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Valentin 
SILVESTRU

doaplea 
slăbii vd- 
pragălU,

Revenind la pro- 
cnlculele arată că 

i angajamentelor

Am conceput această ma- 
Inîr-o str.trisă colaborare

ferinței Internaționale a Muncii

loc cu acest prilej, nu fost abordate 
unele probleme privind dezvoltarea 
relațiilor româno-chlllenc, precum 
și unele aspecte ale situație! poli
tice Internationale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat lnir-o 
atmosferă cordială.

contractuale j.n.l. 
blema In 'discuție. i 
pentru îndeplinirea 
asumate in 1573 este necesară canil- 
talea de 2 392 tone metal.

— Cum, ps ce cdJ cell asigura a- 
ccarid ccnfi'a.'e de ,metal ?

— în primul rind. avem In vedere 
valorificarea resurselor Interne. în
noirea șl modernizarea producției, 
aplicarea de tehnolocif perfecționate

cu lmnUcaliilejblnecunot- 
rc.stanle fată de ■ termenalc 

. i

artă 
Consiliul 
și Educație! 
clallsle. 
recțiâ 
plastice 
pentru 
rea

muncă de In Combinatul petrochimic din Pifeșfi

Vineri, 30 Iunie, tovarășul Nlcolae 
Ceausescu, secretar general nl 
Partidului Comunist Romfln, preșe
dintele Consiliului de Stat ai Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Consiliului National al Frontu
lui Unlțfițli Socialiste, a primit în 
stațiunea Neptun, pe liderul Partl-

— Ne-am 
PUM IOV!

fu

Poporului din Panama

Pană, Iile Verdeț. precum șl Vaslle 
CrUga. adjunct ol ministrului afaceri
lor externe.

A fost de față Dcrick Rossiyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești. « ■ •

Cu "aCetatl avion d sosit la Bucu
rești cir. Stanley G. Ilookc’r. director 
tehnic In firma ..Rotis Royce*. I

mii toane
produc
in' ce
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Artiști din toate .generațiile — . atlt 
mari maeștri ber.'îonalltfiUle repre
zentative, ale generațiilor mature, cit 
șl im număr Însemnat de tineri — 
vor releva șl de nsiă-dată. prin lu
crările lor. efortul de pătrundere a 
unor, zone malore. semnificative alo 
realităților noastre socialiste. Se va 
Ilustru. încă o dată.» efervescenta 
creatoare, spiritul anaalant nl artei, 
rod al contactelor firești ale artiștilor 
cu Industria, cu agricultura. cu viața 
soclal-culturnlă șl politică. Fenome
nul pe care l-am descris oină acum 
va fi 
gle“ r
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GALAȚI (Corespondentul ..Scirt- 
tellri. — 30 IUNIE, ORA M.tffl. In 
vatra furnalului nr. 3 de 1 700 mc 
a fost aprins focul in vederea 
uscării zidăriei. Practic s-ar 
putea spune că pe platforma 
Combinatului siderurgic de la 
Galați au Început la cel de-o! 
treilea furnal de 1709 mc pre
gătirile in vederea elaborării In 
cursul lunii iulie a primei sarle 
de fontă.

Față de primul furnal de 1 7M 
mc, conslrncfla celui de-ai 
treilea a durai cu 5 luni mai 
puțin. Au fost executate 770 0®0 
mc săpături și circa 620 tffiO mo 
umpiuiurl, IM 000 mo betoane, 
8 400 tone armăturii si peste 
23 000 tone zidărie refractară. 
La acestea se adaugă cele peste 
16 OM tone utilaje tehnologice 
șl circa II060 tone construcție 
metalică. Numeroase întreprin
deri, printre care uzinele ..23 
August", ,;Vutean°, IterifiiAufi 
de fizică atomică și alic 
multe unități din București, „In- 
dependența“-Slblu, „Electrbpu-. 
tere* Craiova, Uzina de utilaj pe
trolier din Tirgovlșlc, U.CJLM. A. 
Bocșa, „Industria sirmll* din 
Cimpla Turzll au concurat la 
construcția acestui obiectiv.

în ultima z! a vizite! r.coficlnio În
treprinse !n Marea Britanic, vicepre
ședintele Consiliului do Stal al Re
publicii Socialisto România. Emil 
Bodnaraș. a avut o întrevedere cu 
Michael lieseltlne. ministru nantrii 
problemele aeromoțiale. Vicepre
ședintele; ConsULulnl de Stai a fost 
insolit de academicianul Henri Cdnn- 
dă; ministru. țȘfhsljîer la Consiliul 
de Stat, si de ambasadorul Republi
ci! Socialiste România la londra. 
Vasile l'unwns'.. La întrevedere a par
ticipat-lordul Drumnlbln. ministru 
fără portofoliu, șl funcționari sune-

imi amintește — ce care credeam c-amî :ă- o -V - r- ■ —J» a’ . :Af'n '«SĂ-W s*a i. a _ jr» jfrțjl
ne

rixam eu> ciad tace- le convină t-o iveri 
pea secerișul? Ctt '.va scrii Ia gazetă.că 
veni Intr-o ri Sflnta mal trebuie Irel - 
Vineri din poveste 
șl-mț va ‘aduce o pe
reche de ochelari, fi
indcă pleava îmi diș- 
trugea ochii, m-1 ustu
rau De urmă două-trel 
șdnlaniiiiL Numai cd 
alte, etnd mi l-a adds, 
n-a mal fost nevoie. 
Acum am de ceilalți, 
de vedere; fiindcă tre
buie să semnez toată

Vineri după-antlază s-a înapoiat in 
Capitală tovarășul Emil Bodnores, 
vicepreședinte al Consiliului de Stal, 
care, Însoțit de Henri Coandă. ml-, 
nistru, co.nsllle'r in Consiliul de Stat, 

ia fAcui o vizită neoficială tn Marea 
Drilahle.’ \ " " ''

La Eosire. pe aeroportul Olopenl, 
nu fost prezențl tovarăși! Ghcorghe

riaâ și toată 
hirili și ml-a 
zuF. „Ești . .
Lică, pentru ;strlngerea 
recoltei ?r — }l întreb; 
„Sintem pregătiți, 
du-to fi la cooperativă, 
veri și lu singur.' Dacă 
timpul rdmlnc. bun, 
scoatem două mii cinci 
sute la hectar". , A’u-i 
o scofală, prea mare"’ 
„Dar pe timpul Iul 
tat-tu — se supără el
— dl ieșea T Opi, sute
— șl acelea In doiiă cu 
neghină. Cu corpuri 
străine, adică. Acum îl 
tratăm științific 41 e 
curat, cred vă p • să 
albă cea mei mare 
preutate hecto/iSriââ pe 
Județ, optzeci și doi. 
Stai aid piuă lese gri
ul nou, sd-fi faefl 
Minodora un- colac 
fd-l mdninci tu sinpur- 
singuret". „Nu ;pot.

flori din Departamentul oomerțuM și 
Industriei.

Vineri dimineață, vicepreședintele 
Consiliului de Stal n primit la am
basada română pe Sir Arnold 
We'țtod:, directorul general al com
paniei britanice ..General Elecfrlcț. 
ți pe John Wiseman, director Renc'- 
ral al companiei ..U.K. Optical 
Ltd”. - - .

La plecarea din Londra a tovară
șului Emil Bodnaraș au fost prezcnțl 
rourezcnlantl al conducerii firme! 
..Rolls Royce", precum si ambasado
rul român la Londra. Vaslle Punean.

(Agerpreii)

Oameni de seamă ai 
societății noastre 

DELEGAȚI LA CONFERIM 
ȚA NAȚIONALĂ A PAR 

TICULUI

Interviu cu Tamara DOBRIN, 
vicepreședinta a Consiliului Culturii și . Educației Socialisle 

■I.'

nu ni le dă... Atunci ill 
trimit colacul cu P?4- 
ta. Da' scrii ?• Ia nofea- 
•S. colo,-dalelei..“. 1

L-Si notez, Intlmpfce 
lu aerul pur înceta 
tă adie cea mai dulce 
mireasmă a pSmlntu- 
lut: mirosul plinii. ;

duluî Democrnt-Creșîln din Chile, 
Eduardo Frei MonJaivn, fost pre
ședinte al Republicii Chile, care 
face o vizită îp țara noastră, la In
vitația Consiliului „Național al 
Frontului Unități! Socialiste.

în cadrul convorbirii, care a avut

® Statele Unite au hotârît sâ. revinâ la tratativele 
cvadripartite de la Paris.

© Organizația „Unitatea latino-americanâ" chea- 
mâ la luptâ pentru independents economics.

© O nouS rundS de convorbiri indo-pakistaneze.
O Corespondents din Viena : Poziții realiste la Con

gresul Internaționalei socialiste.
O Corespondenta din Geneva : La încheierea Con

Delegația Partidului Poporului din 
Panama, formată din tovarășii Rubcn 
Dario Souza, secretar general nl Par
tidului Poporului din Panama, șl 
Reyes Antonio Mark, membru al C.C. 
.al partidului, care, la Invitația Co
mitetului ’Central ăl Partidului Co
mun 1st Român, a făcut o vizită da 
prietenie in țara noastră, a părăsit 
vineri dlndiwala Capitala.

Anu] acesta este marcat de două mari evenimente politice — Confe
rința Națională a P.C.tt. șl Împlinirea a 2.1 de ani de la proclamarea 
republicii. Am solicitat, .rispunzind Interesului legitim ol cititorilor, cl- 
teva precizări în legătură eu manifestările prin care artele plastice vor 
Intlmplna primul dintre aceste evenimente'.

i propus — ne-a ’ rfls- P.C.FL din 3—5 noiembrie 1071. Evl-
afăță Tumora Dobrln dent, accentul se va pune axunra

— ca. In- cinstea Conferințe! unora dintre cele mai valoroase lu-
Nallortale a P.C.R.. sâ organl- crfirl. remarcate cu orllejul exoozltll-
zfim — .mit in Capitală, dl șl in nu- lor bienale sau anuale, al saloanelor
meroase cenlro ■ ludeiene— expoziții republicane sau ludeiene. al exnozl-
,.antologice" care să reflecte activi- (Iilor de, grup sau parsonale : lucrări
lalea creatoare a plastldenllor nos- care reflectă nnctalarea srtlstllo-
tri In toate domeniile, evident cu plastici in activitatea Ideologică, no
un accent mal’ pronunțat asupra lltlcă. soclal-culturală a tării noastre,
picturii, sculptu
rii șl srnflcij. 
Cele două săi! de 
la parterul Mu
zeului de artă âl 
Republicii Socia
liste România vor 
■reuni o expoziție ,,
care va cuprinde aproximativ 100 de 
lucrări de pictură șl sculptură.

După cum este cunoscut.. evoluția 
noastră Istorică sau contemporană, 
marile aniversări ale ponorului nos
tru (semicentenarul U.T.C.. împlini
rea a 10 ani de Ia tn"he:erea coope
rativizării agriculturii), dezvoltarea 
economică a Romftnfel au constitui! 
temele unor numeroase lucrări de 
pictură, sculptură și arnflcă.

Aflate acum In curs do selecție, 
aceste lucrări vor oglindi orientarea 
creației plastice pe principalele di
recții Indicate de documentele Con
gresului X șl ala plenarei C.C. al

tenllonăm.
n Ife s taro _____ .
a Direcției artelor plastice cu Uniu
nea artișLHor plastid și lucrători! 
din muzee — ea o încercare de a 
Etringn un buchet cu o bună oarle 
din ceea ce s-a realizat mai valoros 
In ultimii 4 ani.

— In afara acestei manifes
tări de. amploare «e pregătesc 
și alic erporijli ?

Slmilltân. expoziții cu caracter si
milar se vor deschide In multe din
tre* muzeele do artă alo țării.

Culturii
So- 

prin Dl- 
artelor 

șl Oficiul 
orHanlza- 

expozlțlflor 
de artă, va trim!-’ 

to In țară sase expoziții cuprinzind 
flecare circa 40 de lucrări do pictură 
șl grafică, expoziții caro vor fl Iti
nerate nu numai ih orașe, d șl la 
numeroase cămine culturale.

Trebuie să amiritesc. de asemenea 
că la începutul lunii iulie o,expoziție, 
do artă contemporană românească 
se va'fjeschldo la muzeul Erniltal din 
Leningrad, că o alta se află deschisă in 
AncVa. că sini hregătlie .„lucrările 
pentru alto expoziții In țările socia
liste, in uncie țări din Europa occi
dentală. in America de Nord șj ță-

0 tragedie sud-viel- 
nameză;

De pretutindeni.

Se stringe griul și 
satul cunoașic un ne-, 
astlmpir ciudat pa 
care cine nu s-a năs
cut acolo tîti-l poate 
înțelege. Oamenii se 
răsucesc po prispe, 
sub țolul înflorat, 
cată cu un ochi- tul
bure la apusul livid 
al lunii. trec ț cu 
noap!ea-n cap -pe 
Ungă lan, amestecă 
boabele in dinii; ți 
simt gustul acela 
dulce-acrițor. unic, 
al făinii, măduva lu- pa: 
mii. cum ii zicea tr- 
Ilomer. , —

Sini ani de cind, 
țntr-o asemenea ure-i 
me dc azur inclus, 
coeofat pe un parei 
cu Lied " ne uitam 
uimiți cum' șaispreze
ce perechi do băl 
trag anevoie la deal 
batoza, spre arta de 
treier; nddușlțl, oa
menii pocneau ha
rapnicele sudulnd și 
îndemnind aprig vi
tele ajunse, spre coa
ma dealului pieziș, la 
capătul puterilor. Au 
izbutit — oftă Lied — 
mal bine o scăpau" 
naibii la vale și se 
sȘMma... Nici o bu
curie r.-avea, căci, 
fiind cel mal necdîit 
bătat al satului, orfan 
finul din milă de , 
măfuși calice, li era 
hotărlt totdeauna sA 
stea doar, la spatele 
marinii de tre'er. 
Carele urcau din sân
te sate încet, 
spre arie, snop1! tre
ceau din care In pi- 
rcadă. iar de nici in 
pura lacomă a mași
nii. Locompbllfș du
duia și scoica fum

' prezentat in această ..antok»- 
t plasticii noastre po care o m-

nen. pe baza realizării dc recipiente 
de înaltă uresiune pentru Industria 
chimică prin frelnrea succesivă de 
vlrole ncpreiucrate. cheltuielile de 
producție se vor reduce cu 7.5 mi
lioane le! Dină la eflrritul cincinalu
lui. evltlndu-sc totodată, importuri 
de 5 milioane lei' valută. Prin con
fecționarea d!n polierteri armat! cu 

■ fibre de etici6 a utilajelor tip reci
pient pentru indufi'.rla chimică.'adno- 

Kurlla de p-piu- 
crare.se vor redu
ce lu .minimum. 
Iar prin elțtbora- 
rea do dispozitive

firac". ionii re sl tib- 
Borbțio do mare 

... ..... .........  ....... ... .capacitate vbni
slnt modalități de acțiune care, pen- obllne economi! de metal de 4 mllloa-
tru tehnicienii din centrală și urinele ne levan. în fine, execuția echlmbă-
coraponente. au,valoare Imediată, re-,y toacelor de cAMurft — .care‘lucrează
flcclală Pa pianul eficientei econo- în medii puternic cororive, — prin noi 
mice. Bunăoară, prin trecerea la fâ- tehnologii, sudarea prin nrosedeo mo-
brlearea schimbătoarelor alveolare derno a oțelurilor înalt- aliata pentru
vom înregistra hu numai îmbunătă
țirea randamentului de’lucru b aces
tor produse, ci sl economii' de me
tal de 3 milioane lei/tin ; de nreir.e-

La plecare! pa tserojwrtui O topim!, 
delegația a fost’ salutată de tovarășii 
Gheorghe Până,' membru al Cornițe^ 
tuiul Executiv.' al Prezidiului 
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghlzela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști da p.irliiL 

(Agorpres)i

, ’ < : îi <» r- \ ■
pe cofu-l negru, ba
toză tremura zgudu
ită de cureaua tare, 
boabele curgeau șu
voi In sad și undeva, 
la spatele infernalei 
mațini, ‘.inlr-un nor 
vlnzolit, de pleavă a- 
buric, Llcă, orbit, 
nins, cu aură cleioasă 
fi urechile surde. Jm- 
bnlost Intr-un veș- 
i.ifn! nri.-drul. dar 
înțepător, dc fire re
tezate șl semlncioarc 
.bolnave,- trăgea dep

lete, cu furca, in- 
-0 mișcare iute, ne

contenită, fără ' nici 
un-râpnz, palele, egre 
altfel l-ar fi îngropat. 
Dupd treleriș cădea 
lat, clteva zile, săcind 
ca' dvpă lingoare, 
scrlțitind prin somn, 
zvlrcoiindu-se. gernînd.

Nici acum n-are 
somnul prea bun ; e 
primarul comunei șl ...
umblă neliniștit prin București". '.Da' ,md- 
fa(a casei, se uită,: dl" ear plnd începe să um- 
prldeor, in luminai cc- i ble combinai i,sd J nc 
nușle a zorilor, la: dl- suim si noi pe ea.-ra- 
nosaurii metalici , — ' mii ? Că ne-au trifnis 
prepătill undeva In una nou-noulă^usoarS. 
coasta satului — 'de frumușică, pared-ii o 
parcă s-ar teme -să gâbrioletă". '^Mu„ pot, 
n-o pornească singuri, .iârtă-mă. plec! la Jas- 
tnainte de vreme, i^tii finllt". „Rău afli, ști eu

s mtemaționa

Tnlțlal, unltătfle Centralei indus
triale de utilaj chimic șl pentru ra
finării s-au angajat ca in acest an. ne 
ansamblu, să realizeze peste 
derile pionului o producție gl< 
17.6 milioane lei ri o producție mar
fă de 51.7 milioane lei. Concluzia fi
nală a analizelor ample desfășurate 
In ultimul timp in uzinele acestei 
centrale Industriale a fost Insă că an
gajamentul poate 
milioane le! la 
producția globală 
șl la 77 
lei la 

ți.'i-nuirf.i.
«-.TOv'-eOî’ffl'etlza 
aceste «pwruri va- ’. 
lorice, (le produc
ție ? — a fost in- Bas»* 
trebarca cu care 
a început convda-Mrea ce am avut-o 
recent cu ing. Gheorițhe Petrescu, di
rectorul tehnic ol GLU.CR. din Bucu
rești ' - i

— 200 tone utilai Chimic. 1 OM 
pompa de diferite dlmehslunl. 42 va- 
HOane-cfejteroă. 4.5 milioane rulment! 
speciali șl 30 OM butoaie alhf princi
palele produse pe care le vom roall-n. 
poște plan. In anul curant. Toate au 
de pe acum desfacerea asigurată.

— Ce cantități dc malerii prime si 
materiale — fa special: metal — va 
necesita fabricarea acestei produc/ii 
supUmhntare ?

— Chiar azi. compartimentul do 
concepție a predat producției ultl- 

’mele documentații de. execuție nece
sare fabricării tuturor sortimentelor 
prevăzute în angnlamenta. (Este un 
autentic succes pentru urinele .cen
tralei noastre care. p!nâ nu de mult. 
Inlimplnau eerloase dificultăți In 
asigurarea Ia timp a proiectelor de 
execuție 
cute

octivis'uîui de partid : 
în mijlocul oamenilor 

© Predarea șiiințeior 
sociale mai ferm inte
grată în problematica 
actuaiă, în practica 
construcției socialiste !

Cum asigurați baza materială 
a gndepHnirii angajamenteicr ?

® »„Saiongo" — cînte- 
cul de dragoste al Zai

rului:

crare.se
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Pe panta

Vaslle MIHAI

s-a 6lln3

Accidentul

CITESC
PeSre POPA "«

V.W.'AVAW

catarul T. 
«olul 
Tigllna

cutii detci-gențl de Up
— alb șl albastru,

pe- 
trebule

CHIRIAȘII SCRIU, 
PROPRIETARII

(Corespondentul
Cezar Ioana). —

â acestei întreprinderi

ea achita do

o CÎND APARATUL TELEFONIC DEVINE PRINCIPALUL INSTRUMENT AL MUNCII PO 
LITICE © CU CE SE SOLDEAZĂ VIZITELE-FULGER Șl APARIȚIILE METEORICE ? © 0 lut’ numai 
INIȚIATIVĂ DEMNĂ DE INTERES : 20 DE ZILE LUNAR — ACTIVIȘTII COMITETULUI "î"4' 

JUDEȚEAN MUNCESC IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

— ■Pentru o muzicii" 5.
—.au cerut si o muzi

cuța ?

Ion Mănescu lucrează 
la o Întreprindere din Te- 
liuc si și-a făcut o ilarto

Credit penal

într-una dfn-zUele trecute, un 
autocamion, proprietatea între
prinderii ' dc transporturi auto 
Galați, la volanul căruia «o afla 
șoferul Țănase Pantea. urca o 
pantă !:i raza comunei Căpuș, 
județul Cluj. Urca din greu, 
pentru că transporta In două 
butoaie 0 2OT litri do vin. Deo- 
dată, in, plin urcuș, l-a 6-lat mo
torul. Șoferul a apelat imediat 
la frlnă. dar cum șl aceasta era 
defectă, autocamionul a pornit 
brusc înapoi. După dțlva metri, 
s-a oprit Tocului, liar accidentul 
nu s-a redus doar la această 
simplă spaimă. Ponlru că, din 
cauza balansului, unul din cele 
două ta'.oaie s-a răsturnat și 
2 4OT litri vin, In valoare de a- 
proape 33 MO lei. s-au scurs- jpi 
sosea. Acum, cel ce n-au descli 
ochii când nwlna a plecat dL^, 
garaj vor fi, credem, obligați; 
să desdildă punga.

telefonice din birou, cu 
". ,dc la distanță”, 

muncii activistului de

fiecare «rganlza-
pinft 
bine

Pe la mijlocul anului 
I&5T)f na informează lo-

Fără lăutari!'glntell prezent In organizațiile de 
partid 7 Cinci nc-au răspuns că, 
lunar, stau in organizațiile de bază 
cile 0-8 ziie : trei —10 zile : iar doi 
— circa 12 zile. Să ne oprim, deo
camdată. U acest aspect Da ce 
timpul afectat îndrumării concrete 
a organizațiilor de partid, la fața 
locului, este lotuși redau?

Ne . aflăm la comitetul municipal 
de partid. Gheorgbe Llsnc, activist 
In comisia de propagandă, nu mal 
prididește cu telefoanele ; se Infor
mează, dă Indicații. Po Ja orelelO, în 
biroul comisiei începe un du-te-vlno. 
Au fost chemați diferiți oameni cu 
munci de răspundere din Instituții 
aîe orașului. In numai 3 ore, pe la 
comisia, de propagandă se perindă 
11 oameni.

La comitetul județean, șeful 
sectorului do sinteză, Ion Haîunga, 
nc-a spus că se deplasează foarte 
puțin In organizațiile de partid — 
doar circa 6 zile pe lună—pentru 
că _s!nt legat de o serie de Infor
mări pe care le întocmesc lunar, 
în plus, trebuie să Un legătura per
manentă cu organele de sinteză ale 
județului10.

Să urmărim mal departe modul 
In caro sint ajutate organizațiile do 
partid și de alți activiști ni comite
tului Județean; Tovarășul Nicolac

Creații originate 
și ultimele 

Industriei șl 
fenmuianiul

de organele de 
fetișul ginere, care «-a 

a /l șl un inginer

dinamic, alai raportate la sarcinile 
actuale din economie, reflectă suflul 
nou, cadrul marii întreceri pentru 
depășirea obiectivelor .cincinalului.

Evident, exemplul de mai sus nu 
e singular In acest județ. Concluzia 
care eo impune este că dacă acti
vistul de partid acordă atenție aju
torului concret, mulindu-șl centru! 
de greutate al muncii in organiza
țiile de bază, crește eficienta fndru- 
mlrii" acordate*-- organizațiilor de 
prsrtid. :
‘ Jn cadrul anchetei noastre am 
stat de vorbă cu zoze ăcîlvlșll ’ de 
partid din Județul Botoșani, a-dre- 
sindu-le următoarele întrebări: Cil

Rubrica redactata de ■
Dumitra TIRCOB
ți corespondenții „Scînleli

Cu
ra-

_,_r ;in- 
electrică ți tele- 
Foral

Nu contactul viu, dtesrutia de la;om 
la om, ,cl aparatul telefonic itndc 
astfel să devină instrumentul prin
cipal al muncii politice.

Evtdent.lnlocuîrca îndrumării vlh 
ta fața locului, acolo unde se în
făptuiesc hotaririle partidului, eu 
Indicații 
sarcini transmise 
reducerea.
partid ta întocmirea de Informări 
și referate nn sini de natură să 
ducă la ridicarea nivelului activi
tății organizațiilor de partid. Ia pu
nerea In valoare a tuturor resurse
lor de Inițiativă creatoare ale comu
niștilor. Aceste practici birocratice 
constituie o frînă in cunoașterea 
de către activiștii de parlid a rea
lităților șl ta mobilizarea politică 
a oamenilor, îngustează perspec
tiva, favorizează apariția rutinei.

Ce rămlnc în urmă, după ce prin 
organizația de bază nu trecut re
prezentanții organelor de partid ?

— Pe noi, dacă am lua în conside
rație doar criteriul cifric, am putea 
spune Că ne vizitează relativ destul 
de des activiști șl de la comitetul ju
dețean do partid și de Ja munici
piu. ne spunea iov. Ion Teslaru' se
cretar ni comitetului de partid de 
la întreprinderea „Flamura roțjle""- 
Bolojaiu. Do altfel, după cum ni s-a

• u' z \ " T ' t' , “ :

i-a'lncredințat gestiunea, 
uiîMtȘ că dumnealui, solul ci, 
conduce magazinul tot ații de 
bine ca fi ea. Intr-o "l Inxd, or
ganele de resort au efectuat un 
control amănunțit în unitate. 
Itezullatul: din rafturile aces
teia lipseau ■ mărfuri Iii valoare 
de. 47 C'0'3 lei 1 Soțul — avea să 
recunoască E. C..ln fata unul a- 
semcâea fapt — nu-f prea apa
rate creditul acordat. O recu
noaștere tardivă,’care n-o poale 
scuti de rigorile legii.

G. Gllgor. ne roagă dă 
ne interesăm cam pe la 
ce oră se scoală vacile 
care slnt mutau de C.I.L. 
Bacău și ne mai roagă că 
vedem dacă nu «-ar ou- 
tea eă fio trezite centru 
rriuls cu vreo oră-douâ 
mai devreme.

— Ce treabă aveți dv. 
cu orele de somn alo va
cilor ?

— Majoritatea «ntarta- 
tllor din Buhușl întră tn 
serviciu Ia ora 7...

' — Șl ce legătură are 
ora 7 cu vacile de mal 
BUS 1

— Noi. cum am zis, in

trăm In serviciu la ora 
7 si C.LL. Bacău trimi
te mașinile cu sticle cu 
lapte ta noi, ta BuluisL, 
după ora 8. Deci. noi. sa- 
Jorlătll. nu ne putem a- 
provlztonu cu lapte. De
al» și Întrebăm : nu ' ee 
poale ca‘■vacile i:ă Se 
culce mal devreme. să 
fie trezite pentru muls 
cu două ore mai devre
me ? .

Să le stricăm orele de 
somn ? Dacă se supără 
șl dau cu copita In căl
darea C.I.ta-ulul <1 varsă 
laptele Înainte de o ajun
ge la Buhuși ? Să nu le 
deranjăm.

II Iu (A. șeful secției organizatorice, 
ne prezintă un plan săptămlnai de 
activitate. Luni — ședință la o or
ganizație de partid șl o expunere'; 
marți — două ședințe"- In alte, 
organizații : miercuri... In total: 
In cursul unei săptămlnl, a partici
pai ta 10 ședințe. Unii membri al 
biroului, precum și activiști din co
misiile economică șl organizatori
că. după cum ne spunea sccrcta- 
ruLeomlteiulul Județean de partid, 
tovarășul Ion Papară, nu stau pe 
teren decii 2-3 zile lunar. în res
tul timpului. lucrează In birouri, ta' 
diferite referate, dnu indicații -sau 
primesc Informări... prin telefon.

Anul trecut, ln luna octombrie. 
In T.CJL Lotru, a Izbucnit uni 
Incendiu; ln urma căruia o ba
racă, Împreună cu. aproape tot 
ceea‘ce se afla Iii ea,, a fosif 
prefăcută In scrum. Cauza ? Me- 
caidșțil;; Petru FDJop încercase; 
fift-și'S|X'le hainele1 de lucru In
tr-uri $ns cu benzină J așezat ln 
preajma'1 imul reșou electric 
pus Inl-prlză șl a ,unel sobe cu 
focul aprins In ea I Trimis In 

. in d t fivno si Ln i'h m ' n e-H S J

produs un Incendiu, 
această ocazie. ..ocazie 
ră“, s-a deteriorat- șl 
s lalnțta (' ' -Z
fonică. r
chiar din ziua aceea. Dar 
după stingere a izbucnit 

al adreselor. 
Invită pe pro- 

să vină să" re- 
B-a stricat, pro
mt vor s.l vină.

0 MUZICUȚĂ 
CU SCHIMBĂTOR

DE OBICEIURI

hol ale școlii și ■ căminului cullii- 
ral, locuințele pentru intelectuali, o“ 
cele trei grădinițe de copil, dlspen-. \ 
parul, farmacia, cofetăria, librăria».

— Cu experiența pe care o aveți €“ 
de un sfert de veac, ce credeți e<! 
este caracteristic pentru un aciivlșt “a 
de partid ? Jț

— Un activist comunist, cate.»" 
prin definiție, un pasional, un en- ej 
tuztasL Să fie mereu ca flntJna'L 
din povesta dătătoare de apă vio. % 
S3 șl!o «ă deseojxsro mereu noul, 
să-1 promovezo cu îndrăzneală sî 
dăruire. Să nu B9 mulțumească ? 
niciodată cu ce-n făcut. Să fie mc- 

ofensivă. Totdeauna cete %

Abia sosit in Alba fulla, ca 
achliille valoroaid pentru echi
pa locală de. fotbal „Unirea", 
Horea Borza din Turda nu pier
dea nici o ocazie pentru a se 
prezenla noilor sale cunoștințe 
drept inginer. Intr-o zi, a in- 
tilniî-o pe Undra P.M. șl, după 
clteva repfiei,' mal mult sau mal 
puțin de complezenței, cel doi au 
adus fulgerător Inj discuție ches
tiunea căsătoriei. fn siua 
nunți! Insă, ginerele nu mal era 
nicăieri I La scurt timp, uiifori! 
socri au constatat cu surprindere 
că, o -dală cu el, le-au dispărut 
din casd mai multă lucruri șl o 
sumd. de bani I După căutările 
întreprinse 
mlliflis, 
dovedit a fi șl un 
fals, a fost depistat și adus pen
tru o ultimă confruntare. Acum, 
pretendentul la căsătorie flnsu- 
rat de fapt șl tată de copii) a 
apărut Ințr-o nouă postură. SI 
totuși mifesei abandonate si pă
rinților ci nu le vina a crede că 
au fost trași pe sfoară. Proba
bil că la o nuntă cu asemenea 
temei au lipiți tautarii. Bine 
tfisăjci^ a^veTilț.ifi Hmp miliția,

do muncă, spre h extinde' 
este pozitiv [și, ’ ■ ■ - 
pentru 
existente. Una 
primă importanță este prezența per
manentă a aellviklulul de partid în 
mijlocul comuniștilor, al oameni
lor muncii, sarcină pregnant subli
niată de Conferința Națională a 
partidului din 1837 și Congresul al 
X-le.1 ol P.C.K., care au scos In evi
dență necesitatea 
mutării centrului 
de greutate al In- 
tlriimării de partid 
in organizațiile de -» 
bază.

în oe măsură a- M /S3\ zîSx 
constă preocupare Ișj pOmm 
&e reflectă in ac- 
livlialea organelor ^SSSr v*»/
de partid din Ju
dețul Botoșani ?

Pe primul eeare- El
tar al Compotului 
municipal de par- ra fi*’
țld Botoșani, Con- H
stantln Iurca, ul s®
l-am inlfinJt ta u- 
zinele textile din 
localitate. Do cinci Rn ra
zile ae află Iii 
mijlocul' comu
niștilor do alcL 
Se ridicau oare 
problema deose
bite ln această or
ganizație da era 
necesară prezența 
unul octlvist de 
partM pe o peri
oadă atic d-a 
lungă"?

— De’l nu erau 
probleme, să la 
zloem. speciale,- 
mi-arn format un 
obicei da a sta, 
pe rind. _ _. , „
ție de partid șl a o ajuta 
clnd consider că munca este 
pusă la punct în cele clteva zile. nici, 
ta uzină, am discutat cu toți membrii 
comltelului și aT birourilor organi
zațiilor de. bază, cu multi comuniști 
din 'diferite ieeloare. Numai astfel, 
trăglnd anumite concluzii, am pu
tut ști cum să acționez, care este 
„pjdalB0 pe care trebuie apăsat.

Să vedem, concret, cum m re
flectă Îndrumările dale de primul 
secretar. Membrii comitetului de 
partid șJ al birourilor organizațiilor 
de bază au fost ajutați In planifi
carea muncii ; fiecăruia i s-au re
partizat sarcini precise, stabllln- 
du-so termene fixe de rezolvare. A 
avut, de asemenea. In vedere adu
nările generale. Dacă înainte, ln 
discuția comunLșiilor, sa puneau 
probleme ,,la general", «au cam teh
nicist, în prezent, ca urmare o aju
torului; primit, tematic,-I adunărilor 
vizează diferite laturi ale muncii cu 
oamenii,>nle vieții Interne de parlid, 
ale educării comuniștilor; In cadrul 
acestora se analizează modul cum 
membrii Ue partid 
nard ni. dacă toți constituie exemple 
In rindul celorlalți,muncitori. Agi
tația vizuală, munch de ta om la om 
au căpătat un caracter mai viu. mal

l
La marginea satului Tanglru 

■(Ilfov), pesla plriul Cllniție, ea 
află un pod care oșlcapta, da 
nuijtă vreme, șă fie reparat 
PInă acum Însă, nimeni nu s-a 
îndreptat cu asemenea Intenții 
Bprn el, cu toate că era evident 
că pune ln pericol viața trecă
torilor. în aceste condiții, in- 
tr-una din zilele trecute, inevi
tabilul s-a produs. Doi copii caro 
bo Jurau pe pod au căzut (n apă. 
Împreună cu o sclndură veche 
desprinsă din cule, șl s-au 
înecat Desigur, ancheta orga
nelor de resort urmează să sta
bilească acum In mod amănunțit 
împrejurările ln care s-a produs 
acest .accident și mal ales! răs
punderile color vlnovați de 
asemenea Incalificabilă nepă
sare.

«1
Gasțipnară la un magazin de ■ 

flicării din Sinaia, Elvira Cofo- I 
caru obișnuia adeșea să lase I 
treburile, magazinului pg mina 
soțului său. Ce’-i. drept, _ acestaz 
avea diversa antecedente^j^’‘ 
nu-l prea recomandau pcnlnT’o^j'c 
asemenea treabă, dar ea, in ciu- . 
da prevederilor clare ale IcqIÎ. ’

FQ I

Negru), ta sub- 
bloculul B. 5. din 

II. GaiaU. e-a

rpiis, de activitatea organizației 
noastre de partid răspund trei ac
tiviști ai comitetului municipal, din 
care doi slnt secretari, șișuri activist* 
al comitetului Județean.: Dar.» de 
flecare dală trec pe n!cl. In grabă. 
Notează In ramei 2—3 cifre șl plea
că. ‘

Se înțelege el un astfel de „aju
tor- prin vlzilc-fulgcr, , telegraf fee, 
apariții melcoriee, chiar frecvente, 
nu poate avea consecințe poritlve. 
Nu .ihlimplălor, /ln activitatea "eco
nomică 2 ___ ' ' ' ■ -
și nu numai n acesteia — sa mani
festă o scamă de deficiențe : or
ganizarea defectuoasă a muncii, 

Întinderi in suoro- 
—a————vizionarea cu ma- 

tcrlale sl oiose do 
c ■ 1 schimb ; do ase

menea. 60 înre
gistrează absente 
de fa serviciu, 
numeroase cazuri 
de bidlsclpllnă 
etc. ‘

Apropierea Conferinței Naționala 
a partidului^ prilejuiește pretutin
deni organizațiilor de partid analize 
temeinice" ale propriei lor activități, 
ale experienței acumulate privind 
perfecțioitarea știlului șl metodelor J. » jy. ce

to'.ota'.ă, a acționa 
înlăturarea neajunsurilor 

din problemele do

—iNu. Dar zice că nw 
e la' dumnealui. Nu vinde 
panfofl fără muzknță.

—]Dnr dacă voiai sA 
cumperi o muzicuță, io 
obliga eă cumperi șl pan
tofi)?
-t N-aveam nevoie de 

rnuzîcuță, așa că n-atn 
Încercat ț

pe-ar fi muzicuța cu 
schimbător.» de obiceiuri 
fitrtlno comerțului nos
tru

Nlcufă TANASE

“■ — Ați venit da la mare ? — l-am
întrebat, vărindu-1 are de soare, pe 

Z Klrâly loan, 'secretarul comltenilul 
ăr de partid al comunei Lăzarca, Ju- 
<C dețul Harghita.
% —Nici vorbă. M-au făcut tuciu-

riu soarele șl viaturile clmpului, că 
“a prin birou mă duc numai către sca-‘ 
> ră. Atunci Iml Iau caietul (foto 1), 
? să văd ce am făcut peste zi, ce 
5 n-am reușit eă fac și cu ce să Încep 

a doua zi, dimineața. Așa m-am 
"■ obișnuit da aproape 23 de ani de 
j> dnd sint activist ds partid. Nu-mi 
o° place hirțogărata. Oriclte hlrtU ar 
■" fl, ele nu pot Înlocui munca vie, 
«£ concretă, pa teren, cu oamenii.
5 — fee puncte v-ațl înscris,, de

pildă, in caiet, pentru ostilei ?
. — Mal Intll, o discuție 1a fața JO- 

’« cuiul, cu secretarii birourilor orga- 
„■ nlzațlilor de bază do ta secția 
J1 S.M.A., ferma LA.S. ș! cariera de 

piatră, pentru a analiza modul cum 
5 se Îndeplinesc angajamentele luate 
[Cin cinstea Conferiri-ei Naționale ,a 

parUdiiluL
— .?i ce-afl constatat ?

j — Măsurile stabilite Se Indepll- 
5» nesc întocmai, I „
? vor fl nu numai 

realizate, c! șl de- ■
% nășite. Pentru ns-
5» îa. trebuie im>plus poln inL
i de organizare, do L'UHJ " IUl<
B" hărnicie. SI. bine-

»" - Din clic am ÎLUUUJ
"G aflat, dv., secreta- ________ 
J» rul comitetului

comunal de par-
? tid, îljifeți autorul multor .tnlflatl- 
3° t?a și. totodată, unul din realizalo- 
, rtl, lor.

' ?
din concediu In comuna 
Bovăț v- Mehedinți.

— Si [cum ați petrecut ?
— Piiiă ta eumnărarea 

pantofilor foarte bine.»
— N-tare nici un chi

chirez boncedlul cu niște 
Pantofi, rare le Btrlna. 
V-ațl cumpărat o pereche 
de pantofi mal mici ?
■ — Dip contră. Am vă
zut ln? viîrinn magazinu
lui comunal o Pereche de 
pantofi care ml-au plă
cut, I-nin Încercat îmi 
veneau ca 6 mănușă. Clnd 
Sâ-1 [rifitasc, văd că ges
tionarul adaugă o cuină 
ln piua.

— Rental ce n adăugat 
sumalata in nins ?

i Banane, curmale, mă 
’ rog. poți găsi orice ar- 
k lleoț Iți trece prin min- 
( te. Chiar și pinguini, șl 
1 hipopotami Numai nu 
l căuta vur. că nu găseați 
.' ne scrlo Nlrotae Tufăree- 
» nu. din Porumbare, de 
I Jot. șalul Colun. Județul 
l Sibiu.
ț — Pentru ce-tl trebuie 
L var. nene Nicolae ?
’ , — Am șl: eu niște
ț roii ta cri, care _
I vărulți din clnd ln clnd. 
1 Am un coteț de păsări 
Scare trebuie dezinfectat. 

Am...

— SI magazinul mixt 
i al comunei nu adune ?
1 — Ce vorbești dumneâ-
ț ta de maahzlnui mixt I 
,' Am fost de șapte ori. ba 
ț nu. do opt ori. ta Sibiu șl

|!;.t Orașul Victoria. N-am 
putut face roît da 15-20 kg 
do var. Munți! din jurul 
nostru «Ini plini cu var.

■ Dacă bagi lin excavator.» 
. Tovarășe Ttifăreanu,

■ vom sesiza problema rî- 
1 dictată de dumneavoastră 
[ fOrurilor care so ocupă 
? cu aprovizionarea mnsa- 
\ zlnetor sălestl și slntern 
i siguri că ln 1 scurt Ump 
ț veți apoi pereți! fii derin- 
l feetn...

l’.S. Dacă -fa mtiftazimil 
1 mixt din comuna dv. In 
i loc de var se vor aduce. 1 pentru vlnzare, excava- 
i toare. eă știți că nu avem 
i nici o vină.

C.I.L.-BACĂU 
MULGE NIȘTE VACI 

SOMNOROASE ?
i Mai multi cititori din 
1 Buhușl. printre caro sl

- Există încă 
neajunsuri in 
munca do îndru
mare1 do către ac
tiviștii de partid 
a xpratsnlzalfilor 
do bază, ne opu
ne tovarășul 
Gheorghe Ghlnra, 
prlm-secretar al 
comitetului jude
țean; de partid. 
SIntem consllenll 
că,. în Bcssst do- 
mențu, nu s-au 
Înlăturat practici
le rutiniere — re
ducerea aiuloru- 
_ _ . . i la nar- 
tldBârl ln ședin
țe. concentrarea 
Îndrumării la se
diul comltelului 
județean, trecerea 
in grabă prin în
treprinderi. fără 
a acorda ffprijîn 

direct organizațiilor , de partid, 
țlar, ■ pe alocuri, acest sprijin so 
resîringe ta probleme tehnico, 
do evidență ele., fără să vize
ze perfecționarea sțilului șl metode
lor mundi do partid. tDe ticeea, sln- 
tem preocupați să Imprimăm în rin
dul tuturor activiștilor de partid un 
stil de muncă nou, dinamic, să 
determinăm tis activitatea de spri
jin șl îndrumare să se desfășoare. 
In cea mai marc parte, muncind e- 
fccilv pe teren. Do olUel. biroul co- 

’mltetțilui județean a Iwtărit ca În
tregul aparat să muncească cel pu
țin 23 de zile pe lună In organiza
țiile de parlid. Așa cum, fără ifi- 
dotală, ®e va releva la Conferința 
Națională a partidului, care va a- 
vda Joc peste puțin timp, va trfe- 
bul să acordăm o șl 'mai mare aten
ție perfecționării stilului șl metode
lor de muncă, ridicării rolului ite 
conducător al organizațiilor de 
partid. In acest seni îmbunătățirea 
mundi de Îndrumare n tuturor or
ganizațiilor de partid trebuia ră rt- 
nxină o Îndatorire permanentă, do 
zi re zi.

TîxMIȘOĂRA
..Sdnteir.
Gama produselor realizate de 
Fabrica de detargen.1l din Timi
șoara a sporii an de an. numă
rul lor ajunglnd In prezent ta 
peste IOT de articole, destinate 
industrial (iu special calei da m- 
călțămlnf.< textile, ehlmică, me
talurgică),: agriculturii șl uzului 
gospodăresc. Alături de cuno>- 
cuțll detei-gențl de Up „Pertan” 
— alb: șl albasiru, o căror efi
ciență ta spătare a crescut sim
țitor prinf'imbunătățirea rețete
lor tehnolog loc și prin noile 
adaosuri i de parfumuri supe
rioare, a fost asimilată In fabri
cație -sortă deteraențllor ■ lichizi 
de tip ‘ „Deval — universal j 
,,Laxu și ,,V“ — ultimele doua 
sortimente Uvrintlu-ae cu înce
pere din acest trimestru, ln 
p&rnuțo do plastic. Tot ln por- 
nuțe ds ptaâllc ae livrează șl 
șamponul: de pffir „Larexa, tar 
nu peste multă vreme vor fi 
puse ln comerț, în aceleași con
diții, șamponul dp păr pe bază 
do extrag de plante „Npvo-8", 
spumantclo pentru bale „Mona“ 
(cu extras de plante) șl „Pin* 
(re esență do brad), precum și 
șamponul „Dacia", pentru auto- 
turtarie — toate, acestea fiind 
asimilatei de curind In. fabrita
lic, La tndemîna nutomoblllșll-' 
lor vn fi pus șl lichidul da spă
tare pent-u parbrize i>e timpul 
verii ln fin coane de o jumătate 
de litra. în rindul produselor 
noi deT.Inate uzului gospodăresc 
se Înscrie șl detergentul ,.'l.'i;n- 
țl:h“, cu «pumare reglată, foarte 
solicitat șl la ox;xx-t. Do altfel 
circa Atr ta eută din producția 
fabricii Umlșorena este livrată 
Unor beneficiari 'externi. Ds 
menționat faptul că toate aces
ta prpdtise sini rodul activității 
de corcoiaro ce s-o desfășoară In 
Întreprindere.' 

de ș asemenea, 
produse I destinate 
agriculturii — fcnmuiantul „Ra
pid Ca pentru Industria textili 
șl ’ emulBatorul fllofarmaceuUc 
pentru agricultură, roaUzoic lh 
instalații noi, Intrate ln funcți
une ta Începutul anului 1072.

ren ln
loc de mal mult, de mal bine.

— Care a fast cea mai mare «“ 
bucurie a dv., ca acîlBlst de partid ?

— Eu mă buctțr ori de cita ori. o“ 
seara, clnd mă uit in caiet șl vfnl % 
că am făcut lot ce ml-am propui 
In ziua respectivă. Și, fără șă mă ? 
laud, au fost .Și asemenea zile.» %

— Pe Ungă această ialir/acHc' a 
datoriei împlinite cotidian, care, in % 
mod. firesc, vă bucurd din inima, “a 
bănuiesc că v-au încercai fi unele c= 
griji, necazuri,'greutăți. Ce anume 
vă supără cel mai mult ln tdafsl ?. Ja

— Viața, ca s! munca de acUvl&i. 
do altfel, nu este o aimplj șosea Jă 
perfect dreaptă, pardosJlă cu po- •“ 
tale de trandafiri între noi fio^J 
vorba, o asemenea viață pe mine. 
unul, m-ax plictisi tertbIL pentru 
că ar fi lipsită de fiorul zbaterii. *â 
■al căutării, al năzuinței de a foraj" 
și a deschide no! și noi orizonturi ? 
împlinirilor noastre. Cel mal muli’â 
jn viață mă supără pasivitatea. In- «■ 
disciplina, neonorarea întocmai și'î 
ta timp a cuvintuîul daL J»

— Cu ce gloduri veți merge ca «5 
delegat, la Conferința Națională a J 
partidului ? «•

— După alegerea ca delegat ta ®â 
Congresul al X-loa al partidului, j» 
;acum trăiesc pentru a, doua oară Z 
.emoția cinstei deosebite c® nil se J 
face. Voi duce cu mine, 1a Inâlțui 
fonim .al- comuniștilor, hotărî rea 
fermă a oafnenllor muncii români J 
și maghiari'de pe'aceste meleaguri^ 
do a epori an du an hărnicia lor șl •“ 
rodnicia pămln'ulul, do a traduce 
în fapt, cu devotament, spre, binele 5 
tuturor, 'hotărirl’.e paxlid’ujul cure 
se Identifică cu propriile noastre J 

‘gloduri" și nspîrațlL

«pun că n-a fost lnlțlalLvă al cărei £ 
suflet să nu fie comitetul do partid, Ji 
că n-a fost acțiune mol Importantă 
ta care să nu participe toată eu- 
ftarea (talului. La munca voluntari 
patriotică, de pildă, ne bizuim [C 
foarte mult pe tineri, cu care mă 5 
efătulesc deseori (foto 3) șl care, 
de exemplu, șl-au făcut singuri un 
club al lor. în clnslea Conferinței 
Naționale a partidului am depășit < 
angajamentul anual ta valoarea lu- Ba 
crărilor prin muncă patriotică, Iar "o 
pînă ta 19 iulie vom mal presta Ji 
voluntar lucrări do Încă IOT COT de js 
leL Nc-am amenajat un mare parc «P 
In centrul comunal, un teren de •“ 
hochei, un. punct de Joacă pentru % 
copii (foto 4), am asfaltat tro- “ă 
tiare, am Îngriji! tinetele șl pășu-Ja 
nile. Slnt dtltea de făcut In flecare J» 
zi, că n-am timp «ă... obosesc.

— S’lnleft de mult secretar de "• 
partid la Ldzarea ? _ A

— Am fost ales imediat după î 
Conferința Națională a partidului £ 
din 1957. Pină atunci am lucrat la J 
Slngeorglu de Pădure," ta Tlrgu 

___ r_. Secules», ta Gheoa-gheni, peste tot 
Iar angajamentele unde m-a trimis partidul. în răș- js 

timpul de clnd 
11 111 - slnt aici, ca sl în “o

celelalte colțuri 
Pinii Pîl flle lârlL ®‘tul Ifl*iVlU tU. cpl multe lucruri •£

minunate. Numai «a
M veniturile realiza- ’■

te prin cbonoratl- ‘n
va agricolă au

• crescut de două J3
o-l și in flecare 
din cM aproape ț

5 an! 6-au înălțat cita IOT do rase % 
noi șl chiar mal multe. Am atei un 5 

album1 ln care un bătrin de la noi. Ja 
J — Eu m-am învățat -ă. nu spun f^ograt amator, Szltagyl Zolian. a

'5 ci ,-,1‘Iăl «A facem1* fctrfLcjțed,M im ®
®o activist de partid trebuie să-știe hă 
jn pună umărul alături de oameni.

Numai așa poți să țl-I apropii, să-i 
JnsuflelejtL îl convingi, te urmează..

■" In același timp. In spiritul demo
ni crațlcl noanteo eoctalfctc, trebuie fifi 

știi eă asculți părerile oamonller,
5 propunerile tor, să le «pul totdoau- 
a» na d&tehls, cinstit, ce e bine și co 

nu. Contează tare mult cunoașterea 
oamenilor. Încrederea reciprocă.

"■ — Ce altă lardna v-ațl înscris ln
b/" calci pentru artdri ?

— Un moment, s-o citesc exact 
’• cum e formulată : „Controlul exe- 
a“ cutării lucrărilor do Întreținere ta 
«J1 cartofi”. Peste o jumătate de oră 
»" am înillnlre po clmp cu factorii do 
■. răspundere do la cooperativa agri- 
J coia.

S— Putem să vă intofim jf noi, să 
vă facem o fotografie ?

n° — Cum doriți. Eu nu ml-s prea 
b“ fotogenic, dar timpul arată tain de 
< toi. (Foto 2). Do tind s-a Introdus 
$ șl ln noi acordul global, lucrările 
5 fdnt la timp șl mal bine făcute. Pe 
5 toate cete 450 -hectare cu cartofi nu 
n" găsești fir de buruiană. în cinstea

Conferinței Naționale a partidului 
J ne-am angajat să obținem, p-este 
»” plan, cite 2 COT kg cartofi ta hectar 
®o șl să livrăm «latului, suplimentar, 
°a 4 COT tone cartofi. De asemenea, 

vom spori producția In sectorul 
3" zootehnic șl vom realiza parte 
tf CJ OT0 lei economii la prețul de 
”2 cost In ferma de stat.
J" — După cum văd, rds/oindu-că 
? caleluly aveți punefate tardnUe Ji 
J- pentru următoarele tile.
a? —O muncă fără perspectivă e 
S ca un drum po care apuci, dar nu 
“■ știi unde șl cum to:duce. în munca 
i? do jtartld tăulăm să ltlBm hotărlrl 
■'atare, cu sarcini precise șl respon- 
S «abilități concreta» Flecare din Col

10 secretari al birourilor organlza- 
■; (Iilor de bază din comună arc cile 
J un ptan de perspectivă, incepind 

■ ț cu măsurile pentru îndeplinirea 
"a angajamentelor asumate, plnă la 
J Btringerea șl înmagazinarea recol- 

tel Slnt prevăzute,- de ademenea, 
ja pe etape, acțiunile de muncă pa- 
5» triollcă.

— Intr-adevăr. Uzarea este '-o 
S comună frumoasă, bine gospo- 
< ddritsl.'
J — Dacă vrell să vă convinge)! 

dt de buni organizatori șl mobili- 
<C zntori sini comuniștii d!n Lăzaren, 
f cit de eărltori a!nt oamenii la b ac- 
e3 țiune ln Interarul obșici, po! (A vă

un potop 
Chiriașii ' 
prletari 
pare ce 
prietarll . _
dar trimit si ei adrese... 
S-au făcut altincL in 1OT9, 
niște Improvizații- ln ali
mentarea cu curent Chi
riașii scriu că s-ar putea 
produce niște accidenta 
grave, niște electrocuțărl 
din ciroza improvizațiilor. 
Proprietarii dtesc șl aș
teaptă chlrfă mal depar
te. Și uite așo, de trei ani 
do zlic.„
; "... Șl dlim pe la „Fap
tul dlyera" că se elec
trocutează unii care n-au 
iilhtlc de-a face cu biro
crația sl nepăsarea. Să
racii !

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
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ȘteSon DINICA 
corespondentul „Scîntoîi

și mașini electrice

pentru completarea sortimentelor de 
metal necesar realizării angajamen
telor pe 1872.

Nicollna

PROBLEMA NIL 1 ESTE ACEAS
TA' t'rit din necesarul suplimentar 
de metal poate fi asigurat prin efor-

dlșpun.. r.fl Tea-
■ aparate radio; 

toate de

tentwțlp,^

.Șantierul naval — GalafJ

— Să bifelegem că cele aproape 
2-&D tone metal necesare realizării 
produselor prevăzute te angajament 
vor fi asigurate numai din resursele 
proprii ale uzinelor centralei 7

Ingineri- 
: lnlr-a- 

acoaslă 
intre? 

lrjcureș-

itlvă, desfășurata pa un 
, in aceasta uzină se 

noi

din Întreprindere
1 4™' S rfispuns. 

tlabU șl

Uzina ,,Semănătoarea'

M. DANESCU
Foto : MIhal Andreescu

ocupi 
sută 
eon-

punorea In funcțiune a 
u&or lucrări de dezvoltare 
alo' întreprinderii.

Cum ms explică atunci 
faptul ea in alte unități, In 
perimetrul halelor de pro
ducție, suprafețe întinsa -- de f|;1;

La 
echi- 

oblecie

— Nu. Posibilitățile Interne vor a- 
coperi o maro parte din acest ne
cesar. Avem in vedere fontul că. In 
primul trimestru, de pildă, am Înre
gistrat, pe ansamblul centralei, o 
economie totală de 627 tone meiaL 
După datele de care dispunem, cu re
zultate la fel de bune am încheiat 
și acest al doilea trimestru, flitul 
hotăriți aâ ne menținem in această 
zonă — a economiilor sutatanllsle 
de metal — nlnfi ta «Ursitul anului 
șl In continuare. Dar. nu toa
ta sortimentele de metal eco
nomisit pbt fl folosite pentru fa
bricarea produselor prevăzute in an
gajamente. - lata de ce «olldtfim si 
sprijinul mai susținui al ministerului 
do resort, intervenția ca operativă

nefotoaîte, aflate’ 
incinta halelor exJsîen- 
obținindu-wo un spor 
producție de 13 milioane 

anual. O asemenea

I l j ■ -
planificat de metal (de asemenea și 
realizările dlri. 1071) la vagonul cis
ternă pe -1 osii de 60 mc pentru ex
port tar la ,Uzina de utilai chimic, 
din Ploiești., Pentru , fabricația rul
menților speciali, la flecare tonă de’ 
produse s-au consumat cu 0.01 tona 
mal mult declt se prevâzuse.In plan»

Există șl Teversul medaliei : anul 
trecut la sortimentul „uUlajp. beniru- 
■Industria materialelor de construcții 
șl retractare" — la flecare milion lei 
producție, uzina ■..Independenta" din 
Sibiu a consumat (B.2 tone- metal : 

■in acest an a planificat un indice 
de 63.5 t metalfun milion lei produc
ție, dar in primul trimestru nu a in

do

creștere a volumului pro
ducției. realizata prin 
îmbunătățirea gradului de 
folosire a spațiilor e- 
xlstente șl prin mon
tarea unor mașini șl in
stalații, prezintă avanta
jul că a fost obținută in
tr-o perioadă scurtă de 
timp, comparativ cu cea 
cerută do executarea șl

ducție, suprafețe 
continuă să rimină 
de zile nefolosite ?
Uzma de radiatoare, 
pamente metalice, 
și armături sanitare, agre
gatele productive 
mai puțin de 50 ta 
din suprafața totală,

ținerea unui coeficient de schim
buri Înalț; nu este un scop în sine 
în, același ‘.timp.*■ se, urmărește ca ta 
cadru), fiecărui schimb să se obțină 
un randament maxim reflectat in
tr-un volum sde, producție din ce 
in ce .mal ' njardM’rlir această pris
mă trebuie.priviți indicii de încăr
care a . utilajelor realizați in ale-. 
Ileqil de. organe de asamblare- (33 
la sută), !a prese (76 la sulă), la 
strungurile automate (77 la suta) 
șa < \ *..■ '

Indicele de utilizare a mașinilor,

utilajele folosita la temperaturi 
scăzute. ®au a celor cu grarsula- 
țle fină si Înaltă rezistență flint alto 
că! prin caro vizăm realizarea unor 
produse cu performanțe lehnico- 
iruncționale ridicate, aslgurind valo
rificarea superioară a metalului de 
care râspunem.

mestru a.c. n consumat insă 27.8 
tone (mal mult cu o tonă chiar și 
față de norma înregistrată anul tre
cut). depășirile totale (numai Ia a- 
c<.‘,.*. produs)| fiind de peste 289 tone 
metal. La aceeași uzină, cu 0,15 t 
metal/bucată a fost depășit consumul

LA UZINA DE CAUCIUC SINTETIC 
DIN BORZESȚI:

reglștrat declt». 31,1 ‘ metal/un mi
lion lei producție. Oare asemenea 
exemple nu dovedesc tocmai marile 
resurse de economisire ti metalului, 
a celorlalte materii prime de care 
dispun uzinele ? în aHrțlts vorbind 
de acesta rezerve, nu pot fi omise 
zecile de tone de metal ne care Uzi
na de utilnj chimic din Ploiești, uzi
nele „Independența" din Sibiu sau 
JțGrivUa roșie" din București le Iro
sesc pentru fabricarea de câteva ori 
ă abeJprnsl repere «au , chiar suban- 
samble pentru film piui motiv că pri
ma dală fie fabrică... rebuturi.
j Am punctat doar cl'.ova din" direc
țiile pa cure.; merfiindu-se hotărlt. 

‘pot fl valorificate noi posibilități de 
economisire n metalului Desigur, de 
1a uzină la uzină, de'ta secție ta sec
ție, de ta un Ioc de muncă ta altul,, 
pot fi scoase ta iveală $1 folosite (o; 
multitudine de alte resurse prin-care 
șe asigură metalul necesar ■ realizării 
angajamentelor. Ealc in Interesul 
colectivelor urinelor centralei? ai. eeo- 
nonțipi-naționale ea. in asigurarea 
necesarului de materii prime• pentru 
realizarea angajanțentelor, accentul 
principal să fie pus .pa ’reduosrea 
consumurilor. pe valorificarea inter
nă a-resurselor. interne — ■ pa-această 
cale obțlnlndu-se nu numai* o pro
ducție suplimentară, ci și creșterea 
eficienței economice.
iI J •’ . < ■

slruliă ; restul — cllcva mil 
do mp — constituie un spațiu 
industrial ncvalorificat. Și 
acesta nu e singurul caz. 
Inir-un număr dc 24 uni
tăți induslriaic mai Imjxir- 
liinie. in șpoctai din in- 
duslria construcțiilor, de 
mașini șl Industria! ușoară, 
există încă 22 CM mp de 
hale ncullllzale. O supra
față mare, a cărei, con
strucție a necesitat, Ea 
timpul ®ău, un efort finan
ciar Însemnat' din partea 
statului Dacă apreciem, in 
medie, că valoarea unui 
metru pătrat de suprafață 
construită depășește Ș1 0®9

loslrea
spațiilor existente, 
c-j; cheltuielile 
de amortizarea și 'Întreți
nerea clădirilor, de ail- 
muntarea cu energie nu 
&o imărose aproape deloc, 
repartlrindu-se !h schimb 
ajupra unui volum do pro
ducție ■ considerabil supe
rior. Argument temeinic, 
pentru ca in ultima vro-

■ intr-o eerie de grupuri 
de urine ș! chiar in județe 
Întregi, să se desfășoare o 
laacțiune care vizează 
folosirea spațiilor Indus
triale libere sau utilizata 
1:: scopuri neproductiva.

în industria bucureșteonA, 
. de pildă, tuiul (recul șl in 

ocesl an au fost dotați eu 
Instalații și echipamente 
tcbnoiogiee peste 20 Otffl mp 
de spații uzinale care nu 
aveau nici o întrebuințare.

■ tetinoJdgfcă. prin MpraBlrea 
judicioasă a spațiului apt 
pentru echipare, nu angre
nat In nroducție, in urinele 
„Republica", '„I.P.R.S.- —' 
Bănoasa și ■ Intri 
do construcții m;
prefabricata, circa 1 5OT mp 
de zone
In

mii care, prlntr-o muncă migăloasă, 
dar tot pe atlt de frumoasă, .acum, 
In preajma Conferinței Naționale 
a partidului, tjl concentrează si 
mai mult eforturile pentru ca. prin 
folosirea superioară a mijloacelor 
tehnice do-, care 
lize za mal multe 
mal multe ț televizoare 
calitate ridicată.

— Ne-am angajat ca, In acest an, 
să realizăm suplimentar aproape 
160 milioane le! ja producția indus
trială — ne apunea ing. Octavian 
Juncu, directorul tehnic al uzinei 
JElesroalca" din Bucuras!l.-^âcca§- 
tă producție peste plan ®e va «na- 
tcrtallzai, intre altele, fu 20 OM ie- partidului (pe care o vedem în 

, A,n.n - foto * 1, Jâlfllurl iile comunista Elena
Sarbănlcâ și de tinerele Florien A- 
lccu sl Lcnuța Bucur), a harnl- 
■j; :

BACĂU (Corespondentul ,3cintell“, Gh. Balta). 
— Cel inal recent succes obHnut de chlmișttt 
Uzinei, de cauciuc sintetic din BorzejU li consti
tuie scurtarea simțitoare a termenului afectat 
lucrărilor-de revizie și reparații ale instalațiilor, 
de coagulare și polimerizare. Aceaxta a conțrl-, 
bulL in bună măsurii, la obținerea unei canfi-j 
tâțl suplimentare de aproape “IflO tone cauciuc: 
«sintetic. Dar, o data cu lucrările respective, au 
fost montate in aceleași spații construite , noi; 
utilaje care vor duce la sporirea capacității de 
producție a uzinei cu circii 30 la sută. Nu in- 
Llmplâtor, la ora actuală, toate instalațiile uzinei 
produc cu mult pesta prevederile din p:o;-.. 
Valoarea producției globale ce se realizează azi 
la uzina din Borzcțll este dc aproape 15 ori mal 
marc deeil cea realizată in anul inaugurai. Un. 
calcul similar arata că numai din cauciucul rea
lizat peste plan, in această perioadă, se pot con
fecționa anvelope pentru o coloană de 130 OOT 
autoturisme.

levlzoare șl IKfl aparate de radio foto 1, 
— toate de cea mal bună calitate.

— Ce modalități de acțiune aveți 
In vedere pentru 
obținerea acestei 
producții ?

— înainta de ori- 'I *■ ; I ” 
ce — folosirea cu WoafefeiiȘS 
indici superiori a 
capadUIIllor, a tu- 
luror suprafețelor fesK'WUVr'/l 
de producție de- cu- 
re dispunem și a k’XwW, 
forței de muncă. în 
urma ■ reevaluării 
fluxului, tehnologie, fi- . 
.pa«baza, unor stu- ia’>‘ !
dli de organizare a pțHSi ’ Wțs 
producției si a mua- L*1. ' W
cil, o fiuprafață de ®
1330 mp, bunăoară, Pțaj ■» 
a fost redata arii- , . fi' '»
vi tați i direct pro- >... WSsi ■ w® 
ductlve.....................  - j, -. ’ ti,; ' *>/fii

An străbătut sec- f".'. ■.
(Iile ăe, unxliicțle, V .tjS; 2 
om stal de vorbă ■
cu .m*!:-,! ■ munci- ’ ■ 11-
torf și muncitoare, . ’'wwy
maiștri'"’.și»*— 
din uzină 
devăr, JLa 
cunamilA 
*prIn^ere;fL.__
teană, utilizarea rit vfi M*mal bună a f.lecă- EșfolSsM»fe? 
nit utilaj, a mașl- 
nllor și suprafețelor de producție 
este una dintre preocupările centra
le ale colectivului. Cileva cifre sta
tistice sint edificatoare In acest 
scop : In secțiile de subansamhle, 
prelucrări mase plasllco și reglaj 
aparate TV, coeficientul de schim
buri aste de 2.8,3—2.03. niveluri apro
piate ale acestui indicator fiind 
re.glsirale si in secțiile de prelu
crări me«in!ca, ’prelucrări chimice 
■șl confecționări scale.

Ceea ce trebuie însă remarcat 
este faptul că Ia ,.E!ertro:dca“ ob-

Colediveie fabrlcilof 
din cadrul grupului nostru au 
analizat temeinic posfblUtațile 
pe care le 'au și au răspuns cu 
entuziasm chemării de a realiza 
planul cincinal in patru ani și 
jumătate. în această perioadă sa 
vor realiza supltaientar 72 loco
motive magistrale, aparate J 
electric de Înalta tensiune tn 
valoare de peste; 1.8 miliarde 
lei, transformatoare de forță ©- 
chi valent cu circa 11 OM MV A, 
moîoare electrice echivalent cu 
23 (MO îiW șl altele) Da aseme
nea, In cinstea Conferinței Na
ționale a P.C.R. șl a celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, 
colectivul G.UJLMJE1C. și-a su
plimentat angajamentele Ini
țiale pe anul in curs cu : 28 mi
lioane lei la producția globală, 
83 milioane lei la producțla-mar- 
fă, 720 tone metal economisit!. 
(Victor MITU, tehnician, E- 
mll CALOTA, montalor).

care se desfășoară acțiunea 
de utilizare rit mai produc
tiva a spațlUor 
construite este 'Încă
De ce ? Cazul fabricii, „Tri- 
codavâ? este edificator. 
„Dosarul" suprafețelor ne
productive conține date 
contradictorii. Pe de o par
te, reconsiderarea șs îm
bunătățirea fluxului de 
fabricație constitute o pre
ocupare constanta a spe- 
ctefișUlur din întreprindere. 
Pa de altă parte ă spa

rtei prime și a desfacerii 
produselor sfat chestiuni 
care nu ridică probleme. 
Nu pulem face insă nici 
un pas pini ei nil Comite
tul de Slat a| Planificării 
și Mlnisierui Finanțelor 
nu vor aproba indicatorii 
tehnico-economici ai între
prinderii, Implicit și ai dez
voltării respective. Analiza 
lor durează <:« peste 
9 lunL

în alte întreprinderi, 
jîpsa de intervenție este 
șl mal frapanta. La 
UREMOAS, peste 7 CM mp 
dUponlblii au o eoariă ne- 
clarifleatâ. Cum ee poate 
utiliza această suprafață 
atlt do InllMâ șl ce «por 
de producție s-ar obține 
prin utilizarea cit mal ju
dicioasă a fiecărui metru 
ilălrat 7 — lată o între
bare firească la care ®pe- 
cîaiiș'.îl din Întreprindere 
inlirzie să dea un răspuns. 
Același lucru e valabil șl 
.pentru Fabrica de stofe de 
mobilă, unde, de ani de rile, 
ea tot discuta despre re- 
nmplasarea mal Judicioasă 
a utilajelor In spațrllo 
existente, ceea pa ar per
mite —- prin executarea 
unor Investiții minime — 
obținerea unei producții 
suplimentare de clteva mi
lioane lai. Lucrurile sa ur
nesc cu greu din loc, in 
timp ce peste 270 mp cte 
spațiu urinai n-au nW o 
utilizare,' . ; J . , ■_

Chiar și numai din a- 
cejie exemple So desprinde 

■«Țjfiriaritot^i'necisrf
plicârti de către conduce
rile dc lntțcprinderl șl cen
trale Industriale a unor 
măsuri hotarlle in acest 
domeniu. Nu se mal pol 
tolera ’ „bulevardele" uzi
nale !• Șl nici nu- ®e pot da 
snluțll; general, valabile ; 
fiecare unitate InduSirlâlu 
trebuie să găsească neln- 
ilrzlaț acestei probleme o 
rezolvare potrivită cu spe
cificul șl nevoile el de pro
ducție, cu exigențele eco
nomice actuale,* reelamale 
de realizarea cincinalului 
înainte de termen, în con
diții de eflcacllntc econo
mică superioară.

țiile tlflvenlie, in acest fel, 
disponibile, rămin revalori
ficate. Să concretizăm. Nu 
de mult au fost reampla- 
fiale mașinile de tricotat 
circulare și mașinile da 
bobinat. Rezultatul: pre
gătirea fabricației a fosl 
organizată mai rațional și 
pește’ 1 OTO mp din hala de 
producție au fosâ eliberați, 
puiind primi alta utilizare. 
Lucrurile s-au oprit Insă 
aici de jx»le un an. Este 
vorba de o suprafață ce nu 
[K>ite fi utilizată?

Dimpotrivă ! O nouă 
reamplnsare a uUlajelar 
oferă posibilitatea creării 

omogene' în cadrul Intre-- 
prinderii, ne-a spua ing. 
Idoraș.Nlță, șeful serviciu
lui do Investiții.' Numai 
prin achiziționarea unor 
utilaje adecvate, fără nici 
o lucrare suplimentară dc 
construciU-montaJ,. se pot 
înființa două noi eecțlf, una 
cu o producție anuală de 
1,5 milioane mp stofă do 
mobilă, ceata! tă cu 00*9 mii 
mp de tricot tip lină. Așa 
prevede șl proi-ectul in toc
iri st de Institutul da pro
iectări pentru industria 
ușoară.

— CInd :,e va eonmtllza 
el In practică ?

—■ E greu de stabilit cu 
precizie un termen. In ce 
no privește, procurarea uti
lajelor din țară,, pregătirea 
cadrelor, asigurarea mate-

uzlnei mecanice ,,Nlco- 
-Inși eo pregăteau să plece 
. Clnd, deodată, alarmă I 

Cablul electric subteran care a- 
llmentează halele de vagoane, 
rotarta șl parcul de malerkde 
suferise o gravă avarie ; pro
ducția <Ii:r aceste secțoare era 
paralizata Fără a sta un minut 
pe glnduri, inginerii Tlberiu 
Crihan și Mihaî Mustață au fă
cut apel la muncitori, in vederea 
înlăturării avariei. Au răspuns 
de indală șl s-au. apucat de lu
cru tinerii electricieni Vasile 
Ichim și Marcel Marin, maiștrii 
Petro' Zamfir și Aurel Dancluc, 
tehnicieni! Nlcolae D. Muntea- 
,nu;șl Ghcorjhb Acatrinei, pre- 
,cum’și ;yhă.rul. inginer Constan- 
t::i’ Dumitriu. Deși obosiți. 
—.veniseră in uzlră la ora- 
ti dimineața — toți au lucrat 
neîntrerupt la-remedierea da- 
fecțlunil llrnp de îl ore. .,S-a 
.lucrai p’nă ta două după mie
zul nopții. Avem și noi eroii 
noștri" rr’ ne-a dectarat, a doua 
zL inginerul Mihal Mustață, șe
ful secției reparații a uzinei. 
(Constantin PETROVIC1, 
fehhician).

în owns, toate ihșțo- 
lațlile aferente nave* 
lor! Acesta este angajamentul 
asumat in întrecerea socialistă 
desfășurată In cinstea Conferin
ței Naționale a partidului și a 
celei de-a XXV-a aniversări a 
republieii de constructorii nsi- 
vali gâlățenl. Astfel, ei au co:1.- 
feețtonat. înainte. de .termen, 
toate instalațiile aferente carț 
gouriîor de mărfuri generale do 
4 510 tdw, cargourilor de 7 509

. ț«w, alo mineralierelor de 12 300,; 
-tțdw .îI- c.îrlKrtleTrlor de . ,1S'400'“ 

*'tâw^procum, șff'ale' vaselor' «pfeț 
' claie do' transport contalnertzaâ 

De asemenea, ei au holfirit că 
in luna iuhe a. c. să termine!, 

! Înainte de data planificată.
te lucrările aferente navei din 
comanda 010. (Glteortțîie 
LUPEA, maistru. Ion DONO- 
SE, mecanic, Tudorel DA
NILA, brigadier constructor).

0 nouă promoție de 
muncitori a i^eyut sa iui 
creze în secțiile de produc
ție ale platformei Industriale 
C..E.I.L. • • Sighetu-MarmatJel.
Este vorba de tineri calificați 
prin ucenicie la locul de mun
că. Dintre aceștia, (K) sini tîm- 
plari mecanici șl au fost repar
tizați In cele trei secții de mo
bilă ale platformei industriali 
(loan BELANIUC, inginer).
ti

coeficientul de schimburi ®nt. în 
ultimă instanță, doar niște" cifre 
soci, statlșiice. Ele reflectă insă - 
și munca celor 114 lucrătoare din 
atelierul .de bublnaj, conduse, de,, 

-maistrul :Ma: ia Jî.-r.,u. de!e^r.,(' ta 
apropiata Conferință Națională- anumai in acest caz au 

fost. învestiți, fără să fie 
fructificați, aproximativ 22 
milioane lei.

Dar cu acest 
rularea de suprafață ce «o va in- 
Lce șl tîmpla ? Lite -pasibilă, va

lorificarea- iiil' cu rezultate 
superioare ? Un calcul su
mar atestă eă in 8 între
prinderi, printre care se 
numără „Danubiana", ,.Mc- 
taiofflobus". „Suveica" șta., 
înzestrare» tehnică ;i circa 
10 050 mp .de suprafețe, Ia 
care se adaugă mecaniza
rea unor lucrări ce se exe
cută manual și redistribui
rea spațiilor ocupate cu 
aellvltățl auxiliare, poate 
aduce un spor de produci ie 
npreciat Ia aproape un mi
liard Iei. Inexplicabil [insă; 
cu miri excepții, ritmul In

Tinfir șl harnic, colectivul 
Uzinei do utilaje pentru indus
tria materialelor de construcții 
din Alba Inii» și-a Început ac
tivitatea do producție In a doua 
jumătate a anului trecut. în 
acest riteUmn, noua urină 
constructoare de mașini a În
registrat primele mari succese 
in producție.. Unele sectoare —- 
turnătoria <Je oțel. fOFja^și*Șiiâs««i 
— sint Încă In construcție. Cu 
toate acestea, ' ' - - -- - ■ 
ta, cu maximă eficiență a fiecă
rui metru pătrat do suprafață 
uzinală șe află la ordinea zilei.

Finalizarea unul studiu de re- 
amplasare a unor mașinl-unelte 
in sectorul de prelucrări meca
nice al uzinei s-a soldat cu re
zultate pozitive pe planuri mul
tiple. în primul rina, amplasarea 
In hala de prelucrări mecanice, 
aflata in producție, a unor ma-, 
șinl-unelte in valoare de 3.2 mi
lioane leta însemnat punerea in 
funcțiune a acestor mașini cu 
aproape un an mai devreme și 
obținerea pe această bază a unei 
producții suplimentare Dină la 
sfirștlul anului dc 3 milioane lei. 
Proiectul uzlnei a fost astfel 
corectat din mers ș! se asigură o 
mal bună utilizare a spațiului 
uzinal construit. în al doilea 
rind, productivitatea muncii a 
sporit conslderabiL Pentru anul 
viitor, specialiștii uzinei prevăd 
o creștere a productivității mun
cii pa salariat de la (S Dffo lei, cit 
se realizează In prezent, la 
WO OW) lei. în al treilea rind, 
suprafața de producție a uzinei 
se mărește eu 6S0 metri pălrați. 
Esto evident că, prin aceasta, 
valoarea investiției alocate uzi
nei de uiilaje se ieftinește, ln- 
trucH spațiul de-producție crește 
eu o nonă hală construită fără să 
se eheltuloseă suplimentar niei 
măra.- un singur leu.

După cum se' constată — ne 
spunea inginerul Simlon Stanciu, 
directorul uzinei, aceste „aba
teri" do la proiect slut foarte 
valoroase. Nu putem admite 
risipa de spațiu. în această di
recție, un grup de ingineri din 
urină studiază acum problema 
mecanizării lucrărilor fa Jăcătu- 
șarie,’ pentru creșterea producției 
pe metru pătrat. Primele calcule 
dovedesc că in acest sector sa 
poate dubla producția pe metru 
pătrat do suprafață uzinala.

Așadar, prlntr-o acțiune -plină 
de Trilțtoh ’ ' 
front larg, 
dștlgă pentru producție 
suprafețe, ee dublează eficiența 
uUUzfirU altora.

Nu do mult, în incinta halelor dc producție 
ale uzinei, se semnalase existența unu! adevărat 
„teren viran" de circa 12 300 mp,’ spațiu fără nici 
o utilizare. Prin (xmMituSren unui colectiv de 
«pectaUști, desemnat «fi studieze gradul* de ocu
pare a .spațiilor productive, a fost dat semnalul 
deelniLșării unei ample acțiuni de valorificare, u 
fiecărui metru pătrat de suprafață tiziiudă. Au. 
fort Întocmite, prinlr-o largă consultare a ca
drelor de la toate nivelurile producției, numeroa
se variante de utilizare rațională a aceste! supra
fețe de producție excedentară. Studiul tehnlco- 
eeonomic adoptat in final a oferit corcctlimiui 
uzinei,buzolene . jaloanele unul plan concret și' 
realist do acțiune : modificări in organizarea' 
tehnologică, limitarea sau redistribuirea sMțlilur 
ocupate cu activități auxiliare șl! bineînțeles,' 
echiparea suprafețelor nefoMte cu mașini și 
uiilaje. Rezultatei: producția de sîrmă s eres-., 
cui eu aproape 40 la sută șl, in viitorul apropiat, 
Sc scontează — prin executarea unor lucrări de 
completare cu valoare redusă — pe triplarea ei.

tarile proprii ale colectivelor din 
uzinele centralei 7 . Directorul tehnic 
ni centralei amintea de o serie de căi 

-ele facțiune' pentru'-.economisirea me
talului, de rezultatele obținute in 11772 
In acert domeniu. Să se fl ajuns, oare. 
Ia limita posibliilăinpr prin care 
neeesarul suplimentar 'de metal 
poate fi idcntlficât chiar in uzinele 
respective, fără a se chelfal’ an leu 
in plus 2 Nici vorbi. Iată dteya date 
pe care ne bazăm areasîâ, concluzie ■ 
pentpi 1972, uzina s,GriyHa ro
șie" din București n nrevâzu* ca la 
realizarea fiecărui vnaon-cislemă 
de 50 mc pentru bitum să folo
sească 23,5 tona metal în primul tri-

Se vor produce și li
vra peste plan, ln 
aemui an, 1 2fifl de semănători 
de precizie, 39 de. combine auto
propulsate, piese de schimb în 
valoare de peste 4 milioane lei 
va fi depășit in felul acesta ptar 
nul tfc livrări Jia export cu circa 
4 milioane lei valută. Do ase
menea, prin reproșectarea unor 
repere și eubanaambto. prin fo
losirea unor repere din mațe 
plastice și prin extinderea utili; 
zării semifabricatelor forjate «a 
vor realiza, pe Întregul an, eco
nomii de metal de 435 tone. 
(V. CHIBIȚA, lâcdtu? me
canic, P. DRAGAM, econo
micii.

Depistarea suprafețelor 
uzinale excedentare și re
integrarea lor in procesul 
de producție se impune, in 
permanență, eu o sarcini 
majorii ridicată în fața în
treprinderilor șl centrale
lor industriale de condu
cerea partidului, deoarece 
eporire,a producției pe me
trul,!’j""”' 
lizlnalL_____ -
țează direct creșterea efi
cienței actlvitayi economi
ce. Dacă avem ln vedere 
numai prețul de cosi al 
produselor fabricate, »a pot 
observa economiile sub- 
1 os!rea La max imuni /°â p CÎTEVA ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ 

neceaitata NI S-AU DEZVĂLUIT CAUZELE INERȚIEI

celor regloare Marilena Vellcu și 
’Marla Iliescu (foto 2). a opera
toarelor Aurica Medianii si Elena 
Arighel do Ja secția de mase plas
tice (surprinse In foto 3 sfătuin- 
du-se cu maistrul’ Mircea Mlha- 
lache In legătură cu caracteristi
cile unui nou produs : carcasa a- 
paratului de radio tranzistorizat 
„Alfa") șl a multor altora.

Aparatul -do fotografiat a sur
prins doar dțiva din harnicii lu
crători și lucrătoare de la „Elec
tronica". cîțiva . din; mm multe

Unsprezece ore de 
dâmire Muneitorfl din schim
bul I al 
iiM"-r 
acasă.
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Iernai în legătură cu pro- 
locale, deși județele respee-

itribuUa, de- 
\ a unor

zațl. fiindcă datorită lor 
are loc azi un proces de 
revitalizare a creației 
folclorice.

Apăririd disparat, avînd

turor celor care ce ocupă .

In ultima vreme, ac- gălori fie străduiesc să a- 
țlunll do înregistrare sta- copere Întreaga arie tc- 

ritortalfi a județului, ceaa 
ce conduce. fatal, la o 
cercetare nealslematlcă, 
fugitivă, de suprafață. Co
lecțiile astfel reallzale. 
chiar dacă pornesc < 
cele mal bune lnte:r . 
dosea declarata in «curte 
prefețe co abundă în 
locuri comune, nu fac alt-

Declarafiile scriitoru
lui și editorului italian 
Giancarlo Vigorelli —

întărirea. legăturii cu1 practica socială, ancorarea fermă în proble
matica actuală au fost constant subliniate In documentele de partid, ca 
rcprezenlfnd condiția esențială de sporire a rolului formativ al silin
țelor sociale In tavățămîntul superior. Colocviul organizat recent de 
Ministerul Educației șl Invățămlniulul privind metodica predării silin
țelor sociale, ca șl constatările făcute In ultimul timp de un sir de co
lective de control au relevat unele progrese pe aceșt ISrim. dar si anu
mite răni in cri 'in urmă, care merită să fie analizate de colectivele de 
catedră ln scopul îmbunătățirii calității predării.

O orientare pozitivă spre abordarea 
problemelor practice alo construcției 
soctallsța esle pusă în evidență da 
activitatea catedrei de economie po
litică din cadrul Institutului politeh
nic București Pornlndu-se de ta 
pregătirea de epeclaîltate a studen
ților, net e-a trecut la modelarea 
matematică a unor procese econo
mice, cum ar fl reproducția socia
listă, eficiența economică privită 
prin prisma productivității muncii, 
investițiile, Introducerea tehnicii no! 
ete-, ceea ce înlesnește studenților să 
pătrundă în structura Intimă a aces
tor procese, să desprindă concluzii de 
certă valoare practică. La Institutul 
agronomic București, problematica 
cursului de economie politică a 
fost îmbogățită prin tratarea apro
fundată a unor probleme majore ale 
agriculturii noastre socialiste, cum ar 
fi problemele dezvoltării baze! leh- 
nlco-malcriale, căile reducerii chel
tuielilor materiale de producție ®1 
ele creșterii productivității muncii, 
importanța aplicării acordului global, 
tar ln cadrul semlnarlllor s-a urmă
rit deprinderea studenților să opereze 
pracllc cu metodele de analiză a ac
tivității economice diu unitățile agri
cole.

Un pas mal departe In legarea lec
țiilor de viață, de practica sociali 
s-a făcut ln Institutul pedagogic Su
ceava. In censul că 1a anumite teme, 
cum ar fl prețul de cost, organizarea 
șl conducerea Întreprinderilor socia
liste. retribuirea muncii' ele. scml- 
narllle s-au desfășurat chiar ta ca
drul unor întreprinderi dta oraș ; 
specialiști de înaltă* competență au 
dat explicații -șl nu răspuns la în
trebările studenților asupra aspecte
lor concreta care se ridică in legă
tură cu aceste teme ln unitatea res
pectivă. De asemenea, la tema func
țiile stalului socialist, creșterea atri
buțiilor organelor locale, s-a orga
nizat o IntUnlre cu primarul munici
piului Suceava, cu primarii din di 
leva comune : studenții sl-au putut 
da seama mal' bine în acest fel de 
mccanlsmuT exercitării puterii oe 
plan local, de modalitățile de atra
gere a maselor largi do cetățeni ln 
activitatea de eonducercrtUDesifiur;; 
asemenea acțiuni' trebuie.':|orgnnlziită., 
judicios, fără ^â'oÎBe'U.dczorganlzeze > 
procesul do învăUimlnt si cu grija ira. 
ele că ofere un plin real de cunoș
tințe. pentru că în caz contrar se pot 
transforma in simple excursii turis
tice, puțin profitabile pentru proce
sul înstructlv-educatlv, — ne epunoa 
lector unlv. Maria lurcscu, de la. ca
tedra de științe sociale a Inatilutu
lui.

Am mal aminti, în slirșil, tot ca o 
experiență Interesantă, modul în 
care ta Institutul, pedagogic din Ba- 
eău se predă „Sociologia educației", 
disciplină nou Introdusă ln planul de 
învățămlnt. „Prima jumătate din 
orele afectate predării — ne spunea 
corii, dr. Ioan Merfea — le-am de
dicat însușirii teoretico a sistemului 
noțlonal al disciplinei, precum și mI- 
mllărll unor metode și tehnici da 
cercetare sociologică în a doua ju
mătate n anului om format grupa de 
cite patru sludențl, repartizate la cite 
o școală din județ, cu scopul de 
a-i deprinde să aplice cunoștințele 
dobîndlle. Astfel, grupele amintite 
au Întreprins cercetări privitoare la 
diferite aspecte ale procesului de 
invățămint: orientarea profesională 
a elevilor, cum se sudează colectivele 
școlare, îndrumarea organizațiilor de 
pionieri șl U.T.G. La examen studen
tul expune tema cercetată, 'metodela 
pe care le-a aplicat, rezultatele ta 
caro a ajuns. După ce verificăm a- 
cesta rezultate, modul in care au 
decurs investigațiile, concluziile sini 
aduse la cimostlnla scplli respective".

Astfel de exemple, caro, evident, 
pot fi multiplicate, contrastează pu
ternic cu altele — dta păcate încă 
frecvente, concludante, la rindul lor, 
pentru persistența tendințelor de a 
menține curaurilor do științe sociale 
un caraclcr scolastic, abstract și te
zist, răplndu-lo astfel însăși rațiunea 
de a fl — capacitatea de tariurire 
pozitivă, de educare ta spirit co.nu-

nlst a viitorilor specialiști. Este greu 
de sesizat ce rol formativ îșl asu
mă le-rrțil ca prelegerea despre legi
tatea progresului social, ținuta la In
stitutul de construcții București, care 
s-a rezumat la repetarea unor gene
ralități arhicunoscute deși,'- după 
cum se știe, ta legătură cu concep
tul de progres ce poartă In viața 
Ideologică întematlonnlfl discuții vil. 
reflectlnd poziții filozofico și politice 
radical opuse. Fără îndoială că pre
zentarea argumentată a concepției 

, marxLslc In acest domeniu ln con
fruntare cu concepțiile adverse, abor
darea concretă a modulul specific, 
cîteodală contradictoriu, in care se 
realizează progresul social in genere 
și cu deosebire In țara noastră, or fi 
constituit un ajutor mult mal util, 
acordat studenților.

Ruperea de. viață îșl găsește ade
sea expresie și ta Icndlnțele istorl- 
clste ce dcvltaUzează unele lecții. 
Concludenta. în acest cens ni s-a 
părut lecția „Noțiunea socialistă șl 
trăsăturile el", predată 'ta Bacău. 
Oridt de . nefiresc ar părea, cea mal 
mare parte a acestei lecții a fost 
consacrată repetării unor lucruri cu
noscute de 'atudenți din nile lecții 
despre apariția șl evoluția națiuni
lor. în schimb, au fost insuficient 
abordate tocmai ■ aspectele ce ar f! 
trebuit să constituie clementul 
teențlal al lectici — concluziile de- 
curslnd din procesul de făurire a na
țiunii Eociallslc. române, aportul par
tidului nostru la dezvoltarea teoriei 
marxlst-lenlnlsta despre națiune, po
ziția corectă, științifică In confrunta
rea de Hei ce se desfășoară- ln acest 
domeniu ta, lumea contemporană

Caracterul abstract, ruptura de 
viață apar șl In. unele semtaarU. 
dezbateri. Am asistat. 1a Institutele 
de Invățflmlnl superior din Bacău șl 
Galați, la rauninarit consacrate revo-

îuțlel tehnico-științifice contempora
ne. ln cure cadrele didactice au in
tervenit prea timid pentru u orienta 
discuțiile ln funcție de profilul 
lnrtllutuluL de viitoarea profesie a 
studenților, pentru a Încerca o abor
dare a temei în legătură c: zS 
blcmele locale, deși județele respec
tive, în primul rlnd prin Impetuoasa 
lor dezvoltare industrială, dar șl prin 
mie aspecte, ofereau suficiente ele
mente In măsură să Ilustreze desfă
șurarea acestei revotațll, mulUplelo 
el implicații soclal-economîco.

Cum ar putea fi depășite aseme
nea carențe, care, ta pofida faptului 
câ au fost adeseori semnalate și crl- 
tlca,te, continuă toluși aă persiste în 
activitatea unor catedre 7 în cadrul 
cotoevtahil dedlcnt Îmbunătățirii me- 
todicH predării științelor sociale s-au 
făcut numeroase propuneri in nccsî 
sena. Astfel, s-n sublinia! necesita
tea ca cel ce predau științele sociale 
să cunoască mal bine realitățile, ^pro
blemele concrete pe care Ie ridică 
construcția socialiști, iar o modaIl
in te de a doblndl o asemenea cu- 
noastere este Includerea lor in "di
ferite brigăzi șl colective ale organe
lor locale de partid, participarea I» 
ședințe de analiză a acestora. în 
același timp, concluziile multor cer
cetări concrete’ ale catedrelor de 
științe sociale, axate pe diferite as
pecte practice din viata sodnl-econo- 
mlcă a județelor, ar trebui să-ți gă
sească mal mult loc in cadrul lec
țiilor, ca mijloc prețios de cunoaștere 
a modulul specific ln care evoluează 
diferite fenomene șl procese pe ptah 
local
' Șl-a dm’edlt utilitatea 91 ar trebui 

gencrellzată practica invitării unor 
cadre de conducere, spedailșll de 
înaltă calificare, care să (Ini expu
neri ta fața studenților, să conducă 
dezbateri.

Analiza critică a experienței anu
lui ce se încheie, confruntarea nces- 
tel experiențe cu înaltele cerințe 
formulate în documentele do partid 
vor evidenția, desigur, șl oile moda
lități do a răspunde Imperativului 
major in domeniul predării științe
lor sociale — conectarea, el organică 
la problematica acluaJă a construcției 
socialiste.

'f

; f.

Paul DOBRJESCU
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CLUJ (Corespondentul „Setatei l". 
AI. Murcșari) La Arhivele .Statului 
<l!n Cluj n avut loc o sesiune de co
municări științifice, consacrată îm
plinirii a 60 de- ani de la începuturile 
mișcării memorandlsle. -Istorici de

■■ ■ . - . . v:

seamă au prezentat comunicări asu
pra diferitelor osp«cle ale aceste! 
mișcări, ca șl asupra Implicațiilor al 
în viața soctal-jxillllca n țării. Ma
nifestarea s-a bucurat do o largă 
participare din partea Istoricilor.

Vineri ri-a încheiat vizita ln, 
țara noastră tarii torul si edito
rul Italian Giancarlo Vigorelli. 
Cunoscător șl prieten al litera-.

• turti române, Gtancarld Vlgo- 
relli a publicat frecveni. in ul
timul timp, ta revistele cale 
..Europa literară” șl „Drama", 
lucrări aparilnlnd unora din
tre scriitorii români contempo
rani, cum slnt Horta Lovlnescu, 
Marin Sorcscu.. Dragos Vrlncea-
nu. Sub Îngrijirea ea. Jn -cule
gerea de poezie untveraalâ „Pa
sărea Phoenix” a apăru! poemul 
„Surîsul Hîroșlmei" al Iul Eu
gen Jebeleanu. laureat al mare
lui nremlu do poezie „Etna 
Toormlna".

tnninte de a părăsi Bucu- 
reștlul, oaspetele a avut o con
vorbire cu un .redactor al A- 
gerpres. căruia l-a dedarnt. prin
tre altele : „Mă aflu ln țara dv. 
peniru a rincea oară De aceea. 
Impresiile mele nu sini nle unul 
oaspoio oarecare, «int ImoTmiilc 
unul prieten. De flecare dată 
clnd vin in România găsesc din 
ce in ce mal multe mollvo eă 
aoreciez sl. mal mult declt atll. 
să iubesc țara dv. Sini lesa! 
prin multe fire, do an! de zile, 
cu multi scriitori români.,

în timpul acestei călătorii am 
avut prilejul aă vizitez unele din 
marile orașe" românești. s.’i rttau 
do vorbă cu oameni cu mari 
resoonsabllltăll. Am vizitat Pl- 
testlul. Tulcea. Constanta ș! li
toralul românesc al Mării Ne
gre si am fost plăcut impresio
nai de continua înflorire, do di
verse planuri, a acestora.

în loate aceste vizite sl! con
tacte cu factori po’Jllco-oociall 
am avut posibilitatea de 1 n-ml 
da seama de marile probleme 
ale tării dv. : ceia rezolvata șl 
cele ln curs de soluționare, care, 
idnl sigur, vor fi rezolvate cu 
aceeași competență care a dus 
deja la realizările pe care le-am 
văzut de foarte aproape.

Ca o Încununare a tuturor a- 
eostor Intllnlrl — a subliniat 
Giancarlo Vigorelli — am avut 
marele privilegiu de a fi primit.: 
ta stațiunea Neptun. de pre
ședintele NScotae Ceausescu. Am 
fost onorat ®i Incinta! de aceas
tă IntUnlre. Am simțit din plin 
puternica sa parBonalItale. As 
putea spime că. pentru a-mi ’ 
completa imaginea dosare Ro- 
mănla, aveam chiar nevoie de 
acest sigiliu final, al lntllnlrll 
cu președintele Ceausescu. !n- 
tr-atît de mare este corespon
denta între el șl tara sa.... .„m ..... ... GJ. isj • 03

.ES.tgl'MOHiBr* .......  -■
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tematică, organizată po 
plan național dș Insti
tute specializate, l g-a 
adăugat contri' 
loc neglijabilă, 
culegători amatori de 
folclor. Prin eforturile 
șl străduințele lor s-n 
ajuns la publicarea, de 
către centrele județene _______  ____
de Îndrumare a creației ceva dedt eâ ee distingă 
populare și a mișcării ar- ' 
Italice de amatori, n nu
meroase lucrări, cele apă
ruse ln nJlimll ani ,mar- 
dnd o serie de calități,' 
dnr șl destula carența;

Surprinde. In primul 
rtnd. varietatea ttouritor 
de culegeri editate, de ta 
acelea cu caracter amplu 
monografie, ca „ălono- 
grafla folclorică a Jude
țului Teleorman" (1071) 
pSnă la colecțiile., «ă le 
numim de autor, ca „Flori 
de clmp" de Marin s! Ze- ■ 
nobla Georgescu (Dolj. 
1B09). Asupra oportunității 
unor editări prin Centre
le județene ne exprimăm 
de 1a Început rezerva. Este 
vorba de antologii ca 
„Doine șl balade din Ar- 

' geș" (1071), de tipărirea 
unor colecții manuscrise 
ca I. Pop-Releganu : .JDe 
n-ar H poveștile" (Sibiu 
1971). eau de re-republl- 
carea unor materiale, a- 
părule deja ln reviste sau 
volume, precum „Folclor 
satiric din Mărginlmea Si
biului" șl, mal ales. „Ba
lade populare din Sudul 
Transilvaniei” — de Gh. 
Pavelescu (ambele Sibiu 
1971). lnduzlnd Piese din 
volumul: Gh. Pavelescu 
— ..Studii sl cercetări de 
folclor", răi, Minerva. 
BucureșU 1971. Or. dună 
părerea noastră, sarcina 
publicării unor astfel de 
lucrări, care îs! propun 
revalorificarea moștenirii 
folclorice, revine mai. de
grabă editurilor speciali
zate. Centrele jmlc'eneau 
menirea de a edita colee-

,’Ul Inedite. eurorinzlad 
fala nouă a creației popu
lare. folclorul contempo
ran. : '

Socotim că umisiil exact 
al acțiunii de culegere șl 
publicare s nuitcrialului 
folcloric local a fost In
tuit mal alea de cel caro 
sl-au propus reliefarea 
trăsăturilor cu adevărat 
BiM.'ciflce ale zonelor res
pective ca teatrul popular 
pentru Moldova („Teatru 
folcloric din Județele Ba
cău șl Neamț" — 10S3 șl 
„Teatrul popular de Anul 
Nou din Județul Vaslui" 
1971, ambele întocmite sl 
comneient prefațata de 
V. AdăscMlței) sau epica 
popularii din sudul țării 
(„Cinlec vechi din Olte
nia” 19S7. „Balade olte
nești" 1087. „Clntcce hă- 
irineșll-. 19M).

Din păcate, rtzlnd evl- n-'- ■ 
dențlcrca specificului lo- vechi culegători meitedm-

corespunzător, absent de 
altfel șl 1a „Mureș, , pe 
marginea ta" (1089). Clnd 
Informațiile privitoare la 
locul șl timpul culegerii. - -----
dnd dalele dosare cel do o circulație reslrlnsfi. ne
ta care 8-a cules slnt a- parvenind nici măcar iu
ti t de sumare, problema turor celor care ee ocupă . 
autenticității' textului fie de literatura poDutară. ne-

I 51 
nici în

de la
itil.-ai.. ------------ --------

pune Inert tabll. Nu 
vorba, desigur, de a așeza 
sub fiemnul Întrebării buna 
credință șl competenta tu- 

tldar

e fiind, ca atare, supuse In
vestigării. dezbaterii 
aprecierii critice nici in 
presa de sBedailtate, rtld 
în cea larg culturală, stlnd 
cumva la periferia cerce
tării; culegerile do folclor. 
literar editate la judete

$ METÂNTB
(Pe marginea unor lucrări editate 
de centrele județene de îndrumare 
a creației populare, a mișcării 

artistice de masă)

un1 p‘i

La Ateneul român s-a deschta. vi
neri la amiază, o expoziție de repro
duceri de Pictură, organizată sub 
auspiciile UNESCO. Cele 80 de ex
ponate In culori Ilustrează principa
lele" curente apărute în pictura pri
melor două decenii si Jumătate ale 
eecoiulut nostru. Astfel, pol fl vă
zute In expoziție reproduceri

rfecă să perpetuez». In 
bună măsură, carențe șl 
minusuri reliefate aici 
în parte. Do aceea, a- 
precîem că ar fi necesar 
ca apariția lor să fie su- 

Ipusă' unul control mal e- 
l Cdenl din partea foruri

lor cenlrale de îndrumare, 
unei selecții riguroase ba
zată po criterii unice, ști
ințifice. Insusi modul do 
întocmire șl de nrezentar 
re ar trebui codificat pen
tru a evita diversitatea ce 
to Intlrnpinft nu numai de 
ta colecțlo ta colecție. el 
chiar în cadrul aceleiași 
cărți. (în „Ceas ne ceas 
se alungă* — Bata Mare 
1970 — flecare culegător a 
adoptat un' mod propriu ■ 
de consemnare n datelor 
derorc informatori, unul 
dlnd doar numele gl lo
calitatea. altul adăugind 
virata." al treilea nolînd el 
B'.linta de carte etc.).

Opinăm pentru cercetări 
monografice locale sau de 
gen, cele din UI fiind, mal 
alea.; realizabile in condi
ții optime de către cerce
tătorii, locali Ki răjsoun- 
zind cel mal exact bcodu- 
lul pentru care slnt fă
cute. Acestea permit, pe 
de o parte, cercetarea de 
adinei me a materialului, 
tar pe de altă Darie ofe
ră culegeri utile mișcării 
artistice de masă.

Este, de aucmanea. ne
cesară o colaborare mal 
gtrinaă între culegătorii 
locali șl institutele specia
lizate. ea sl cu catedrele 
de folclor din tov&țămln- 
tul superior, peniru ea 
cercetarea efl capete un 
caracter mal sistematic, să 
ducă realmente ta dispa
riția petelor albe de ps 
harta folclorică a tării, ră 
conducă ta Inventarierea 
întregului patrimoniu fol
cloric național, să evite 
culegerea de zeci de ori 
n acelorași piese, cu o 
largă si cunoscută circu
lație. Nobila pasiune pen
tru creația spirituală j a 
poporului so cere dublată 
de o temeinică pregătire ' 
Științifică. Numai astfel . 
colecțiile editate de iude
le Iei vor găsi profilul n-

reprezentative nici 
zona asa-zls cer- 
nlcl psrj.ru un a- 
motnenL nici ln 
privește Informa-

nu o dată eenznUa de .În
dreptat" ®au chiar de „în
tocmit" este evidentă

Cil privește pe creato
rii de fotelor. în rare ca
zuri ®Inl scoal ta lumină 
mai ales cel autentici, a- 
devărații rapsozi, „infor- 
matoril-tlp“, cum II nu
mea C. Brăllolu. Aceasta* 
deoarece Întocmitorii co
lecțiilor ce mulțumesc a 
...frunzări" cărțile noscrtse 
nie antelor. ,;clu»lnd“ cite 
un vent-două, fără a 
stărui cum eo cuvine ln 
accoulă „arheologie fol
clorică" pe care uneori 
trebuie fi-o lnlreurindăJ 
Ca atare, apar adesea în 
listele de Informatori 
nume creditate cu die 
tin singur text,, și a- 

nereprezenlatlv. Or,

p racile 
pentru 
cotată, 
numit 
ceea ce „ __ ________
lorii. 81 nici nu poale fi 
altfel clnd o culegere ca 
„De dor șl de omenie. 
Folclor vechi din Sălaj" 
(1071) recurge pentru cir
ca 400 de texte la mal 
mult de 3-M da Inlerprell. 
sau în „In luncile soare
lui" (Brașov’ 1M8). apar 
Dlexe culese la mari dis
tanțe ln timp (1034—1907) 
fără ca. măcar, culegăto
rul eă dea unele lămuriri 
absolut necesare ln astfel 
de împrejurări. Caracterul 
neutrilor. izvor!! din ne
claritatea scopului promis, 
apare șl ln „De la Seve- ________________
rin la vale" (1972). un a- cela nereprezentativ. Or,
devărat conglomerat în purtătorilor do folclor,
care, alături de piese cu- deținătorilor de comori
Iese recent, filnt Incluse spirituale autentice, ,crc-
altele din colecțiile ma- a lorilor adevărați tre-
nufscrise ale unor nzal bute ®ă 1! fie ncor-

____   „ ,   ■ de mult mal maro-oten- 
cai.'atl mai multi cuie- toni, fără un aparat critic tic. el trebuie popularl- 
! .loluKjiihq te

unor picturi celebre semnale de Mo
net Renoir. Cfcanne. Gauguin. Van 
Gogii, Seurat Toulouse-Lau trec. Bon
nard, Matisse. Derain. Braque, Ro- 
ualt Picasso, Mger. ChagaU. Paul 
Klee, IMrUto, Modigliani etc.

Expoziția urinează să fie deschisă 
91 în municipiul Constanța.

(Aaerprei)

cfecvat obiectivelor cărora 
trebuie să le răsoundS. I
Lector unlv.
Nlcolae
CONSTANTINESCU

(Urmare din pag. I)

cinema

Jâvahovr®. cu : M.

18J0 Agenda.
18,40 Ansambluri folclorice. Pro

gram susținui de ansamblul 
folcloric „Brădulețul”,

17,10 Reportaj bucureșteari.
17,» Pagini din literatura pianului, 

interpretate de Marcela Gru- 
delil (Italia) șl basul Nleolae 
Flore!. în program : Schubert, 
DlabelU.

18,Oî FUm artistic : „Doctor In fi
lozofie” după B. NușlC. Re
gla : S. —- - •'
Zlvanovsc, B. Loncar.

to,®î în InUmplnarea Conferinței 
Naționale a P.C.R. șl a celei 
de-a XXV-a aniversări, a re- 
pubUdL Țara Întreagă In în
trecere.

55,13 Tele-endclopedla.
31,05 Filmul aerial „Mlulmelster". 

Episodul IV : In țara .apel 11- 
nlțUte.

ăl,53 „Uf, căldurile I” TrtedlvcrUs- 
meut cu : Stela Popescu. Coca 
Andronescu, Mlhăl Fotlno, 
Vall Volculescu-Pcplno, Paul 
Sava, Rcdicn Manduche. Au
rel Glurumla, Dumitru Rucă- 
reanu, Dan Damlan, Mlhal 
Sîoenescu, Eugen, Racoțl, 
Guță Stefan. Mlxcea Grigore, 
Magda Popovic!, Gabriel Bră- 
gan. Ileana Popovlcl, Dana 
Dumltrache. arllșU al Orcu
lui Mare din Moscova, dntă- 
reața Italiană Maddalenn Ri
ch!.

32,43 Fiimul documentar „Terra 
Nova”.

33.05 Telejurnal. o Săptămlna 
sportivă.
Pil OG RAMUL IL

»,K> Deschiderea emisiunii da <51-
■ mines',A. Telex.
9,03 Biblioteca pentru toți : Barbu 

, Detavrancea. Participă : Kmi- . TI» ’ £2(4 H I î m eto ■ o! 11-^0

t V
PROGBASIUL L

Delavrancca. ParUdpă : Emi
lia St. Mlliccscu și Dan Zam- 
fircseu. Viața șl opera — film 
documentar do Arșalule Cca- 

’ m urlau.
8,45 „Vis do dragoste” — balet pa 

muriefi do Frenz Ltazt.
1040 De vorbă cu gospodinele. 
19,25 Tcle-enciclopcdia.
11.10 Instrumente șl virtuozi.
11.53 Revista literară TV.
11.53 Emisiune de divertisment, 
li,» Telejurnal.
18.30 Descnlderea emisiunii de 

după-amlază. Emisiune In 
limba germană.
In Intlmplnaroa Conferinței 
Naționale a partidului o Hu
nedoara : folosirea maximă a 
capacitațll de producție, fo
losirea maximă a Inteligenței 
umane o Înfrățiți In muncă, 
Înfrățiți tn Idealuri o Pe 
drumurile patriei : Da la Ru- 
căr la Bran o Patrie, partid, 
popor — montaj lltcrar-ar- 
tJștlc cu versuri ale poeților 
români, germani, maghiari 
din țara noastră • Muzică 
populară e Cărți șl omori.

18,15 Rllm, Unercțe. dana.
10,01 Tragerea de amortizare ADAS
10.10 Artă plasUcă : Prin expozlțlL 
19,33 I Ml de seri.
19.30 Telejurnal.

• Anchetatorul i VICTORIA — 8 
11,15; 13,33; 18; 19,10; 59,43.
0 Jocul de-a moartea i SALA PA
LATULUI — 17,13 (acria de bilete
— 4 163) ; 39,13 (seria de bilete —
4 1S3), SCALA - 9; 11.13: 13,35;
18,15; 18.45; 21,18, BUCUREȘTI — 
5,43: li; 13,15; 10; 18,20; 33,43, GRA
DINA SELECT — 30,13.
0 Marea speranță albă s PATlliA
- 1®; 12,S3; 10; 18,30: 21. LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13,»; H; 1M0; 
21, GRADINA DOINA — 23,».
0 Șl totuși EoLLs există ! s — 0— 
18,20 tn continuare. Program do 
filme documentare — 30,13 : TIM-
PURI NOI.
0 MArturialrilo unul comisar de 
pollșie făcute procurorului repu
blicii i CAPITOL — 0; U45; 14;
18.13; 18,43; îl. la grădină — 35,18, 
EXCELSIOR — 9.15; 11,K; 13,45; 10; 
i«,is; to,», melodia — o; 1143; 
n,»3; 15; 1«J>3; M.45. FLAMUnA — 
6; 11.15; 13.M! 10: 1945; 23.33.
0 Odiseea generalului Jose s UNI- 
oVrattc^GriADINA UNIREA - 
20,18.
0 Casa de sub arbori î FAVORIT 
- 843; 11,»; 13,43; 18; 1845; 33,34, ' 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.15; ts.«; 
18,18; 19,43.
0 Aventuri la Marea Neagră i 
GRIVITA — 0; 12,15; ÎS: 1943, 
VOLGA — 0.33; 1543: 10: 10.35.
A 20 000 de leghe sub miri « GLO
RIA — 6.33; II: 12,20: ÎS; 18,33: 3f. 
AURORA — 8.30: 12: .13.33; 18. la 
grădină — S3,13, MODERN — 3.39;

11; 1343; 10; 18,30; a. ta gradina 
M,J3.
o Asia-rearl dansâm ln familie : 
FLOREASCA — 134»; 18:
POPULAR — 15,30; 18; 3543. MUN
CA — 18, Si; 18; 1343.
0 vera crez — 8.»; 11; 13: 13; 17; 
18.43, Pal și Pamc-hon — 35.S5 : CI
NEMATECA (sala Union).
e Felix șl OUlta : PACEA - 13,43; 
ia.
• Steaua Sudului : LUMTNA — 9; 
1143; 13,43; 17; 18,10; »40„ VIITO
RUL - 13,43; 18; 20,15.
0 Program de desene animate 
peniru copil : DOINA — 10.
O Doamna șl vagabondul : DOINA 
- 1143; 13,45; 18; 18,15; 2343, BU- 
ZKJTI — ÎS,S3; 18,- la gradina — 

o ' Femei In ofsaid : jLIRA — 15,23;

S Cinci pentru Infern : GRADINA 
1RA — 2fl,S5.

o Desculț in parc 1 BUCEGI — 
13,43; 18, la grtdlna — 2)4 5- TO
MIS- 8; 11,15; 1S40; 18; 1845. la 
grădină — 23,33.
0 Batalionul Invizibil : FEREN
TARI — 15J0; 17,43; M.
O Cas tanele slnt bnne : CENTRAL 
— 9,15; 1140; 13.43: IB; ts.15; 23,23. 
e Ancheta de la notei Excelsior : 
GIULEST7 - 13,25; ifl; îffl.M.
O Robin Hoed : MIORIȚA — 9; 
11,23; 13,$5; 13,43: 18; S543. ARTA 
— 13,30; 18, la grădina - 23.1S.
• SUvla : VITAN — 15,33; 1840.
o Osceola : GRADINA VITAN — 
13.W.
0 Toamna cheyennllor : DRUMUL 

- SARI! - 1®; 1940.
e Preria : DACIA — *8; 1145; 13,23;
ÎS; 18,13; 20,33.
• Micul scMtUlor I CRINGA3I — 
1340; 17,43; i'-î.

e legenda i PROGRESUL —
18; Sffl.lS.
o Ulllmal domiciliu cunoscut : 
COTROCENt — 15^3: 18: SS.U, 
RAHOVA — 15.53; 18; ÎS.15.
o O floare șl doi grădinari : FES
TIVAL — (: 18,18; 18,«; IB, la gră
dină — Sfl.18.
O IS feto șl uu marinar « COSMOS 
— 18,30; 17,45; î®.
e Love Story : MOLILOR — 15,33; 
18, la gradină — MJ8.
• Evadare din Planeta maimuțe
lor 1 — LAHOMET — 1340; 17,33; 
1940.
a Dreptul do a te naște : FLACA- 
1LA — 18,»; 18; 39,18.

o Filarmonica de Stat „George 
Enescu” (la Ateneu! Român) : 
Coaceri simfonic. Dirijor I Mircea 
Crlstescu — K.
• Opera RomânS ; Zorile — pre
mieri I Nastasla — 19,55.
o Teatrul Național ,J. L. Cara- 
gtale” (sala comedia) : Iadul șl 
pasărea — S3.
o Teatrul „Lucia Slurdza Su- 
tandra" (la Teatrul do vară He
răstrău) : Super estival 1972 —
38,33.
O Teatrul „C. I. Nottarâ" (la Tea
trul do vară „S3 August”) : Zlg-zag 
— premieri — 5®.
e Ansamblul artlsLlc „Rapsodia 
Romfinâ” : Po plalmTIe Mioriței — 
18,55.
© Circul „București* : 
prezentat <le Circul Mare 
com — 19Ji5.

rile îaUno-amerieane. Realizate 
cu lucrări'create In această perioadă, 
expozițiile îșl propun să reprezinte 
nivelul calitativ al creației noastre 
contemporane, să se constituie in 
veritabil! „ambasador!” a! universu
lui spiritual al țării șl al acUvitățll 
ponorului nostru.

Ne propunem, dc asemenea, ca In 
același timp cu expoziția din sălilo 
Muzeului de artă să organizăm În 
sălile Dalles o expoziție de artă de- 
coradvă cu același caracter antolo
gic. -

Toi in cinstea Conferinței Naționa
le a partidului, in Capitală, in sala 
din sir. Brezolami, Asociația artiști
lor .fotografi vg deschide o expoziție 
de fotografii artUUoe in ale căror 
Imagini vor II evocate momente din 
munca eroică a Întregului popor 
pentru înfăptuirea obiectivelor dez
voltări! mulillateralo a țării noastre.

Acum, In preajma Conferinței Na
ționale, pentru înțelegerea densului 
et Istoric, de Înfăptuire a programu
lui adoptat de Congresul X si de 
grăbire a realizării tuturor sarcini
lor. la toii indicii, mal ales ce! cali
tativi — credem că trebuie să pre
gătim o Kcrio de manifestări care 
so vor desfășura și lntr-0 perspecti
vă mal depărtată. Este vorba despre 
Salonul de grafici publicitară din 
toamnă pentru care ne propunem aâ 
organizăm o amplă dezbatere publi
că asupra rolului graficii publicitara 
ca Instrument al muncii de propa
gandă și educație mulUtaterală a 
omului.

Pâspunzlnd preocupărilor gene
rale de perfecționare, vom întreprin
de no! măsuri pentru cunoașterea 
exactă șl mereu Împrospătată a șan
tierului de creație nu numai din 
Bucuroșii, dar. șl din întreaga tară.

— Privind acum lucrurile In- 
tr-o perspectivă mai îndepărta
tă — ce erporijli, ce acțiuni în 
domeniul plastici} vor însoți, la 
ifirțltul acestui an, aniversarea 
unui ilari de secol de la pro
clamarea republicii ?

— 81 In InUmplnarea acestui Im
portant eveniment Consiliul Cultu
rii șl Educației Socialiste colaborea
ză cu Uniunea Artiștilor Plastici 
pentru pregătirea unor mari expo
ziții : Expoziția municipală caro sa 
va deschide în luna decembrie în 
sălile Dalles șl aproximativ 2ă de 
expoziții Județene, care vor fi dedi
cate împlinirii a 23 do ani de la 
proclamarea republic'.!. In acest 
scop am orientat comitetele Jude- 
îene de, cultură șl educație socialis
tă spre stimularea creației plastice 
inspirată de acest eveniment. eoUcl- 
Undu-le să analizeze împreună cu 
creatorii toate măsurile necesare 
pentru reușită. împreună cu U.A.P. 
am difuzat un progrnm-cadru eu ca
racter foarte larg.' fundat pe apre
cierea documentelor noastre de par
tid asupra principalelor evenimen
te. pro-ese .?! semnificația lor în 
cel 25 de ani de la proclamarea re
publicii. Acest progrnm-cadru oferă 
tuturor artiștilor posibilitatea de 
a-și alege și găsi subiecte și teme 
predilecte. Tn același timp. Consi
liul , Culturii și Educației Socialiste, 
în colaborare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici, va spriîlnl. In continuare, 
atît din punct de vedere material, 
dt șl moral (prin discuții, comenzi 
etc.) procesul de creație, astfel In
cit un număr tot mal mare de ar
tiști să poată participa la aceste 
manifestări.

, nntesă șl de afirmare a', unor 
momente și acțiuni memorabile. 
Cum vor omagia difaritele ra
muri ale acestor arie cele două 
evenimente ?

— Un număr din ce în ce mal 
maro de artiști este angajat în do
meniul artelor monumental-deco
rative. Planul de monumente, {stalul, 
busluri ete., aprobat de Secretaria
tul Comitatului Central pentru a fl 
realizat ln 1972, echivalează practic, 
chiar ta nivelul realizărilor din a- 
ceartă jumătate de an. cu activita
tea pe cel puțin un cincinal Isi ju
mătate retrospectiv. In acest tan ee 
vor dezveli importante monumente, 
dintre care cităm monumentele 
„Ștefan cel Mare" la Piatra Neamț, 
de O. Han șt Ia Vaslui, do Eftîmle 
BIrleanu, monumentul „MIrcea cel 
Bătrin", de Ion Jalea, ln orașul Tul- 
cea, monumentul „1807" al sculpto
rului Naum Corcascu, ’care va fl 
Instalat în Capitală Tot ta acest an 
vor mal fl dezvelite monumente ia 
Cluj (.„Școala Ardeleană" de R. La- 
dea), Ia Blaj (monumentul „Avram 
lnncu“ de G. Aposlu), la Brașov 
(statala „Andrei. Mureșanu” a sculp
torului V. Fullcea). la Drobcta Tur- 
nu-Scverin (grupul sculptural „Găr
zile patriotice" realizat de sculptor; 
rița Iulla Onlță. Lucrări do nrtâ mo- 
numental-statuară vor mal fii înăl
țate în diferite alte localități din Ju
dețele Harghita, Hunedoara, .Timiș, 
Sibiu, precum șl numeroasele jucrări 
ce se vor instala pe litoral. ;

ln domeniul artelor decorative, 
momenta! de față, se lucrează

— Artele înonumental-dffcora- 
liL« dețin ample posibilități de

In domeniul artelor decorative. în 
momentul de față, se lucrează ln 
proiectul do decorații exterioare ®i 
Interioare peniru Teatrul Național 
din Bucuroși!, avi nd ca ternă : „Vic
toria socialismului", „TrndlțJEo re
voluționare alo luptelor populare și 
ctasol. muncitoare”, „Odă patriei". 
„Clntare omului" ș.a.. precum și Ia 
acelea do decorare a noilor teatre 
din Craiova și Tg. Mureș ; stceste 
ultime două lucrări se vor finaliza 
in că în această vară Vor mal fi de
corate, in exterior sau în interior, 
prin mozaicuri, fresco sau tapiserii, 
case de cultură, cămine culturale, 
școli șl alte Instituții cu caracter so
cial. Printre acestea se numără Casa 
da cultură Suceava, unde, printre 
nlte lucrări, se va realiza un mozaic 
de mar! dimensiuni, intltutat „Cîn- 
tare Târli do Sus". Casa de cultură 
a sindicatelor din Buzău pe' fațada 
căreia se va amplasa un mozaic cu 
tema „Dezvoltarea societății romfi- 
nesll pe drumul socialismului” ș.a. 
La toate acestea mal pulem adăuga 
realizarea a nuroeroase busturi con
sacrata unor marcante porsonalitMi 
din Istoria șl cultura noastră națio
nală, a căror aniversare zau come
morare va avea loc ln anul 1072.

Desigur, participarea șl angajarea 
nrllștBor plastici ln viața societății 
noastre înseamnă mult mal mult: 
ca înseamnă existența reală a 
artistului prin arta sa si prin 
activitatea sa artistică permanen
tă nu numai In atelier, c! sl în 
sfere foarte variate ale activității 
socialiste. Efortul către care ne În
dreptăm este acela de a diversifica,, 
multiplica șl mal ales permanentiza 
formele de participare; deci do an
gajare. alo, artistului în societate. 
Acestui deziderat — asplra'lel de a 
etlmula realizarea o c!t mal multe 
creații Inspirate din viata noastră 
eroică, din latorta noastră glorioasă 
— 11 slnt dedicate talentul șl munca 
do noblețe a creatorilor noștri,

Inferviu r&olizaf d@
Marina PREUTU

psrj.ru
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a ramas

milimetri..

Și printre noi există un asemenea tînâr!

Răspunsul promis cititorilor

trecut Ia

însurat

Gxpe-

demincare

munca de

Texts Emil
MARINACHE 

Foto : Mlliziî Andreescn

Floare!

la rece, „do 
însemnau o necesi- 

mai 
una 1 
barer 
lnlll

semnau o anumita formfi do 
ambiție. Do orgoliu. Mal 
apoi Insa am înțeles că da 
fapt de înseamnă o dimen
siune exacta, născută dln- 
Ir-un calcul 
fier*.
tale. Dovada — daca 
era nevoie do încă 
Momentul asamblării 
lor cu . capetele. Mai

.„Greutatea : 38 tone, lun
gimea.:. 11 metri. Iată di- 
raenslunllo principale' ale 
barelor de cuplare de la la
minorul de tabla groasă. Iar 
la acestea se adaugă pre
lucrări pretențioase, la ze
cime. ..Ne angajam să le 
facem 7 Treabă a dracului 
de grea. El, ne luăm răspun
derea ?„.*

E o Scrisoare care ne-a purtat brusc cu glodul la fai
moasele1 Istorii de „vendetta0 corslcănă. Teatrul acțiu
nii este un Imobil obișnuit din1 Sibiul contemporan. 
Mal precis, imobilul de ne strada General Magneții 1G.

în această clădire locuiesc de mulți ani familiile unor 
oameni bine cunoscuțl la locurile lor de muncă sl care

— Lucrezi undeva 7
— Ih! !.„ La uzina 2 

Brașov.
— ȘL In ora asta nu 

trebuia să flI In nluJM?
— Nț™ Slnt învoit... 

Doamne, ce ehei aui 
tras azl-noaplo. la 
„Dunărea0 1

— Pentru asta le-au 
învoit șefii dumllale 7

— El aș I Crezi că 
ml-ar fi dat drumul 7 
Le-am spus că vin la 
București Si mă-nsor...

— Bravo 1 Da’ acasă 
cum ajungi ?

— Mă descurc eu... 
Vorbesc eu „aașu'“ I 
(Iar ,,nașu'“)

Venise, chipurile, cu 
girului aă so însoare. 
Plnă una alta s-a ln^ 
surat cu hoinăreala șl 
trlndăvta.

în legătură cu ancheta socială 
„Păgubașul e liniștit : arc „hirtii" 
să se acopere", apărută In ziarul 
nostru din 17 Iunie a.c„ In redacție 
a sosit un răspuns din partea Intre-’ 
prinderii de distribuire a energiei 
electrice București.

■ Mn articolul respectiv era cri Beată 
atitudinea de nepăsare a directoru
lui tehnic și a contabilului șef de 
la I.D.E.B. față de apărarea avutului 
obștesc Ne-am fl așteptat ca răs
punsul «ă conțină punctul de vedere 
al conducerii acestei întreprinderi 
față de cele-semnalate, cit șl mă
surile luate pentru a preveni ase
menea pagube. însă răspunsul nu 
conține nici una, nici alta.

Pe scurt, sintem Informați că. fn 
sfîrșlt. după 6 Iun] do la somația 
primită din partea serviciului eco
nomic al I.M.M.B., I.D.E.B.-U1 a 
catadicsit» să se constituie parte 
civilă 1

în continuare, nl se comunică În
demnul de a fi liniștiți, deoarece 
„in I.D.E.B. există o preocupare per
manentă pentru apăraroa avutului 
obștesc șl pentru recuperarea pa-

Deslaur. părinții Iți 
vor recunoaște eonii, 
rhlar dacă tiparul nu 
1 putut reda fotogra
fia In condiții exce
lente. Accoșto 
dlțle. sflrșită In biroul 
postului de miliție din 
Gara do Nord, trebuie 
să dea de alndlt tutu
ror celor caro se ocu
pă de educarea sl for
marea tineretului.

Cel cinci, elevi slnt

In vacanță șl, ca toți 
tinerii de virala lor. 
slnt dornici de excur
sii! vor să cunoască 
tară, locurile ! despre 
cure au auz.lt ori nu 
citit Părinți, educa
tori, secretari ol or
ganizațiilor de tineret 
oferlțl-le tinerilor po
sibilitatea de a face 
ceva plăcut și folositor 
lot timpul vacanței, or
ganizați excurs1|. aju
tați-! să-fl cunoască 
Județul, Împrejurimi
le. țara 1 Pentru că alt
fel so organizează el, 
pe cont propriu, și ex
pedițiile de acest fel se 
pot termina șl mal rău 
dedt in cazul do față.

s-a făcut o repetiție gene
rală. Cu oameni! maistru
lui lăcătuș Petre Cocoș șl nl 
șefului do echipă Petro 
Vclican.

— Vira, macaraua 1
„SUB dt 11 trebuie ti ne

on i imul om ca să fie mul
țumit 7 Doar 2®0 de mili
metri ! Douăsuteoptzecl do 
milimetri li nun trebuiau 
macaralei pentru a avea 
spațiul de manevră necesar. 
Atlt*.

Se leagă ma! string șl ,so 
dșUgă și acești milimetri. 
Este coborită Încet. Încet, 
milimetru cu milimetru, 
bara de cuplare în locașul 
capetelo:. pentru asambla
re. Clnd ceriUmeln™ Doi™ 
Unu... Clnd 
Doi... Unu™

E DIN PACHET, TU I™
Desen de/Cornel TAB ACU

să Înceapă Insă prelucrarea? 
Bineînțeles că ne-am opul 
la Ion Tudoraehe. Strungar 
do clasă. Așezat, greu de 
tulburat. De fapt, pentru e- 
chlllbrul acesta care răspln- 
rfește încredere siguranță, 
l-am ales pe Tudoraehe. 
Pornim la treabă. Cum 
spuneam, la lungimea de 
11 metri, la zeale do tone,

— Pentru lipsa de care au dat do
vadă In soluționarea acestui caz 
au fast sancționați procurorul Poscu 
Ghlclu și ofițerul de miliția Săndu- 
Icscu Gheorghe ;

— Greșeala săvlnjI’Jl de tov. 
Costea. Petre, președintele U.J.C.M., 
privind promovarea in 
răspundere a unul element cu lotul 
necorespunzâtor. cit șl superficia
litatea. cu care tov. Bibu Ion, prim 
secretar al comitetului orășenesc de 

...... ™,™J . partid a soluționat problema res
.Cele sesizate reflectă realitatea pectlvă vor fi discutate Intr-o șe

dința de birou a Comitetului jude
țean P.C.R. Teleorman ;

— Instructorul comitetului Jude
țean de partid, Lazăr NIcolae — cu 
toate că a sesizai biroul comitetului 
orășenesc de partid des o re abate
rile săvirșlta de Păunescu Florin și 
a propus să nu fie promovat Intr-o 
funcție da conducere — pantru că 
nu a dovedit sufidenlă perseverență 
șl nu a sesizat comitetul județean 
de partid, va fi pus In discuția or
ganizației de bază n aparatului co
mitetului județean de partid0.

recla dată ■ controlori
lor necinstiți) si ne-a 
costat mat ieftin...

— Șl bani de buzu
nar ? Văd că furnal! 
jigări scumpe...
• — Păi. -are Cost el... 
a „făcut rost* de 1 203 
ele lei încă de lu IasL 
Mal avem și două con
serve... A ...făcut rost" 
Dan d!nlr-o autoser
vire— . ■

— ȘI In București ce 
căutațl 7

Pc rind, cel cinci c- 
lcvl. venlțl tocmai de 
la Iași — S.T. — 17 
ani. D.P. — 17 ani, 
L.P, — 15 ani. C.K. — 
15 ani și C.B. - 14

bara asta de cuplare e a 
naibii de prctențteasă. Obli
gă la o precizie incredibilă 
pantru o astfel de dimen
siune. Tudoraehe măsura 
continuu. îl dublam și noL 
Știți, unul stringe mal taro 
șublend. altul mai puțin. 
De ce ne băgăm ? Să &c 
vodă că ținem cu dinții plnă 
la ultima sutime. Să sa În
țeleagă cfi-l vorba do o 
treaba foarte, foarte se
rioasă. Eu cred eă așu 11 
mobilizam din plin șl pe 
Ion Tudoraehe. 11 sllrneam 
ambiția profesională, ne 
simțea șl mal alături.

Relatarea curge liniștit 
acum. Cit de înaltă trebuie 
să fi fost Insă tensiunea 
acelor momente, cu rezultat

întrebări, îndoieli firești, 
omenești. Plnă Ia urmă 
facem comanda de forjare 
la Uzina de mașini grele 
București Forjorii trec cu 
bine examenuL Parcă am 
mal prins curaj. Acum la 
examen — noL In două .«se
siuni" succesive : strunjîrea 
șl montarea.

— La urma urmei, caro 
era dificultatea 7

— Cum să pul atltea tona 
pe mașină 7 Ce mașină re
zistă 7 El bine băgăm ma
caraua In hală. Așezăm tra
verse de lemn .pa mașină. 
Dacă — da, era șl posibili
tatea aceasta — se run ca
blurile. scăpăm matahala?™ 
Mfi rog, nu fără emoții, 
totul a fost In regulă. Cine

Iile TANASACHE 
T udo re I OANCEA

Nici lina, nici alta 1 
Iaca, așa, fără nlc| un 
motiv.

Nu-i dăm numele. 
Publicăm; In schimb, 
poza, cu convingerea 
că tovarășii săi de 
muncă de la uzina 
„Semănătoarea0 vor 
avea ceva să-l spună.

Au venit sâ vădii 
Bucureștlul

în urmă, cu vreo 
douăzeci șl patru da 
ani, Gheorghe P., 
proaspăt absolvent, al 
unei școli pedagogice,1 
ara numit Învățător In- 
tr-un sat fără școală. 
Peste o sută de copil 
făceau sau ar fi tre
buit să facă, zilnic, na
veta plnă In satul ve
cin, declarat reședință 
de comună ; naveta —■ 
zece kilometri dus-ln- 
tora. Plecau dimineața 
de-acasă vreo cincizeci, 
ajungeau la școală vreo 
douăzeci! Sat de oa
meni săraci, copii ne
căjiți, hărțulți; 
mul an, Gheorghe P. 
șl-a început cursurile 
Intr-un șopron da la 
marginea satului. Spre 
Iarnă și-a înghesuit 
școlarii intr-o fostă 
magazie do muniții. 
Spre primăvară s-au 
pornit lucrările pentru 
construirea unei școli. 
In ciuda a nenumărate 
greutăți, Gheorghe P. a 
notării să mai rămlnă 
In salul acela Încă un 
an. plnă clnd va vedea 
școala Înălțată, l-au 
venit ajutoare : încă 
doi.absolvenți de școa
lă pedagogică. Primul 
a dezertat după irel 
zile. Al doilea, după o 
lună. Gheorghe P. a 
Inaugurat prima școa
lă din salul acela. O 
clădire modesta, aco
perită cu șindrilă, ea 
pentru niște copii ne
căjiți. Citeva zile mal 

s i tfrzl tr,! 1 hspeeto'ni 1 ș șeo- 
lar 11 anunța că 1 s-a 
aprobat cererea de 
transfer' Intr-un sat 
oră tos șl bogat,- cu uli
țe pavate. îșl dorise 
mult, neînchipuit de 
mult să ajungă in sa
tul acela unde 11 aș
teptau rude șl prieteni; 
șl lată că dorința I sa 
Împlinise. Alei, unde 
Iși începuse apostola
tul, mai avea de Înde
plinit doar niște simple 
formalități : sâ-șl tn- 
tlraplne înlocuitorul șl 
să-1 predea cheia șco
lii șl catalogul, Intr-un 
cuvlnt să-și Ia rămas 
bun de la săteni șl de 
la foștii săi elevi. în
locuitorul a sosit Intr-o 

. dimineață ploioasă, șl 
tot în dimineața aceea 
n vrut să dea bir cu 
fuglțll. înlocuitorul era 
o fată plflplndfi, cu 
ochii mari șl-nlăeri- 
mațl. Cum o să se des
curce ea singură aici?! 
„Dar elevii, a Întrebat 
Ghep-glie P„ 'f - 
să s« descurce fără in- dispuși să Ia In cons!<____ :____

— Nu merge 1
Repetiția ®e împotmoleș

te aid. Mal era do strunjit 
o zecime, .. Sa veri neanule, 
eum ați măsurat ?"■ „IX—o 
sulă de ori. .tovarășe ingi
ner*. .Tudoraehe. Marta. A- 
Hstar ce ml-ațl făcut 7“ 
„Poate e o eroare de calcul, 
tovarășe Inginer". „Popescu- 
le. tu cum al măsurat 7“ — 
mă Întrebam aproape lipind 
șl-mî răspundeam ulmii că 
nu mai Înțeleg nimic. Mă
turasem cu mina mea pe 
toată lungimea șl, uite, ze
cimea asta nenorocită n-o 
prinsasem nici eu.

— Ce se Intlmplasa. do 
fapt 7

— Lucrarea ' fusese dlfi- 
cUâ. cu timp lung de exe
cuție- A durat citeva luni. 
Strunjlrea Inir-un anotimp 
și montarea In altul. DLfe-. 
rențele de temperatură io 
răzbunau astfel pe n-ol.-.

— Cum se comportă ba
rele de cuplare trecuta prin 
atlloa peripeții 7

— Bine. Am putea spune 
efilnr — excelent. Cit despre 
peripeții, ce vreți : așa se 
nasc lucrurile noi. Cu greu. 
Omui insă c dator să Încer
ce. E ca șl cum șl-nr măsura 
In fiecare zi puterile, Â- 
ceastfl perpetuă încercare, 
eu o consider drept un ieși 
zilnic.de sănătate. Poate, 
exagerez puțin. Dar așa gln- 
desc eu.

Oare chiar exagera Inter
locutorul nostru 7 ■

Cile piese de schimb 
„consumă" Intr-un an Com
binatul siderurgic din Ga
lați ? Aproximativ, 10 030 
de tone. întrebăm :

— Din acestea, cite se fac 
sici 7

— Plnă la șflrșltul. Iul 
1072 na-am propus să ă- 
jungem la 4 0®0 de tone.

înțelegem din.răspuns că 
ofensiva pentru asimilări 
se află în plină desfășurare, 
în limbaj matsmatlc. cifra 
4 030 Indică o anume can
titate. argumentează o pre
ocupare, un drum pe care 
se merge. Șl care, se-nțelo- 
gs, Iși propune să atingă 
parametrii maximi. Cum 
poate ti măsurată Insă 
cheltuirea de inteligență și 
Îndrăzneală, efortul ome
nesc care stă ta temelia co
lor patru mil do tone, n ce
lorlalte mii de tone caro 
vor fi, desigur, adăugate In 
viitor 7 Do fapt, un stator
nic șl 
aulodc

cu homâreala...
Plasa eu pline e. a- 

gătată de-o cracă, poa
te să maj^ tacă rost de 
ceva bâalurică™ Ce-1 
mal trebuie omului 
pentru însurătoare 7

— Dumneata ce fad 
aid 7

— Cum ce tac 7 ! 
Aștept trenul.

— Crez! că o să trea- 
Bă prin parcul ăsta 7

Buimac de somn și 
do aburii vinului. Buta 
Nlcolae n-a mal știut 
ce să spună. N-avea 
bilet, dar nici bani nu 
nwl avea ; 11 chefuise 
pe toți.

aeestor operații do răspun
dere 7 , ’

— Cum, ce?. Curajul lor 
competent ! .

— Vreți să argumentați 
mal pe larg 7

— Păi asta vine cam așa : 
și un ora slab calificat 
poate să fie curajos In pro
fesie. La capetele pentru 
barele do cuplare noi nu 
aveam trebuință de un 
astfel da curaj. în calculul 
nostru Intra doar J Îndrăz
neala „a ta AUstar". Blin
dată profesional, blindată 
teoretic cu trigonometrie șl 
algebră. Pe scurt — compe
tent Sutimile acelea ne 
opreau să alegem altă calc™ 

Am crezut, la un moment 
dat, din relatările ingineru
lui. că sutimile acelea În

fierare doar aceste rc- 
clamațil (cele mal mul
te — nesemnnte) șl nu 
șl strădania Iul Gheor
ghe P. și a rudelor salo 
do a contribui la civi
lizația unui sat. Acu
zații ? Una singură : 
Gheorghe P. și ai săi 
vor să njungă stăplnl 
aici ! Să plece de 
unde-nu venit 1 Șl lată 
că s-a dat șj o dispo
ziție pentru dostrăma- 
rea „clanului" : Gheor
ghe P. și soția erau 
transferați intr-un sat 
din Delta Dunării, un
chiul cu soția intr-un 
sat din Munții Apu
seni, fratele Iul Gheor
ghe P.. la o fermă din 
Bărăgan. în numele 
tuturor — șl, mal ales, 
ai dreptății - Gheor
ghe P. a scris un me
moriu, care a tost În
credințat spre rezolva
re tocmai celor ca dă
duseră dispoziția de 
transfer. Iată șl răs
punsul : „PUngerea
dumneavoastră este 
neîntemeiată 1" Dar 
Gheorghe P. nu se 
pllnsese. el ceruse o 
cercetare atentă a fap
telor șl stabilirea ade
vărului. „O sfi ne tm- 
prășllom0. a acceptat 
Gheorghe P„ Încercat 
de o mlhnlre cum nu 
mal cunoscuse. A ve
nit șl ziua despărțirii 
de săteni: sute de oa
meni s-au adunat in 

primit o seri- fața școlii. Nu s-a ros- 
soare de la unu! dlnlro lit nici un discurs. în 
CeUșaptăVfrațl al .-!iȘi«t.'clipa; rintl-G’neorgho P*;. 
voia fratele săi.ștlai>5.K»Ineeputii aă. strings 
dacă s-ar găsi um'ltie^mlnii’ foștilor sil elevlț». 
șl pentru el In satul 
acela. Șl s-a găsit : 
contabil la cooperativa 
agricolă. Un aranja
ment 7 Nu. Fratele 
avea pregătirea de 
contabil, nvea șl prac
tică șl certificate de 
bună purtare, Iar con
ducerea cooperativei 
era în țăutarea unui 
contabil destoinic. 
Gheorghe P. l-a scris 
fratelui aă vină urgent. 
Citeva luni mal tlrzlu, 
Gheorghe P. a fost 
chemat la Inspectoratul 
județean : „Ce faceți 
dumneavoastră acolo 7 
V-ațl adunat toate nea
murile, vreți să puneți 
slăplnirc pe sat?!" La 
inspectorat șl prin alto 
părți km!seră niscaiva 
reclamațll Împotriva 
„clanului" lui. Gheor
ghe P. Diverși funcțio
nari, eonstltulțl In co

bi cum o misii do control,” erau

I autentic efort de 
lepășlre. Pentru că 

strădania de atingere a 
acestor parametri tehnici se 
află In relație directă cu 
năzuința firească a omului 

Jy orindulrtl noastre de a so 
'v v" depăși pe sine, de a-șl des

coperi noi resurse de ener
gic șl Inițiativă pe care să 
le integreze In vastul act 
de creație al țării.

Să decupăm, așadar, un 
epLsod din această compe
tiție do afirmare a virtuți
lor morale înaintate. Un 
simplu episod, pa care-1 În
fățișăm cititorilor așa cum 
l-am aflat de la inginerul 
Constantin Popescu.

gubalor pridnulte” I’Nl se dau chiar 
șl exemple de măsuri preventive, 
cum ar fî : „prelucrări, comunicări, 
dlspqzlțiunl legale (?!?), instruiri, 
verificări etc.". Ba, mal mult, sem
natarii adresei — director : Indesci
frabil și contabilul șef, Grigore 
IIertel — ultlnd probabil că, abln 
după 0 luni șl la Insistențele mi
liției.. s-au convins că trebuie să-șl 
recupereze paguba, mal au curajul 
să afirme că aceste „preocupări per
manente" au fost concretizata in 
măsuri.,,, operative.

Nici o vorbullță despre măsurile 
șl sancțiunile luate împotriva celor 
care trebuiau să se ocupe șl nu s-*u 
ocupai — nu do „prelucrări, comu
nicări, Instruiri", d de luarea unor 
măsuri operative șl ferme Împotriva 
celor ce păgubesc avutul pbșllL 
Adresa nu lămurește nici una a din 
problemele ridicate In anchetă, d 
dimpotrivă.

Opinia publică așteaptă încă un 
răspuns dar. Ceea ce am primit Ia 
redacție nu e un răspuns, d o nouă 
„hlrlle de acoperire".

concret — bifarea unul nou 
sortiment din grămada oe- 

, 'lor 4 000 de tone !...
...Capelele de cuplare, el 

bine, le-am dat, pe mina 
strungarilor Nlcolae Marta 
$1 Aurel Al Ista r.

— La Tudoraehe știm, do 
ce v-ațl oprit. Pe Marta șl 
Allstar ce v-a îndemnat 
sâ-1 preferați In executarea

se bucură de o meritată stimă, datorită activității lor 
conștiincioase, pline de slrgulnță șl de corectitudine. 
Doi muncitori do înaltă calificare șl cu vechi state ido 
serviciu. Unu! dintre el este loan Bujoreanu. muncilor 
specialist la secția mecanie-șef do la uzina „Inde
pendența". Celălalt — loan Nanu. lăcătuș de înaltă c«- 
llficarc, controlor de calitate la uzina de piesa auto. 

După cum spuneam, Ini,colectivele unde muncesc, 
cel do! slnt Înconjurați de tot respectul cuvenit unor 
oameni de bază, slnt dați drept exemplu tinerilor. Do 
îndată Insă ce părăsesc porțile uzinelor șl. mal ales, 
de cum trec pragul Imobilului undo locuiesc, ambii len 
pădă, ca pe niște veșminte „de lucru", atitudinile și 
comportările civilizate do la muncă, lulndu-ae pa ne
pusă masă la ceartă șl. uneori, chiar la păruială — si 

Miilor Pornind de la acest i,!o d!n Ee miri ce : din fapluljCfcpnul Lșl garează; 
.'■W*uztael de^-utllnj-chimic . - Al™. nevasta beluilalt vrea să

folosească — reproducem textual dln.scrlsoare — „dis
pozitivul de bătut covoare0, din faptul că altul — Iar 
reproducem textual — „toarnă apă fiartă fn flori, pro
voacă defecțiuni la Instalația electrică, scutură praful 
la geamul undo păstrăm mlncarea" etc., etc.

Nu vrem să ocupăm spațiul — șl'atenția dv. — cu 
lungul pomelnic de conflicte mol mult sau mai puțin... 
contondente, care s-au Ivit de-a lungul anilor Intre cele 
două familii vecine. E de-ajuns să spunem numai că 
Între el uu fost plnă In prezent nu mal puțin de opt 
procese, că s-a ajuns cu o cerere de.„ recurs in supra
veghere plnfl la Procuratura Generală (care, in chip, fi
resc. n-a admSs-o), că au fost solicitate șl mobilizate 
pentru soluționarea acestor conflicte oraanele locale 
de partid și de stat. De asemenea, nu avem Intenția să 
dăm dreptate vreuneia dintre părțile aflate in conflict 
(deși scrisoarea po care am primlt-o la redacție spre 
acest obiectiv tindea !). în privința aceasta considerăm 
că justiția și-a făcut șl Ișl va tace sl In viitor, cu spi
rit de dreptate, datoria.

Pe noi ne preocupă Insă altceva : cum se Împacă 
acest Interminabil lanț de „vendelte". de șicane sl do 
răzbunări reciproce, parcă deselnse din moravurile ul
iul ev. cu prestigiul de muncitori șl oameni InainMl sl 
respectabili, la care cel doi tovarăși din Sibiu se pare 
că țin ? .. -

Flc-ne Iertat dar ar fl cazul să se pună capăt acestei 
'situații. Nu de alta, dar — vorba unul clasic al umo
rului universal — „parc-ar maf fl s! altceva M lumea 
asta de făcut*. Sl zătl că p'l ”■/ |ri

Victor BÎRLĂDEANU

Iată una dintre acele scrisori a căror lectură nu nu
mai că furnizează o autentică șl sinceră plăcere, dar 
și Îndeamnă la fructuoase reflecții cu privire la valoa
rea stimulativă a exemplului înaintat, lu frumusețea 
morală a unei trăsături de comportament de care ne 
ocupăm prea puțin Încă — și anume mindrla muncito
rească. Dur- despre ce e vorba 7

Recent ziarul nostru — In articolul Intitulat „Cine 
nu știe că Rapid a învins cu 7-—0 ? Dar cine sile unde 
lucrează unul dintre cei mal buni strungari din Româ
nia ?" — releva, pe temeiul unui elocvent exemplu de 
la uzina ..Vulcan", importanta educativă a popularizării 
mal intense a .-’Stelelor" de prima mărime de pe fir
mamentul rodnic ol profesiilor. Pornind de la acest 

"tfrllCoir ’temltetuL'—UriAe. J _ X™ -
„Grivlța Roșie" ne acrie, sub semnătura unuia dlnlro 
membrii săj. Petre Nleolau, o «o-lsoare concisă. In care 
ne roagă să amintim marelui public că In'rinduriie 
acestui prestigios colectiv muncitoresc lucrează tlnărul 
Ion Anco, clștlgătorul concursului ..Cel mal bun 
strungar" pe municipiul București, cel care va repre
zenta Capitala in competiția ce șe desfășoară pe tară. 
In piua, slntcm Informați că Ion Anca este un ade
vărat tinfir de nădelde pe toate tărimurile — nu nu
mai pe cel exclusiv profesional — șl că pilda Iul con
stituie un ferment mobilizator cu maro forță de Ira
diere In mijlocul celorlalți tineri din uzină.

Firește, rie facem plăcuta îndatorire de a aduce acest 
fapt de înalte, ndblld semnificații la cunoștința citito
rilor. cu precizarea că întotdeauna coloanele noastre 
vor fl larg deschise pentru’ asemenea vești. Ne că
lăuzim — In această Invitație șl In acest îndemn — de 
ideea că nici un exemplu de dăruire pasionată pentru 
binele obștii nu trebuie sa rămlnă închis intre zidu
rile unul atelier, unei secții sau chiar ale unei între
prinderi. că exemplul Înaintat constituie un bun public 
a cărui valoare devine cu ai 11 mal mare cu cil este mai 
largă aria Iui de inriurlre.

• *rl
Obrazul subțire nu cu procese se ține.»

„Alo, a sosit lapte
le !* —' strigă cineva 
in glumă.

Dar el: sforăia mal 
abitir ca Dieselul sta
ționat alături.

„A sosit lăptarul I"
— repeta mucalitul.

Dar el nu bea lapte
— In orice caz nu In 
dimineața aceasta — 
pentru că. a băut alt
ceva aseară.

— De dl âl băut 7
Se scotocește prin 

buzunare și dă de 
ceva mărunțiș, allt 
cit sfi-1 ajungă de 
tramvai.

— Aveam trei sute™
O bucurie, pe care 

n-o putea serba dedt 
bind in halul ăsta ? Un 
necaz, pe care nu-1 
putea depăși decit 
inecindu-l In alcool 7

în ziua de 14 Iunie, la această ru
brică, li asiguram pe cititorii care 
ne-au scris, Indignați dc faptele rer 
letale in ancheta socială „Vot de 
blam cu— avansare", că. imediat ce 
vom primi răspunsul de la organele 
competente, vom publica măsurile 
tuale împotriva vlnovațllor.

Zilele trecute am prjmlt răspun
sul Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R, — semnat de tovarășul se- 

. .cțetar V. Nogea — din care reținem 
■ ’ .printre altele :

r.„Coli
șl In mod operativ s-a 
luarea măsurilor care se impuneau, 
astfel :

— Păuncscu Florin a fost imediat 
schimbat din funcția de președinte 
ol cooperativei „Contlruclorul* șl 
s-au luat măsuri pentru îmbunătă
țirea organizării și conducerii aces
tei unități ;

— A fast reluată cercetarea pe
nală In urma căreia Păunoscu Fio
rin a fost trimis In judecată pentru 
o parte din învinuirile ce 1 se a- 
duotsiu. urm!nd ca cercetarea să 
continue pentru altele :

vățâtor ?" „Prost, cum 
nu sa poale mai prost!
— a spus ca. Dacă 
învățătorul pleacă ?! 
Dumneata ești învăță
torul lor, șl uite că' 
țl-aî făcut bagajele !“. 
Gheorghe P. angajase 
o căruță care să-l ducă 
plnă Ja gară. Fata l-a 
rugat s-o io șl pa ea, 
măcar să plece o dată, 
să suporte pa din două 
și costul transportului 
șl consecințele dezertă
rii. S-au Întors din
drum. Gheorghe P. 
proonlțlnd eă mâl ră

corii I ne- mină un an In satul
1. In prbs, acela, plnă clnd tlnăra

Iul colegă se va obiș
nui cu sătenii, cu ele
vii, plnă clnd o să-l 
vină ajutoare... După 
două iunl s-au căsăto
rit ș!-au holărll să ră- 
mlnă acolo, pantru tol- 
deouna... Curind la-ou 
sosit in ajutor un 
unchi al Iul Ghcorgho 
P. șl soția» Patru învă
țători la vreo sută 
cincizeci da elevL Și 
lucrurile au mers spre 
bine. în apropierea 
acelui sat nu fost des
coperite zăeămlnte de 
cupru, s-a deschis o 
mină, oamenii nu în
ceput să clștîge șl s-au 
pornit flă-șl refacă sa
tul An de an, absol
venți ol școlii elemen
tare se-ndreptou spre 
licee, școli profesiona
le ele. Tntr-o zi, Gheor
ghe P. o 
soare de ,
cel jșnpteWrațl al .-!di«i.'clipa.;rintl.r( 

fratele săi.ștIoi)S.a>lneepatii
Irul» toștik

un băiat a Izbucnit In 
pllns. învățătorul l-a 
cuprins umerii și l-a 
Îmbrățișat. „O să ră- 
mlncțl aici r, a strigat 
cineva din mulțime. 
Șl-n Joc să-și la rămas 
bun de la învățător, 
oamenii s-au retras In 
tăcere. Gheorghe P. 
șl-a amlnat plecarea cu 
o zl. în ziua următoa
re a venit un Inspec
tor ca să-1 ceară scuze: 
s-a dat o dispoziția 
greșită, se mal Intlm- 
p!ă„. Dar Gheorghe 
P. nu prelinsese scuze, 
c! numai stabilirea a- 
devărulul. Acest ade
văr l-ou stabilit oame
nii din sat, fără comi
sii șl adrese oficiale, 
doar cu o vorbă din 
Inimă.: „Rămineți 1°

SI Gheorghe P. a ră
mas printre oamenii 
de care nu s-ar fi pu
tut despărți.
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Vaguenla

ROMANEȘTI

NOTE DE DRUM DIN CANADA

BARAJUL DINTRE PALMIERI

Niciodată crocodili în propria
pirogr:

Jectivltațll. „Prima noastră

ALARMA LA N.A.T.O.

PISCINA PENTRU

Zairului, simboll- 
20 de milioane de

piese 
pierde 

in

Telespectatorii americani pot 
organiza pe cCTanete televizoa
relor tacuri proprii. Cu ajutorul 
unui dispozitiv special, pe ecran 
®3 poate proiecta, de piMA, un

Trudeau, 
adresat 
de sa- 

Ni colon 
dintelui 
jtri, Ion 

■glie Maurer, expri- 
i-șl satisfacția pen- 
ur.eie raporturi sta
fie Intre țările noas- 
dorința de a Ie dez- 
In continuare in fo- 

■ ambel or ■•popoare^ alu

murlle elicopterului .erau corn.

Clocot do ape și lumini în inima 
junglei„eroare aviatică

englezul Wolfe. Pe soclu, 
o inscripție în latină glă- 
eulește : „Curajul Ie-a dă
ruit aceeași soartă. Isto
ria același renume, poste
ritatea același monument".

Adevăratul simbol al a- 
ceslel inscripții cred cB-1 
reprezintă Insă realitatea 
de astăzi. dnd catateri! da 
limbă engleză sau franceză, 
predominanți printre cai 
reprezentind alta națio
nalități. participă din ca 
In ce mal vizibil, cu drep
turi egale, deci fără Învin
gători și învinși. la efor
turile deloc simple, deloc 
lipsite de greutăți pentru 
înflorirea Canadei. Sigur, 
guvernul federal depune 
mari strădanii pentru re
zolvarea echitabilă a a- 
cestel probleme complexe. 
Pentru că nu este vorba 
doar de o simplă chestiune 
lingvistică, ci de aspecte 
politice care nu o dală ău 
generat asperități.

Vizitatorul QuebeculUl 
este îndemnat de gazde 
să facă un popas la Cita
delă. un complex de 25 de 
clădiri, străjuite de stră
vechi cazemata și lunuri, 
pentru a retrăi atmosfera 

bătălii purtate de

circa 25 tom, In flecare se
cundă, 45 (BO de metri 
cubl se prăvălesc vijelios, 
la o diferența de nivel do 
74 de metri. Tradusă In 
electricitate, această imen
să dezlănțuire de energie 
reprezintă o putere de 30 
milioane kW’, adică un po
tențial exploatabil do pes
te 200 miliarde do iiWh 
anual.

Construcția barajului de 
la In ga a Început in 1037, 
In valea Nkokolo ; acum, 
lucrările Unt aproape ter
minale. In curfnd, apele 
fluviului vor năvăli asupra 
barajului, lung de 00'0 de 
metri, produandu-&e o că
dere artificială de 59 de 
metri. La picioarele bara
jului a fost instalată o 
centrală eub cerul liber — 
„Inga 1" — echipată cu G 
turbine cu o putere utilă 
individuală de 58 CM kW, 
n căror intrare In funcțiune 
va da o producția anuală

jos. la nld două rate 
de metri do pănjlnC.

Un avion lansează 
două bombe de mar
caj. pentru a delimi
ta pozițiile bănuite a 
fi ocupate de forțele 
patriotice. Fumul al- 
blcSoa cate absorbii 
insă Imediat de ae
rul umed. Din aceas
tă clipă Întreaga ac
țiune so desfășoară 
altfel dedt fie pro
iectase. Apare un ă- 
vton „A-I" care lan
sează bombele cu na-

m.FumuI dens ®1 
negru se dispersează 
încetul cu încetul. Pa 
pămlnt zace un sugar 
cu corpul carbonizai. 
Pare a fl o păpușă 
muscată sălbatic da 
dini. O fetiță, de a- 
proximatlv 0 ani. că
reia rochia l-a fost 
prefăcută Inîr-o cli
pă In scrum. Inalm- 
taază încet, dătinîn- 
du-rto parcă ar fi bea
tă. Pe spatele . el pie
lea arsă atirnă in 
flslL.

Din filmul călătoriei prin Republica Zair îmi revin 
adesea In memorie două secvențe înregistrate pe flu
viul ce dă numele acestui tinăr stat african, in puncte 
situate la aproape 3 Ct® de kilometri depărtare unul 
față de celălalt. Două imagini ar putea să însâmne, 
Ia prima vedere, prea puțin pentru o asemenea țară 
de dimensiuni continentale. Dar semnificațiile acestor 
Imagini Juxtapuse ml se par că definesc în mod plas
tic un fnires itinerar al dezvoltării " ' ' '
zi nil însuși sensul muncii celor peste 
locuitori al săi.

de un polițist In civil, iar 
anchetatorii, cu scopul de 
a atrage atenția celor ca
re făceau obiectul cercetărilor 
lor. au organizat recepții șl mal 
ales vizite ale unor oameni do 
afaceri, care de fapt erau tot 
polițiști șl caro soseau in 
mașini luxoase. Falsificatorii 
n-nu Ihtlrelai să cadă in plasa 
ce le-a fost Întinsă, au Intrat „In 
relații" cu falșU -„oameni de a- 
taceri" șl. ■ ■ au fost arestați toți 
treisprezece. In momentul ares
tării, șeful bandei, Alberto Dlaz, 
in virată de 41 de ani, a spus : 
.j'.m operat In 25 de țâri ți nu
mai «ici am tal descoperit. 
Ați realizat o bună ispravă".

în noua clădire a Institutului 
de cultură fizică din Kiev s-a

Ziua a început cu 
hip’.e Înverșunate In
tre unități salgoneze 
șl detașamente ale pa- 
Irioțltor ta Împreju
rimile orașului Trang 
Bana situat > pe șosea
ua nr. I. Este ora 
11,3d. Comandamen
tul salgonez ordonă 
un atac aerian. în d- 
teva minute, apara
tele de luptă „Skyral- 
der" decolează, pentru 
a fl înghițite anroape 
imediat de plafonul 
de «nori, aflat foarte

Francezul Jean Boulol a sta
bilit zilele trecute un nou re
cord mondial de altitudine cu 
un elicopter „Lama". de pro
ducție™ proprie. Zborul efec
tuat a durat 45 tie minute, din 
care 2.3 nu fost necesare pentru 
înălțare. El a atins o altitudine 
de 12 449 m. Pilotul, care a pur
tat o mască de oxigen, a decla
rat că după 12 OM m altitu
dine temperatura exterioară era 
de minus 60 de grade șl că gea-

pltala provincie! Alberta, 
oamenii, cuprinși de febra 
aurului, so înfruntau Intre 
el, sub stindardul dorinței 
do înavuțire alungind, cu 
bătaia puștilor, triburile In
diene.

Anii de atunci, anii cioc
nirilor violente, stat rea
duși ta memorie doar de 
pitorescul și tradiționalul 
festival Klondike, evocator 
al atmosferei eu iz de film 
western. Pentru că astăzi, 
la umbra amintirilor con
servate Intre zidurile bă- 
trtaulul fort Înălțat la 
1705, locuitorii de aid au 
plantai pădurea sondelor,

pere treptat™ Azi, dteva 
sule de .Vaguenla „au cu
tezat" rtrși clădească adă
posturile pa uscat. Am vi
zitat intr-o zl satul Blna- 
kulu. Soarele abia se ri
dica deasupra fluviului. Cu 
picioarele cufundate ptaă 
la genunchi, zed de băieți 
lși controlau micile cap
cana montata sub ellnd.

La Cartierul general N.A.T.O. 
dta Bruxelles a fost decretată 
alarmă de gradul I atunci dnd. 
ta apropierea clădirii, n fost 
descoperit un grup de oameni 
care săpau o groapă ta pămlnt. 
Echipajul unul elicopter al ser
viciului de securitate ol N.A.T.O., 
aflat In patrulare, a cerut inter
venția Imediată o unei echipa 
speciala in scopul da a Imobili
za acosta persoane „suspecte" 
care, după părerea Iul, Intențio
nau să mineze sediul central.

In cadrul unei anchete desfă
șurate cu multă minuțiozitate, 
presupuși! atentatori au putut 
dovedi că nu Intenționează nld 
să mineze sediul, nld să sape 
galerii pentru a intra In posesia 
unor secrete spver păzite. E-! nu 
erau dedt membri al unul grup 
de arheologi care descoperiseră 
o așezare veche de circa 4 0W 
de ani.

Străbatem cu mașina 
sălbatica pădure afri
cană... Printre arbori ina- 
tusalemld, tremurlndu-și 
creștetul, prin oceanul de 
verdeață, do o rară frumu
sețe, o șosea asfaltată co
boară și urcă, omețlnriu-ne 
cu multitudinea curbelor. 
Subit, ta inima pădurii, de
venim martorii uimiți ai 
unei panorame a muncii — 
șantierul hidrocentralei do 
la Inga. Un spectacol ’ al 
măreției și forței umane pe 
o scenă Intre pămlnt și 
ape, unde, la început, ni fi 
tentat să crezi că piciorul 
omului a călcat poate mal 
puțin dedt pe solul lunar. 
AIM, nu departe de Kin
shasa, la 40 de kilometri 
de portul Maiadi, pe coa
ma Învolburată a fluviului

Deviza scrisă In latină 
pe stema Cariaclel,' „A mari 
usque nd mare", concen
trează ta aceste cuvinte 
sugestive impresionanta I- 
magtae vizuala a dimenslu- 
nllor unei țări care, de la 
țărmurile scăldate de aPe- 
le Pacificului ptaa la cele 
da la Atlantic, cuprinde un 
teritoriu de 40 de ori mp! 
mare decit al României, 
dar cu o populație aproxi
mativ egală.

Pentru dtlălorul din Eu
ropa. obișnuit să citească 
ta marmura monumentelor 
antice frflmlniaia viață a 
popoarelor de jw? bătrinul 
continent, obișnuit s& des
copere ta fiecare mare o- 
ra® vestigii ale unei cul
turi mllehore, Canada re- 
preztală mai mult dedt o 
lume nouă ta cârd para
doxal poate, regăsește cu 
plăcuta surprindere nu nu
mai peisajul arhitectonic 
ații de-familiar din tara do 
baștină, dar chiar și limba 
maternă. Faptul «sie expli
cabil, pentru că pe pămln- 
turile imensei Canade au 
venit de-a lungul vremii 
reprezentanți a nu mai 
puțin do (ffl de popoare de 
pa întregul glob înainte 
do toate europeni — unii 
minați de aventură, cei mal 
multi insă de nevoi, șl din 
acest conglomerat s-a for
mal tinâra națiune cana
diană. Oamenii de pe a- 
cesto meleaguri, urmașii 
primilor emigrant, ori cei 
mal de curind venlțl. în 
căutare de lucru, nu suferă 
citași de puțin de comple
xul de a fi cetățeni al unei 
țări fără un trecut aiit de 
bogat, care să-și înceapă 
firul dta vremurile Ittde- 
i gu ta te ale istoriei. Ei au 
conservat și îmbogățit tra
dițiile locurilor de baștină, 
au construit orașe noi. au 
tăiat ta rocă șosele, au 
devenit muncitori și fer
mieri. s-au Identificat po 
deplin cu noua lor patrie, 
muncind eu hărnicie și ta
lent pentru punerea ta va
loare a Imenselor bogății 
naturale, pentru a se bucu
ra suveran de patrimoniul 
national.

Am avut prilejul ca, în 
timpul vizitai făcute ta 
Canada de delegația Ma
rii Adunări Naționale. la 
invitația Camere’ Comune
lor, ®â văd pretutindeni 
roadolo acestor strădanii, 
că Intitaesc oameni de fe
lurite profesii, de felurita 
naționalități ta origine, pa 

i-a reunit nobilul 
prosperității pa- 

dorînța 
stată-

teren de hochei pa gheață, In
clusiv cele două echipe, Jucă
torii pol fl dirijați de spectatori 
prin apăsări pe butoane 0n fo
tografie). La dispoziția amato
rilor de asemenea jocuri dta-. 
tractive s-au confecționat o ee
rie de caseta rcare. cuplate In 
diapozitiv, dau telespecialottHor 
posibilitatea să participe con
cursuri de schi, tenta de masă 
șl chiar la._ o vinătoare de șoa
reci.

FALSIFICATORII; 
FALSIFICAȚI

slmbătă 1 Iulie ?972

dat recent în funcțiune o foarte 
modernă piscină, ele canotaj (in 
fotografie), construita pe baza 
color mal recente experiențe 
făcute In domeniul arhitecturii 
sportive. în piscină, care dis
pune de o dreutație dirijată a 
apel, sto pol defășura antrena
mente ncnlru tot felul dc disci
pline ale canotajului.

■la el dureroase. Socot Insă 
că reprezentativ pentru 
spiritul zilelor noastre, pen
tru gîndurUe șl aspirațiile 
cetățeanului canadian esto 
monumentul Închinat me
moriei lui 
cel dlntii ai 
Quebec, 
ce.’.'i In 
spic de 
Canada.

Oțelul 
citadele 
de muzeu - 
strălucirea si 
fața unei j'

descoperind o bogăție mal 
de preț decît metalul gal
ben. E vorba de „aurul 
negru". La hotarul capita
lei a foii construită o 
mare- rafinărie care trans
formă petrolul extras prin 
cele mal bine do 7 OM) de 
puțuri aflate pe teritoriul 
provinciei. La sonde lu
crează împreună ®1 străne
poții căutătorilor do aur șl 
cei a! indienilor dta tribul 
„picioarelor negre".

La Toronto. Vancouver, 
Saskatoon sau Montreal 
bate inima de oțel a mari
lor fabrici șl uzine. Pe ne
cuprinsele ctmpîl freamă
tă valurile holdelor do 
grîu și ta ceasurile amur
gului 1st caută odihna ci
rezile de vite. Poate că a- 
ceste imagini sini inai pu
țin atractiva pentru turiștii 
venlțl din America eă-și 
risipească plictisul ®l do
larii In extravagantele ta
verne. E drept, ele nu figu
rează nici ta ghidurile tu
ristice. dar caracterizează 
Canada muncitoare.

Așezările omenești rir.l 
rare. Poți străbate sule da 
kilometri ptaă să tatll- 
neștl un oraș. Doar pilcu- 

marile, metropole ale tarii. Sigur, istoria trebuie prî- 
amintesc prin arhitectura vita ca atare, cu realități.

Agenția UJPX. a transmis. ®ub eemnălura trimisului aău ffipeclal 
Christopher Wain, o dramatică relatare despre atacul cu napalm efec
tuat de aviația saigonezâ asupra unor civili din&r-o regiune aflată sub 
controlul Salgonului. Dar trimisul special al agenției americane nu >'.e 
Urni loază la relatarea unei „erori tehnice", ci merge mai adine, plinind’ 
In dtacuțle șl condamnind Întreg „RĂZBOIUL BARBAR ȘI ABSURD" 
dus împotriva poporului vietnamez.

.ța din marginea 
Kisangani știi că 

acolo unde se vinde peș
tele cel mat frumos sini 
pescarii Vaguenla. Tîrzlu, 
dnd noaptea își lasă um
brele tainice pretutindeni, 
oamenii acestui trib so În
dreaptă spre apele fluviu
lui, la malurile căruia 
și-au lăsat bărcUe. în ele 
vor dormi plnă a doua zl, 
căci ®e simt mult mal In 
„apele" lor pe valuri dedt 
pe uscat. Și așa vor ln-ț 
nopta mereu plnă ta vtar 
zarea" Integrală a mârffie 
Obiceiul Ișl are originea 
lnlr-o neîncredere ances
trală ta locuitorii uscatu
lui, de pe vremea cînd, sub 
loviturile unor triburi mal 
puternice dealt el, Vague- 
nia au trebuit să părăseas
că pămlntul ferm și ,^A sa 
logodească" cu apa. Căta- 
torase pe riu In berna cea 
mai adlncă, printre maluri 
nevăzute, orienllndu-se 
după niște semne numai 
de el știute, ocolind oi 
dibăcie stlndle ascunse 
perfid sub apă. Cind se. a- 
prople de insula ta care 
locuiesc, noaptea se umple 
de luminițe, iar din colibele 
suspendate, acoperita cu 
stuf, ies ta tatknpinare fe
meile cu prund! legați ta 
broboade la spate. E dlpa 
Întoarcerii acasă șl In aerul 
umed aleargă cî.'t'.ecu! viol 
al tam-tam-ulul, ca al unor 
Inimi bătind do bucurie.-

UneJo obiceiuri îndelung 
păstrate Încep să se ealom-

oamenii fluviului

plet acoperite de chiciură. Do 
aceea, pentru a se putea orien
ta, a fost nevoit să privească tot 
timpul prin tubul de aerisire.

Recordul precedent, de 10 BM 
m altitudine, fusese stabilit tot 
de Jeari Boulet, pa un aparat 
do tipul „Alouetie".

CEA MAI SCUMPA 
VIOARĂ

a-șl pune In valoare avu
țiile nnționnlo și en&rgla 
pentru făurirea unei I vieți 
tel mal bune. O tristă ex
periență istorică e-a con
densat Intr-o zicală popu- 
JariT zaireză, plină de file : 
„Să nu lași niciodată cro
codilii să-și facă cuib in 
propria-ll pirogă 1“ Des
prins dta cootmtuI nopții 
coloniale la 30 iunie 1S60. 
poporul zalrez ișl consacră 
toate forțele dezvoltării 
Independente a țării, potri
vit propriilor interese, fără 
amestec din afară, pășind 
cu holărire spre orizontu
rile progresului șl" civiliza
ției.

Viorel POPESCU

Zair, ®e înalta silueta Im
punătoare a unul baraj do 
beton. „Biografia" tehnică 
a acestui monument al 
muncii poporului zalrez no 
este înfățișată de președin
tele Societății naționale de 
electridlate, Nzeza Ma- 
kunji, caro Însoțește 
grupul de ziariști străini ta 
aceasta vizită.

Proiecte privind con
struirea unei, hidrocen
trale la Inga au existat 
tacă la sfirșltul secolului 
trecut, zona prezentind ca
racteristici naturale deo
sebit de favorabile exploa
tării hidroenergetice. Stră- 
bâtind un ținut de roci 
dure de șisturi cristaline 
și granituri, apele Zairu
lui clocotesc cu furie, ca 
intr-un gitlej gigantic. Pe

Avionul ajunge 
direct deasunra Jor. 
Lansează patru bom
be cu napalm, sub
stanță incendiara care 
dezvoltă o tempera
tură de peste 2MK) 
grade șl care practic 
nu poate - fl • stinsă. 
După ce fumul se dis
persează, vedem un 
grup de oameni care 
înaintează clMinin- 
du-se. Părăsim pozi
țiile noastre si ne a- 
proplem de grup. Fe
tița goală, do care a- 
mlnteam la început, 
pltage. Cind mă apro
pii de ea so oprește, 
într-o asemenea îm
prejurare nu poți face 
prea multe, dar îmi 
aduc aminte că ta ca-

Relatârlle zguduitoare ale unui martor ocular despre o
! venlțl ținta 

iilor lor avi.i- 
soîdațîl salgo- 
aleargă cu dls-

î care 
sări zărewwă 

— | zburtad la 
me do numai

Nu atlt cazul ta «Ine merită 
atenție, cit ingeniozitatea orocb- 
deulul folosit de poliție, prin j 
care a fost prinsă o bandă ta-/ f 
temațlpnală de falsificatori de 
bancnote. După ce operase ta 
25 de țâri, banda (din rare 
făceau porte 2 argentlnenl, 
3 spanioli șl 0 Italieni) ae 
bistalase In Italia, unde pu
nea in circulație bancnote tal- 
ao — mai ales dolari și cecuri 
perfect Imitate — ca și pașa
poarte.

Ziarul „La libre Belgique" re
latează cum a fost descoperit 
cazul. O echipă de carabinieri, 
caro fusese avertizata de pre
zența la Roma a unul grup de 
Indivizi care „jonglau cu doinri". 
a deschis un birou de import
export ta apropierea apartamen
tului „suspeț.'î'ior*. Portarul 
imobilului a fost înlocuit r?

colegii pariam en lari ca
nadieni a fool deosebit de 
fructuos, puntnd In lumi
nă năzuința . reciprocă do 
întărire a colaborării șl 
cooțtertril romăno-canadle- 
ne, identitatea de păreri a- 
eupra necesitam asigură
rii unul climat de securita
te pe continentul euro
pean, statornicirii între 
state a unor relații înteme
iate po prlndpllle respec
tării independenței și su
veranității naționale, ne
amestecului ta treburile 
Interne, avantajului reci
proc.

O Ilustrare adine grăi
toare a stadiului actual al 
relațiilor de prietenie din
tre Cannda si România | o 
reprezlnta formele ©op
erete alo colaborării si coo
perării, Tractoarele bra
șovene șl autoturismele <lc 
teren ARO stat acolo tot 
mal cunoscute șl aprecia
te. au Ioc «chlmburi co
merciale care, evident, pot 
fl mult mal intense și mal 
diversificate, oamenii de 
cultură, știință si artă ro
mâni au devenit o prezen
tă foarte apreciata, iar ma- 
nlfcstarile cultural-arltati- 
ce romanești tocluzlnd 
turnee, concerta, expoziții 
de cărți și-au aflat o caldă 
găzduire ta multa orașe 
canadiene

Desigur, la mal buna cu
noaștere a țării noastre o 
contribuție de preț si-au 
adus-o si ișl aduc șl cetă
țenii canadieni do origine 
română. Departe de pa
tria mamă, do care se simt 
legali afectiv, el îsl con
sacră eforturile, hărnicia 
șl talentul, așa cum au fă
cut-o și părinții Kw. emi
grați de multa vreme, pro
gresului țârii unde s-au 
stabilit, cucerind Pe me
rit stima șl prețuirea con
cetățenilor.

Socot că eaa mal bună 
Încheiere a acestor Însem
nări despre Canada, care 
astăzi 1st sărbătorește 
ziua națloaală, este relata
rea umil fapt petrecut in
tr-o tteară de mai la poa
lele ghețarului Athabasca. 
Mă aflam In stațiunea Jas
per Ilark Lodge șl gazdele 
au ținut să ofere parla
mentarilor români o gală 
de filme. Alături de peli
cule infâțlțflrxl pitorescul 
peisajului canadian, tra
dițiile și munca poporului, 
a fost prezentat și un film 
de artă consacrat măies
triei unor dansatori, film 
dlsjins cu marele premiu 
la Festivalul de la Cannes. 
Imaginea de o tulburătoa
re frumusețe era însoțită 
de trilurile naiului romă- 

noastre.
Ion MSJRGINEANU

Prețul cel mal ridicat care s-a 
plătit pipă acum pentru o vioa
ră a KBt cel de M 0J0 de lire 
Bierllne, achitat de firma en
gleză jW. £, HIU din Londra, 
pentru un Stradivarius.

Instrumentul, fabricat In ITU. 
fusese cumpărat in anul 18M de 
Anne Blunt, nepoata poetului 
englez Byron. Dupfi aceea, vi
oara a mul trecut pe la diverși 
colecționari, dar niciodată n-a 
aparținut unui muzician profe
sionist.

Oriunde te-al afla in a- 
ceasta țară, talllneșil a- 
cecași atmosferă de activi- ea — arată președl 
taie efervescenta, senil- Mobutu S«sa Seko.1 
meniul larg impărta.șlt că 
a munci, a construi În
seamnă a făuri un viitor 
prosper. Mi se pare, de 
pildă, semnificativ că ta 
Zair cel mal rfcpind't șl 
mal Îndrăgit cintec popu
lar se numește „Salongo" 
(dragoste de muncă). Am 
deslușit frumusețea acostai 
cintec In cele mat variate 
tonali tați — in Shaba, „ce
tatea cuprului", untie vi
goarea muncii se înfrățește 
cu miracolele științei și 
tehnicii, în „imperiul ver
de" al plantațiilor ecuato
riale de palmieri și arbori 
do cauciuc, unde fertilita
tea hărniciei întrece pe 
cea a pămtatalul, sau în 
piața de artizanat a ' Kta- 
ehasel, care oferă măies
tria șl iscusința incrustata 
In fildeș șl abanos.

„Salongo" a devenit o 
deviză națională și cheamă 
pe fiecare cetățean, Indife
rent de profesie sau pozi
ție social ă, să se simtă an
trenat șl răspunzător do 
bunul mens al treburilor 
țării. ZairezU obișnuiesc să 
fipunâ : „Moto na moto 
abongisa" (munca fiecăruljt 
esld , Importantă pentru 
toți), ca o expresie a cerin
ței de canalizare a efortu
rilor tuturor ta folosul co

zile cars ml s-au oferit ta 
timpul vizitai in această 
tară de a fi martor al ma- 
nlfostărilor de stimă și 
prețuire nutrite de poporul 
canatllan pentru poporul 
român. La Edmonton, pre
ședintele parlamentului 
provincial Alberta, dL 
Amerongen. a pronunțat 
discursul de salut la adre
sa delegației parlamenta
re româno în limba noas
tră. ta somn de delicată 
atenție, așa cum s-a in
tim pint <:e altfel si la 
Ottawa, undo dl. Luden 
Lamoureaux, președintele 
Camerei ' Comunelor, s-a 
exprimat tair-o alocuțiu
ne ta graiul lui Eminescu.

în timpul convorbirilor 
avute de delegația M.A.N. 
cu primul ministru, dL 
Pierre Elliot 
domnia sa 
un cordial mesaj 
lut președintelui

care
Ideal al . 
trlei lor comune, 
dezvoltării de sine 
toate a țării, a consolidării 
independenței, i national o, i a; a 
progresului economic șl 
soția 1 ■;

Clndva, la Edmonton, ca-

RECORD DE ALTITUDINE 
CU ELICOPTERUL

■ ■

lor dc consteucțiiie din 
cine știe ce zgnă europei-' 
rta. Aeeasță ' îngemănare 
do stiluri, de trecut și pre
zent, apare mai contras
tanta ca oriunde Ia Que
bec, orașul coi mul bătrin 
al țări!, fondat ta 1&98, 
centrul populației de lim
bă franceză, a doua maro 
comunitate canadiană, a- 
lăturl de cea engleză.

Am văzut aici unul din 
rarele monumente Închi
nate deopotrivă învingă
torului șl învinsului, eroi
lor bătăliei de pe Cîmpia 
lui Abraham. dta 1759 — 
francezul Montcalno șl 
’t

ase, ci ți va de electricitate de 2,4 ml- 
fără scă- lîarde kWh. Primii Mlo- 
ta vorbă wați-oră vor fl produși in 
bâleti. îl septembrie anul acesta. O 
Mossongo, alia centrală — „Inga 2" — 
mbea me- aflata, de asemenea, po

© mGEDIE SUD-VIEWMIEZĂ

JOCURI PE ECRANUL 
TELEVIZORULUI

palm. Dc 
a proprii' 
tori, soîdațil salgo- 
nezl aleargă cu dis
perare pe jșosea. Pozi
țiile lor au devenit o 
capcană mortală. Ză
resc șl cătnășLle albe 
ale locuitorilor unul 
eat care’ ‘ aleargă ta 
urma soldatilor. Prin 
binoclu văd cum iți 
face apariția un a! 
doilea avion „A-1". 
care se aprooie. Sin
gurul lucru pe 
poate ,1 “ ' 
pilotai ■ 
o taălțli
39 metri și cu o vite
ză de 459 km pe oră 
— sint oameni care 
aleargă disperați. El 
crede. probabil. că 
slnt soldați team’d. 
: 1 i

La clțiva kilometri de o- 
rașul Kisangani, pe centu
ra fierbinte a Ecuatorului, 
bc află citeva gate de pes
cari din tribul Vaguenla, 
care, în traducere, Înseam
nă „oamenii fluviului". Cu- 
nasclndu-i Îndeaproape, iți 
dai geanta eă localnicii 1st 
merita cu prisosință renu- 
mele. Solul locuit de ei 
fiind foarte mlăștinos, nu 
permite folosirea lui pen
tru • agricullurti, astfel că 
singura lor sursă de cxm-1 
tență rămine apa.

Bărbații vlneazâ pești 
mari in bulboane. Ale:, el 
înfig foarte aproape unul 
de altul pari uriași, la baza 
cărora fixează vlrșe de 
nulele de dimensiuni enor
me. Apoi, Snatatind ta piro
gile lor iuti pe cursul fiu/ 
viului, pescarii Încep sil 
lovească in tobe ; speriat, 
peștele Încearcă sa &e as
cundă in „pădurea de pari"; 
dar nimerește ta vlrșe. Pes
cuitul In bulboană oferă uri 
spectacol — unic ta felul 
său — al încleștării dintre 
ont șl naturii.

La plaM 
orașului

lunurilor bătrtnel
■ rămase
; — 1SI .

și puterea 
simple seceri șl 

a unul obișnuit snop I
Nu rare au fost prileju-

i | I;"
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Ministrul afacerilor externe al Vineri seara a plecat definitiv de 

brvsădor - extraordinar si ulenlpoten-

presei străine. In cadrai' căreia am- 
basadcirul Kang Iăng Sâp a Informat 
pa partlriponțl despre jwnvorbirile 

din R.P.D. Coreeană șl Coreea de

(Agerprcs)
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Excelenței Sale
ROLAND MICHENER
Guvernatorul general al Canadei

ottawa

Cu ocazia ZHel naționale a Canadei, îmi este plflcut. Excelență, de o 
vă transmite, In numele meu șl al poporului român, felicitări și cele mai 
cordtale urări do sănătate șl fericire pentru dumneavoastră personal, de 
pace și prosperitate pentru poporul canadian.

NICOLAE CEAUȘESCU
PrcșetLlhtelc Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Colonel MICHEL MICOMBERO

Președintele Republicii Burundi

BUJUMBURA

Cu prilejul celei de-a X-a aniversări o Zilei naționale a Republicii 
Burundi, adresez Excelenței Voastre, In numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și nl meu personal, 
cordiale felicitări șl cele mul bune urări do sănătate șl fericire perso
nală. de pace șl progres' poporului hurundez. ,

îmi exprim încrederea că relațiile de colaborare dintre țările noastre 
se vor dezvolta în continuare în interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii șl înțelegerii Internaționale.

Cu înaltă considerație, ■ ,

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
vorbire, care s-a desfășurat tatr-o 
atmosferă cordiala.

In aceeași zi, Eduardo Frei Mon
talvo n fost primit de Comallu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe. 

(Agerpres)

!■ riTsm â ■’ij’4 I t-‘«i î» J'
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri Gheorghe RMulehcu a primit, 
vineri după-amlnză, pe liderul Paril- 
duiui Dcmocrat-Creștln din Chile, 
Eduardo Frol Montalvo.

Cu acest prilej, a avut loc o con-

Vizita delegației Frontului Popular
Patriotic din R. P. Ungară

. J;» 1 i
Delegația Frontului Popular Pa

triotic din R, P. Ungară care, la In
vitația Consiliului Național al Fron
tului Unității SodaJiste, u efectuai o 
vizită in țara noastră, b fost primită 
ieri de tovarășii Mihai Dales, mem
bru supleant sl Comitetului Execu
tiv al C.C. ol P.C.R., secretar al Con
siliului National ai Frontului Unității 
Socialiste, .șl Tamara Dobrln. vicepre
ședinte ni Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

în discuțiile purtate, au fost abor
date uspeclc ale acilvltațll Frontului

Ur.ltr.țli Soclalte'c și Frontului Popu
lar Patriotic, reltefindu-sc căile de 
continuă dezvoltare a relațiilor prie
tenești Intre cele două fronturi.

Ln întrevedere, a fost do fnțfl Do- 
moltos Vefcns. Însărcinat cu afaceri 
ad-lnterim nJ R.P. Ungare la Bucu
rești. ■ ‘ ■ z

Consiliul Național ol Frontului U- 
nllății Socialiste a oferit tin dejun 
In onoarea oaspeților. Seara, delega
ția Frontului Popular Patriotic "a pă
răsit Capitala, .

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România-

eui

părți ta transferul’de tehnologii pen- 
vineri, tru producerea șl utilizarea cataliza-

Cronica zilei
la post Damdtanerenghiîn Bataa.'âm- 
tlar‘ al Republicii ’ Populare Mongole 
Ln.Republica Socialista'Romăntai

* ■
Vineri s-au • Încheiat la București 

lucrările reuniunii' arapului’ do ex-

României, Cornelîu MÂneocu, a trans
mis secretarului de stat pentru afa
cerile externe al Canadei, MlteiteU 
Sharp, o telegramă de Miel tare eu 
ocazia zilei do 1 Iulie, sărbătoarea 
națională a Canadei. ’

> . *
In continuarea vizitei pe care o 

întreprinde In țara noastră, vlrieît, 
Serglje Makledo,. adjunctul directe- __ ----------------
rulul genera! a) Programului Națiu- O.N.U.D.I. — România, de cooperare
nlfor Unita pentru dezvoltare, dlrec- Internațională ln domeniul
tor al Biroului reglotwJ pentru țările lor chimică si petrochimică. ■ 
suropene. din Orientul Apropiat șl “ " ‘
mediteraneene, n f . ' ’
cea Mallța, mlntetruj educației și In- 
vătamintuiul, și a avut convorbiri cu, 
Enacho Slrbu, șef nl Departamentu
lui Îmbunătățirilor funciare din Ml-

terilor, organizat de Centrul comun 
“—r..:_ ra

IntcrMțlonaiă ln domeniul Indusîrll- 
£UV VULIulUvU ț» j. v, n , r>. , < >i. . , .

rientul Apropiat șl Timp de rind zile, numeroși cpe- 
tost primit de. Mir- ctalișt! români si expert! din 14 țări 
— -* "- all dezbătut prob'.emo legato de. dez

voltarea producției și folosirii cata- 
liza’torilo- șl.-a tehnologilor catali
tica „Cu aceasta ocazie, s-nu preci
zat o serie de posIblLItățl de cola
borare a țărilor' avansate- cu’ colo ln 
ctira do dezvoltare, -precum și «m- 

-tribuțln pe care, o poate1 aduce Cen
trul'comun O.N.U.DJ. — Rojnârita, 
prin’ acordurile . do asistentă . tehiîldl 
data țârilor interesote. <. ----------- -------
tai Grupul Industrial .. — 
Ploiești, Institutul de cercetări.' ?!

nl sterul Agriculturii, Industriei Aii- ■
B':
' -tribuțln pe care, o poate1 aduce Cen- 

prin ncoctkiHlecki asistentă >.tehhleâ 
data țărilor Interesate.,

■1 ParliclpantU Ia reuniune au vizi
tai Grupul -industrial' petrochimic 
Ploiești, Institutul de cercetări." ?I 

' ’ ' ' ‘ " intru" Drelu-^
___..... ’ 1 cer-?; 

catâri petrochimice.. El nu1avut nst- 
-__________________________ ixhlmb-”
sâ iTăSăSinta de. noi •’ tehJoSi 
moderne do. reformare șl crararo ca
talitică. do izomerizaro a xllonulul. 
de realizare a oxidului do etllenâ. do
menii fa card Industria chimică ro
mânească a înregistrat o importantă 
dezvoltară.

montare și Apelor.
Oaspetele 0 vizitat, do asemenea.

Institutul polltelintc din București șl
Institutul do cercetări pentru cereala
și plante tehnice — Euntiule.i.

*
Cunoscutul om do știință Hermann

Ober th. originar din România, a (I-
< nul. vinari dupft-tuntazft. o confcrin- , -

ță Jn nula Academiei Republicii So- proiectări tehnologice pentru o 
........”_______ ' • crarea țițeiului și Institutul do 

epunerea sa. întltalatA „Din op- c„~.: ,.„L„..L;...2. ~ ,

ST»
"daliste România.

t
lores do către" asistenta, In’ rinduriîs 
căreia oe aflau acad. Mlron Nlco- 
Jescu. președintele Academiei, prof. 
Mircea Mall ța. ministrul educației 
șl lnvftțAmlntuluL acad. Elle Cara- 
foll. președintele Corn tale! de aatro- 
nautlcă a Ac&dcmtol. cadre didactica 
universitare, un marc număr do cer
cetători. (Acornresl

La, Invitația ■ MLnlslcruiiU Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, - ta pe
rioada 26—30 Iunie a făcut o vizită 
in țara noastră Prvoalav VaMljevld, 
conducătorul Comunității Poștelor. 
Telegrafului și Telefoanelor din 
R.S.F. Iugoslavfa,

Oaspetele a fost primii de minis
trul transporturilor ®i telecomunlca-

Iugoslavia
fiilor. Florian Dănălache, a, avut con
vorbiri la departamentul- de speciali
tate cu privire la posibili tfifile de 
dezvoltare a colaborării șl cooperă
rii Intre-cele două țări ,ln domeniu] 
poștelor și telecomunicațiilor.’ a vizi
tat obiective economic» șl culturala 
din Capitală'șl din linele județe 
țării.

La Ambasada R.P.D. Coreene din 
București, a avut loc vineri la amia
ză o conferință de presă, la care au 
participat redactori al presei cen
trale, agenției române de presă _A- 
,geroroa“, radloteîevlzlunll. reprezen
tanți al Ministerului Afacerilor Ex-

terne, precum șl corespondenți al 
prese! sfrălno. In cadrul’ căreia am
basadorul Kang-Iăng Sâp a Informat 
pe partAdpanțJ despre convorbirile 
dintre organizațiile de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană șl Corcea de 
aud.

intre 12 șl 22 grade, tar .maximele
x între 22 șl. 32 grade, local mal ridicate

>«> M.'' Biitrrn a «« în sudul țării. în București : Vremea
W h ‘’ra* OH S O vn continua «ă sa Încălzească, u'or ta
w ■ ** ■ ■ ■ Începutul intervalului. Cerul va" f! va

riabil: Vint slab, pînă la potrivit

! 22 gra<
..........   , ... ,, ,.....____ 32 grade; _ —---- —™ 

tai..m. Biitrrn ie» *», in sudul țării. în București : Vremea
W ft ‘’ra* Ru S ma va continua «ă.se Încălzească, u'or la
w B »» Începutul intervalului. Cerul va’ îl va-

> . ■■113-1^011:1711^ rinl’h: Vfbt riab. plnă la potrivit

Timpul probabil pentru zilele de 8,4
3 și 4 iuUe ac. In (ară Vremea va 
deveni ușor instabilă, lnceplnd din 
vestul tarii. Cerul va fi variabil, cu 
Innorftri mal accentuate ln veslxil și 
nordul țării, unde se vor semnala ploi 
do scurtă duralfi. Vlnt slab, plnă la 
potrivit. Minimele vor fl cuprinse

în fiecare an. la Începutul lunii 
Iulie, organizațiile cooperatiste din 
întreaga lume sărbătoresc Ziua in
ternațională a cooperației.

Anul 1G72 marchează cea dc-a 77-a 
aniversare a foralăril AUantel Coo
peratiste InternatJonalo (18 august 
18®3). organizație care se dedică pro
movării cooperației ln Întreaga lume, 
reunind cooperatori, fără nld o deo
sebire de roșă, cuioare sau convin
gere. spre atingerea - unor nobile 
țeluri ale umanității. Aîtfizl. iu cea 
de-a 56-a Z! internaționala a coope
rației; col peste 263 milioane de mem
bri cooperatori clin organizațiile afi
liate la A.C.I. Ișl manifestă, din nou. 
adeziunea ta ideile nobile. umane, 
de Intra iutorare Între oameni. Am
ploarea acestei sărbători confirmă 
popularitatea ideilor de bază pentru 
care cooperația, a luat ființă : coope
rarea Intre oameni, sprijin st avan
taj redproc. dezvoltarea relațiilor 
economica ln condiții de pace. 5 

în ..Declnratta . Alianței Coopera
tista Internationale" data cu nrflejul 
celei, dc-a 50-a Zl Internaționale a, 
cooperației se arată că „A.C.L În
deamnă cu perseverentă toii oamenii 
de stat să alungă Ia o intelegere ’ 
pentru interzicerea producerii, \ de
pozitării sl folosirii: tuturor armelor 
chimice și baclerlolodee sl să urmă
rească realizarea unei Ineeiări to
tale a experiențelor nucleare pentru 
ca Imensele cheltuieli Denlru arma
ment să fie afectate scopurilor paș
nice".

Printre organizațiile caro militea
ză Intens pentru ideile," cooperării, .ce . 
află sl organizațiile cooperaifeteMlh 
Republica Socialista România: Uniu
nea,•Națională a Cocon rail veld»- Agri
cole de Producție.' Uniunea Centrală 
a Cooperativelor Meșteșugărești’., sl 
Uniunea Centrală -a Cooperativelor 
de Consum. Formală din .organizații' 
de mwă viguroase, in. permanentă 
asscri’.iune. coopera fia din tara noas
tră. sprlllnltă multilateral de partid 
®l de stat a dobîridlt succese Însem
nate sl contribuie din olfn la înflo
rirea României SodaMste. Din anul 
1082. anul încheierii cooperativizării 
agriculturii, a avut loc o considera
bilă dezvoltare a bazei tehnlco-mata- 
riale a agriculturii, s-au consolidat 
si perfecționat relațiile de m-oduefie 
aoctaltete. cooperativele agricole , de
venind unltflU capabile să exer
cite o influentă sporită tn dezvolta
rea d» ansamblu a satului româ
nesc. Numai în perioada cincinalului 
lBd'J—1070 producția globală a coope
rativelor agricole a crescut cu 28 Ia 
sută, tar averea obștească cu ,M.8 ta 
sută. în anul 1071. producția Biobalft 
In cooperativele agricole a fost mal 
mare cu 52 fa sulă In comparație cu 
media anilor 1061—IM3. Veniturile
generate ale țărănimii coooeratlrts 
nu crtwcuL fată do cincinalul prece
dent. cu 15.4 la suta urmează ,®ă 
crească In actualul dncinnl cu 22—76 

■ ta fliită fată de perioada 10S5—1070.
-. ■. Cooperația db consum din, țomâ-^(„.X» (famimm 
■tm T'.niai^unăa dintre cele- mal. miternJcftj»OTO ;ret>ic?ă<S:1o<?PflțH'lrc.,or °® . 5A°T-

organlzațll reprezentate In A.C.I.-. 
numără In prezent peste 7 milioane 
de membri si are un rol deosebit In 
aprovizionarea cu mărfuri a peste 68 
la sută din populația tării. în pre
zent. cooperația de consum dlemme 
de peste 36 nill unitătl de desfacere 
cu amănuntul' șl de alimentație pu
blică, de poate 23 mii unltătl do pro
ducție șl prestatoare de 'cervlcH, cu 
154 profile de activitate, de numeroa
se centre de achiziționare a produse
lor agroalimentarc.’ Volumul desfa
cerii de mărfuri prin, reicaita coope
rației-dc consum a fost Ln anul 1071 
mal marș de 62M milioane de lei de- 
cli ln 1!.'<J5. Caracteristic pentru dez
voltarea comerțului la ea te este dina
mitai accelerată a desfacerii tainuri- 
lor de folosință Îndelungată sl a al
tar mărfuri. Bunăoară; ln anul tre
cut, fata' de 1965. e-au vlndub prin 
rețeaua cooperației de consum cu 
71,6 la mită mai multe confecții.f cu 
56.4 ia suta mai'multe aparațrț de ra
dio. cu 184.3 ta sută rhai multe fH.gi-i 
dere. cu 103.6 la ’ suta mal multa 
mobilă etc.,

An de un. obțin realizări de coa
mă șl cooperativele meșteșugărești. 
Astfel, s-a dezvoltat producția bu
nurilor de consum șl de artizanat, 
r-a extins executarea unor produse 
in ; cooperare ’ ea industria.’ a cres
cut volumul activității de deservire 
n populației cu lucrări și acțylcil 
dintre ode mal felurite. în prezent, 
prin unitățile cooperației meșteșu
gărești se realizează o producție de 
peste 10.4 miliarde lei.

Cele ..trei organizații cooperatiste 
din țara noastră, membre ale A.C.I., 
aduc un sport însemnat: la sporirea 
exportului 'de■ bunuri,de larg consum, 
de obiecte do artizanat și de produsa 
ogroallmentarel tot mai mult apre
ciata pe meridianele globului.

Organizațiile cooperatiste din Ro
mânia se preocupă permanent de 
dezvoltarea relațiilor dn colaborare 
cu organizații similare din "alte tari, 
prin Intensificarea schimbului reci
proc "de experiență, de documentare 
tehnică, de publicații, precum și . o 
altor form» de cdon"rarc. La b”n 
acertor reîațfj. se află principiile 
'consecvente nîe onfitld! externe a 
partidului șl stătutei nostru : inde
pendența. «uveT9n*tatc° națională, 
denlfna egali ta te ‘în drepturi, ne
amestecul In treburile Interne șl a- 
vantalul reciproc.

D» Ziua Interna’tonata a coora- 
rnțlet, cooperatorii din tara noastră 
transmit cooperatorilor din întreaga 
ivmo salutul lor călduros. Ei !«| re
afirmă dorința de a lărgi relațiile 
economice șl dn prietenie cu orga- 
nlz’tllio cooperatiste dta tarile so 
claUs'c șl cu tonte celelalte organi
zații. d«< a contribui tot mal mult 
la Întărirea mișcării cooperatiste 
Intcrnafionnie.

I. SMEDESCU, 
jrarafar nenerol 
ol Uniunii Centrale

Convorbiri intre delegații 
ale P.C.U.S. si P.C. din India

< ’■ 'i ’ v- ' 1 ■ = - -S '- "■;
MOSCOVA 36 (Agerprea). — fa 

urma convorbirilor care au avut 
loc între o delegație a P.C.U.S., 
condusă de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. și o de
legație a P.C. din Ir.dja, con (Iuta de 
Shrlpat Amili Dange, ■ președintele 
Consiliului Național' al partidului, 
a fost dată’ publicității o declarație 
comună, anunță agenția T.AS.S.

DedarnUa relevă hotarirea celor
Întări relnțllla 
cuni’ șl satisfac-

Național' al partidului, 
publicității o declarație

două partide do a 
lor de prietenia, prt

. fia pentru dezvoltarea cu succes a 
relațiilor sovleto-indlene. Declarația 
condamnă agresiunea americană din 
Indochina șl' cere, Încetarea inter
venției, retragerea " tuturor forțelor 
S:U;A. și ale-oltaților lor din Viet
nam, Chmbodgla și I.so.i. respecta
rea , strictă ‘ a; dreptului popoarelor 
din aceste țări’ de n-fi rezolva sin
gure problemele Ioc.

Plenara C.C. al P.C. Francez
PARIS 3'0 (Agerpros). — La Paris 

au luat «Arșii vineri lucrările ple
narei C.C. al P.C. Francez. Plenara 
a examinat programul consun de mi- 
vemămlnt' elaborat de delegațiile 
P.Q Francez șl Partidului Socialist 
Francez șl l-a aorobal ln unanimi
tate- In rezoluția odoolală ln această 
chestiune ce, arată că programul co
mun constitute baza politică a uni
tății dltwel. muncitoare, a alianței 
forțelor democratice din Franța.

Plenara a hotărî t eă convoace cel 
de-al 20-lea Congres el partidului 
pentru 13—17 decembrie 1072. ln 
suburbia pariziană Saini-Ouen."-

.«•j.r.’Wliirn

VIENA 30 ____ ____________ .
tru, P. Ștancoscu, transmite : Ziarul 
„Volksstlmmc" din 30 iunie Infor
mează că la Vlena a avut loc o Ple
nară a’ C.C. al P.C. dLn Austria, ln 
cadrul căreia o fost dezbătut pianul 
de activitate pentru perioada urmă
toare în raportul prezentat de Franz 
Muhri, președintele P.C.A., se men
ționează că partidul Ișl va intensifica 
lupta In favoarea unor măsuri 
eficace Împotriva creșterii costului 
vieții,

O atenție deosebită — menționează 
ziarul — va fi acordată alegerilor 
pentru desemnarea consilierilor de 
Întreprindere șl, acolo unde vor avea 
loc. alegerilor pentru consiliile comu
nale și regionale. în cadrul plenarei 
au mal fryta discutate uneia aspecte 

,.... alo Bltuațieh internaționale.

Poziții realiste la congresul
Internaționalei socialiste

La încheierea Conferinței 

internaționale a nrneii
LISTA

DE ClȘTIGURI
Ia depunerile pe librete 
de economii cu dșliguri
TRAGEREA LA SORTI 

PE TttfălESTRlîL H 1972

Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștlgflfoare

Ktl
338 >23%

25%

'W.
23%

Calcularea sl Înscrierea dștlgurilor 
In librete so face dc eălre KBnlela 
OE.C. .

LISTA DE ClȘTIGURI
fa depunerile pe obligațiunile C.E.G. 

eu rișllguri
TRAGEREA LA SORTI 
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«SPORTUL STUDENȚESC" - 
club de fotbal

, Ministerul Educației al Invătămln- 
tillul. ON.E.F.S. șl U.A.S.R. sl-au 
dat avizul favorabil pentru constitui
rea clubului do fotbal „Sportul s:u- 
dențetsc“ — București. După F.C. Ar
geș. „Sportul «tudentesc* va fi al 
doilea club de fotbal-cu echlnă acll- 
vind ln divizia A, "in viitorul ■ cam- 
pional

ITlntre alto măguri nreeonlzata In 
scopul bunel funcționări a clubului, 
notam afectarea ne llnsfi ..Sportul 
studențesc0 a liceului cu profil do 
fotbal 'din București si a secției de 
fotbal de la Școala sportivă nr. 2, în 
«dopul de a constitui — împreună 
cu central de funlori existent — pe
piniera noului club.

TENIS — Turneul de la 
Wimbledon

>
PENTATLON MODERN 

Campionatele 
internaționale ale României

Temu 
naila 
seriei

TOTALi

Vatos rea 
etotlflurllof

par- 
tlaia totaia

I0«O l£QG»CO
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(B «0
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S(M «MM»
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CLțtlgurile revin Întregi, obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea tiștlgu- 
ților este cuprinsă șl valoarea nomi
nală a obligațiunilor cisllgăloare.

Plata câștigurilor se face prin fi
lialele C'.E.C.

tn turul doi al probei de dublu 
Năstase — Bungert (R.F.G.) au uli- 
mlnat cu 1—0, 0—3, 0—G, 6—3 pere
chea Olmedo — Tarmer (S.UiA.).

In turul -l .-il probei do simplu din 
cadrul turneului Internațional de te
nis de la Wimbledon, Stan Smith 
(S^U.A.) l-n învins cu 8—B, 4—8, 6—2, 
G—4 pe australlanul Rctcber, callfl- 
clndu-se pentru aferturUo- do finnlfi 
ale probei.. Alte rezultate : Nodes 
(Cehoslovacia) — Mc Manus (S.U.A.) 
6—2, 6—4, 6—4 ; Parun (Noua Zcc- 
lahdâ) — H-bec (Cehoslovacia) 8—9, 
0—4, 0—4 (ahaixlon) ; ..Metruveil
(U.R.S.S.) -Z Kromer (R.S.A.) S—3, ,
6—1, 6—3 ; Jauffret (Franța) — Van 
DlUen (S.U.A.) 8—6, 6—1, 6—4 ; Tom 
Gorman (S.U.A.) — FLUol (Chile)
6-4, 7—5, 2—6 4—6, 8—8.

■ Vineri, ln seta sporturilor II de ln 
Floreasea" s-nu desfășurat întrecerile 
de , scrimă din. cadrul campionatelor 
internaționale de pentatlon modem 
ale României. Victoria a revenit re
prezentantului țării noastre D. Splr- 
lea cu (64 puncte, urmat do V. Bra
tanov (Bulgaria) — 654 puncte șl de 
cehoslovacul JÎrt Aclam — 031 pun
cte. în clasamentul general Indivi
dual., după disputarea a două probe, 
conduce cehoslovacul Adam — 2 031 
puncte. Ei este urmat do B. Brata
nov (Bulgaria), — 1 099 puncte șl M. 
Cosmetcu — 1 S62 puncte. Pe echipe 
conduce Cehoslovacia — 5 884 puncte, 
urmată de selecționatele . Bulgariei 
— 5 823 puncte șl României — 5 380 
pițncte. Astăzi dimineață la poligo
nul Tunari are toc proba de tir, far 
dupS-amtază se dlspiîtă întrecerea 
do natafie., ■

• ';u. Pktlif.
FOTBAL

Săptămlna aceasta, ta .Vlcna. n-n 
desfășurat cel de-al 12-lea congres 
al Internaționalei socialista;nu parti
cipat reprezentanți n circa 30 d-e 
partide aoriallste șl Soclal-democrh- 
tlce ?! organizații. regionale.1 prin
tre cei, prezent! numârlndu-se șl opt 
șefi de guverne.

Partidele socialiste si soclnl-de- 
mocra'tlce «e situează pe pozițiile 
Ideotoglce șl politice binecunoscu
te. deși chior întretaie există serioa
se deosebiri-Totuși, retine atenția că 
ln , congres au fost exprimate. Intr-im 
șir Important de Probleme ouncta de 
vedere nproolate de cele ale altor 
forte politico progresiste — partide
le comuniste, diferite mișcări demo-

tlrăsc.-

HANDBAL — „Trofeul 
Iugoslavia"

A 12-a ediție a „Trofeului Iugo
slavia" la handbal masculin â-a des
chis Ia Sarajevo cu meciul dintre 
echipele României sl Ungariei. Hand- 
ballștll români au jucat slab In Dri- 
rha repriză clnd nu fost conduri cu 
11—5. EI șl-au revenit In partea, a 
doua a jocului, dar nu aii mal pu
tut recupera Întreaga diferență. nler- 
z!nd plnă la urma cu 18—10. Cele 
mal multe puncte pentru învingători 
le-au Înscria Varga (■>) ei Stiller O).

■ Din echipa românii, singurul jucător 
eficace n fost Grata, autorul a 8 
goluri. Gunesch a Înscris 3 goluri. 
Klcflld șl Voinea — cite două go
luri. In col de-nl doilea med al tur
neului. selecționata Iugoslaviei a În
trecut cu 28—22 (13—10) formația
Bulgariei.

-.„Cupa 
Independenței"

% r-
„Cupa independenței*, micul cam

pionat nwtdtal de fotbal, care fi-e 
desfășoară. In , aceste zile ln Brazi
lia, a continuat.cu trei itartlde din 
cadrul grupelor semifinale.'

Surpriza zilei a furnlzat-o echipa 
U.11.S..S. (prezentă la competiție eu 
Iotul formației Z-aria VoroșUovarad). 
care a întrecut cu scorul de 1—0 
(0—0) reprezentativa UruguayuIuL 
tipicul col sl -partidei a fost Înscris.

'In mlnutul 59. de Ohlscenko. O vic
torie concludentă a obtlnut , echipa 
Portugaliei caro, ta Rio de Janeiro, 
a învins cu 3—1 (2—1) selecționata 
Argentinei. Eusebto si coechipierii 
săi l-au dominat pe araentJnenl’ ta 
toate compartimentele de Joc. La 
Beto Horizonte, selecționatele Iugo
slaviei sl Scoliei au terminat nede- 
cls : 2—2 (0—1). Insă comentatorii 
apreciază că scoțienii ar fi meritat 
victoria, allt hentni locul lor mal 
bun. di sl pentru faptul că. ia sco
rul de 2—1. In favoarea scoțienilor. 
Graham a ratat o loviturii de la 
11 m.

Duminică se dispută meciurile: 
Brnziiia—Iugoslavia : Uruguay—Por
tugalia și U.R.S.S.—Argentina.

L O T O
NUMERELE ~ EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 36 IUNIE 1672

FOND GENERAL DE PREMII : 
1018 016 lei.

EXTRAGEREA I
80 30 2

FOND DE
EXTRAGEREA n Il-a : 83 67 4 

10 77 S6 36
FOND DE

30 IUNIE 1672

5.9 7 22 63 3 8

PREMII : 473 3Î9 lei

PREMH ; 044 Q'O lei

f

ar coca folosirea în scopul dezvol- 
tărila imenzelor'resursa irosite 
pentru înarmări.

S-a ' evidențiat, de asemenea, cd 
sarcinile Importante care stau tn 
fața O.I.N. impun'ty necesitate re
alizarea dephnă a ' univarsallțâțil 
sale, admiterea In organizație a 
R. D. Germane, R.P.D.,Coreene fi 
R. D. Vietnam, state suverane, care 
sini țlnute^n mod artificial fa afa
ra acefîeta.

In Intervențiile in plenara confe
rinței, cit șl In comisiile de lucru ele 
acesteia reprezentanții țării noastre 
la conferință au reflectat eforturile 
întreprinse de România In ani! con
strucției socialiste pe calea indus
trializării și introducerii tehnicii 
noi, rezultatele obținute In dezvol
tarea multilaterală ar economiei, ști
inței, culturii, |i crejlerii nivelului 

de viață al po
porului. adln- 

' circa democra
ției socialiste In 
viața economici, 
procerul de par
ticipare activă, 
organizată ji lot 
mal largă a oa

menilor muncii fa conducerea |i 
administrarea

Dapă trei săptămtni de dezbateri, 
la care sti luat parte peste 1 300 de.- 
legați, rcprezentlnd US țărj membre 
ale Organizației Internaționala a 
Muncii, fa Geneva au luat sfirsit 
lucrările celei de-a 57-a «ciiuni a 
Conferinței Internaționale a muncii.

Dezbaterile generale ale eonferin- 
țel din acest an au fost axate pe 
o temă de stringentă actualitate, a- 
ceea a Implicațiilor sociale ale re
voluției ‘chnlco-îtilnțifica contem
porane și a efecteîor pe cnro aces- 

jta le are asupra mediului de mun
că șl a- mediului înconjurător , în 

.generai. în acest context, numeroși 
delegați au evidențiat contribuita 
O.I.M. fa găsirea căilor și mijloace
lor adecvate pentru .a se asigura că 
progreiul tehnic nu va aduce pre
judicii oamenilor muncii, el ca slu
ji dezvoltării economice și sociale 
a popoarelor. In 
discuții a fost 
abordată o gamă 
largă de proble
me legata de 
consecințele pw- 
greșului tehnic, 
cum ar fi : pu
nerea progresu
lui tehnic ln slujba celor ce mun
cesc, combaterea bolilor profesio
nale, mediul de mufled, 
muncii, poluarea mediului .—— 
rdlor, participarea muncitorilor la~ 
conducerea Întreprinderilor șl a so
cietății țl altele.

Repre-enlunții sindicatelor din- 
tr-o serie de (dri capitaliste au a- țel. 
tras atenția'asupra faptului că pro
gresul tehnic, mecanizarea proce- doplate de conferință 
selor de producție devin, ln condiți- soluția intitulată : 
ile capitalismului, o sursă de in- ------ -

" - ■ imajnlul
legăiti-

— opina cancelarul R.F. a Gomta- 
nlal. Willy Brandl ; „In prezent, ne 
găsim Intr-o fază reală n destinde
rii in Europa, rare îndeuSrtează tot 
mal mult pericolul acut de' război de 
pe 'acest continent" — aprecia Bruno 
Krelsky.

Ideea conferinței goneral-eufope- 
he. Ini listă de tftrlle socialiste, a 
întrunit un consens general, fiind 
Mlutntă tntr~o rezoluție anume. 
Această reuniune, a subliniat An
tonio Carlsllo. oresedlntele sraou- 
lul parlamentar al Partidului sodal- 
democrat Italian, trebuie să .tindă s& 
determine concret raporturi mal bu
ne intre state, o mai mare încredere 
reciprocă ?l garantarea certă a in
tereselor iuiuror, ‘ mențlonlnd. toc- 
oddtfl. că proiectata eonferințfl ..nu 
poate să fie finalizată prin armoni
zarea celor două oacte militare".

Ca șl 1h cesiunile (ulterioare, un 
loc important ln dezbateri l-au ocu
pat raporturile eu partidele comu

niste, Ih acest do- 
. >■'. ’• '■ meniu manifes- 

tlndu-se o diver
sitate de opinii șl 
da controverse, 
fiind insă eviden
te, și aici, diferite 
reconsiderări șl 
doplecări.

Din acest punct do vedere, la con
gres s-a făcut slmtlt ecour Înțelegerii 
realizate ncum elteva zile de P.C. 
Francez cu P.S. Francez asupra unul 
..program comun do guveriiare*. Este 
pozitiv că în- dezbaterile conferinței 

' s-au făcut auzite păreri privind ne
cesitatea apropierii de partidele co
muniste. de alte forte oollllee oro- 
grealate. „Ca mișca re politică Influen
tă — menționa Kalevl Sorsa. secre
tar general nl Partidului sbctal-de- 
mocrat finlandez — soclal-demoera- 
(la trebuie să angajeze dialogul cu 
alte forte politice, ta special-, cele 
din mișcarea muncitorească. Ase
menea discuții ar putea duce fa sc-

• țiunl comune în interesul păcii gl 
progresului”. ,

■ Nu poate fl. desigur, trecut : cu 
vederea faptul că. in cadrul con- 
aresulul. s-au mai făcut auzite voci 
ale anticomunismului, care amintise 
de n-erloade de tristă amintire, că 
au existat încercări de a îndrepta 
atenția organizației Intr-o direcție 
contrară Intereselor vitale ele .oaJ 
meni tor muncii, ale naturilor «octa
le care formează baza politică a par
tidelor soclal-democrale.

In pofltfa sinuozităților manifes
tate. so poate Insă considera că no
ta nouă, dominantă, a celui de-al 
12-lea congres ol Internaționalei so- 
dallste a coasUtult-o afirmarea unor 
poziții realiste. Această caracteris
tică Îndreptățește aprecierea că. In 
pofida dcoaebiriîoi Ideologice lh 
unele privtaie atlt de marcate, in
tre Comuniști jl socialiști, există șl 
se îfti'fte'ite arta domeniilor, ta care 
există poziții similare sau conver* 
«ehte — ceea ce favorizează dez
voltarea tinal colaborări tot mal 
largi atlt pe planul fiecărei tărl. cit 
și pe plan International. In deplină 
concordanță cu interesele vitale ale 
forțelor muncitorești, ale tuturor for
țelor democratice, cauzei destinderii, 
păcii șl progresului ta lume,

P. STANCESCU

Cratl ce.
Congresul n fost Irt mod- ----- ...

puternic luriurlt de o serie de pro
bleme însemnate alo vfatil interna
ționale. 1

Dezbaterile angajata !n aceste pro
bleme au prilejuit In primul rind. 
o manifestare de 
solidaritate- cu 
lupta poporului 
vjetswnez Împo
triva Interven- 
țld! americane.
Chestiunea răz
boi ului din Viet
nam. apreciată de 
raportul secretarului generai al In-' 
te.-natlonntei. austriacul Hans Janl- 
tsehek — drept „o mare tumoare pe 
organismul politicii lnternallonale“. a 
generat o confruntare Intre acel Li
deri socialiști' care consideră drebt 
imperativ al montantului angnîarea 
militantă de partea cauzei dreote h 
popoarelor din Indochina-șl ungrup 
mal rostrlns cure, nronuntlndu-se 
pentru încetarea războiului, evită să 
denunțe public responsabilitatea ad
ministrației S.U.A. $1 este intere
sant de relevat că In categoria ace
lora care au condamnat energic răz
boiul din Vietnam a-au situat un sir 
de participant! co ocuoă.rufictU de 
conducere în state. Premierul Olof 
Palme a precizat, fără echivoc, că 
soc lai-democrații suedezi „nu ău cre
zut niciodată ln teoria după cure 
războiul (purtat de S,U.A.—n.r.) In 
Vietnam este îndreptat frnpoirlva 
unei conspirații care luccarcl să 
submineze securitatea lumii oeei- 
dentale*. In timp ce ministrul fin
landez al InvătSnîtntului. Ulf Sund- 
qvi.st, B declarai categoric că „ar fl 
dezonorat dacă socfal-democratli nu 
ar condamna atest război sl nu ar 
evidenția adevăratele sale cauze". 
Deși, spre nemulțumirea unor dele
gații. rezoluția privind situația din . 
Indochina , nu Include condamnarea 
cuvenită a agresiunii american», ea 
relevă, totuși, că tncetarea bom
bardamentelor. retragerea tortelor 
militare americane sl dreptul popoa
relor din Indochina de a-si hotărî Iii 
mod liber viitorul reprezintă condi
ții esenllnle pentru restabilirea Dă
rii ln această zonă a lumii.

Deși nu au ocupat un Dimct spe- 
cfal pe ordinea de zl n congresului 
chestiunile destinderiI si securității 
europene au fost menționate atlt ln 
euvlntu! de deschidere, rostit de 
Bruno Plttermann, președintele In- 
ternallonede! socialiste', dl sl ln mal 
toate intervențiile- care au urmat. 
..Tendința nrlnclpală o, evoluției po
litice mondiale Si .europene este tre
cerea de la confruntare Ii cooperare

CORESPONDENȚA 
DIN V1ENA

CORESPONDENTA 
DIN GENEVA

Jani-

iu au oeuoat un Dunei spe- 
ordlnea de zl a contrasului

Întreprinderilor, 
constituțlona- 

... .. ’ . . 1 ro
mână a fost coautoare la un țlr de 
rezolujii fl a participat actio Ia în
tocmirea unor rapoarte fi materia
le care au fost prezentate'conferin-

protacțla structurile create li constituții 
Inconju- lisate fa acest scop. Delegația

grijorare, deoarece plaga joi 
ic Întinde toi niai mtili. fn 
rd cu această ie ridică pro 
creării de noi locuri de muncă, ale 

•ccJi/lcdrii muiiifaterale șl reciclă
rii profesionale — probleme cărora, 
In condițiile rerpectlve, nu li te a- 
cordă aienția cuvenită.

Problematica țărilor fa curs .de 
dezvoltare, preocuparea pentru a- 
plicarea cuceririlor știinjel șl teh
nicii in folosul dezvoltării lor. teh- 
tru soluționarea mărilor probleme 
cu care slnt confruntate acestea au 
ocupat o pondere însemnată fa d‘t* 

'cutiile generale. Aceste (dri au trub- 
linlat că progresul tehnic trebuie să 
contribuie nu ta adlnclrea. ci ta re
ducerea decalajului existent Intre 
ele șl țările economlcește dezvol
tate. fn acest context, ele au cepul 
ca O I.M. sS-sl iporeascd eforturile 
In direcția acordării asistentei teh
nice țdrUor in curs de 
de naturd a permite 
transferului sl aplicării 
moderne tn aceste țări.

Numeros! delegafi au_______
cuulniul lor c<5 marile probleme 
care confruntă onier.lreă, tnire care 
»l cele discutate ta conferință, nu 
pot fi soluționate decil Intr-un cli
mat de pace prin excluderea forței 
șl amenihjdrii cu forța in relațiile 
(nfernafionale. O importanta deo
sebită pentru impulsionarea pro
gresului economic și social general

Printre rcrolufifle importante a- 
doptate de conferință te numârd re
zoluția intifafatd : „Contribuția 
O.I.M. .ln protecția șl ameliorarea 
mediului ln raport cu munca", fa 

JrnhîmnM» caTe 0 ^oj! c°O'Utor și reprezentm- 
pTa - . iul sindicatelor din România. Docu-

pientul reflectă preocuparea organi
zației de a contribui prin mijloacele 
sale specifice, fn domeniul zdu de . 
actitdtăte, la Îmbundfd-Jrcc fi pro
tejarea mediului de tnuncfl șl s me
diului înconjurător in general. O 
al 14 rezoluție Importantă care* a 
fost adoptată, intitulată „Programul 
do activități Industriale al O.I.M.", 
jalonează'^ liniile directoare prin 
care organizația urmârefte să plnă 
In tatlmpinarea eforturilor între
prinse de state pe calea industria
lizării. ■

Conferința a adoptat, de asemenea, 
o rezoluție care condamnă Portuga
lia pentru politica sa de opresiune 
colonială, dLscriniinare rasială . șl 
violare a drepturilor sindicale ln 
Angola, Moaamblc și Gulneea-BLs^ 
sau.

In urma dLsțufiUor generale, 
conferința a hotărlt înscrierea, pe 
Ordinea de zl fi elaborarea la cesi
unea sa viitoare, a-unor noi con
venții ș! recomandări inleraaliona- 
le in diferite domenii ale muncii, 
menite să armonizeze aplicarea 
tehnologiei moderne eu apărarea 
intereselor celor ce muncesc.

dezvoltare, 
facilitarea 

tehnologiei

subliniat 1st

,ț

Valeria FLOREAN
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LATINO-AMERICANE
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Purtă to

la

româno-egiptean

asupra R» D. Vietnam

R. D. Vietnam

0 sai
I

tenslfica 
bolului.

au atacat cu proiectile de artUerlo 
mal multe localități rurale de pe 
coasta provinciei Quang Blnh si din. 
tona Vinh Llnh. în urina bombarda
mentelor. au fost .uciși 51 rănlU nu-

*
un grup de 39 de corespon- 
presel străine, acreditat! la

„notarea0 nu poate duce dedt La de
precierea ei. Ziarele occidentale re
marca faptul că noua furtună mone
tară x-a dezlănțuit la numai (șojse 
luni după acordul valutar de la Was-

cronică

au lansat mari cantități de bomba a- 
Btipra teritoriului provincfoi Quang 
Binli. Iar navele de război ale S.U.A.11 ,aii .niII«■'^ăl

cxlcrne pakistanez
celor două țări. La sflrșltul

ordine de Idei, președintele 
spus că acordurile pentru 
înarmărilor, semnate |a 
au drept scop -'ta pună cel 

frînă In calea dezvoltării

tȘB.

truse locuințe, obiective economice șl 
culturale șl a fost grav, avariat bara
jul Nam Dan. din provincia Nghc An.

Moi bombardamente americane

CVADRIPARTITE"
șl

CONFERINȚA DE PRESA

zențl Alexel ’ Kosîghln, Nikolai I’od- 
gornil. nlțl conducători ai iJ.C.ă”u-s “i 
ai guvernului sovietic. ' W I g" ,

naționale, poporul român ureavl ooporu-

pace șl prosperitate.

PENTRU
INDEPENDENTA

ECONOMICĂ A ȚĂRILOR

CIUDAJD DE MEXICO 30 (Agcr- 
pres). — în capitala mexicană a luat 
sfîrșil primul congre-s al organizației 
„Unitatea latlno-americană", dta care 
fac parte reprezentanți ai unor or
ganizații obștești și guvernamentala 
din diverse țâri ele Americil Latine. 
A fostîhlea un Consiliu de conducere 
al organizației,' al cărui președinte 
este Sacru:o Flores (Peru).

Partlclpanțll la Congres au 
adoptat fa unanimitate un me
saj fa care cheamă toate forțele 
democratice, anliimpertallste de 
.Pe continent să-șl unească efor
turile ta lupta pentru Indepen
dența eeonomică deplină a țări
lor lor, Împotriva neocolooiallș- 
mulul. Delegații la Congres au 
exprimai necesitatea lichidării 
exploatării de către monopolu
rile străine a bogățiilor naturale 
ale țărilor lallno-amerlcnnc, 
pentru consolidarea Indepen
dentei economice a acestor state 
și ridicarea nivelului de trai al 
popoarelor lor.

CAIRO

CAIRO 30. — Corespondentul nc«- 
tru. NlcoJac N. Lupu. transmite : La 
Caoro. a fost semnat protocolul pri
vind schimburile de mărfuri dintre 
SblLca SodallslA România șl Ro

ca Arabă Egipt pe perioada 1 
Suite 1S72 — 31 decembrie 1073.

ReflecUnd cumd ascendent al rela- 
țilloe economice româno-egiptetie, 
protocolul - prevede o creștere sub
stanțială a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, precum ri lăr
girea lfirtel ele mărfuri livrate de fie
care parte. Potrivit' noului protocol, 
România va exporta . . mașlhl-unelte, 
71111010 țd IdstalaiH, echipament pc- 
litiler. eehlpșîmenf elecUrlc!1 produse 
ale industriei chimice, petroliere, ale 
laduistrici lemnului. Iar Republica 
Arabă Eafpt va .exporta ta țara noas
tră bumbac, produse textile, țiței, 
cocs metaJurglc, precum șl diferite 
produsa agricole șl manufacturate.

Din partea română, protocolul a 
fftst semnat de Constantin Standu, 
adjunct nl minfctautai ’ comerțului 
exterior, iar dta partea egipteană de 
Mahmoud Shalaby, subsecretar de 
Btat la Mtatalerul Economiei șl Co
merțului Exterior. A fost prezent 
ambasadorul României la Cairo, Ti
tus Stau.

Tratativele au avut loc tatr.-o at
mosferă cordială, de Înțelegere reci
procă și colaborare.

★
Mohamed Merzaban, vicepreședinte 

al ConsUlulut de Miniștri al Rcpubll- 
cil Arabe Egipt, mtalsțru al econo
miei șl comerțului exterior, l-a pri
mit pe ConsUmtta Stnnclu. !A avut 
loc o convorbire cu privire la dezvol
tarea ta continuare a relațiilor eco
nomice dintre cele două țâri.

delegația militară română, condusă

PRAGA 30 — Corespondentul A- 
gerpres. C. Prlsftcani, transmite : 
Secretarul general ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Gustav Husak. a pri
mit. vineri, delegația Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de general de armată 
Ion Ionițâ, ministrul forțelor armate.

Tovarășul Gustav Husak a salutat, 
ta numele CC. al P.C.C., prezența 
In Cehoslovacia a delegației militare 
române șl a aprectat că aceasta va 
reprezenta o Importanta, contribuție 
la întărirea, pe mal departe, a prie
teniei dintre cele două popoare șl 
armate,. El n arătat că relațiile din
tre partidele și popoarele noastre 
se dezvoltă In folosul tumbelor țări.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
din Ceboilovacia a luminat membri
lor delegației placheta InfăfIțind pe 
Element Gottwald — reprezentant 
de frunte nl partidului șl al poporu
lui cehoslovac. ,

La primire au fost de față minis
trul apărării naționale al Cehoslova
ciei, Martin Dzur. membri a! condu
cerii arestai minister, precum si am
basadorul României la Praga, Teo
dor Ilnș. :

*
în aceeași zi membrii delegației 

militare române au fost primiți de 
președintele guvernului cehoslovac. 
Lubomtr Slrougnl. Cu acest prilej, 
generalului do anunță Ion Ioniță l-n 
fost Înmînat Ordinul „Drapelul 
lio/r*. far membrilor delegației — 
ordine șl medalii alo R. S. Ceho
slovace. conferite de președintele 
republicii. Ludvik Svoboda, pentru 
contribuția deosebită la Întărirea 
prieteniei dintre cele două popoare 
șl armate.

în cursul dimineții de vineri, mem
brii delegației militare române. Înso
țiți de general-tacotenenl Jan Lux. 
adjunct al ministrului apărării națio
nale al R. S. Cehoslovace, au vizitat 
o unitate militară din regiunea Ce
hiei de eud.

Cu prilejul vizitei fa Cehoslovacia 
a reprezentanț Hor forțelor ‘ noastre 
armate, la Praaa a avut loc, la a-

I ’
miază, un miting al prieteniei dintre 
forțele armate ale României si Ce
hoslovaciei.

Luind cuvfatuL ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace, ge
neral de armată Martin IJzur. a scos 
In evidentă îndelungatele tradiții de 
luptă ale armatei române care.’ din 
timpurile cele mal îndepărtate, a 
luptat eu trup sl suflet pentru apă
rarea independentei patriei. Vorbito
rul a-a referit aoo! pe larg la trai
nicele relații de prietenie dintre po
porul cehoslovac sl ponorul român, 
dintre armatele celor două târî. A- 
cesle relații, a «oua el. «-au lărgit ,®I 
e-au adlncit in j lupta comună dusă 
de cele două popoare Si armato îm
potriva fascismului german, s-au ci
mentat prin zecile de mii de Jertfe 
date de armata română pentru eli
berarea Cehoslovaciei. Popoarele 
ceh și slovac vor păstra o veșnică 
amintire memoriei lor. a spus el.

După ce a transmis participantllor 
la miting, tuturor ostașilor și ofițeri
lor armate!; cehoslovace salutul ostă
șesc din partea militarilor forțelor 
r.ssite:. 1 general de armată
Ion Ioniță a «pus : Oameni! muncii

fIDH CASTRO
MOSCOVA 3D (Agerpres). — Vi

neri a avut loc o întllntre Intre Leo
nid Brejriev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. Nikolai Podgorhll, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem ai U.R.S.S.. Alexei Kosighln, 
președintele Consiliului de Miniștri ol 
U.R.S.S., șl Fidel Castro, prtm-se- 
crctar ai CC. ol P.C. din Cuba, prl- 
mul-mlntsl.ru nl Guvernului reyohi- 

; ționar ol Republicii. Cuba, șl Carlos 
Rafael Rodriguez. membru al Secre
tariatului C.C. nl P.C din Cuba, mi
nistru in Guvernul revoluționar.

După cum menționează agenția 
T.A.S.S., a fast continuat schimbul de 
păreri In probleme ale adincirll In 
continuare o relațlHor dintre P.C.U.S. 
șl P. C. din Cuba, ole dezvoltării co
laborării «ovtelo-cubanezo. S-a făcut, 
de asemenea, un schimb de păreri în 
probleme actuale ale situație! Inîer- 
naționalo șl alesmlșcftrli comuniste și 
muncitorești InternnțlosMJe.

S7ATELE UNITE AU HOTĂRlT | agențiile 
SĂ REVINĂ’LA TRATATIVELE !DE PRESĂ 

jTRANSMIT
A PREȘEDINTELUI NIXON

americani de

B delegație 
periof ol

.................. .............
B prietenie in 1LP. Ungară. Ivi lache
ii ierea vizitei, delegația a fost primită 
ti de generai-maior Karpatl Fercncz, 
S adjunct a! mir.!.'.!: ' ‘ 

recțlel Superioare 
tei Repubficli Pop

Hf»f»=5î7fl\ nrilnl !’.n ‘ nimi
ermanent pen- ■ 
strategice. | 
îtrebâr: legale g

noastre armate,
din țara noasirâ nu acordat ți acordă 
o mare prețuire spiritului de abne
gație și sacrificiu manifestat de co
muniști, de nenumilrațll patrtoți 
cehoslovaci împotriva cotropiSorilor 
hlllerlști. în această luptă, umăr la 
utnâr cu armata sovietica, tslățuri de 
partizani! cehi șl slovaci, pa terito
riul CehostovocSei n luptat cu vitejie 
șl armata română, care a adus o Im
portantă contribuție ia eliberarea tă
rii prietene. în lupta pentru con- 
eirulrea socialismului in cele două 
țări, prietenia șl colaborarea dintre 
țările șl popoarele noastre s-au Întă
rit continuu.

După ce a apreciat succesele dobin- 
dite de popoarele ceh șl slovac in 
anii de după eliberare, vorbitorul s-a 
referii la munca însuflețită a poporu
lui român pentru transpunerea In 
viață a programului dc edificare a 

■ societății socialiste mullllaieral dez
voltate. .

Simpozionul internațional 
de la

JdOSCOVA 30 — Corespondentul 
Agerpres, L. Dufă, transmite : La 
Moscova a avut loc un simpozion 
organizat de Institutul de marzism- 
leninism de pe Ungă C.C. al P.C.U.S., 
avlnd co temă „Legitățile ji etapele 
construirii șl dezvoltării socialis
mului”, la care au participat oameni 
de știință din .Bulgaria. Cehoslova
cia, R. D. .Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria ți Uniunea 
Sovietică. Din fără noastră, la sim
pozion au. luat parte dr. Gheorgha 
Surpat țl dr. Damian Ilurezeanu, 
șefi de sectoare la Incitatul dc 
sfudil istorice ți social-poHiice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., - care au 
prezentat comunicarea „Etapele fău
ririi ți dezvoltării rocialUmului In 
România. Trâidturilc socielâțsl 30- 
ctaliiic multilateral dezvoltate".

,l' ’ ’ ' ’ ’ ' ’II

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Președintele Statelor Unite. Richard 
Nixon, a ținut joi seara, ta Ga*a 
Albă, o conferință dc presă.

Referindu-se la războiul din Viet
nam, președintele a anunțat că Sta
tele Unite nu botărit Șsă rovină Ia 
masa tratativelor cvadrlpartl'e de In 
Paris asupra Vietnamului, toropind 
de ta 13 Iulie, șl și-a exprimat spe
ranța că reluarea acestor convorbiri 
va fi uliță. El n refuzat Insă sH fi
xeze o dală-UmHA pentru încetarea 
minării șl blocării porturilor, prp- 
cjmi șl a bombardării teritoriului Re
publicii Democrate Vlatnam. afir- 
mlnd că acestea vor continua „plnS 
ia realizarea unul acord". Președin
tele Nixon a afirmat că „răzbelul ar 
putea lua eîlrșlt dacă negocierile ra 
dovedesc, a- ti constructive". Insă nu 
a exclus posibilitatea continuări! ac
tele- de război ale JÎ.U.A. împotriva 
Vietnamului și după 20Ș Ianuarie 1073, 
data încheierii actualului său man
dat prezidențial, invoclnd din nou 
pretextul „protejării trupelor ame
ricane rămase în Vietnam" și al 
„păstrării unor atu-url pentru elibe-

Declarația pupătorului
R. D. Vietnam ia Conferința de la Paris
PARIS 3H (Agerpres). -

rarca prizonierilor 
război".

în alta 
Nixon a

» controlul 
ăîoscova.

I puțin o _ t
unor noi arme”. El a afirmat însă 
că Intenționează sâ ceară Conarcsu- I 
lui ca „S.U.A. să continue 'cheltule- i 
Iile consacrata punerii La punct a ti
purilor de antne care nu intră to 
prevederile acordului mențlonal“. El 
și-a exprimat speranța că o u doua I 
etapă a convorbirilor S.A.L.T. va În
cepe* In octombrie și va duce La I 
semnarea unul tratat permanent pen
tru limitarea armelor i

Rășpunzlitd unor întrebări 
de situația economică internă, pro- ' 
ședințele Nixon a declarat că cate 
nemulțumit de procentul de 3.9 la I 
(sulă’ ta care se menține șomajul In 1 
S.U.A El a spua că Administrația I 
continuă Bă exploreze alte mlltoaec 
pentru reducerea acestui procent, I 
preclzlnd însă că. deocamdată. nu , 
are In vedere nici o măsură concretă 
ta această problemă.

I 
. 1 

de cuvint al delegației 

— |

Pentru trecerea
la pregătirea multilaterală

Toporul burundez sărbătorește astăzi împlinirea a 10 ani de la 
proclamarea Independenței țării sale. în deceniul care a trecut, ta țară 
s-au depus eforturi pentru lichidarea grelei moșteniri coloniale, pen
tru dezvoltarea economici, valorificarea In Interesul propriu a bogă
țiilor naturale, precum șl pentru pregătirea de cadre naționale.

Cu prilejui sărbătorii sale naționale, poporul român urează poporu
lui burundez noi succese pe calea consolidării Independenței, a pro
gresului economic șl social, pace șl prosperitate.

în fotografie : Aspect dta portul Bujumbura, capitala țării.

Cel ca discutau abia zilele trecute' 
despre no! „simptome do criză" alo 
sistemului monetar occidental slnt 
obligați ,t& constate astăzi că „boala 
s-a agravat" șl chiar că nu ®o In- 
lrovăd semne de ameliorare n acestei hlngton. apreciat in cercurile ameri- 
«ftrl cronice. Redeschise miercuri. cane drept „evenimentul care Ire- 

L_l_ jă dureze un secol".
Care stat cauzele șl ce Implicații 

pot avea actualele convulsii mone
tare ?

Aceleași cauze, aceleași efecte — 
am putea spune dacâ avem In vedere 
că situația’ care a condus La răbufni
rea crizei monetare occidentale din 
vâra anului trecut nu numai că se 
menține și azi, dar a devenit chior

’’i ’’.'i te'fiS' îfr .'* . N

awuari ; --ia.VțiilG«. /■ MftUVU.’WIAI.».., ... .Wtauu. UI

după o pauză fortuită de cinci zile, bula să 
piețele de schimb vest -europene în
registrează devalorizarea „de facto" a 
lirei sterline cu pește 0 la sulă și o 
nouă ofensivă speculativă asupra do
larului, care este cotat la cel mal scă
zut nivel do după august 1971. Confe
rințele succesive ale „miliardarilor In 
derută", cura au fost numite reuniu
nile de la Parts șl Luxemburg ale 
’•celor șase» șl 
•celor zece» „n-au 
reușit, deci, sn 
«coală căruța d m 
5onț". („T h e 
Guardian").

Actualul epteod 
ol crizei mone
tare occidentala 
a debutat prin 
hotar! rea luată 
vinerea trecută de 
Marea Brltanie do 
a institui „tem
porar" cursul flo
tăn’. al lirei star- t 
line. Aboadonlnd 
paritatea fixă, 
care riu-1 permitea lirei să 
clleze ■ cu mai mult

as
ia 
hi 
ea 
de

___ . . . do', 2,23 
sută, ta sus sau ta jos, Anglia 
lasă moneda ta vota hazardului, 
fiind cotată la bursă ta funcție 
Jocul liber al cereri! șl ofertei. Pre
mierul britanic. Edward Heath, de
clara Joi că guvernul său a fost con- 
strîns să ta această măsură de puler- 
nloelo presiuni, speculative exercita
te, ta ultima vreme, asupra monedei 
engleze. Intr-adevăr, sensibilizați do 
zvonurile poirlvit cărora lira sterlină 
va fi devalorizată, deținătorii străini 
de life au cerut preschimbarea lor 
Sn alte devize. In intenția de a dî- 
tiga prin recumpărarea de monede 
britanice depreciate. Banca Angliei, 
ca și celelalte bănci centrale vesi- 
europene au Intervenit pe piața va
lutară pentru a susține cursul lirei, 
dar fără sorți dc Izblndâ. Experții’ 
monetari au calculat că această ope
rațiune a costat Anglia șl pe mem
brii Pieței comune, Sn numai două 
săptămlnl. circa 2G8D milioane dc do
lari. Astfel, guvernul britanic a. de
cis „sfi-ș! ta mina" de pe Ură. deși 
era evident că, in această situație,

I

mal explozivă. Monedele tuturor ță
rilor capitalisto slnt erodate con
tinuu de inflație, a cărei cauză prin
cipală, esle emisia, nelnfrinată de 
mijloace monetare pentru acoperirea 
unor capitole bugetare destinate in 
epedal scopurilor militare șl altor 
cheltuieli neproductive. Aceasta este 
valabil ta primul rind pentru S.U.A., 
care aruncă anual miliarde de dolari 
ta butoiul fără fund al războiului din 
Indochina. Mecanismul inflaționist a- 
țrage sporirea neîncetată a prețurilor. 
Slăbește puterea de cumpărare a oa
menilor muncii șl, ta același timp, 
permite creșterea profiturilor mono
polurilor. -Masa capitalurilor specula
tive astfel, umflată determină crizele 
diferitelor valute. De această dată 
l-a căzut victimă lira sterlină, tocmai 
pentru faptul că ta Anglia spirala 
Inflaționistă a prețurilor este mal 
puternică, fapt relevat de Însuși pre
mierul Heath atunci clnd declara : 
„.Mișcările speculative de capitaluri 
nu puteau proveni decll din1 teama 
că Inflația evoluează mal rapid 
Marea Brltanie decll în alto țări".1

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA S

in

Dolegația mUKraâ româ
na și-a încheiat vizita în 
Ungaria. 23 ?l 30 lun!e* ° 

a ,Consiliului Politic Su- 
. . _ al Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, condusă 
de gencral-malor Constantin Anilp, 
secretar adjunct al Consiliului Po
litic Superior, a făcut o vizită de

adjunct al ministrului și șef 1 nl' Di
recție! Superioare Politice a Arma
tei Republicii Populare Ungare. Cti 
acest prilej a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat tntr-o atmosferă 
de prietenie șl cordialitate.

| Ședința grupului mift de 
i lucru roinâno-bulgur Kco* 

laborare șl cooperare eco^/teJcS și 
tehnlco-ștlfațifîcă fa .domeni^r indus
triei ușoare a avut loc la Sofia. S-au 
discutat și stabilit noi acțiuni do spe- 
ciollzare și coojxsraro.

______ _____________________ta Vietnamul de nord. să înceteze 
rul do cuvtat al delegației RJD.. VJet- orice sprijin acordat regimului sal-
nam La conferln’a de la Paris a dat gonez. ®ă renunțe ta politica sa de
publicității, vineri, o declarație 
care, referindu-se ta conferința te
levizată a președintelui S.U.A.. sub
liniază că „Administrația Nlxon o 
fost obligată să accepte ținerea ce
lei de a 150-a ședințe a Conferinței 
de la Paris, ta 13 iulie, dar. pentru 
ca această conferință isă poată pro
gresa. guvernul american trebuie să 
renunțe la politica sa, do agresiune 
și neocolonialism, să abandoneze po
ziția sa Intransigență șl să negocieze 
cu seriozitate".

Purtătorul de cuvtat a cerut ca

„vletnamizare" a războiului sl să răs
pundă pozitiv la planul de pace ta 
șapte puncte al G.R.P.

Ita rindul său. purtătorul de cu
vin! al delegație! Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii VI- 
ctnamulul do sud subliniază. In eo- 
muntcatul publicat In aceeași zi. că 
guvernul american trebuie să revină 
la conferința do ta Paris cu o ati
tudine serioasă. El a reafirmat pozi
ția expusă In planul de pace In șapte 

_____ _ ____ __ puncte al G.R.P.. certnd ca guver- 
Admintstcațla Statelor Unite să nună nul american să răspundă pozitiv a-
capăt bombardamentelor și blocadei cestor propuneri.

Ministral cdacerilor ex
terne al R. D. Germane, Olto 
Winzcr, n sosit vineri la Geneva, 
undo urmează că albă convorbiri cu 
reprezentanți ai unor state șl dife
rite personalități ale O.N.U. Slmbhlă, 
menționează agenția AD.N., Olto 
Winzer va fi primit de secretarul ga- 
neral al O.N.U., Kurt Waldheim.

general-europene 
o Comunicat comun 

pdlono-norvcrjian
OSLO 30 (Agerpres).. — Agenția 

P.A.P. a dat publicității comunicatul 
privind convorbirile pe care Ștefan 
Olșzowski, ministrul de externe âl 
Polonie!, le-a avut In Oslo eu omolo
gul său norvegian, Andreas Cappe- 
Ieh.

Cele două părți acordă o deosebită 
importanță cotahorărll economice, 
industriale șl tehnice bilaterale, fiind 
gala să înceapă convorbiri !h' vederea 
încheieri! unor acorduri corespunză
toare, arată comunicatul.

In cursul discuțiilor, a fost subli
niată, de asemenea, însemnătatea 
realizării unul colaborări bazate pe 
încredere intre stelele europene. Ce! 
doi miniștri nu relevat, Jn context, 
necesitatea respeciăril consecvente 
de către toxic statele, Indiferent de 
orlnduirea lor social-pollileă, a prin
cipiilor suveranlUțll naționale, Inle- 
grliățil lerltortaie șl Inviolabilității 
frontierelor. El au subliniat că atmos
fera politică favorabilă din Europa 
face posibilă trecerea la pregătirea 
multilaterală pentru eonvocarca ta 
scurt timp a conferinței gcneral-cu- 
ropene de securitate șl colaborare.

europene. Intr-un moment clnd 
este deja confruntată de profunde 
divergențe politice. .„Șansele întru
nirii In octombrie. Ia Paris, a confe
rinței la nivel înalt a „celor zece", 
a cărei sarcină esențială trebuia să 
fie punerea ta funcțiune ă uniunii 
economice șl monetare, se esiotn-
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O nouă ipoteză privind cancerul <! | 
Profesorul sud-afrl- lele cil — provoacă o normală. PotrivU pro- H 
in Feltr Sebba, de la dlvlsare anormal de fesorulul Sehbnj rnluln ? H

’ HANOI 3f) (Agerpres). — Timp de 
două zile consccfflvj la 211 și 39 iu
nie. a viața S.U.A. a atacat, numeroase 
cartier^ de locuințe din orașele Nam 
Dtah. Hon Gal si Bal ,Chay. precum 
șl zone populate din prăvtaclile Latig 
Son. l-fa Bac, Quang N.tah, Nam Ha. 
Nlrib Blnh. Nghe Ari. Ha Ttah. 
Quang Blnh și din regiunea Vinh 
Llnh din R. D. Vietnam, ee armă 
Intr-o declarație o MAE. al R.D.V.. 
difuzată de agenția V.NJL Pe de,altă 
parte, avioanele americane ..B-52"

f-i*

Conferinfă

M. A. E. al

Prinful Norodom Sianuh, 
Șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al Cam- 
bodglel, aflat intr-o vizită oficială ta 
Algeria, a fost, vineri, oaspete al ora
șului Oran. în aceeași zi, Norodom 
SLfmuk a vizitat zona industrială 
Arzcw șl combina tal siderurgic de la 
Ei Had Jar. |

Sesiunea Munârii Popu
lare a R. P. lUbtniiaH <le5- 
ch!«; la Tirana. La deschidere au luat 
parte Enver Hodja, primul Becreiar al 
QC. al Partidului Muncii; din Albania, 
Hadjl Lleshl, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, Mclimet Shehu,, 
președintele t Consiliului de { Miniștri, ‘ 
șl alțl conducători albanezi. Pe or-, . 
dinea de zi. a sesiunii stat Înscrisa 
o șarta de proiecte de lege.'

Congresul național japo
nez pentru restabilirea re
lațiilor diplomatice dintre 
R.P. Chineza și Japonia 9 
dat publicității, la 27 Iunie,| un p'ro- • 
test ta legătură cu holărirea guver
nului nipon de a permite Și Intrarea 
In porturile japoneze a două nave 
militari.* aparținlnd Talvanuiul. ■ Do
cumentul menționat critică 'guvernul 
pentru conttauorea politicii sale de 
ostilitate față de R.P. Chineză.

Judecind după reacția favorabilă 
cu care a fost primită de către Con
federația industriilor britanice știrea 
„flolărll" lirei, rezultă că patronatul 
englez este interesat ta această 
operațiune. El vede in devalo
rizarea camuflată a lirei un

mijloc] căra II ajută să •. țlnloas- ... ___ _____ __________
că dlhir-un singur foc două o- pează deci șl mal mull" — remarcă

.ra «rffj-rv* d fl cw HAr»!» ri.A.r> ’

Actuala furtună monetară afectea
ză nu numai țările vesl-europene, cl 
întreaga lume capitalistă. „Nu se 
poate disimula, scrie „La Libre Bel
gique", că noua slăbiciune a lirei a 
lărgii breșa In edificiul șubred al 

sistemului mone- 
—-i-™. tar occidental, 

care de peste 
zece ani este cir- 
plt cu numeroase 
expediente meni
te să-l prelun
gească existența". 
„Recidiva, siste
mului monetar", 

) ’ scrie in acest sens
ziarul „Combat", 
e mal gravă de
vii afecțiunea sa 
anterioară : ea n- 

n rată că procesul 
crizei este de (le- 
care dală mai In

tens, mal necruțător". Dificultățile 
lire!, care constituie principala 
„Urile de apărare" a dolarului, au 
fost, după cum am arătat la început, 
resimțite imediat de moneda ameri-

blccUve : creșterea gradului de ex- agenția Franco Pressc. 
ploatațe a muncitorilor , din propria 
țară și obținerea unui avantaj co- 
rnwciiil față dc vil lorii săi parteneri 
comun! tar L Preș» britanică a- 
trage Insă atenția că accentuarea 
procesului lnriațL<K-,i-st riscă să ln-

(’Vi ' ' '

HANOI 30 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la Hanoi a avut 
Loc o conferință de presă organizată 
dc M.A.E.» ai R.D. Vietnam, Luind 
cuvlnlul, conducătorul departamentu
lui presă șl taformațll al SLA.E., 
Ngo Dlem, a arătat că, ta decursul 

; ultimelor trei luni. Statele Unite au 
'Intensificat agresiunea Împotriva 

R.D. Vietnam, moblllzlnd ta acest 
scop uriașe forțe aeriene și navale, 
printre cafe L 2b!) avioane de vtaâ- 
toarc șl bombardament. 3X1 do e- 
yloarie strategice „B-52r, aproape B0 
de navo militare și (I portavioane, la 
bordul cărora w află peste !0 000 de 
militari americani.

în pofida tateirislficăril ffirt pre
cedent a războiului —- a subliniat 
vorbitorul' — forțele armato și popu
lația R.D. Vietnam au dat o ripostă 
hotărită Inamicului, doborlnd — ta 
ultimele trei Iun! — 350 de avioane 
șl Incendiind M de navo mUltare a-

merlcane. La 27 Iunie, deasupra Ha
noiului a fost doborlt cel de-al 
3 700-lea avion american.

în cadrul conferinței de presă nu 
fost prezentați ziariștilor 14 plloțl a- 
merlcanl capturați in urma raidurilor 
efectuate asupra teritoriului nord- 
vlelnamez. Ei au arătat că stat bine 
tratați, că primesc îngrijirea medi
cală necesară și II ss permite să co
munice in scris cu familiile lor. Pl- 
loțli gl-au exprimat convingerea că 
opinia publică din S.U.A. Iți va ta- 

protestele împotriva răz-

Convorbiri cehoslovaco- 
vest-germenw.T:17jk’lu de 23 
30 iunie, la Praga a avut lop o talii-’ 
nlre intre Jiri Goetz, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe tai R. S. 
Cehoslovace, șl Paul Frank,! secretar 
de stat in Ministerul Ăfâcerlkir Ex
terne al R. F. a Germontei. Reprezen
tanții celor două țări au procedat la 
cea dc-a clncea rundă a convorbirilor 
de sondaj dintre RJ5.C. și R.F.G. Con
vorbirile s-au desfășurat tatr-o at
mosferă sinceră de lucru.

Sesiunea Sovietului Su-

cordeze șl mal mult dlmalul so
cial. din Anglia, marcat In tot 
cursulj acestui an de ample bătă
lii de clasă.

Pe de altă parte, în capitalele ce
lor șase membri al Pieței comune,,_™ ______  _ ___ ___________ f eanâ. JJ?,':;’. 1
nu se 'ascunde regretul față de mă- O serlo de observatori occidental! 
sura britanică AsLfel, ziarul ™Lo .... .... ■-
Monde” rolavă că „cel mal Îngrijo
rător este astăzi ușurința cu care ță
rile vest-europene Încheie între ele 
acorduri și libertatea ea care apoi nu 
le respecta". Pentru a-șl pregăti in
trarea in Plata comună, Marea Bri
tanic acceptase ta luna mai să adop
te cu anUclpațle regulile prevăzute 
ta acordul care limitează La 2.25 la 
șută marja fluctuațllîor intre diferite 
monedei—Acest acord a1 for. apreciat 
la Bruxelles drept „un prim pas-pe 
calea uniunii monetare", ta care a- 
depțli integrării vost-europene văd 
liantul principal a! viitoare! „Europe 
politice și economice". Dar, așa cum

consideră cA noua situație creată pe 
piața valutară Impune, mal mult ca 
oricind, găsirea unei soluții care ®ă 
oprească criza monetarii. Este da la 
sine înțeles că datele problemei nu 
pot tl limitata la deMehțele de func
ționare a mecanismelor economieo- 
finsnclaro Inleroetădeninle — ceea 
ce de fapt echivalează cu o escamo
tare a adevăratelor rădăcini ale râu
lui Faptele .eonfirmâ .neîncetat că 
sursele reale ale crizei alni legale 
de însăși esența pollilcll tnlHiarisie. 
de uriașele cheltuieli pentru înar
mare, de Intervenții armate, de men
ținerea de baze șl (rupe pe teritorii 
străine șl că nu pot exista rezolvări 

a procedat anul trecut R.F. a Ger- durabile-in afara stăvilirii nuni «sl- 
monlel, Anglia abandonează parita- tel de curs.
tea fixă, dind așttei o nouă lovitură 
pe plan monetar comunității vest- Gh. CERCEIESCU

Vineri
dențl nl . ,, .__ _________ _ —
Hanoi. însoțiți de Phan My. adjunct 
al ministrului conservării apelor al 
R-D. Vietnam, au.vizitat zona ora
șului Phu Ly, unde bombardamen
tele efectuate de aviația americană 
au avariat grav un dig și o ecluză.

„EXISTĂ NUMEROASE PUNCTE COMUNE"

LA CONVORBIRILE DE LA SIMLA
— declară ministrul de

DELHI 30 (Agerpres). — Președin
tele Pakistanului. Zulflkar AU Bhutto, 
șl primul ministru al Indiei, Indica 
Gandhi, au avut vineri o nouă rundă 
de convorbiri, ta localitatea Intfemă 
Sltnta, anunță agențilte Associated 
Press și France Presse.

IntUnlrea ta nivel înalt de vineri a 
fost precedată de o reuniune La care 
au participat membri, ai delegațiilor

HMIHJBMRMII_ acestei
reuniuni, ministrul pakistanez 01 afa
cerilor externe. IfUkhar AU, a decla
rai. referindu-se ta evoluția convoc- rj 
blrilor dintre cele două părți, că „e- 
xlslă numeroase puncta comune". Un 
purtător de cuvtat indian a anunțat 
că delegațiile se vor tatllnl din nou 
slrribălă.

lesterol clnd un’meca- 
nism de regularizare, 
tare comandă acest 
proces, a încetat să

pdrți ale reazâ distrugerii unei i 
- gene de care depinde <

producerea acestei en- i 
. rime — sub acțiunea i 
unor cauze chimice, de (

j

I

can Fellr Sebba, de la dictaarc anormal de fesorulul Sebba, celula 
Universitatea Wltwa- ____ '
tersrand din Johannas- pierde legătura ta cu 
burg, a anunțai ' ’ ’ ' •
miercuri că el crede că 
ar fi reușit să depis
teze cauza fundamen
tală a cancerului, pu- 
aind in lumlnâ rolul 
colesterolului In proce
sul da formare a tu
morilor canceroase. 
Profesorul Sebba. ipe- 
cialbl In fislco-chimie. 
susține că formarea u- ._ ___ _____
nci cantifăfi prea mari produce de două sau 
de colesterol — pre- ’
cent in toate celu-

rapidă a celulei, care începe td producă co
pierele legătura ta cu • •
celulele Înconjurătoa
re. Aceasta ar explică 
cele două caracteristici l___ ___
mai importante ale:ce- funcționeze, ca urmare 
falei canceroase : eres- a absentei unei emi
terea ia nccontrolati me. La riadul Iul, a- 
și împrdșficrea ei In cest fenomen se dato- 
celelalte părfl r'- 
corpulul. ■

Aceartd Ipotecă este 
coroborată cu faptul 
câ celula canceroasd 
produce de două sau 
trei ori mal mult co- radiații, virotice sau de 
lesterol decll celula olt ordin.

Popular d R. P. Mongole 
a hiat sfîrșit, la Ulen Bator.] La pro
punerea C.C. al P.P.R.M., prezentată 
de J. Țedenbal, prtm-secretar ai C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri, deputatul S. Luvsan a 
fost ales prtm-vicepreședintc al Pre
zidiului Marelui Hural Popular.

împăratul Etiopiei, Halle
Selasslc, care a întreprins 6 vizită 
oficială de clnd zile in Iugoslavia, a 
părăsit vineri Pola, pierind spre pa
trie. La aeroport, oaspetele a fost 
salutat do președintele Iugoslaviei, 
Ibilp Broz Tito, și dc alie pe-soaim 
oficiale iugoslave.

Congresul Federației Sin
dicatelor Libere Cormane 
(FS.L.G.) a luat sfirșlt la Berlin. în 

‘ funcția de președinte al F.S.L.G. a 
fost reales Herbart Warake. membrii 
al Biroului PoUlic al C.C. al P.S.U.G.:

Intîlnire Rdnel Caldera-
Jesus Faria. 10 ra<irul TOnsullfl- 
rilor pe care la-a inițiat, lnceplrtd 
de eăplârhîna trecută, cu liderii prin
cipalelor partide de opoziție, pre
ședintele venezuelean, Rafael Caldera, 
a avut convorbiri cu o delegație a 

; P.C: 'dm J Venezuela,’condusă do Je
sus FarLa, gecretar general. Au f«4 
abordate o BOric de probleme in
terne in lumina campaniei electorale 

0 premergătoare alegerilor generale 
anunțata pentru anul 1973.

| „Intercosmos-7".în n■Its s- 
n a fost lansat satelital artificial al 
g Pămlntulul' ,Jntereosnios-7", destinat 

continuării cercetărilor asupra radia
țiilor ultraviolete șl Roentgen ale Soa
relui și influenței acestora asupra 
structurii straturilor superioare ale 
atmosferei terestre. La bordul sate
litului esle Instalat aparalaj ștllnțl- 

... ' ............. l do specialiști 
D. Germană șl

I
n mulul esle Instalat ap 
M fie proiectat și fabricat 
g din Cehoslovacia, R. D

Uniunea Sovietică.
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