorghiu, prlm-vlcaprcțcdlnte 
al I.R.R.C.S., ;funcțlonari stip-artorl 
din Mlsilslerul Afacerilor Externe, 
oameni de cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezențl reprezentanți al 
Ambasadei Canadei In România.

Cu acest prilej, Ion Mârglneanu, 
directorul general al Agenției ro
mâne de presă „Agcrprea", a împăr
tășit auditoriului Impresii dlntr-o că
lătorie făcută In Canada.

Asistența a vizionai apoi un pro
gram do filma documentare realizate 
de sludlourita cinematografice cana- 
dlene.

cu străinătatea.

J'.'T
.... „jivj jp-diMi iLh

LA 7 SEPTEMBRIE LA BUCUREȘTI

(Agerprcs)

Al IX-lea Congres internațional de studii■ ■

asupra Limesului roman
Aproximativ 2®0 de oameni de 

șîllnță din 23 de țări șj-âu anunțat 
participarea la cel de-al IX-lea con
gres Intpmațlonal de studii asupra 
Limesului roman, care va începe la 7 
Bcplemțij-Je 1973 la Mamaia, La a- 
ceastâ importanta Intllnlre a specia
liștilor In domeniul antlchitațU ro
mano vor fi dezbătute două teme 
principale : Limesul dunărean și cel 
dade j alto frontiere ale provinciilor 
Imperiului roman.

Prin tem

In Anglia, R.F, a Germaniei .ți Israel 
au avut ca 
unor frontiere destul 
cunoscute
Imperiului roman — mă refer, do 
pildă, la linia Rinului, la zidul Iul 
Hadrian ate, — de data aceasta ne 
vom ocupa, In primul rind, de fronr, 
Uerele dunărene, mal puțin cunos
cute cercetătorilor din țările occiden
tala Aș pulea spune chiar că, pentru 
marea majoritate a congreslțUlor, 
discuțiile vpr aborda un teren aproa
pe necxplorăt,

Delegația română, din care fac par
te, pe lingă cercetători cunoscuțl, nu
meroși‘tineri Istorici șl arheologi, va 
prezenta o serie do rapoarte 9! conții-,

obiect principal studierea 
ere destul de amănunțit 
din vaslui perimetru al

în cadrul turneului pe care 1! În
treprinde In România, cu prilejul 
„Zilelor artei distractiva din R. D. 
Germană*, un ansamblu, do ăstradă.. 
din această tară, alcătuit din: forma
ția de muzică ușoară copdusă de Fred 
Frohberg, un sextet voeal-lnalrumen- 
Ud, un grup de balet de ta Opera 
din Leipzig, șl dlri numeroși eollșli 
vocali a susținut un spectacol la 
Giurgiu.

Artiști! oaspeți vor prezenta, tio 
asemenea, spectacole muzteal-dls- 
tracllve, In regia Iul Wolfgang Bran
denstein, In Ploteșt!. Clmplna, Bra- 

, Sibiu, Pitești, Șlnala șl Bucu-?OV, 
regii.

V

ț 
ț

tcmnUca pe care o va dezbate 
— a declarat prof, D, M, Pipnldl. 
directorul iMillululul de arheologie 
dinî?Bucurc3ll, redactorului.Agerorea. 
S^JjMaxlmlllan, — Congresul li
mesului roman suscită un deo- ■___ „ ____ _____ .
aeblt Interefl științific In rin- nlcărl rnaiora Limesului dunărean,
dul apectallștllor de pretutindeni; limesului dacic, colul aluțan ®i trons-
Dadl precedentele congrese, ținute nlutan.

v r e me a
lul In vestul țării, unda vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vtnț slab, tem
peratura In creștere la începutul In
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
Intre 8 si 18 grade. Iar maximele vor 
oscila Intra 20 si 39 de grade. I-v 
București : Cerul va fi variabil cu 
Innorflri mal pronunțate In cursul 
după-amiezelor, favorabil ploilor de 
scurtă durată. Temperatura In creș
tere ln prima parte a Intervalului.

Cuvîntaren tie salut 
tovarășului VirgilTrofin

La Invitația Consiliului 
pentru educația fizică șl ,__ , ,
cursul zile! da Ieri a sosit In Capi
tală o delegație a conducerii Comi
siei pentru cultură fizică si soort 
din R,; P. Chineză. Delegația este 
condusă de Li - Cln-cluan, vicepre
ședinte al Comisiei pentru cultură 
fizică si sport din R. P. Chineză. La 
«Mire, pe aeroportul international 
OtopenL oaspeții au fast InUmpLnaU 
de Leon Teodorescu. vicepreședinte 
al GN.E.F.S.. precum si de activist! 
al mișcării sportive din tara noastră.

nnțional 
sport, in

Festivitatea tragerii la sorți a pre
miilor oferite partidpanțllor la con
curau! cu tema „Contribuția Româ
niei la cauza păcii sl colaborării In
tro popoare", organizat de Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, va 
avea loc duminică 2 iulie a.c., orele 0 
dimineața, la Casa de cultură a sec
torului 2 din București, str. Mihail 
Emlnescu nr. 89.

Răspunsurile exacte la întrebările ■ 
concursului sl lista celor 810 dstlgă- 
torl el premiilor vor fi publicate in 

. nr. 0 al revistei „Pentru Apărarea 
Pârii", care aparo In jurul datei do 
13 august a.c.

. ' rt ii'.'

construire a «rcîalLsmulul si' comunis
mului ln Republica Socialistă Româ
nia. !

înfăptuind eu succes sarcinile <son- 
alrucțlci socialiste In România, oa
menii muncii. «Indicatele din tara 
noastră Is! manifestă activ solidari
tatea jiîternatlonallată cu lunla tu
turor celor ce muncesc, a nonoare- 
lor de1 pretutindeni Împotriva exploa
tării si asunrirli. a imperialismului, 
colonialismului sl neocotonlallsmului. 
pentru o viată mal bună progres so
cial sl trace.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România sprijină pe deplin po-'l- 
t’.ca externă n Partidului Comunlrt 
Român sl a guvernului, care mm In- 
centrul activității lor externe dezvol
tarea relațiilor do prietenie șl colabo
rare cu toata țările socialiste,1 cu U- 
ncrulo state care au pășit pe calea

BERLIN 37. — Corespondentul, A- 
gerpreA Ștefan Doju, transmite ț La 
berlin au continuat lucrările «.‘lui 
de-a! VHI-lea Congres al Federației 
Sindicatelor Libero Germane. In cea 
de-a doua zi a lucrărilor au conUnuat 
discuțiile.pe marginea raponuiul pri
vind activitatea desfășurată de sindi
catele din R.D. Germană in perioada 
de la Congresul al VH-lca ei plnă ln 
prezent.

Delegații la congres au ascultat cu 
Un Interes deosebit csjvinlarea prinsu
lui secretar al C.C. al P.S.U.G., Ericli 
Honecker., . ,,

In curau! zilei de marți, paj-tld- 
paojllor la congres le-a fost adresat 
salutul Federației Sindicale Mon
diale. De asemenea, nu rostit cuvln- 
tări de salul: șefii unor delegații caro 
participă ca oaspeți la lucrările con- 
gresulul.
r'.iT| .. . . .

Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent ol 
C.C. al P.C.R.. președintei» Consulu
lui Centrai al U.G.S.R.. a transmis dc- 
legațllo- la congres, clasei muneătoarc, 
oamenilor muncii din R.D.G. un căl
duros salut In, numele Consiliului 
Central al Uniuni! Generale a Slndl- 
caleior, ul tuturor oamenilor muncii 
din Romănta.

în anii conslrucțl»! socialismului, a 
spus tovarășul Vlrgil Trofin, latre ță
rile noastre s-au statornicit, și ae daz- 
vollă raporturi de colaixxrare rodnică 
in toate domeniile. Recenta vlzUă ln 
România a delegație! da partid șl gu
vernamentale, !:i frunte cu tovarăpjl 
Erich Honecker, convorbirile avute cu 
tovarășul Nlcolae Ceau-eecu, semna
rea cu acest prilej a Tratatului do 
prietenie, colaborare șl asistență mu
tuală constituie momente deosebit de 
Importante pentru adinclrea ln con
tinuare a prieteniei sl colaborării 
reciproce dlnlre popoarele noastre, 
ceea 00 corespunde intereselor ambe
lor țări, cauzei generale a soctalta- 1 
mulul <jl a păci! In lume. în context, 
vorbitorul'șl-a exprimat convingerea 
că relațiile de prietenie frățească și 
solidaritate alalornlclte Intre «sindi
catele din Republica Soctaltetă Roma
nia și Republica Democrată Gerntteiă 
se vor dezvolta continuu, ca o con- 
trEbuțle ta colaborarea mullllateriita 
dlqlre țările iHiastre, tn Interesul ce
lor ce muncesc, al unității mișcării 

' elndlcalo internaționale.
L „Oamenii muncii, sindicatele din 

România urmăresc cu deosebit Inlc- 
reii activitatea desfășurată do -clasa 
muncitoare din R. D. Germană- sub 
conducerea P.S.U.G. sl se bucură din 
toată Inima do succesele ne cara cle- 
sa muncitoare, toll oamenii muncii 
le obțin In dezvoltarea economiei, 
științei, culturii, in ridicarea nivelu
lui lor do trai.

Clasa muncitoare. Întregul ponor 
român depun o activitate Însufleți- .

Liildd cuvlntul, tovarășul Vlrgfi dezvoltării Independente, cu mișcările
rofln. membru al Comitatului Exe- de eliberare, cu celelalte popoareale

liunll, pe baza principiilor egalității- 
In drepturi, respectări! independenței 
el âuveranltățil naționale, neameste
cului In treburile Interne, avantajului 
reciproc, a dreptului sacru ol fiecărui 
popor de a dispune liber de soarta- 
sa. conform Intereselor și aspirațiilor 
sale legitime.

Pornind do la Interesele fundamen
tale o’a oamenilor muncii, alo po
poarelor de a beneflcln do o dezvol
tare liberă, alo asigurării păcii ș! 
sacuriiățll Internaționale, U.G.S.R. 
a continuat vorbitorul — militează cu 
fermitate Împotriva politicii cerca- ’ 
rilor reacționare Lmporiallste de do
minație, dictat șl agresiune, pentru 
renunțarea la folosirea forței și a1 
amenințării cu forța ln relațiile din-' 
tre state, pentru lichidarea tuturor 
focarelor do război și de încordare, 
pentru participarea tuturor țărilor la 
soluționarea problemelor majora ale 
contemporaneității. Condamnăm cu 
toată fermitatea noile acta do agre
siune ale S.U.A. ln Vietnam, escala
darea războiului șl bombardarea te
ritoriului IL D. Vietnam și cerem re
tragerea totală și necondiționata, a 
trupelor S.U.A. și ale allațllor lor dlh 
Indochina, reluarea grabnică a traj- 
tatlvelor do la Paris pentru rozolvaj- 
rea politică a problemei vlclnamcie 
pe baza propunerilor guvernului Re
publici! Democrate Vietnam șl afo 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
nl Republicii Vietnamului de Sud, 
penlru ca popoarele vietnamez, lno-

' ișssă fie llbRrai al& jD

P3iJR*

f/ rhmntm în Chîle
1 Opinia publică pro- 
l grașiriă urmărește cu 
' viu interes evenlmcn- 
ț tele care au loc tn 
i Chile. Așa cum este 
1 cunoscut, de la Insta- 
l larea guvernului Al- 

lende au fost tn- 
ț făptuite Importante 
i măsuri politice șl «jo- 
’ nomico progresiste, eo- 
l rcspunxătoare jxogra- 
■ mulul Unității Pepu- 
1 lare, caro urmărește 
1 realizarea unar pro- 
' funde • IraMfdfmărJ 
ț democratice, anllmono- 
/• ■pollsta -șl- antllmperla- 
1 liste. ’Aeeasiă evolu- 
I -țle nu so desfășoară 
! Un, ea InUtnpintad 0- 
I poziția reac’,! 11 nil Inter

ne șl externe. „ - —— —
Pe de altă parte, Iri • în acesta coadlțll, 

cadrul coaliției guver- ’ 
namentaio s-ou oon-

„Nol, comuniștii, se 
subliniază In raport, ne 
pronunțăm pentru dez- _______
voltorea In_continuare Ccqulmbo : o. reformă 

bancară, care «ă 
mltă o mal bună dis
tribuire a cretlllclor 
pentru nrogramele de 
dezvoltare Internă :
stimularea creșterii
producția! In ramuri
le vitale ale dezvol
tării economiei : nro- 
leclul do leae nrivlnd 
constituirea celor trei 
tipuri de nroprieta- 
te i particulară mistă 
ei. rtațlOnaHrată.

in vederea anllcă-’ 
ril cu succea, ne ca
le constituțională a a- 
ceatui amplu program, 
Salvador Allendo a 
considerat necesară tn- 
cenaren dialogului eu 
democrația creștină 
(gruparea politică in 
numele căreia a gu
vernat foolul președin
te Eduardo Frey). A- 
casta a precizat că o 
asemenea anroplere 
nu nr Însemna că Par
tidul democrat-creș- 
lin nr lesi din opo
ziție rrentru a se . sl-, 
tua alături de eoall- 
lln guvernamentală ci 
că nceat partid In- 1 
fluent ar deveni o „o- J 
irozi', le constructivă", j 
care va sprlllnl guver- ; 
nul atunci dnd acesta 1 
va prezenta la Cop- 1 
gro? proiecte de legi < 
pe care conducătorii ț 
EtlnaU sl ol centrului l 
(democrația creștină) ’ 
le vor tl discutat tn l 
prealabil 1

Este o situai te nouă ’ 
In comnaratle cu j 
vechea „ooozlUe fts- t 
tematică" practicata de J 
democratlo creștină j 
plnfl acum, o sl- , 1 
tuatle care poate avee , 
o deosebită importan
ta pentru evoluția so
cietății chiliene.

V. PAUNESCU

a procesului revolu
ționar. înfăptuirea de
plină a baze! progra
mului Unității Popu
lare, și numai aceasta, 
deschide «latului Chile 
perspective pentru Îna
intarea consecventă a 
țării spre conslru!rea 
social lomului*1. în acest 
conlext a fost subli
niată Inseninătaten ho- 
lăritoaro a unității 
dintre comuniști șl so
cialiști și realizarea, pe 
această bază, a Înțele
gerii reciproce cu toți 
allnțli din Unitatea 
Populară.

1 remanierea tninSsierin-
___ _ ____ _____ lă înfăptuită .de preșu- 
turat ?1 deosebiri de dintele Allende apare ' “__ ’ ___ _ -----... ~>j. . -CTjpja-

racllco
păreri cu privire la ca menită să c-*"~ 
ritmul in caro urpioa- noi condiții . practico 

pentru înfăptuirea u-ză să se desfășoare 
transformările goclal- 
economire. Toate a- 
ceslo probleme nu 
format In ultima 
vreme, obiectul unor 
dezbateri In cadrul Co
mitetului politic al U- 
nitnții Populare ?l al 
guvernului. In cadrul 
acestor discuții au 
fost reconfirmate pro
gramul sl linia t___
rata a Unității Popu-

nel politic! unice pe 
baza linie! generate; a 
programului - c-.>rz>.:,-ut 
a! UnilăUl Populare 
contribuind, prin ■- 
ceasta, la accelerarea 
dezvoltării economice a 
tării. Șeful sta
tului chilian, decla
ri nd că va cere 

r,_ Congresului puteri’?x- 
gciie- traordinnre ee olan e- 

conomlc, a. anunțat 
vl,ire. crearea în curind a

Partidul Comunist unu! Cabinet execu- 
dln Chile, caro a axa- Uv ecorțomlc, prezidat 
minat In cadrul unei de el Însuși, care 
plenare situația nelun- vn avea ca nrin- 
lă din tară, apreciază, ‘ —
așa cum se ppuite In 
raportul prezentat de 
Victor Dlaz. secretar 
general-adjunct al 
P.C.C., că manevrele 
îndreptate 3pre schim
barea linie! Unității 
Populare au foat res
pinse, că Jn pofida u,- 
neltlrilor reacțlunll in
terne șl externe. Uni
tatea Populară este 
destul do puternică si 
dispune de toate resur- 
eele pentru ofensivă

cljwl obiectiv c<xr.-- 
donarea economiei cu 
finanțele Sării. Ex
plicând că a botărlt 
să constituie ..zone 
geografice economico*1. 
In fruntea cărora vor 
fi numiți responsa
bili cu rang de miniș
tri. PTeședlnteta a a- 
nunțat. In fnpt. o des
centralizare economi
că. în aceeași sferă 
se înscriu și măsu
rile despre care pre
ședintele Aliendo a

vorbit la Inaugura
rea fabricii do anve
lope „Maneea* din

lA pentru IntâpiuireA doIHIcH Parti-
dulu.1 Comuntei, HomAn do^eginmrQ Ju-lS

subliniind transformările radicale '
dulul Comunist Român <L 
a socialismului, a retevat 1 
subliniind transformările radii 
tervcnlte In Înfățișarea tării, In con
dițiile do viată si de muncă ale ce
lor ce muncesc. In ridicarea aradu
lui de bunăstare materială al spiri
tuală a întregului dodot.

Clasa muncitoare. Întregul nouor 
român, a continuat tovarășul Vțrall 
Trofin, «na află antrenate cu tontă 0- 
ncraia |n "realizarea programului da 
edificare a societății socialista mul
tilateral dezvoitaic, adoptat da Con
gresul aț Xrlea al V.C.R, în Snltm- 
ninarea Conferința! Naționale n 
I’.C-R, ol a celei de-â 23-a aniversări 
cki: la proclamarea Republici!, colec
tivele da muncă din toata unilăllle 
economico participă larg la marea în
trecere swtaltsță pentru Îndeplinirea 
Înainte de termen a olanului cinci
nal, Munca avlnlată a clasei munci
toare. a tuturor oamenilor muncii, u- 
nltalca de monolit a întregului nos
tru Dopoc In lurul partidului comu- 
nfek al Comitetului «său Cenlral. in 
frunte cu secretarul general al parti
dului, tovarășul NIco’ae Ceausescu, 
constituie garanția șlaură n Infăptul- 

cu succes a

: in-

’jngifeZdMtlMler-'f ără ,ftld 7 
dli’.'atarâ. Ne pronunțăm., 

de ademenea. ’ pentru soluționarea 
confllctuiul dln Orientul Apropiat pe 
cale politică, In conformitate cu re
zoluția Consiliului de Securitate dlri 1 
1097.

Relevînd necesitatea stringenți n 
edificări! In Europa a unu! sistem 
trainic do securitate, r—u"—■ L 

U.G.S.R.

Timpul probabil pentru ’zilele de 
S3, 39 iunie șl 1 ' Iulie. în țară : 
înnorări maț pronunțate ae vor 
«semnala In a dpua parte a Inlervalu- (Aaerp res)

Congresul „partidului radical" francez unui
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ne„Nu putem să __ ,__
așteptăm la un mira- serie de dispute 
col la Lllie". Cu aces- l___  '2__ _
te cuvinte Ișl încheia nat. In urmă 
ziarul „Le Monde" sfiptămlni, ci

a- 
se 
a-

e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT e SPORÎ

AZI, SEMIFINALELE 
CUPEI ROMÂNIEI 

LA FOTBAL
Astăzi se desfășoară semifi

nalele K,Cupel României* la fot
bal. La București, pe stadionul 
„23 August*, In nocturnă; cy ln- 
oepere de la ora 39,M, are loc 
meciul dintre echipele bucures- 
teno Rapid si Metalul. La PU
teșii, .pe stadionul „1 Mai“, ora 
17,30, Dlnomo București mill- 
nește formația Jiul dip Petro
șani.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite în cadrul cmlstanU 
„Orele scrii* aspecte de la jo
cul care vu avea loc la Pitești. 
De asemenea, cu lnce;X're din 
jurul orei 21,13 se vor transmite 
aspecte ci® la jocul Rnpld-Me- 
lalul Transmisia se va face pe 
programul L

o FOTBAL. La Moscora s-a dis
putat Prima manșă a finalei eamplo- 
nalulut european de fotbal (rezervat 
echipelor de tinerel) dintre reprezen
tativele Cehoslovaciei și U.ILSJ5. 
Parlicln s-a încheiat cu un rezultat 
do egalitate : 3—2 (0—0), Au marcat: 
Blohin (mln. 31), Guțaav (min. 69), 
respectiv Albrecht (06) șl Mellchnr. 
Meriu) retur se va desfășura la ®9 
iunie la Oslravn. • ATLETISM. 
Ln Erfurt au luat sflrglt cam
pionatele de atletism ale R. D. 

, Germane. In ultima zi de con
curs au fost înregistrate1 dteva per
formanțe do valoare mondială. Cea 
mal disputată probă a fost cea de 
aruncarea gretiiății masculin, In care 
trei sportivi au depășit granița celor 
20 m 1 n dștlgat Gies cu 21.21 m. 
urmat do Rothenburg — 20,79 m și 
Brlcscnlek — 20,73 m, Rțcortlmniia

mondială In proba de aruncarea su
liței. Ruth Fuchs, s obținut 62,92 m. 
Iar Margitla Gummel s-a clasat ne 
primul loc in proba de aruncarea 
greutății cu performanța do 19.48 m. 
Cursa feminină do 1 fMM» m a fost clș- 
tiaată de Gnnhlld Hoffnielster, crono
metrată In i‘ll"6/10. Ea a Intrecut-o 
cu o zecime de secundă pc Karin 
Bumoleit, deținătoarea recordului 
mondial al probei (TUB" 6/10). Cu un 
rezultat bun s-a Încheiat și proba 
masculină de săritură In lungime. In 
care victoria n revenit Iul Ktaușs cu 
”12 m. Frank Slebeck sl-a adjudecat

mărețelor sarcini de

vorbitorul a 
vu v.participă 

t ia acțiunile ce-se întreprind In 
această direcție, va eonlrlbul la or-- 
gnnlzarca unei conferințe sindicale 
europene la care să In parte, cu 
drepturi egale, toate centralele olnj- ’ 
dicaie din Europa, 'ncluslv Federa- ■ 
ț!n Sindicalelor Libere Germane, ■ 
pentru dezvoltarea unității do acți
une In mișcarea sindicală din Europă- 
In Interesul cooperării, păci! șl secu
rității pa continent. ■ Ș

Sindicatele, toil ce! co muncesc 
din țara noastră, sprijină poziția 
Românie! socialiste, caro militează cil 
consecvență penlru rferunoașlerea pe 
baza dreptului Internațional a R.D.G,. 
de cătro toate statala, Inclusiv da că
tre R.F.G., pentru primirea In O.N.U. ’ 
și In alto organizații Internaționale 
a ambelor state germane, pontrii 
normalizarea deplină a raporturilor 
Intro R.D.G. șl R.F.G., pentru ere-

■ area tuturor condițiilor ca ncw.o 
etate să poată participa cu drepturi 
depline ta viața Internațională.

în încheiere, tovarășul Virgil Tro
fin n urat clasei muncitoare, tuturor 
făuritorilor orindulril socialista dez
voltate In R.D. Germană no! .șl În
semnate succese In Înfăptuirea 
t!c!l P.S.U.G.

zațl
germane, panicii 

lină a raporturilor

pol!

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE TENIS DE LA WIMBLEDON

în primul tur ol probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului Interna
țional de tenis do la Wimbledon, ju
cătorul român Iile Năstose l-n Intll- 
nit pe australianul John Bartlett. 
După o pnrlldâ In care șl-a dominat 
net adversarul, Iile Năstasp a termi
nat Învingător In trei seturi cu 6—9, 
6-2, 6-2.

CONCURSUL ATLETIC 
„MEMORIALUL KUSOC1NSK1”

în prima zi a concursului atletic 
„Memorialul Kusorhuki" do la Varșo
via. sportivul romăn Caro! Corbu a 
elstlgat proba de triplu salt cy perfor
manta de 16.79 m, Pe locul doi s-a 
clasat polonezul JoachlmowaM cu 
IQ.7‘1 m. Proba feminină de arunca
rea sulițe! a revenit atletei poloneza 
Gryzleckl cu 62,68 m.

8.12 m. FraE , _ __________
victoria In cursa de 110 m garduri 
cu excelentul timp de 13" 4/10.
• BOX. Boxerul din Panama, Ro
berto Durau, este noul campion al 
lumii la categoria ușoară. în meciul 
desfășurat la New York, el l-a Învins 
prin KO In rundul 11 po scoțianul 
Ken Buchanan. ® ȘAH. Meciul pen
tru titlul mondial feminin de șah, 
disputat Ia Riga Intre maestrele so- 
ylelice Nona Gaprlnăașvlll șt Alia 
Knșnir s-a încheiat cu scorul de 
fi,3—7,5 piincre In favoarea prjmol șa- 
hlste. Este pentru a patra oară ctad 
Jucătoarea gruzină cucerește titlul de 
campioană a lumii. • iiandbau 
Reprezentallvele masculine de hand
bal ale R-D. Germane ji Cehoslova
ciei, două dlnlre favoritele turneului 
olimpic do la MQnchen, s-au IntUnlt 
la Praga Intr-un meci amical. La ca
pătul unei partide echilibrate, hand- 
ballștll cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 22—10 (10—10),

....... Corespondentul
Agorprcs. L. Duță. transmite : La 
Ambasada română din Moscova a a- 
vut loc. la 27 iunie, Bojcmnltatea In- 
mlnărll do distincții alo Republici! 
SoclalLite, Romănla unui grun de soe- 
ctalWI oovloUcl pentru contribuția 
adusă, in colaborare eu constructo
ri! români, la realizarea sl darea in 
funcțiune a sistemului hidroenerge
tic Sl du navIfiațJo de ta Porțile de 
Fler, •

La solemni tale au participat V. S. 
Borușko, adjunct ol ministrului In
dustriei electrotehnice, reprezentanți 
al Comitetului pentru relațiile eco
nomico externe, ai unor ministere 8l

organizam economice, funcționari 
perieri din M.A.E. al U.R.S.S..

PU-
......  ... - , re

prezentanți al conducerii centrale ;a 
Asociației dg Prietenie sovleto-ro-bllcu! vizat De aci o 1

■ ■ ■ /■ " j in-. 1
terne, care au culm!- 1 

'. î.____ț cu cîtcva 1
sfiplămlni, cu desprin
derea unu! grup1 — I 
nvlnd în frunie pe 1 
Maurice Faure șl 1 
Rorto Blllăres — ostil 1 
politicii promovate de 
actualul președinte al 
partidului, căruia II 
reproșează că tinde să 1 
facă tot mal mult din 
partidul radical . un 
partid de centru- I 
dreapto. 1

Miezul controversei
11 constituie Dolltlca 
do alianțe p-o care ar 
putea s-o urmeze 
partidul radical. După 1 
cum este știut, In 1
urma negocierilor care :
■ purtat Intre co- 1

Al și socialiști, I

„avancronica* dedica
tă congresului extra
ordinar al pclel mal 
vechț formațiuni po
litice franceze — par
tidul radical — care s-a 
ținut la sflrșltul săp- 
tămlnl! trecute In o- 
rașul Lille. Acum,; 
după consumarea 
ceste! reuniuni, 
poate constata că 
Hrmațla de mal su3 a 
fost Intru totul exactă

După cum este știut, 
la congresul de 
Suresnea, organizat In 
octombrie 1971, ac
tualul președinte nl 
partidului radical, s-au 1 
Jean-Jacques Servan- nțunlștl și socialist!, 
Schreiber, a Încercat să șe conturează lot mol 

mult perspectiva uni
tății de acțluno a for
țelor da stingă, baza
tă pa colaborarea din
tre P.C.F. șj P.S.F. în 
aceste împrejurări, 
grupul „minoritar" se 
declară — după cum 
se exprimă „L<s 
guro“ — „partizan al

ki

relanseze această for
mațiune politică prip- 
tr-o serie de lozinci,, 
tn aparență progresis
te, dar. In esentg lor, 
toi de natură conser
vatoare. Ața cum 
scriu ziarele franceze, 
acesta lozinci n-au 
găsit audiență la pu-

unei «trntegl! a 
tățll cu stingă gi 
uneț allonte praanlce 
cu parîldut socialist", 
în schimb. Servan- 
Sriirelber consideră 
că nu ar fi posibil 
nici trn acord ni ra
dicalilor cu stingă 
muncitorească gl că ar 
trebui făcut '.olul pen
tru a împiedica Înche
garea unul nou „Front 
popular", 
populară.
Intlrzlaș 1

Poziție no- 
. . rare nu a
JnUrzlat să se râsfrîri- 
gă negativ asuora pro
priei salo poziții tn 
partid.

Retuzlnd să partici
pe la lucrările con
gresului do la LIllc, 
adversarii lui Servan- 
Schrelbor l-au privat 
.pq acesta de o dezba- 
tero clarificatoare. 
Congresul a apărut ca 
„nereprezenlallv" șl In 
imposibilitatea de a 
lua hoiărlrl care să 
angajeze partidul. De 
aci șl ambiguitatea 
rezoluției finale ta ce 
privește strategia c- 
lectorală a partidului 
radical.

R. BOGDAN

R. P. POLONĂ

mână.
înaltele distinct!! nu fost Inmlnale 

d<i arnb.isaclorul Gheorghe Badrus. 
caro a felicitat pe cel decorați. ll’«- 
punzlnd In numele lor. V. E. Bala-, 
gurov. lng!ner-?cf pe.nlru montaj, a 
mulțumi! ncntni dlsllnclllle acordă, 
ta. subliniind cft ncesloa rcorcrjnia 
q apreciere a acUvitaUÎ întreprinde
rilor sovietico care au livrat utilațq 
pentru hidrocentrala de la Porțile de 
Fler.

CONSFĂTUIREA ACTIVULUI

VOIEVODAL DE PARTID DIN OPOLE
VAR.ȘOVIA 27 (Agerprea). —. La 

Opole a avut loc o consfătuire a ac
tivului voievodal de oarllfl. la care 
au Mrlldpat Edward Glerek. prim- 
ecerețar al C.C, al P-M.U.P,. Henryk 
JnbloMlti, membru al Biroului Poli
tic al CC. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone. 
Plolr Jaroszewlcz. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.. pre- 
îedLntelo Consiliului da Miniștri.

Lulrtd cuvlntul In încheierea lu
crărilor. Edward Glorek, dună ce e-a 
ocupat da problemele dezvoltării 
voievodalului, a-a referit la obiecti
vele primordiale naționale, «uhllnllml 
necesitatea reducerii termenelor de ■ 
îndeplinire a sarcinilor trasate da 
Congresul al Vl-Iea al P.M.U.P. ri gă
siri.! do noi resurse In aceasUÎ di
recție.

Fi-



PARIS

ietn=
al C.C. al

VIETNAMUL DE SUD
■ . ' _________l ■

MOSCOVA

PARIS. — Reprezentanții Partidu
lui Comunist Francez , și Partidului 
Socialist Francez. întruniți la sediul 
P.CF, au aprobat acordul realizat 
asupra textului unul program comun 
de' guvernare — anunță agenția 
France Prearc. Delegațiile au hotărit 
să supună acest program organelor 
lor de conducere. Textul acordului 
urmează eA fie .publicat In presă, 
precizează mmsa citată. Reforlndu-«e 
la acest eveniment agenția „France 
Presse* Acrie ; „Pentru prima oară -

în Istoria lor,' comuniștii sl soclâ- 
liștii s-au pus de acord asupra unul 
program comun de guvernare. .Prin 
amploarea șl conținutul șău.‘ textul 
acordului adoptat acum depășește 
toate înțelegerile sau platformele 
realizate. In două' rinduri, ln ultimii 
ani. intre cele două partide".

Plenara Comitetului Central al 
P.CțF. a fcwt convocată pentru zilele 
de 29 șl 30 iunie. Raportor va 11 
Georges Mnrehata. secretar general 
adjunct al P.C.F

/

CONGRESUL INTERNAȚIONALEI SOCIALISTE
® W. BRANDT : Tendința principală a evoluției mondiale 

este trecerea de la confruntare la cooperare

NEW YORK 27 (Agerpres). — După 
trei zile de dezbateri. Consiliul de 
Securitate a adontat. luni noaptea. cu 
13 voturi penîru,< nici unul contra si 
două abțineri (S.U.A. si Panama), un 
proiect de rezoluție prezentat de Ma
rea Brltahie. Franța si Belgia prin 
care ee condamnă. deoHnaind toate 
actele recente de violență din refllu- 
rie. atacurile repetate ale forțelor Js- 
raellene Împotriva teritoriului si 
populației Libanului. caro constituie 
o violare a Cartel O.N.U. sl a obliga
țiilor Israelului; In virtutea acestei 
carte. Consiliul îsl exprimă. In conti
nuare. dorința formă ca măsuri cores
punzătoare să aibă drept conserintă 
eliberarea imediată, in termenul cel 
mat scurt, a tuturor membrilor per- 
fionaluiui militar, sirian si libanez, ră
piți cu forța ta 21, iunie de m teri
toriul libanez. Documentul cere Urne- i 
lulu! șă sa conformeze cu strictele 
rezoluțiilor anîert°8"c adoptate de 
Consiliul de Securitate prin care I 
se cerea să renunțe la orice violare 
a suveranității si Integrității terito
riale a Libanului.

i zona orașului
o ÎNFR1NGERI SUFERITE DE TRUPELE SAIGONEZE IN PROVIN
CIA THUA THIEN Șl IN ALTE REGIUNI o ATAC ASUPRA UNUI 

DISTRUGĂTOR AMERICAN

Corespondentul
ȘlAncescu. transmite :

VIETNAMUL DE SUD 27 (Ager
pres). — Marți dimineața, bombar
dierele americane B-52 șl-au conti
nuat raidurile asupra zonelor elibe
rate din provincia Qunng Tri — re
latează ngențJa Associated Press. Ele 
su efectuat In cursul ultimelor 24 
do ore un număr de 22 de misiuni 
de-a lungul aliniamentului Quang 
Tri — Thua Thlen, la 28 i}e km de 
zona' demilitarizata, la sud de ora
șul Quang Tri șl la vest de Flue, 
undo au (ost Înregistrate lupte pu
ternice Intre formațiuni ale forțelor 
patriotice din Vietnamul de Sud șl 
trupele salgonezo. în această zonă a 
fostei capitale Imperiale. Hue, for-

(ele patriotice eonlinuă să excrrilc o 
presiune constantă.

în pofida Intensității acestor bom
bardamente, palrloțll au declanșat 
un susținut tir do artilerie asupra ■ 
13 baze salgonezc din provincia Thus 
Thlen, provocindu-le Însemnate pier
deri In efectiv șl materiale. Alte In- 
fringeri au fost suferite de militarii 
Mlgonczi In apropierea localității 
My Chanh, precum șl In alte zone.

Ca urmare a tirului artileriei 
F.NJEL, la bordul distrugătorului 
meriean „Benjamin Stoddert", apar- 
ținlnd flotei a 7-a a .S.U.A., s-a 
produs o explozîb, care a provocat 
moartea a doi membri ai echipajului, 
uiți șase fiind grav răniți.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev. eecretar general nl C.C. 
a.l P.C.U.S.. Nikolai Podgornli, 
bru ol Biroului PoF 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem ol U.R.S.S. 
Koslghin. membru 
lltlc al C.C. M? 7. . ....
Consiliului de Miniștri al U.ILS1S.. au 
început marți, la Moscova, convor
birile cu Fidel Castro, prlm-secre^ 
tar al C.C. nl P.C. din Cuba, primul 
ministru nl Guvernului Revoluționar 
al Cubei, și Carlos Rafael Rodriguez. 
membru al Secre tarta t ulul țC-C- nl. 
P.C. din Cuba, ministru în guver-

Alexel
il Biroului Fo

ii P.C.U.S.. președintele

nul cubanez. ‘ aflall lntr-o vizită ofi
cială ,de prietenie' in Uniunea Sovie
tică; :

în timpul convorbirilor nu fost exa
minate probleme privind dezvolta
rea și adfnclrea. în continuare, a re
lațiilor de prietenie sl a colaborării 
multilaterale dintre P.C.U.S. șl P.C. 
din Cuba, dintre U.ILS.S. șl Cuba. A 
fo®t efectuat, de asemenea, un schimb 
de opinii asupra problemelor ac
tuale ale situației Internaționale.,

♦
Prlntr-un decret al Prezidiului So

vietului Suprem al U.R.S.S.. Fidel 
Castro a fost decorat cu Ordinul 
Lonln.

a-

] : t-r''

Victoria forțelor progresiste 
în alegerile din Okinawa

VTENA 27. —
Ttosiru, P.
Desfășurate sub președinția lui Ha
rold WiLson. liderul Partidului labu
rist din Marea Britanic, lucrările do 
marii ele Congresului Internationale! 
Socialiste au fost consacrate situației 

■ politico Internationale.
Lulnd cuvinlul. Willy Brandt, can

celarul R. F. a Germaniei. președin
tele P.S.D.. a arătat că „tendința 
principală a evoluției mondiale este 
trecerea de la confruntare Ia coope
rare. Această tendință principală 
poate fi sesizată nu numai la noi In 
Europa, ci se manifestă si In rela
țiile dintre marile puteri". Cancela
rul vost-german e-a referit apoi la 
semnificația tratatelor- încheiate do 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. si cu 
Polonia, oplnînd că ele ..vor deter
mina o îmbunătățire n relațiilor in
tre alate șl vor favoriza. In ansam
blu. securitatea europeană. Colabora
rea deasupra blocurilor In Europa 
aparține marilor speranțe ale nowoa- 
relor noastre". în legătură .cu con
ferința asupra securității si colabo-

rării europene, vorbitorul a opinat 
că spre sfirșitul acestui an se poate 
conta pe începerea convorbirilor pre
gătitoare multilaterale, iar conferința 
s-ar putea deschide încă înainte de 
vara lui 1073.

Asigurarea păcii In Europa — n 
spus Brandt — cere tuturor statelor 
să respecte principiile renunțării la 
folosirea sl amenințarea cu forța, 
neamestecului În treburile interne, 

în cuvlntarea sa. Bruno Kreiskv. 
cancelarul Austriei președintele 
P.SJL. a menționat că In anul care 
a trecut s-au înregistrat evoluții ex
trem de interesante, care au condus 
„in mod subrtanflsl la terminarea 
războiului rece— Ne găsim In prez»nt 
intr-o fază reală a destinderii. Eu- 
rona este continentul llDsit de peri
cole acute de război. în slluntla ac
tuală din Europa, tinerea unei confe
rințe pentru securitate aoare nu nu
mai posibilă, ei chiar de dorit". Ea 
trebuie «ă fie un forum In care 
toate statele, mari sl mici, să fie re
prezentate In egală măsură, a nflr- 
mnt Kreteky.

MINIȘTRILOR CULTURII 
DIN EUROPA

HELSINKI 27 (Agerpres). — La 
Helsinki au continuat lucrările Con
ferinței miniștrilor culturii din Eu
ropa. După încheierea dezbaterilor 
pe marginea proiectelor de recoman
dări înaintate do țările participante. 
In cursul zilelor: de luni și’ marți 
conferința a procedat la prezentarea, 
discutarea și adoptarea in ședințe 
plenare a rapoartelor comisiilor șl 
a recomandărilor. Delegația romănă 
a siLsUnut oalru proiecte de reco
mandări. pe temele : cultura si ti
nerelul cultura șl organizarea tim
pului liber, rolul ți locul artistului 
ln societate șl cooperarea culturală 
șl securitatea europeană. Ideile pro
puse au fost însușite de conferință 
și cuprinse în recomandările 'Anale.

Noi bombardamente asupra Hanoiului
HANOI 27 (Agerpres). — Aviația «e reafirmă boUrtrea populației ■

Statelor Unite n ' bombardat. Io- 27 R.D. Vietnam de a duce. ptnA la vic
toria finală, lupta sa de rezistență. 
Ministerul Afacerilor Externe nl 
R.D. Vietnam declară cu fermitate 
că singura cale de Ieșire din războ
iul din Vietnam pentru imnerialls- 
mul american este încetarea ime
diată a minări’ șl blocării porturilor 
nord-vielnameze, precum șl a bom
bardamentelor și celorlalte ' acte de 
încălcare a suveranității șl securită
ții R.D. Vietnam, abandonarea po
liticii de „vlelnamlzafe". participa
rea guvernului S.U.A. la convorbiri 
serioase în cadrul Conferinței de ■ ln 
Paris și răspunsul pozitiv la pro
punerea de pace in șapte puncte a 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud.

lunle. din nou. orașul Hanoi, lovim! 
o serie de străzi populate șl puncte 
din toate patru suburbiile orașului, 
informează agenția V.N..A. Printre 
obiectivele atinse do bombe sse nu
mără spitalul Bach Mal. cel mal 
mare centru medical din R.D. Viet
nam. o grădiniță și o școală elemen
tară. Au fo.v. înregistrate un mare 
număr de victime din riadul popu
la'lei clvilo a orașului. în cursul 
raidului din ziua de 27 Iunie au fost 
dobori’c aite 10 avioane americane, 
clliva dlntro plloțli lor fiind captu
rări.

în legătură cu această nouă agre
siune asuora orașului Hanot Minis
terul de Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității o declarație In care

PREMIERUL SUEDIEI CONDAMNĂ 
RĂZBOIUL DUS DE S.U.A. In vietnam

A Sl» TT ft & «"ii S-fâ & n d vâ ft ftm Mama de Nord
„Un soare timid a nWrit ieri di

mineață pe cerul tragic al Irlandei 
do Nord". Cu această frază sa Încheie 
telegrama transmisă de coresponden
tul din Belfast al agenției „France 
Presse", Ia 7 ore după intrarea In vi
goare, luni, la miezul nopții, a înce
tării focului propusă de ața-numlta 
aripă „provizorie" a Armatei Repu
blicane Irlandeze (LILA.).

Comentatorii consideră că înceta
rea focului Intrată .Ieri In vigoare 
constituie punctul cel mat pozitiv al 
evoluției inițiate In Ulster după sus
pendarea. cu trei luni In urmă, a 
Parlamentului do la Belfast In caro 
majoritatea -era deținută de M de 
ani de reprezentanții. Partidului u- 
nson 1st (protestant) șl preluarea ntl- 
mlntetratlel directe a acejiloi provin
cii, de către guvernul do la Londra, 
prin secretarul do stat William Whi
telaw.

Evoluția amintită nu n foat lină. 
După cum se știe, organizațiile ex
tremiste ale celor două părți ln con
flict — protestantă șl catolică — so 
declaraseră nemulțumite de schim
barea anunțată și și-au continuat 
activitatea teroristă, prelunglnd-o 
plnă la miezul nopții do luni șl 
chiar... puțin după aceea. Organiza
ția protestantă „Vanguard* (Avan
garda) cerea revenirea la situația 
anterioară. LILA., care Iși recrutează 
membrii din rlndurlle minorității ca
tolice, declara că măsurile luate slnt 
insuficiente. Do altfel, șl alîl purtă
tori do cuvlnt al minorității cato
lice arătau că regimul discriminato
riu față de această minoritate nu 
fusese modificat,, că ln lagărele de 
concentrare, cu toată' eliberarea 
treptată a unul număr de deținuți, 
se aflau mal departe sule do prizo
nieri politici, că cel 13 MO do mili
tari britanici trimiși In Ulster pen
tru „a păstra ordinea* continuau 
®â-l privească cu bobi'îngăduitori po 
teroriștii protestanți, fără a face ace
lași lucru cu extremiștii catolici. 
Din cauza acestui .complex do îm
prejurări. numărul victimelor In ul
timii 3 ani s-a ridicat, potrivit uiu
mului bilanț întocmit îndată după 
încetarea focului, plnă la 392 do 
j®ortJL

La armistițiu s-a ajuns, după-ce 4n 
rindurita 
Irlandeze 
Izolare a 
începutul 
moderata 
noacută sub numele de „aripa oficia
lă", n arătat că se pronunță pentru 
inițierea unor convorbiri. Faptul că 
cercuri protestante moderate au fă
cut o primire favorabilă acestui anunț 
a arătat că șl in rindurilo co.nunlluțli 
protestante lnfluen.pi cercurilor ex
tremiste slăbește. In aceste împreju
rări, s-a produs, ln 22 iunie, dectarr.- 
țîa „aripii provizorii" a I.R.A. privi
toare la încetarea focului

Subliniind că armistițiul din Irlan
da de Nord este prea recent pentru 
a si) putea emite o Judecată cu pri
vire la durabilitatea sa, unele .ziare 
din Anglia avertizează că Mirarea ln 
vigoare a încetării focului nu garan
tează iuta ea Însăși pacea și cu aUl 
mal puțin soluționarea problemelor 
care framlnta de ailt timp Irlanda de 
Nord. Este evident că multe depind 
de folul in care „administrația direc
tă" a Londrei va ști să Înfăptuiască 
recentele salo promisiuni cu privire 
la organizarea unei „conferințe a po
porului" din Irlanda de Nord' pe o 
bază dt mol largă, cu privire La e- 
fecțuarea unor alegeri pe baza re
prezentării proporționale și a unul 
referendum relativ 1a vUtoruî fron
tierei dintre Ulster și Republica Ir
landa.

în legătură cu ulUmclo evenimen
te, Mlchoi O'Rlordan, secretarul' ge
neral al Partidului Comunist din Ir
landa, a adresai oamenilor nmncil 
din Ulster un apel, arătind că ln pre
zent au sporit șansele lichidării pre
judecăților religioase fotalle de 
cercurile de dreapta pentru n-l în
verșuna pe catolici șl ixs protestanți 
unii jmpoțrlva altora. In «topul dis
tragerii atenției do la adevăratele 
cauze — da ordin economic șl social 
— alo actualei aițuațll Încordate. P.C. 
din Irlanda cheamă la crearea unul 
front unit al oamenilor muncii, indi
ferent de credințele lor religioasa șl 
de convingerile lor politice.

ambelor comunități nord- 
8-a constatat un proau du 
elementelor extremiste. La 
acestei lunL ramura mal 
a organizației I.R.A.. cu-

INDIANO-PAKISTANUL
DELHI 27 (Agerpres). — Primul 

ministru»a)' Indiei. IndiralGdndhî.Lâ 
»ssirt’â'wa8to 
unde urmează să sa ini Unească cu 
președintele ■ Pakistanului, Zulfikac 
AU Bhutto. Miercuri dimineața este 
așteptat să sosească la Simla și pre- 
șetllntolc pakistanez.

;în declarațiile recente ale premie
rului indian și președintelui pakista
nez s-n subliniat dorința celor două 
țări de a se ajunge, în cursul acestei 
întrevederi la o reglementare a pro
blemelor divergente care să pună 
bazele relațiilor de bună vecinătate 
(Unire India și Pakistan.

STOCKHOLM 27 (Agerprcs). — 
Primul ministru suedez, Olof Palme, 
vorbind în fața Congresului tinere
tului social-democrat, o condamnat 
din nou acțiunllte de război ale 
S.U.A. în Vietnam. „Războiul din 
Vietnam a devenit nn. teren experi
mental pentru noi arme. EI ne arată 
fața războiului tehnologie modem, 
noile, dar sinistrele ale trăsături", 
— a apreciat d Olof Palme a de
clarat că .Ața-zisa vietnainizarc a 
reprezentat, de fapt, înlocuirea tru
pelor terestre eu atacuri aeriene ; 
dg^ la o distanță suficient de mare 
pentru securitatea proprie, o puter
nică mașină militară aruncă bombe

o Comisia Partidului democrat re
unită la Washington pentru a elabo
ra proiectul platformei electorale a 
partidului in vederea alegerilor pre
zidențiale a adoptat un proiect de rq- 
zolutle asupra Vietnamului, care pre
vede retragerea imediată' sl completă 
a tuturor forțelor americane din In
dochina ti suspendarea ajutorului mi
litar acordat unor (âri din sud-cstul 
asiatic, anunfă agenția France Presse.

care distrug păminluri șl recolte, 
distrug instalații, canale șl drumuri, 
ucid oameni". Vorbitorul a precizat 
că guvernul său va căuta să obțină 
interzicerea utilizării nedlscrimlnale 
a acestor bombe „pentru care nu 
există nici o deosebire Intre un sol
dat șl un copil?; In cadrul O.N.U., 
al Crucii Roșii Internaționale șl al

TOKIO 27 — Corespondentul Agerpres, FI. Țulu, transmite : Rezul
tatele fipale ale alegerilor desfășurate duminică in Okinawa arată că 
reprezentantul partidelor de opoziție — Chobyo Yara — a obținut o vic
torie netă asupra adversarului său, Selsaku Ola. candidai din partea 
Partidului Ubcrâl-demoerat (P.LJ).), de guvernăniinL

Pentru Yara — sprijinit de fron
tul unit al tuturor forțelor progresis
te, formal din Partidul poporului, fi
lială a Partidului comunist. Partidul 
socialist. Komeito sl Partidul mase
lor socialisto — au votat pesto 250 MO 
de alegători, in timp ce adversarul 
său a totalizat 177 OM voturi. In 
cursul campanie! electorale. Yara s-a 
pronun’al cu hotărire împotriva men
țineri! bazelor americane In Okinawa 
si a Tratatului de securitate lapono- 
american.

în urma alegerilor de duminică. In 
Adunarea prefecturală. din cele ti de 
locuri. Zi revin forțelor progresiste. 
Este .pentru prima oară dnd P.L.D. 
nu obține malorltatea ln'adunarea a- 
cestcl prefecturi.

Victoria forțelor progresiste 
lefferlle din Okinawa. Inlr-un mo
ment in care P.L.D. UI reclamă răs
plata pentru eforturile de reallolro 
a arhipelagului, a venit ea un pu
ternic soc. Ea demonstrează In mod 
limpede că populația Oklnawel esîo 
nemulțumită do condițiile In caro a 
fost realizată retrocedarea. întrucîl sl 
Okinawa a intrat in categoria pre
fecturilor conduse de un guvernator 
progresist, alături do Tokio. Osaka sl 
Kyoto. P.L.D. bc vede obligat să-sl 
revizuiască politica sa fală de ale
gerile prefeclurale. Acest lucru va 
fî verificat eventual la 2 Iulie, dnd 
vor avea loc alegeri pentru desem
narea guvernatorului prefecturii Sal- 
tama. <

0 CUV1NTARE A PREȘEDINTELUI I. B. TITO

altor foruri InternnlJonale. în acest 
sens, premierul suedez a anunțat că 
guvernul său va constitui o comisie 
specială, prezidată de Alva Myrdal, 
ministru adjunct al afacerilor exter
ne, care va trebui să pregătească o 
acțiune în domeniul drepturilor o- 
mulul, cu ocazia viitoare! sesiuni 
Adunări^ Generale a O.N.U.

• In orațul american Philadelphia 
au început audierile in procetul pri
vind caracterul ncconslitullonal al 
războiului, dus de S.U.A. in Vietnam. 
Procesul are loc In urma inițialivei 
unor organizații anlimUitarisle din 
Philadelphia, care, in numele contri- 
buabllllor americani, au cerut, în sep
tembrie 1971, id fie desfășurată o ase
menea acțiune fudiciară pentru a te 
obține sistarea fondurilor care ali
mentează cciluniie militare ale S.U.A. 
in Indochina.

10

BELGRAD 27 (Agerprcs). — Lulnd 
cuvinlul la recepția oferită in onoa
rea: împăratului Etiopiei. Halle Se
lassie. care face o vizită oficială In 
Iugoslavia, președintele tosip Broz 
Tito a relevat prietenia tradițională 
care leagă pojwarele celor două țări.

„Iugoslavia, a arătat președintele 
Tito in continuare, apreciază pozi
tiv noile procese in relațiile dintre 
marile puteri, orientarea apre con
tacte șl tratative șl crearea unei at- 
rhosferb 'de'rtnCT^marb- Încredere ifi> 
tiri^țăiT tfopeputtriH*Aceasta este ca» 
lea spre slăbirea încordării In lume.

Dar, pentru a fi înfăptuite ne de
plin așteptările popoarelor din lu
mea Întreagă, contactele dintre ma
rile state trebuie i -l ducă sl La de
mocratizarea relațiilor internaționale 
în general, la respectarea interese
lor tuturor țărilor sl a dreptului lor 
da a participa, cu drepturi egale, la 
viața Internațională*. „Pacea in îuriia 
nu poate eA se întemeieze pe forță, 
ol pe sistemul universal de seeurita- 
tOicri PQ--apli.carosHdeplină a prind- 
p.Uigr r.C.'irJplauO.Nvlâfii a subliniat 
președintele' Ioslp Broz Tlto.

Comunicat comun alba- 
no~cmnhodgian. In !neheierea 
convorbirilor oficiale purtate In R. P. 
Albania de Samdech ;Norodom Sta
nul:: șeful statului.Cambodgia. preșe
dintele Frontului Unit Național al 
CambodgieL Hadji Llcabt. președin
tele Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Albania, șl Mehmet Shehu. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Albaniei, la Tirana a fost semnat, 
marți, comunicatul comun dintre 
R. P. Albania șl Regatul CambodgieL

Cu ocazia împlinirii a 50 
de ani de Ia constituire. 
Republica Socialistă Sovietică Auto
nomă iakuția a fost decorată cu Or
dinul Revoluției din Octombrie — a- 
nunță ngențla T.A.S.S. Cu acest prilej 
Comitetul Central al P.C.U.S.. Prezi
diul Sovietului Suprem și ConsUliii 
do Mlnirt'ri al IJ.ILS.S. tiu adresat un 
salut oamenilor muncii lakuțl.

Măsuri pentru perfecțio
narea mecanismului econo
mic în agricultură în Bul
garia. AS011!10 B-T-A. a difuzat ho- 
tărirea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgăr și a Consiliu
lui de Miniștri nl R. P. Bulgaria pri
vind perfecționarea mecanismului 
economic in agriculturii. în acest senj, 
ln hotărire se subliniază că sarcina 
principală care Blă'In fața agriculturii 
bulgare este concentrarea și specia
lizarea In continuare;

Cu prilejul celei de-a
10-a aniversări a creării 
Frontului de SUberaro din 
l^IOZambiC U?TF.LIMO), în capi

tala Tanzaniei — Dar e.<i Salaam — a 
avut loc un miting de solidaritate cu 
lupta de eliberare a poporului mo- 
zamblcnn. la care au luat parte mill- Ltl PfniBllinjf)H a avut loc o 
tnnțl nl iFRELIMO șl reprezen-J - • „. . . . .....
tanti al guvernului tanzanian.A. CERNEA

SEAT

REDACȚIA Șl ADMJNLSIRATIA l Duca iești. Piața Bdniell, Ici Ițas iO. Ap.oanieinele, ie
Calea Gr ivi țel nr. M—W, P.O.O.

CANBERRA 27 (Agerpres). — 
Lulnd cuvlntul In cadrul ședinței de 
deschldera a conferinței anuale a 
SEATO. ministrul de externe nl Fi- 
lîp’.nelor. Carlos Itoniulo, a callfieat 
acest pact drept „anacronic — o 
prezență provocatoare și inolllă In 
climatul asiatic. Se poale afirma, a 
declarat ministrul fillpinez, că 
SEATO există In afara contextului, 
că este rupt de orice legătură sem
nificativă cu zona sa".

Ln reuniune nu participă, ca șl in 
ultimii ani, Franța șl Pakistanul. 
Pentru prima dată, aceste două state 
membre nu slnt reprezentate' nici 
măcar prin observatori. în zilele pre- 
mnrjlfiloare reuniunii. Partidul labu
rist din Australia.' aflat In opoziție, 
dar cu șanse Importante de a de
veni de jțuvernămlnt după olegerlîe 
din noiembrie, a atacat cu energie 
pactul' pronunțlrtdu-M peniru lichi
darea Iul Imediată. în fotografie : 
demonstrație la Canberra îinootriva 
deschiderii In acest oraș a conferin
ței blocului SEATO.

nouă reuniune a Comisiei militare de : 
armistițiu In Coreea, in cadrul căreia 
reprezentantul ILP.D. Coreene a pre
zentat un ferm protest împotriva ac
telor de provocare ale militarilor a- 
merlcnnl In zona demilitarizată.

La Oslo a avut I(x: prlrnul 
Congres național al asociațiilor de 
prietenie Norvegia—China. In cstdrul 
căruia a fost hotărî IA crearea „Aso
ciației naționale de prietenie Norve
gia—China" — relatează agenția Chi
na Nouă.

Convorbiri polono-norvo- 
giene.®s'°uu 'ncePul convcsr- 
blrlle dintre ministrul afacerilor ex
terne al Norvegiei. Andreas Cappe- 
len. șl ministrul afacerilor externe al 
ÎL P. Polono. Stefan Olszow.țld. care 
face o vizită oficială In Norvegia. Ce! 
do! miniștri discută probleme legate 
de pregătirea convocări! conferinței 
general-euroneno pentru securitate sl 
colaborare.

La Phenian, KlrTi Ir Sen- 5°- 
rretar general a! C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, n nrlmit delega
ția Partidului Comunist din Finlanda 
condusă de Leo Suon PSO. membru al 
Biroului Politic al C.C.. care efec
tuează |n prezent o vizită In R.P.D 
Coreeană.

I

Wolter Behrendt, p«^dln- 
tele Parlamentului, european, șl 
G„ ’ Hord, secretarul general aJ a- 
ceslul organ al C.E.E.. aflați intr-o vi
zită ln Iugoslavia. au fost primiți 
de Mlalko Todorovld. presedlnfele A- 
dunărli Federale n R.S.F. Iugoslavia, 
avlnd. totodată. Întrevederi 61 cu alic 
personalități iugoslave. în cureuL con
vorbirilor, menționează agenția Tan- 
iug, au fost abordate probleme refe
ritoare la relațiile Iugoslaviei cu Pia
ța comună si la posibilitățile de ex
tindere a colaborării cu această gru
pare economică. ț

T

Viena. Un aspect din timpul lucrurilor conferin|ei ministeriale a Organiza
ției Statelor Exportatoare de Petro^ (O.P.E.C.)

DONN 27 (Agerpret). — Mi
nistrul de stal pentru probleme
le economice si de transport din 
guvernul landului - Bavaria, dr 
Anton Jaumann — înțolii de 
ambasadorul României la Bonn, 
Constantin Oancea, si de țiceprgr, 
ședințele Camerei de Comerț, 
llritt<țche Zambell. in cursul'.Hrtrtgche
trirife! Mic la Expoziția naționa
lii de la Miir.chea „RomAnla-72“ 
c apreciat modul pregnant în 
care această largă prezentare a 
produselor târli noastre oferă o 
imagina edificaionre asupra 
eforturilor f! realizărilor econo-, 
miei naționale. asupra României 
contemporane. Cu acest ' prilej, 
ministrul de stat bavarez a ofe
rit, In numele gucemului de 
land, un dineu. Au fost discu
tate noi pojibllifdfi de dezvolta
re si diversificare a colaborării 
și cooperării economice intre 
cele două (âri.

în Ungaria atîat
— Intre 21 șl 27 iunie -r- o delegație 
a P.C. Italian, condusă de Glorglo 
Napolitano, membru, al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.I.. care a purtat 
convorbiri cu o delegație de partid 
ungară, condusă de Gyorgy Aczel. 
membru al Biroului Politic, rocrelnr 
al C.C. ol P.M.S.U. în cursul discu
țiilor — Informează agenția M.T.L
— s-a făcut un schimb de expe
riență In domeniul activi lătll Ideo
logice și s-au examinat probleme 
privin l dezvoltarea In continuare’ a 
colaborării dintre P.M.S.U. sl P.C.I 
Delegația P.C. Italian a fost primită 
de Jănos Kădăr, prlm-secretar al, 
C.C. al P.M^.U.

i

V

i Motivul destituirii re- 
1 , zjdă în nereușita In- 
l ■ reglstrată |n ce pri- 
i vește aplicarea „legii 
1 generale privind edu- 
( cațla", promulgată în
> 1970 ,și, mai ales, in 
l , eșecul încercărilor do 
i a lichida atmosfera de 
1 nemulțumire și ten- 
l siune din unlversi- 
J tățj.
1 Ricardo Diez Hoch- . _ ------,-------------
l leltner. subsecreta- țiel In viața univers!- 
’ rul de stat demis, este tară. Tensiunea care t

Din Madrid parvine 
știrea că subsecreta
rul Mintolerului Edu
cației și Științelor, 
precum și patru di
rectori. generali au 

. fost demiși din func
țiile lor la sflrșltul 
săplăroînll trecute.

lea tinerilor co voiau 
să-șl continue stu
diile operlnd o selec
ție, la admiterea In 
unlveraitâțl, In func
ție de situația mate
rială, Aceasta, precum 
și prezența poliției ln 
Incinta șl ln preajma 
universităților ‘ aii a-

prlm-secreiar al,

65

bere al „cazanului 
nlverait^r șpohlol*.

în locul iul

u-_ ___.. __ _ “J’>
în locul Iul Ricardo 

D’.ez, guvernul spa
niol a desemnat, pe. 
Rafael Mendîzabil
Allende, magistrat , la’ i

Siini-BFnK ÎSJri- î 
! 

!

Ciirtea Supremă. „Nu
mirea unnl magistrat 

— ------------ — „ . in acest post, scrie co-
llmeniat nemulțumi-' respondentul ziarului 
rile studenților. francez „Le Mondo" Ia

După cum se știe, Madrid, pare să indice, 
anul școlar 1871—1972 
s-a caracterizat prin 
repetate valuri de ac
țiuni revendicative ale 
studenților spanioli, 
care cereau dombera-

înăsprirea poliliclî gu
vernamentale față de 
mediul universitar. Iar 
numirea iul Luis Sua
rez Fernandez, rector 

______ _______ ai Universității din 
Uzarea Invățăniln tulul Valladolid, continuă 
și se ridicau impotri- .ziarul, considerat ca 
va amestecului |»li-. cel mai „dur" dintre 

_ ,recibri, in postul de 
.• iul uu niHt uuuua, uaw tară. Tensiunea care a director general
1 ■ considerat „părintele" dus In repetate rin- nlversliăfllor și
'■ — lege duri la , ciocniri- Intre . tarii - șUInJflee

a sludențl și poliție a *’—*
_ , acum, la 
tmere- sfîrșltul anului școlar,

clnd la numeroase fa
cultăți din Madrid și 
Barcelona studenții 
— sprijiniți de cadra represiunii, vor 
universitare — au boi
cotat examenele. A- 
ceasla o marcat un nou 
punct maxim de fler-

i ',46811 amintite,
1 care, <’

I
i
j

,, RLLll.ll 11:1 țJV, ,7 . 1 ,—-a r|, ,

. departe de a sludențl și paliile 
veni In Intimplnărea culminat 
revendicărilor t.;.2?_7 
tutui studios, a accen
tuat caracterul 
democrație 
universitare . _ _ __ 
între altele, ■ prevede
rile'-acestei legi ridi
cau hol bariere In ca-

anti- 
al vieții 
spaniole.

rac ia oficiile puyinle P dlfuzortl din întreprinderi u irmliuțll Peniru BtrSlnAtaie. abonamente prin uROMPRESFILATkUA*, DucuieșU 
Combinatul Poligrafic CASA SCIN1EU «IMBas KOL Țipatul I

:'U

al u- 
eerce- 

con- 
Ipo-flrmă această 

teză".
Este Îndoielnic că 

schimbările de perso
nal ministerial, făcute 
eu scopul înăspririi 
“7. ' ■ ate
nua Încordarea din 
mediul Bludențesc.

V. P.


