
PROLETARI TOATE

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Experiența Uzinei de

Duminică 2 iulie 1972 6 PAGINI

EXTRUDAREA LA

Pentru

CITIȚI ÎN PAGINA A II-A

ANGAJAMENTULUI
Un articol despre folosirea rezervelor interne

la Uzina de utilaj petrolier din Tirgoviște

aimer

(Agerprcs)

zootehnicii din Albești (Continuare in pag. a Ul-a)

arestul
Ince-

Inlerviu consemnat d
Ștefan ZIDAJUȚA

— Avefi de acum o 
experiență. Apreciațl 
că procedeul are o lar
gă aplicabilitate in in
dustria noatlrâ ?

In timpul discuției rodnice cu

O delegație do partid și guverna
mentala, condusa do tovarășul Paul 
Niculescu-Mtzll, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C- al P.C-1L, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a plecat 
slmbâte dimineața la Alger, pentru a 
participa la festivitățile prilejuite do 
cea de-a X-a aniversare a indepen
denței naționale a Republicii Alge
riene Democratico și Populare..

Din delegație fnc parte tovărășii 
Gheorghe Paloș, membru al C.C. al 
P.C.R., prlm-sccrotor al Comitetului

— Așadar, exiști 
condifii pentru extin
derea procedeului res
pecți» iu industria 
noastră. Reținem cd 
majoritatea clemente
lor sin! rezolvate sau 
rezolvabile : tehnolo
gia, materia primă, u- 
tllajele f.a. Do., cei dt 
Ia uzina din .S': nai a. cu 
ce puiet! contribui la 
generalizarea proce
deului ?

mecanică fină din Sinaia recomandă

- ■ - - ....................................................................................................................

Intr-un lan al C.A.P. Chirnogeni. Ca și in alio locuri ale vizitei, secretarul general al partidului dâ indicații pre. 
țiooso cu privire la mai buna organizare a activității agricole

județean Gorj al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, șl Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Pe aeroportul O topeai, delegația a 
Gheorghe 

Comitetului 
Permanent 

'into al 
,_™>e E«>- 

Istnilul aface-

locveht, în fabricația de 
autocamioane : anallzlnd u- 
nele piese, rezultă că ex
trudarea ®e poate anllcn la 
220 de repere, obtlnlndu-eo 
o economie de aoroximrsllv 
000 (MO urea:» șl peste ®J0 
tone mptal.

— Precizați avanta- 
jele economice ale a- 
cestul modern proce
deu tehnologic.

fost salutată de tovărășii 
Rădulescu, membru al 
Executiv, al Prezidiului 
al C.C. al l’.C.Il., vlcepreședin 
Consiliului de Miniștri. Nicolai 
bascii, adjunct al mini1 
rllor externe, de alte persoane oil. 
claie. >

la Exploatarea 
carboaiferă

reducere a consumului de 
me Lal do S0 la sută.. Șl noi 
lucrăm piese. mici, de fi
nețe. V& Imaginați. însă, ce 
mari economii oe uot reali
za in uzine caro folosesc a- 
nual. in producție, zcd de 
mii de tone do metal.

Aj doilea avântai : redu
cerea consumului de m»no- 
perf. AUt debitarea prin 
forfecare, cW si extrudarea 
propriu-zlBă ac execută cu 
utilaje avlml productivitate 
mare. Reducerea suprafețe
lor productive șl a investi
țiilor de utilaje este un al 
treilea avantaj important:. 
Prin creșterea productivi
tății determinată da pro
cedeu, cit si do specificul 
noilor utilaje, producția pe 
metru pătrat de suprafață 
productivă crește de 2—3 
ori. Valoarea Investiției In 
utilaje, pentru aceeași pro
ducție. este mal mică la ex
trudare chiar ®1 atunci clnd 
se compară cu strungurile 
automate multtax. In sfirslt 
un alt avantaj și nu cel din 
urmă : crește ealltalea pie
selor datorită faptului că 
prin extrudare se măresc 
proprietățile mecanice, iar 
calitatea suprafeței sl Pre
cizia alnt superioare piese
lor prelucrate prin as- 
chlere.

Sîmbătă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru 
pe ogoarele dobrogene, întîlnindu-se cu harnicii lucrători ai acestora, aflăți în 
plină activitate de recoltare, a cerealelor, de întreținere a celorlalte culturi.

în această vizită, secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C. C. al P. C. R., și Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.

Cu i 
de mei 
produc pompe de lnjecfle pei 
rele Diesel fabricate In (ara - 
leneral al partidului nostru,

— Extrudarea la rece 
poate sl trebuie aă aibă un 
rol prioritar. In, industria 
do XauSQgynio.v>țli , <Jc < J îa$t 
toare. do autoturisme. Ihe- 
lectrotehnlcfi. in Industria 
de rulmenți, mașini agri
cole. mașlnl-unelte etc. sini 
foarte'multe repere caro se 
execută, in prezent, prin 
așchlerc. prin forjare' si as-, 
chlere. cu consum foarte 
mare de metal și manoperă. 
Ca exemplu se poate lua 
cazul fabricării. bullllor. 
unde cantitatea de metal 
pierdut prin aschicre este 
de 00—73 la sută ; prin ex
trudare la rece, pierderea 
este numai de 2—9 la șută. 
Un alt exemplu si mal e-

ta Albă — care, n fiind vestea că se
cretarul general al partidului se a- 
flă pa ogoarele lor, au lăsat pen
tru'puțin timp munca cîmpulul, a- 
nlmați de dorința de a-1 adresa 
cuvinte de salut, de a-și spune di
rect și deschis glndurlle, preocupă
rile in cadrul dialogului atlt de viu 
și do rodnic pe care tovarășul

început, 
vă solicităm o scurtă 
expunere pricind pro
cedeul ca atare și efi
cienta tebnied 'a aces
tuia, comparativ cu 
pro-cedecle clasice.

Un număr de 38 de mineri 
din brigada lui Grigore Mare, 
de la Exploatarea carboniferă 
Horășil, iucrind cu o combină 
minieră do tipul P. K.-3. au reu
șit in lunii Iunie să sape 
metri șl să amieze circular una 
din galeriile exploatării. Com
parativ cu realizările medii 
alo unității, colectivele brigăzii 
au Înregistrat o viteză da lucra 
dublă și un randament pe post 
cu 40 la sută mal mare. inde- 
pUnlndu-șl astfel angajamen
tul asumat la începutul Iubii 
iunie. Realizările Înregistrate 
rint socotite nivelurl-record in 
tehnica mineritului din țara 
noastră. Ele se înscriu pe linia 
acțiunilor Inițiale In bazinul 
carbonifer Motru sub generi
cul „Nici o mașină, nici un 
utilaj sub randamentul plani
ficat, nici un minut nalucrat!“.‘

Importante realizări au înscris 
in bilanțul, activității pe luna 
iunie și minerii din brigăzile 
conduse de comuniștii Ion Mar- 
colea, Ilie Avram și Marin 
Diaconii. ^Colectivul Exploatării 
carbonifere Horflstl a extras. în 
această lună, peste plan 4 SM 
tone lignit, deoâslndu-so -astfel 
cu 1 5®) tona angajamentul asu
mai in in timp!narea Conferinței 
Naționale a partidului.

(Agorpres)

Ceaușescu 11 poartă permanent cu 
făuritorii de’ bunuri materiale și 
spirituale. Dînd glas dragostei lor 
față de partid, stimei ce o poartă 
conducătorului iubit al partidului 
șl statalul nostru, miile de oameni 
alătură in ovațiile lor, ca un sim
bol al unității de nezdruncinat din
tre partid și oamenii muncii din

țara noastră, cuvintele ‘„Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușeșcu-P.CJi.". 
Nu lipsesc tradiționala pline și 
sare, florile culese pe cămp.

— Pentru o acțiune dt 
mai eficientă, consider ne
cesar ca experiența acu
mulată la Uzina de mecani
că fină din Sinaia să fie 
cunoscută de constructorul- 
saf. tehnologul-șcf si mc- 
taluraid-.?et din oricare 
maro uzină. După cunoaș
terea procedeului sl a po
sibilităților de aplicare, eă 
se facă un studiu tehnjeo- 
cconomtc asupra reperelor 
propuse a fl realizate prin 
extrudare, studiu Ia a cărui 
definitivare putem să parti
cipăm și noi. Mai mult, 
putem oferi sl docuraentalla 
necesară pentru construirea 
unor dispozitive cerute de 
procedeu. Pe baza acestor 
Btudll tehnlco-econamico e- 
fectuale de uzine, sintem 
convinși că ®o va impune 
Ideea creării de. ateliere 
pentru ■extrudare-la rece, 
cel puțin in fiecare centra
lă induslrlală. ceea ce ar ne
cesita o investiție minimă 
șl ar determina, după cum 
am arătat, o eficientă eco
nomică Indiscutabilă. După 
părerea mea. nld un efort 
nu trebuie fA fie precupe
țit pentru ca această me
todă tehnologică modernă 
.-■a capete dți mal repede 
un dmo larg de aplicare In 
industria noastră.

prilejul unei vizite de lucru la Uzina 
iccanlcă lină din Sinaia — unde se 

intru motoa-
— secretarul 

general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat specialiști
lor, Întregului colectiv, Îndemnul mobili
zator de a-șl Însuși complet șl a extinde 
procedeul tehnologic de extrudare la rece 
— metodă modernă, cu multiple avantafe 
economice, care se aplica la unele repe
re. Depășind faza de experiment, colecti
vul uzinei este azi In drept să raporteze t 
procedeul tehnologic de extrudare este 
Însușit și bine stăplnit. Otelurile speciale 
iolosite nu mai sînt importate, ci au lost 
asimilate în [ară. Este, deci, bine să se 
treacă hotărll Ia extinderea acestei me
tode tehnologice in industria fărll. Aces
tui scop servește șl Interviul nostru cu 
ing. ALEXANDRU TEODORESCU, meta- 
lurg-șei la uzina din Sinaia.

întregii industrii constructoare de mașini

— Primul avan la j : re
ducerea consumului de me
tal. Procedeul de extruda
re garantează cel mal mic 
consum de metal .dintre toa
te procedeele do nrelucra- 

. re..Aceasta jeg exnllcă prin 
‘’făptui că' ă'Ht debitarea din 

bară, dt sl exliudâreă mi 
sa fac cu pierderi de me
tal. Iar adaosurile do pre
lucrare filnt minime. (La 
corpul pulvcrlzaior. unul 
din componentele ’ ’piese! de 
Injecție, s-a redus consu
mul pe piesă de la 140 g'r 
la ȘO gr. iar In plutite in
jector — de la 74 gr la 45 
gr). Numai In anul 1072 e- 
conomla realizată prin a- 
ccastă metodă va fi do 
7-1 lone de oțel. A- 
ceaSta reprezintă; fată de 
prelucrarea prin asehlere. o

țelurile necesare 
procedeu tehnologic.
pirul cu anul 1973 „Industria 
sirmei" poate livra cantități 
industriale pentru extruda
re. Calitatea acestor oteluri 
este cel puțin egală cu aceea 
a oțelurilor importate, Iar 
prețul lor de cost este cu 
mult mal mie.

— Procedeul de extruda
re la rece (metodă de pre
lucrare prin deformare plas
tică a materialelor) concu
rează cu eucces prelucrarea 
clasică prin așchlere. chiar 
șl pe mașini automate 
mulltex, care sînt o ex
presie a celei mal moderne 
tehnologii- In tehnologia 
construcțiilor de mașini din 
țările cu tehnică avansată, 
acest procedau se folosește 
pe scară largă |n fabricația 

țrtie'oare. mașini agricole.’ 
pentru'buJII. rulmenți ș.a. 
Este «emnlflcallv că. In ti
nde dintre ncesto teri, pro
ducția de piese extrudate 
din oțel depășește un mi
lion de tone pe an.

In țara noastră, procedeul 
se folosește deocamdată in 
această uzină. Metoda — 
atlt concepția, dt si exeot-. 
ția sculelor și tehnologia — 
este Însușită complet. Mai 
mult, oțelurile folosite nu 
mal «!nt importate. Prinlr-o 
conlucrare siringă cu not. 
uzina „Industria sirn-.d" dîn 
Cimpla Turzll a asimilat o-

înconjural pretutindeni cu căl
dură și dragoste de țărani coopera
tori, mecanizatori, specialiști, care, 
în aceste zile din preajma Confe
rinței Naționale a partidului, Iși În
deplinesc cu cinste angajamentele, 
asumate tn In trecerea ce a cuprins 
întreaga țară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a Interesat îndeaproa- 

. pe de modul cum unitățile agricole 
din județ Iși realizează sarcinile In 
actuala campanie agricolă, despre 
acțiunile Întreprinse pentru Înde
plinirea exempfojă - i&:. hotfirlrtlor 
Congresului al X-lea șl ale Confe
rinței Naționale cu privire la ridi
carea eficienței economice agri
cultura socialistă, dînd șl cu acest 
prilej Indicații șl orientări deosebit 
de prețioase privind perfecționarea 
continuă a activității In agricultură,' 
sector important ol economiei noas
tre naționale.

tn drum spre unitățile agricole 
de la Poarta Albă, Cobadln, Chir- 
atogcnl șl Albești, elicopterul, la 
borțlul căruia se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membrii condu
cerii de partid ce-1 însoțesc, survo
lează ogoarele întinse' ale Județu
lui. Privirilor H se oferii o imagine 
grăitoare a belșugului, a hărniciei 
oamenilor de pe aceste meleaguri, 
întinderi nesflrșite de griu, culcat 
în-valuri de paletele secerâtoarelor 
și combinelor, tarlale de fioarea- 
soarelu! și porumb ce nu pot fl cu
prinse cu ochiul decit de la înălți
mea la care se zboară, miriști răs
colite de brăzdarele plugurilor, pre
gătind noile culturL întreagă cim- 
ple este cuprinsă intr-o rețea de 
ajteducte șl canale ale sistemului de 
Irigații, mărturie — alături de alî- 
-tea altele — a progreselor realiza
te In dezvoltarea bazei tehnice fa 
agriculturii noastre socialiste.
, Se aterizează in plin clmp, în la- 
nurlie întreprinderii agricole - de

* '"stat de la Poarta Albă. Aid, Ih In- 
tlmplnarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți oaspeți, au 
venit lucrători al întreprinderii și 
țărani cooperatori din satele Înve
cinate — Castelu, Cuza Vodă, Poor-

erhățiorială

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu eăldură manifestărilor 
entuziaste, slringe mllnile a nenu- 
mărațl lucrători al ogoarelor.

Gazdele invită apoi' jxs oaspeți 
să cunoască roadele muncii lor. Di
rectorul întreprinderii agricole, 
Gheorghe Btleca, prezintă stadiul 
lucrărilor agricole din acest sezon. 
Se subliniază In primul rînd că 
recoltarea — principala acțiune ce 
concentrează În aceste zile toate 
forțele — se desfășoară aici, la 
Poarta Albă, ca de altfel și 
In celelalte unități din Județ, In 
flux continuu și pe un larg front : 
imediat după combine Intră In 
acțiune mașinile de balotat paiele, 
in agregat cu remorci basculante, 
care eliberează cimpul, apoi se răs- 
plndesc îngrășăminte, se ară șl, 
concomitent, se lasămlnțează cul
tura a doua. PInă acum, la între
prinderea agricolă' de stat Poar
ta Aibă s-a recoltat întreaga su
prafață de orz, producția medie 
Ia hectar fiind de 3 700 ■ kg, • pre
cum și circa 43 la sulă din tarla
lele de griu. în 4—5 zile urmează 
să se termine integral și; recolta
rea griului, îndep!lnindu-se astfel 
angajamentul luat în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului de 
a se încheia înainte de termen a- 
ceastă lucrare. Gazdele arată că In 
griu s-au obținut pînă acum 3 800 
kg In medie la hectar, Insă ’ sini 
Spate dovezile că, la sflcșitul recol
tatului, producția medie se vn ri
dica la circa 4 000. kg In'lanurile 
neirigate ; in cele Irigate •— subli
niază conducerea întreprinderii — 
vom obține 4 500—M 800 kg griu la 
hectar.

Se Intră. în lanuri. Alături de 
lucrătorii Întreprinderii se află 
numeroși studenți de la Facultatea 
de drept din București care, anl-

o înțelegere realizata, la Beirut, între Liban și orga* 
nizațiile de rezistențâ palestinene

® Președintele Tunisiei și-a încheiat vizita în 
Franța

® 0 „Carte alba" asupra diplomației japoneze
® Cronica internaționala
® în pagina a V-a, rubrica de corespondențe, note, 

comentarii

’ • ■ ■■■ ■
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TIMPUL

LA GRUPUL INDUSTRIAL
DE PETROCHIMIE

DIN PITEȘTI

Ghcorghc BAJLTA 
corespondentul „Scinieii

exlstcn|a In 
rezerve mari 
cconomieliă-

Vlorel SALAGJEAN 
Iile ȘTEFAN

mare 
tară

t .__ , _ __
ț tal‘,1 In Întrecere. A considerat a.

l î'n atelierul de
J* x3 A »=3 XX «TXrtt"

i

i

numele său — 
Spre deosebire

Foto : Constantin Bursuc

angajamenta- 
Jtn rol Impor-

fabricii.

mandatul de a ne duce cuvln- 
In marele forum al partidului.

SCINTEIA — duminică 2 iulie 1972

Prof. dr.
Alexandru T. BALABAN 
membru corespondent 
ol Academiei
Republicii Socialiste România

bună pr
in Lnsta- 

mane- 
$1 m ur-

Nenlțescu". Chimia 
oxldarca h'.drocarbu-

mârește In continuare, prin 
ara hzv efectuate Ia Inter
vale scurte. înlăturarea nea
junsurilor constatate. în a- 
cest scop, se predă de la 
un schimb la altul ce anu
me trebuie urmărit. Im
portant este faptul că sfera 
de Influență a aeaslul 
cleu activ 
cui 
Sit 
nu

fuseseră presupuse
punct de vedere chimic, „școala pro
fesorului Ncnlțescu" dovedește că, 
cub Influența catalizatorilor, acesta 
hidrocarburi pot fl Izomerizate, acl
inic, dchidrogenote sau fragmentate. 
Cracarea ca tal “Ic fl. dezvoltată vertlal- 
nos In.tmli celui de-al doilea război 
mondial, are ca bază teoretică toc
mai cercetările de laborator ale șco- 
111 românești. Abia după război insă 
au înflorit cercetările profesorului 
Ncnlțescu. La nivelul cercetării fun-

cercelărl de chimie 
l-a Întemeiat șl I-a 

cercetările celui 
scria Geo Bogza 
notă, a fost „mult 

mal mult dertt un savant®.

Se Împlinesc astăzi TO de ani do 
la nașterea unuia dintre ce! mai 
străluciți reprezentanți ni chimiei 
românești — ai chimiei organice, in 
speță — stins subit acum doi ani. In 
plină activitate. în domeniul științei, 
ca și al culturii sau artei, există 
multe nume românești bine cunos
cute In țară, ca șl In lumea întreagă. 
Uneia dintre acestea au pătruns 
chiar dincolo de cercul specialiștilor. 
Ir. publicul larg. Numele lui Costln 
D Ncnlțescu exemplifică un astfel 
de caz, pe terenul științei. Prin tra
tatul său de chimic organică — tra
dus In mul multe limbi șl folosit In 
Invățămlnt — el a devenit cunoscut 
nu numai chlmlștllor din toată lu
mea. dar șl unor cercuri mal largi 
ale publicului.

ca t.. 1— — ——

crează In faza produsului 
finit, ci ®i ceilalți opera
tori sesizează șl Intervin, 
sprijină activitatea cercu
lui. De aici, bunele rezul
tate calitative pa care le 
obținem. Nu mal avem re- 
clamâțll de la beneficiari, 
mal mult, produsul livrat

petrochimie Pi- 
dintli cerc de en- 
organtzat la Insia- 
acrilonliril. Co- 
Gh. Dobrin. șef 

ne-a vorbit 
de

tervențta urgentă pentru În
lăturarea lor, membrii 
cercului au învățat să facă 
singuri analizele de labo
rator. îndată ce se constată 
că ceva nu este In 
dine. se acționează 
lațle, făcindii-se 
vrnle ce aa Impun

cred că s-ar dștlga sule de 
mii, poale chiar milioane do 
lei, dacă s-ar lichida sau 
col puțin daca s-ar dimi
nua rebuturile provocate de 
turnătorie®.

Din păcate, presupune
rea strungarului Fllip re 
adeverește. Numai In 5 luni 
din seesl an, volumul total 
al rebuturilor și remanie
rilor înregistrate In uzlnl a 
ajuns la 4 milioane lei. 
Evident, este o risipă exa
gerată care- tiu mai p>.i!e 

Ai■-toltâ’utatlir-.nld tuht.clîTp" 
<k?>eo:--clueere.r'.■uzinei, do 
către specialiștii de aici. 
Volumul maro ol rcbuinil- 
Ior obligă profesional șl 
moral po speclnllșlll uzinei, 
întregul ei colectiv de a 
acționa ferm. • de a face 
lot ce le stă in putință 
pentru lichidarea nrfnlir- 
zlală a aeeslci „plăgi® a 
producției.

Vorbind despre o altă re
zervă Importantă a redu
cerii cheltuielilor de pro
ducție. deocamdată Ignora
tă in uzină, lăcătușul Du
mitru Soare, din secția ar
mături industriale, ne-a 
spus : „Lipsa unul decalaj 
corespunzător intre prin
cipalele secții de fabricație 
face ca la flecare început 
de lună să se piardă ore Și 
zile bune de lucru; întrucil 
lipsesc piesele și suban- 
sarableie necesare. Așa sa 
ajunge'in «liunțJa ca pro
ducția primei decade să nu 
depășească 15—20 la eutfi 
din planul lunar, iar in de-; 
caria a doua șl. mai ales a

de no! e.-r.e folosit Jn îm
bunătățirea indicilor cali
tativi. ol acri Ioni trilului a- 
dus din Import.

O altă inițiativă care 
contribuie la Îmbunătăți
rea calități! produselor 
constă in introducerea au
tocontrolului la Instalația 
AOC — in partea de am
balare si marcare a sacilor 
cu polietilenă. Fiecare com
ponent al schimbului este

camping care. împreună 
cu cabana, permite ca
zarea a paste 130 de vi
zitatori; Debarcaderul Vă- 
llus (foto 2) a fost dotat 
cu șalupe cu motor si 
bărci pentru plimbări de 
agrement. Iar pentru 
membri! A.C.R.. In zona 
lacului Secu — unde se 
află renumitul restaurant 
..Șura ortacilor" (foto 3) — 
au fost amenajate locuri 
de parcare.

La oflrșltul fiecărei afln- 
tămlnl. oficiul iudetcan 
de turism, in colaborare 
cu comitetele sindicale 
din întreprinderi șl insti
tui!!. biroul de turism 
pentru tineret șl Inspec
toratul școlar Județean, 
organizează numeroase 
excursii In aceste locuri. 
De la începutul anului sl 
plnă In prezent, numărul 
color care au venit aici 
pentru odihnă șl recreeze 
«e ridică la peste 10 OM. 
Lor 11 ®e adaugă alte zeci 
de mil de amatori al dru
mețiilor și excursiilor cu 
bicicletele. '

— Nu, buni, ci 
foarte buni. Mal

, rar om priceput șl 
| harnic ca el. Cele 
i mai pretențioase lu-
1 crăr! din atelierul nostru lui li sini 
l încredințate. Cred că mal,In măsură 
. să vă vorbească despre ac&U lucru 
1; ar fi maistrul Constantin Stanclu. 
\ setul de atelier.

zină, este In măsură să ro
dea adevăratele dimensiuni 
ale resurselor interne de 
reducere n cheltuielilor de 
producție, de sporire a be
neficiilor, resurse aflate, la 
ora actuală. In stare laten
tă. în occția da prelucrări 
mecanice discutăm cu
strungarul Filip Chlțu :
„Doriți să nflaț! o sursă
principală de reducere n 
cheltuielilor de producție 7
Nimic mal simplu. O știm 
șl noi, o glie bine șl de 
mult și conducerea uzinei. 
Este vorba de rebuturi. Ce 
argument sfi vă aduc, In o- 
cest sena, decis faptul că 
din 2—3 piese prelucrate, 
una este rebulală 1 Sini pie
se care vin eu defecte de 
la secția de turnătorie. Nu 
am făcut un calcul, dar

Așezat Intr-una din 
cele mal pitorești zone 
ale țârii. Județul Coras- 
Severln deține un bogat 
patrimoniu turistic. Prin
tre cele mal căutate lo
curi de odihnă si agre
ment do aici ee numă
ră Muntele Semenlc, lacu
rile Vflllug șl Secu. sta
țiunea Crivaln. Cheile 
Nerel, Peștera Comarnic, 
lacurile cu nuferi de la 
Dognesea șl sitele. în a- 
ceste locuri oamenii mun
cit din „Cetatea de foc" 
a Reșlțel. din împreju
rimi și din alte județe vin 
sfi-șl petreacă, Intr-un 
mod plăcut și reconfor
tant. timpul liber.

■ La 8 km de Reșița. In 
apropierea Rlulul Alb. 
pionierii municipiului nu 
deschis o frumoasă tabă
ră'de vară, transformind 
in dormitoare 10 autobuze 
casate (fo!o 1). Pentru 
sport și odihnă, cei mid 
nu ia dispoziție două ba
zine de înot, o pistă de 
carting asfaltată, tere
nuri de boschet volei șl 
fotbal șl un trenulet des
tinat minlexcunsiitor in 
Incinta tabereL

Pentru o servire dt 
mal bună a turiștilor, de 
curind. In stațiunea Cri- 
vala s-a construit un

planului la- producția mar
fă. Care este cota de par
ticipare prin efort propriu 
— concretizată In diminua
rea cheltuielilor materiale 
de producția — ne-a fost 
Imposibil că. aflăm. Sur
prinzător, constatăm insă 
că iu angajamentul urinei 
nu figurează nici un leu c- 
couomli'la capitalul cheltu
ielilor de producție, cu toa
te ci. a-șa cum s-a vizai, 

ca unei aprovjzlo- colectivul ei s-a angajat să 
ritmice, lutaritâa*1 W-« economisească 358 tone de■ . ... .-jwujta». 5i®ri4Liii fj:;:..;.'-

■ “Contabilul^ șef încearcă
din nou o explicație. „A- 
vern o sarcină de plan 
mult prea mobilizatoare 
Erlvlnd reducerea chellule- 

lor de producție in acest 
an — 68 lei la 1 OM lei pro
ducție marfă — și, ca a- 
tare, nu am găsit resurse 
suplimentaro pentru a le 
trece in angajament". Cu 
alta cuvinte, este lesne do 
înțeles că economiile de 
metal, deși fizic se vor rci- 
Ilra, practic, ele vor avea 
bizara destinație de a aco
peri depășirile Ia alte capi
tole de cheltuieli șl nu a- 
ceea de a contribui direct 
la obținerea de beneficii 
suplimentare.

Cum &o explică aceartă 
neroncordanță ■ dintre prin -' 
cipălele capitole economico 
șl financiare cuprinse in 
angajamentul Uzinei de u- 
tllnj petrolier din Tirgovlș- 
te ? O Investigație efectua
tă in secțiile de producție,' 
împreună cu economiști, 
Ingineri și muncitori din u-

iurtle, de pildă, din 
cauză, beneficiile suplimen
taro vor marca o . scădere, 
urmlnd ca In celelalte luni 
®ă revină la nivelul anga
jamentelor stabilite. Preci
zez, Încă o dota, că l-.olărl- 
toaro, pentru realizarea an
gajamentelor noastre este 
înlăturarea tuturor cauze
lor obiective care afectează 
buna desfășurare a produc
ției.

Nu. ne propunem, dao- 
camdaUL, ®ă ne spunem 
punctul de vedere în legă
turii cu această problemă a 
cauzelor obiective. Analiza 
atentă n sursei principale 
de realizare1 a angajamen
tului la beneficii relevă că 
principala pîrghle asupra 
căreia s-a acționat, .In aees". 
sens, o constituie depășirea

Ion ANGI1EL 
secretarul comitetului 
do partid
Beatrice DR1VA 
planificator
Ionel CUCUTA 
tehnician
Dan DAVID 
inginer

obligat fiă-.șl controleze 
sacii î in caro ambalează — 
ca .șl produsul pe care-1 
ambalează. Dacă la Început 
autocontrolul s-a aplicat 
numai la o grupă restrinsă 
din : cadrul personalului 
instalației, in prezent sa 
aplică in întreaga instala
ție al sa preconizează ex
tinderea Iul și In instala
ția do reacție — in special 
la exlrudere șl tabloul de 
comandă. Hezultalul ? In 
ultimele luni nu s-au în
registrat rectamațli privind 
amestecuri de sorturi, pro- 
veniîe dlnir-o marcare ne- 
corospunzâ toare.

La Indicația comitatului 
de partid pe secție, biroul 
organizației do bază a pua 
In dezbaterea comuniștilor 
problema autocontrolului. In 
scopul generalizării sale. 
S7a Întocmit un regulament 
purilnd semnătura Întregu
lui colectiv caro se obligă 
astfel să respecte întocmai 
prevederile incluse in ri. A- 
pol K-a confecționat de ur
gență o marii de control vi
zual? al produsului, caro per
mite' identificarea imediată 
a apariției de corpuri străina 
In produs. Aceasta a dus 
nemijlocit la micșorarea 
considerabilă a loturilor re
fuzate de controlori! de 
calitate, șl chiar la elimi
narea lor totală.

damentalc, din încercările de a pre
para clclobutadlena, s-n conturat do
meniul de cercetare care a dus la 
prepararea unui Izomcr de valență 
al clclodecapentaenal i— denumită 
„hidrocarbura 
he teroci clică, 
rllor, transpozițiile Ionilor organici — 
sini alte domenii unde cercetările 
Inițiale de școala sa continuă șl 
in prezent

Aportul, său a fost prezent șl Ia 
Inițierea de cercetări tehnologice de 
chimie organică, pe bazele cărora 

puternicul Institut de 
chimico (ICECI1IM) de

— Trebuie să știți, ne spune 
maistrul, că atelierul nostru execu
tă toate S.D.V.-urlie necesare tur
nătoriilor de fonta și neferoase. De 
precizia cu care slnt executate de
pinde calitatea pieselor turnate. 
Așa că Înțelegeți de ce apreciez 
eforturile perseverente ale lui 
Boca pentru ridicarea continuă a 
calificării profesionale astfel Incit 
să ti» în măsură a executa lucrări 
de o cit mai fnaită precizie.

— Precizie ?
— Firește. Pentru că plnă si cea 

mal mică abatere do la cotele pre
văzute do STAS înseamnă risipă 
de metal. Or, întregul nostru, co
lectiv este antrenat Intr-o largă ac
țiune pentru economisirea fiecărui 
gram de metal. SI nimeni nilul nu 
SîfrilB mal'.mult 'puilsul acestei ac
țiuni decît Florin Boca.

— La ce vă referiți ?
— Priviți — și maistrul îmi arată 

panoul din hala In care ne aflăm : 
„Reduclnd numai cu 1 la suta con
sumul specific, putern realiza o eco
nomie de 150 tone metal". El a fă
cut calculul, el l-a chemat pa cel-

t ' • ’.ta ‘ Ita’k ț.
să întreprindem vreo acțiune de 
masă. Boca este primul agitaldr 
care o susține. Așa s-au petrecut 
lucrurile atunci dnd organizația 
noastră a hotârit să preia Inițiati
va texllllșillor d!n Buhușl : „Cali
tatea producției — o. problema de 
demnitate șl patriotism", ca șl a- 
lunei ciad am inițial acțiunea de 
reducere a consumului de metal 
Iar cuvlntul Iul. are un puternic 
ecou pentru că oamenii au 
Încredere Ln el. lț urmează 
rezerve.

Az! ne oprim asupra ra
diografiei angajamentelor 
asumate In acest an, In În
trecerea socialistă, de co
lectivul U2JNEI DE UTI
LAJ PETROLIER DIN 
TIRGOVIȘTE. Nu lntîm- 
plâtor om ales aceasta u- 
nltate. Cum oo știe, do aici 
a pornit o valoroasă Ini
țiativă : „S4 lucrăm cel pu
țin o zi pe trimestru din 
materii prime șl materiale 
economisite", care vorbește 
de In sine despre preocu
pările acestui harnic co
lectiv In domeniul reduce
rii cheltuielilor materiale 
de producție. Iată, do nlifel, 
șl replica faptelor : prin re- 
proicctarea reperelor șl 
subaiisamblelor, acțiune în 
plină desfășurare, se eco
nomisesc 220 tone metal ; 
îmbunătățirea tehnologiilor 
de' fabricație aduce uzinei 
o altă economie, de 320 tanc 
metal. Slnt ntasurl care au 
șl Începu; fiă-ș! araie roa
dele. Astfel, in primele 3 
luni din acest an, consumu
rile planificate de metal au 
fost diminuata simțitor, I?e- 
noticlllo Inregislrind o de- 
Îtașlre de peste 1,4 milioane 
al.

Reflectă insă' aceste .'e- 
zultale limita superioară, 
adevăratele poulbilitațl de 
care dispune colectivul rs- 
cestel prestigioase unltațl 
In privința reducerii chel
tuielilor materiale de pro
ducție, a prețului de cwst 
în ansamblu ?

— Angajamentul uzinei 
noastre oslo deosebit do 
mobilizator, ne apunea con
tabilul șef, Iile Avram. Am 
stabilit să realizăm in acest 
an o economie de 550 tone 
melol șl un- plus de bene
ficii de 1„3 milioane lei. Că 
putem obține mai mult, 
esio un luau cert. Valori
ficarea rezervelor extatente 
depinde insă, in principal, 
da o serie de factori din 
afara uzIimjL Mă gîndosc ta 
respectarea cu strictețe a 
planului do colaborare, a- 
aigurarea unei aprovizio
nări • ritmice, InlțaVea-lin- 
funițlUne, la- term^nț ir nn’.t 
lor* aapacltațl de/producțfe/ 
In co privește văforiflcaraa 
resurselor Interne, prin for
țe proprii, consider că în 
uzină ee face tot ce w 
poate.

— Ceea ce spuneți dum
neavoastră este, In bună 
parte, adevărat. înlăturarea 
influenței factorilor din 
afară depinde, In mare mâ- 
uură, de însăși conducerea 
uzinei, a centralei indus
triale. Provoacă nedumerire 
faptul că In uzina dumnea
voastră, deși ta primele 5 
luni ale anului s-au reali
zai 1435 mii lei benetlrfl 
suplimentare, lotuși angaja
mentul anual Ia acest ca
pitol este de numai 14 mi
lioane lei.

— în calculul pe caro 
l-am făcui, noi am avut in 
vedere Influența negativă 
pe care o va avea livrarea 
cu intlrzlere a unor plase 
și subansamble de tta'.ro 
furnizorii noștri asupra fi
nalizării unor produse cu 
mare rentabilitate. în luna

DE LA NAȘTEREA 
PROFESORULUI
C. D. NENIȚESCU

Șt lăcătușul Con
stantin BcJan. pri
mul notxlrj interlo
cutor. arătă spre 
cei mal îndepărtai 
colț al uriașei hale 
de ta noua fabrică 
de vane a Uzinei 
metalurgice din 
Bacău.

— Am auzit că 
esle unu! dintre 
meseriașii buni al

trota, sa se 
tins" șl de 
se recurgă 
meri taro 
sarcinilor de plan.

— Cum explicați aceasta 7
— în primul rind, pentru că cel 

mai multi oameni din atelier au 
Învățat tainele meserie! de La eL 
Unii dintre foști! !u! ucenici, ea, 
de pildă. Anton Dotlan. Mlha! Pă- 
trașau. Petru Laalo, slnt acum 
strungari cu o înaltă calificare. In 
al doilea rind. prin aceea că ei 
însuși coMtituie un exemplu de 
atitudine înaintată față de muncă. 
Iată un caz recent : in secția tur
nătorie s-a defectat o mașină de 
formare. Nu no puteam lipsi de ea. 
In mod normal, aceasta trebuia re
parată de secția mecanic ,sef. In
tru cit eram [a sfirșllul orelor de 
program, Însemna ca lucrarea să 
fie amînată pentru a doua zi Fio
rin Boca a spus că așa ceva „nu 
se poate". După o zi do muncă, a 
rămas in uzină, s-a apucat do lu
cru șl nu a plecat acasă pină nu 
a văzul mașina funcțlonlnd. Este 
un exemplu din multe altele. Nu 
ne-am înșelat clrtd i-am încredin
țat 
lui

corrtrofof
’ ■ *■,"-,*» ț-s " ...

Recent, pclrochlmlștli pl- 
teșteni. șl-au majorat anga
jamentul luat. In intrecerea 
sodalisiă cu încă 10 mtll- 
oano Jel la producția globa
lă și cu 10 milioane lei La 
producția marfă. Printre ac
țiunile menLLe să contribuie 
la realizarea i 
lor asumate, un 
tarti 11 au cercurile de cali
tate, organizate in diferite 
locuri de muncă. (Cercul do 
calitate este o reuniune be
nevolă a unul grup do mun
citori — 3 piriă ta 10 — cu 
profesii asemănătoare, a- 
vind' ca responsabil un 
maistru, ales de către mem
brii cerculuL Scopul activi
tății lor este analizarea o 
pcratlvă a deficiențelor In 
dauna calității și mai ales 
propunerea măsurilor ne
cesare pentru înlăturarea 
lor). Pornindu-se de la con
siderentul câ acrilonltrilul 
•— din care la Sâvine'ili ae 
fabrică metana — deține o 
maro pondere In producția 
globală a Grupului indus
trial de 
teșii, col 
lltale s-a 
lațla de 
munis tul 
de Instalație, 
despre numea cercului 
calitate, format din comu- 
nLșlll Petre Laszlo — mais
tru. Ton» Bratu. VasUe Ml- 
halcea. Gh. Biriă — opera
tori chlmlșll, e! utecLsta 
Elena Vărzaru — laborantă. 
AcrllonUriJu] trebuie să În
trunească 23 camcterlslld 
calitative. Datoria mem
brilor cercului de calitate 
este să vegheze asupra tu
turor ncaslor caracteristici. 
Pentru ca, în cazul unor de
ficiențe, să sa asigure ope
rativitatea constatărilor, in-

Născut In 10®2. C. D. Nenlțescu a 
urmat cursurile 
Liceului Lazăr 
din București, 
după care a ab
solvii cursurile 
poillehnlcilor din 
Zflrich șl Mdn- 
chon, devenind 
taginer chimist 
fln 1023) șl doc
tor (In 1925). Pri
mele cercetări se 
rfferă ia chimia 
heterocld'.că și 
sini legate de o- 
rlglnala sa teză 
de, doctoral: două 
sinteze ale ,in- 
doiuluî, ce poarl 
„sinteze Nenlțescu . _ 
do mulți dintre predecesori! sfii — 
care, d!n cauza condițiilor, Ișl In- 
chelau activitatea de cercetare știin
țifică după ce erau numiți profesori 
In țară — creația științifică a profe
sorului Nenlțescu se dezvoltă abia 
după întoarcerea «a In țară. Impre
sionantă chiar in valoare absolută, 
ea devine do-a dreptul uluitoare, 
dacă o plasăm In contextul relativ 
recent al cercetării chimice din țara 
noastră înainte do anul 10-10. A reușit 
ca, in răstimp de numai zece ani, aă 
facă din Laboratorul de chimie or
ganică de la Institutul politehnic din 
București o adevărată „școală", ale 
cărei rezultate rivalizau — și uneori 
chiar depășeau — pe cele ale unor 
școli Importante, de tradiție In spe
cialitate.

.Descoperirile sate se referă, in pri
mul rind, La o principală bogăție a ță
rii In ce privește chimia organică : 
petrolul. în această direcție, ol 
a continuat munca unor Înaintași, ca 
Petru Pdni, reușind, Împreună cu 
colaboratori! săi, să analizeze hi
drocarburile șl acizi! din petrolul ro
mânesc, descoperind — penlru pri
ma dală în lume — noi constituent!,al 
petrolului, Pe de altă parte, deși 
hidrocarburile saturate din petrol 

a fi inerte din

nu-
ca.ro este cer- 

de calitate — s-a iăr- 
conslderabil. Acum 

numai ce! 5, care lu-

muncească „In- 
flecare dată «fi 
la ore supll- 

per.tru. roollzaraa 
*'* .,’7-?'? Dară

s-ar inlocmi un calcul, sini 
convins că numai pe aceas
tă calei s-or găsi , resurse de 
reducere a cheliulelllor de 

' producție de sule de mii de 
lei-.

Am putea nota multe 
alte' opinii asemănătoare, 
toate avlnd același numi
tor comun : 
uzină a unor 
de creștere a 
(II producției. Fia șl numai 
succint, la aceste rezerve 
conslsLenle, mal adăugăm 
una : lichidarea grabnică a 
cauzelor generatoare de 
amenzi șl penalizări. Cu 
paste 5 milioane lei au fast 
afectate costurile do pro
ducție din acest an, ca ur
mare a amenzilor șl pena
lizărilor plătite pentru 
nercspcctarca obligațiilor 
contractuale șl pentru îm
prumuturi restante.

Nu este vorba, așadar, de 
resursa Interne mid, negli
jabile, do reducere a cos
turilor? de producție, ci de 
unele care se măsoară in 
milioane și milioane <te lei! 
Cine altcineva dedt .colec
tivul acestei uzine poate «fi 
le cunoască și «fi le valori
fice nelntlrziat 7 Fructifi
carea acestor rezerve este, 
in monienlal de față, o ce
rință primordială, pentru 
flecare muncilor, penlru 
conducerea uzinei și a cen
tralei IndustrloJc. Facem a- 
eeste precizări Inlrudt, ața 
c.;in rezulta din lectura 
pianului do măsuri lehnlco- 
organizalorlce menit să fun
damenteze reducerea chel
tuielilor do producție pe 
anul In curs, nu există 
deocamdată o certitudine 
materială deplină a reali
zării integrate a sarcinilor 
mobilizatoare despre caro 
ne vorbea Ia începui conta
bilul șef. Toi In uzină a fost 
elaborat un substanțial plan 
do măsuri tehnteo-praanl- 

1 ziitorlce menit” it *a31gtirW 
I reil’uee rea !E6ii4ifmllritoE
specifice de ti metal ■■■!□> 
anul 1073 cu; peste 2 MO 
tone. Dc.fl există poedbilitâțl 
reale ca o scria de măsuri 
să fie aplicate încă din a- 
cest an. totuși, nici unu] 
din termeMta de finalizare 
a orestora nu este fixat in 
anul 1072.

Nu o dală, harnicul co
lectiv al Uzinei do utilaj 
petrolier din Tirgovlșle a 
dovedit că este capabil să 
se mobilizeze penlru reali
zarea cu succes a sarcini
lor economico de mare Im
portanță trasate do partid. 
C'u siguranță că șl acum a- 
ccst colectiv, In frunte cu 
comuniștii, di nd dovadă do 
o inallâ conștiință soctaltată. 
va analiza temeinic și va 
valorifica prompt șl Lnlens 
rezervele interne de redu
cere șl mai substanțială a 
cheltuielilor de producție, 
■de sporire a eficienței eco- " 
nomlce.

— îl cunoașieU 
pe .strungarul Flo
rin Bora 7 ’

— Cum să nu 7 
Doar lucrez cu eî 
de peste două deep; 
nil. ăla! lntll to 
prelucrări mecani
ce, iar acum ale!, 

; mo- 
de'.ărie metalică. 
Strungul lui este 
acolo.

ceasta datoria Iul do comunist.
Despre calitățile acestui membru 

de partid cu vechi .jstate do servi
ciu" ne-a vorbit și inginerul Gheor- 
ghe 1-Iuțu, secretarul organizației 

■ de bază.
1 — Ori de cîle ori ne propunem
V I

Horea 
C1OBANU 
corespondentul 
„Sclnteii" 

Foto : S. Crîsllan

s-a dezvoltat 
ccrceiărl 
astăzi. De1 asemenea, pentru contri
buția la realizarea primelor medica
mente de fabricație originală româ
nească de după războ! (suLfntlazol 
T.B.1 si nUrofuran) a fost distins cu

Premiul de Stat 
ăfni recent, a des
coperit si brevetat 
un alt procedeu ,‘i. 
original de nollA 
merizare a elile- 
nei. la ure.ilane 
Joasă, care a fost 
transpus In teză 
pilot ui Indus
trială.

Profesor model, 
ntlt prin frumu
sețea cit sl nrln 
pedagogia înaltă a 
cursurilor sale, 
prin exemnlul per
sonal. C. D. Ne- 

nlțeseu înseamnă pentru tnvăță- 
mlntul românesc. In primul rind. 
tratatele universitare de chimie or
ganică șl de chimie generală, a- 
păruto fiecare In mal multe edi
ții. precum si recentele manuale 
de chimie pentru Invățămlntul se
cundar. Membru al Partidului Co
munist Român, profesorul Nenlțescu 
a fost un militant activ pentru poli
tica Industrializării socialiste șl a 
dezvoltării industriei chimico a țării 
noastre. A fost membru al Acade
miei. președintele Secției de chimie a 
Academiei sl rcdactor-scf al revistelor 
do chimie editate sub egida Acade
miei. A fost ales, do asemenea, mem
bru al altor academii, de Dește ho
tare : al Academiei Leopoldlna din 
R. D. Germană, al academiilor de ști
ințe din U.R.S.S.. R, P. Polonă, R. S. 
Cehoslovacă. R. P. Ungară sl R- F. 
a Germaniei.

O personalitate clocotitoare, dina-! 
mlcă^Jjr'cucerlțcJârdj^lnZeslrată cu oi 
cuItM vnslă,' ârSȚmarcr dragostei 
pentru natură și un deosebit curaj 
civic — acesta n fost profesorul Ne- 
nlțcscu. Exigent față de studențl, 
doctoranzi șl colaboratori, era gi 
mal exigent cu el Însuși. Fără să se 
menajeze, a muncit o viață întreagă' 
pentru știința și lnvățămlnlul romă-? 
siesc. Centrul de 
organică, pe caro 
condus, continuă 
care, așa cum 
Intr-o neuitată

pmtul. ■
■ ro.

"sme sssre;
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timpuriu, are posibilitatea să a-

lanurtle
stat de la sărbătoarea recoltei ■ 
general
cu nce-
bucurle
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mâți de Înalte simțăminte civice, 
au venit ta vastele amfiteatre ale 
muncU, patriotice să dea o mină 
de ajutor la siriusul recoltei. Apre
ciind inițiativa tineretului studios, 
munca sa entuziastă, tovarășul 

■ NIcolae Ceaușescu atrage atenția 
conducerii întreprinderii agricole 
do a lua măsuri corespunzătoare 
pentru folosirea cil mai deplină a 
acestui sprijin, pentru asigurarea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
tinerilor in perioada dt se află pe 
ogoare.

In timpul vizitei, oaspeții sc o- 
presc la o parcelă de sola, plantă 
oleaginoasă deosebit de valoroasă, 
care are nevoie pentru dezvoltarea 
el în cele mal bune condiții, de 
multă apă. De fapt, întreprinderea 
agricolă de stat Poarta Albă tși 
Irigă în prezent aproape întreaga 
suprafață arabilă do circa 7 080 ha, 
definind In ultimii ani, de cind be- 

, neflclază de complexul de irigații 
£$îedgldla Nord, o bogată expe

riență în acest domeniu, care iți 
găsește finalizarea în rezultate din 
ce In ce mal bune. Șl aici, cit șl în 
dreptul unor lanuri de porumb și 
floarea-soarelui, discuțiile au ca 
temă principală eficiența Irigații
lor. Tovarășul NIcolae Ceaușescu 
recomandă extinderea metodei de 
irigații prin brazde, mult mal ren
tabilă și mal productivă. Constată- 

" rile făcute Ja fața locului demons
trează o dată mal mult avantajul 
acestui sistem In comparație cu cel 
al aspersoaretor care, de altfel, nici 
nu ar mai putea să facă față In 
condițiile cind porumbul șl floarea- 
soarelui s-au dezvoltat viguros, n- 
rătind ea o adevărată pădure tl- 
năriL Intr-un lan de floarea-soare
lui se prezintă conducătorilor de 
partid și de stat o modalitate locală 
de trecere de la sistemul de iri
gare cu aspersoare, la cel în braz
de prin intermediul unor conducte 
din ptază Impermeabilă. Apreciind 
aceste preocupări care nu sînt nu
mai ale specialiștilor întreprinde
rii, ci șl pe ansamblul județului, 
secretarul general dă indicații ca 
irigarea în brazdă să fie aplicată 
de la început, din primul moment 
al lucrărilor agricole. în acest scop 
să se la măsuri de nivelare a tere
nurilor șl amenajare a lor, încă 
din perioada de insămlnțărl, care 
să permită aplicarea unor metode 
de irigare bazate, ,pf; .ș<;i,irger.eni-i lj,-! 
Seră a apei''printTe.Jhrnzde. Tovâ-, 
rășul NIcolae Ceaușescu trasează 
ca sarcină organelor de partid și do 
stat ale județului să elaboreze ur
gent un studiu privind perfecțio
narea' sistemului de Irigații in 
brazdă, prin căderea liberă a apei, 
extinderea acestui sistem la toata 
culturile. Consider — subliniază 
tovarășul Nîcolae Ceaușescu — că 
în acest cincinal, pe întreaga su
prafață de porumb irigat. Dobro- 
gea poate șl trebuie să obțină cel 
puțin 8 000 kg boabe la hectar.

De-a lungul a aproape doi kilo
metri se merge printre lanuri de 
porumb șl floarea-soarelui.

— Aveți culturi frumoase, apre
ciază tovarășul NIcolae Ceaușescu.

Intr-adevăr, porumbul, floarea- 
soarelui cresc parcă de la o zl la 
alta. De pe acum au ajuns la înăl
țimea cînd omul nu se vede din 

' ele.
Un scurt popas într-un lan de 

porumb însămtațat după borceag. 
Se arată că întreprinderea a Insă- 
mînțat pînă acum 400 ha în cul
tura a doua, urmînd ca pină kt 
5 Iulie, cel lirzlu, o dată cu termi
narea recoltatului, să mai Insfimin- 
țeze încă 800 ha cu porumb . în 
cultura a doua. în felul acesta — 
subliniază gazdele — porumbul 
din cultura a doua, dlntr-un soi 

, timpuriu, are posibilitatea să a- 
jungă la maturitate în circa 00 de 
zile, putindu-se obține o producție 
de cel puțin 3 088 kg boabe la hec
tar. ■

Este un exemplu de folosire ra
țională, eficientă a pămtotului, 
care reține atenția oaspeților. în 
acest context, tovarășul NIcolae 
Ceaușescu recomandă ca pentru 
porumbul în cultura a doua să se 
utilizeze soiuri cu creștere rapidă, 
astfel Incit să se obțină porumb 
boabe.

— Trebuie să grăbiți — se adre
sează secretarul general specialiș
tilor care îl însoțesc — atît recol
tatul, cit șl însămlnțatul culturii 
a doua, pentru ca plantele să albă 
o perioadă suficientă de vegetație 
șl să puteți obține și lâ cultura a 
doua producții mai mori.

Un alt exemplu care ilustrează 
faptul că pămlnlul poale fl mal 
rodnic, dacă este valorificat cu 
simț gospodăresc, II reprezintă cul
turile intercalate. Se Intră Intr-un 
lan de porumb siloz intercalat cu 
sfeclă furajeră. Se arată că de aici 
se așteaptă producții de masă fu
rajeră de 38—35 tone de porumb 
și circa 40 tone de sfeclă la hectar.

— Este’ foarte bine, remarcă to
varășul Nicolae Ceaușescu, și re
zultatele pe care le aveți-demons
trează necesitatea extinderii, o dată 
cu culturile duble, șl a celor Inter- . 
calate.

în legătură cu folosirea rațională 
a furajelor, în discuțiile dintre 
oaspeți șl gazde se subliniază Im
portanța sporirii conținutului In 
substanțe nutritive a acestora, în
deosebi prin culturile Intercalate 
de porumb siloz și sfeclă furajeră. 
Se poate și trebuie să fie rezolvata 
astfel producția furajelor pen
tru zootehnie. Folosirea mai depli
nă a furajelor suculente trebuie să

tuiăoa; ixj ponta
IWsb; aronjn-ȘBoataooo n . .. nif'O'.'ț' ri-B •jrioim ■ țir '>•.!■- ■- .>-■»»- «s. miriw:

La înlreprinderea agricola do ' stat Poarta Albă, secretarului general al partidului li sînt prezentate roadele 
concrete ale muncii pe ogoare

înlocuiască consumul de porumb 
boabe in hrana animalelor. Pe 
timpul verii, adaugă secretarul 
general, este bine să se extindă 
pășunatul In cimp, îndeosebi la ti
neretul taurin, ceea ce va avea e- 
fecte binefăcătoare asupra, creșterii 
șentelului.

în timpul vizitei au loc, de ase
menea, ample discuții în legătură 
cu mai buna organizare a activi
tății pe ogoare, cu măsurile pentru 
folosirea rațională a forței de 
muncă, extinderea mecanizării la 
unele lucrări care solicită un vo
lum mare de muncă

— Trebuie să ajungem — subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— ca, in condițiile mecani
zării, să fie folosiți numai doi oa
meni la suta de hectare de teren, 
pentru toate lucrările agricole. Asta 
cere însă o perfecționare a mun
cii, folosirea mai rațională a mij
loacelor mecanizate, Inițiativă și 
pricepere din " partea dumnea
voastră

La sflrșltul vizitei, în 
întreprinderii agricole de 
la Poarta Albă, secretarul 
este înconjurat din nou 
lași entuziasm, cu aceeași 
de muncitorii Întreprinderii, de ță
ranii cooperatori care l-au intim- 
plnnt la sosire.

— Cum merge treaba,, tovarăși ?
Se aud zeci de voci : Bine, to

varășe secretar general.
— Ce părere aveți ? Vă tatre- 

cețl cu Capitala pentru ,a îndeplini 
sarcinile actualului plan cincinal 
In patru an! și jumătate ?

— Partidul se poate bizui pe noi, 
tovarășe Ceaușescu, răspund 
menii. Avem toate condițiile să 
lucrăm mal bine, să obținem 
colte și mal mari. Ne angajăm în 
fața dumneavoastră Șl ne vom 
respecta cuvlnlul dat.

Primul secretar al comitetului Ju
dețean de partid asigură pe secre
tarul general ol partidului că oa
menii muncii de pe Întreg cuprin
sul județului au primit cu entu
ziasm chemarea la întrecere lansa
tă de oamenii muncii din Capitală 
și se vor strădui'să fie la înălțimea 
rezultatelor celor mai bune.

— Aceasta înseamnă ca să obțl- .... _...... .. ___ _
neți în plus în 1074 Jumătate din ce. Ne aflăm >în mijlocul celei mal
recolta anului 1075 — precizează 
tovarășul Ceaușescu.

Despărțlndu-se de lucrătorii în
treprinderii agricole de stat Poarta 
Albă de cooperatorii din satele în
vecinate, secretarul general le a- 
dresează urări de noi succese, de 
sănătate șl fericire.

La Cobadin, aceeași primire săr
bătorească

— ■ Care este situația recoltatu
lui ? — întreabă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresfndu-se țăranilor 
cooperatori venițl în întîmplnarea 
sa.

— Bună, tovarășe secretar
neraL >

— Partlclpînd la întrecere cu cel 
care vor îndeplini planul cincinal

în patru ani șl jumătate, asta în
deamnă-să obțineți griu, porumb 
mal mult ca pipă acum.

— Griul nostru este aur, obținem 
și 5 080 kg la hectar, răspund coo
peratorii

— Cind veți avea media aceasta . 
pe Județ va fi $1 mai bine, veți 
fi ciștigatorl, remarcă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urindu-le mult 
succes cooperatorilor.

însoțit de ei, se oprește la mar
ginea unui lan de griu ta pîrgă, In 
care combinele au și intrat.

Vom avea aici o producție de 
5 000 kg de griu pentru sămință la 
hectar, raportează cu mindrie 
Sabri Emuria, președintele coopera
tivei agricole de producție. Erou al 
Muncii Socialiste.

Gazdele, care ou fost timp de 
doi ani fruntași pe țară, țin să re
marce că țăranii cooperatori de la 
Cobadin luptă: din nou pentru n fl 
printre primii pe țară în ce pri
vește recolta obținută

Vrem să avem cinstea de a fl fe
licitați din nou de dumneavoastră

. — spun el.
— Poate o vom face atunci la 

Constanța și nu la București, răs
punde secretarul general al parti
dului.

în cadrul dialogului, alături de 
preocupările cooperatorilor, vin in 
centrul discuției aspecte ale acti
vității întreprinderii agricole da 
stat dta Cobadin. Vorbind despre 
munca lucrătorilor de aici, Atana- 
so Gancea, directorul întreprin
derii, compară unele rezultate ob
ținute cu cele văzute de el In alte 
tocuri, unde â fost în schimb do 
experiență Secretarul general al 
partidului trasează ca sarcină în
treprinderii să atingă nivelul înre
gistrat In alte părți țn ce;privește 
folosirea eficientă a mecanizării șl 
forței de muncă, obținerea’ de re
colte' superioare. Să ne ocupăm 
mai temeinic,! subliniază tovarășul 
Ceaușescu, de posibilitățile pe care 
le avem, de ; rezervele existente. 
Vă doresc să obțineți recolte bune, 
venituri mari.

A treia întÂnlre cu agricultorii 
dobrogeni are loc la Chlrnogenl.

Elicopterul aterizează in ma-gl- 
nea unul lan;de griu. Cit cuprinzi 
cu ochii se întinde o mare de spl-

fertile zone agricole a Dobrogel. 
Cooperatorii de alei sînt vestiji 
pentru recoltele lor bogate. C.A.P. 
Chlrnogenl deține cea mal Întin
să suprafață arabilă dintre coope
rativele din județ — paste 5 000 
ha și, constant, recoltele obținute 
stat dintre cele mal bune. Evaluă
rile făcute in lan, confirmate șl de 
cele peste 300 ha recoltate pină 
astăzi, arata Că se culeg, In medie 
la ha, peste 3 500 kg. De pe loturile 
cu griu de sămință se obține șl 
mal mult — 4 200 kg la hectar. Toa
te In culturi neirigate.

Lingă un astfel de lot cultivat 
cu griu de sămință, unde azi com
binele au intrat prima oară In lan, 
tovarășul Nicolas Ceaușescu, cei'

lalți oaspeți stat întlmplnafi cu 
mult entuziasm de numeroși locui
tori ai comunei. Secretarul gene
ra! al partidului vine In mijlocul 
mulțimii, dă mina cu cooperatorii. 
Mulțl II îmbrățișează. „Să ne trăiți, 

. tovarășe Ceaușescu !“, „Birie ați 
venit la noi 1®.'

Președintele cooperativei agri
cole de produețieț Marin Mlzea, ii 
informează pe conducătorul parti
dului și statului despre realizările 
cooperatorilor din Chlrnogenl, des
pre proiectele lor. Se arată că, pa 
lingă culturile agricole, care con
stituie specificul locului, coopera
torii se ocupă și de creșterea ani
malelor. Ei au o fermă cu peste 
1 030 de vaci șl junlncl, una de 
porci și o turmă de oi.

Inlrtad In lan. sfărlmlnd ta mflnl 
cltevâ spice, urmărind combinele 
ce lucrează ta lan, camioanele in 
care se tncărcau sacii grei cu boabe, 
secretarul general al partidului re
comandă cooperatorilor șl meca
nizatorilor să-utilizeze cit mal bine 
parcul de mașini. Fiecare camion, 
flecare agregat de balotat paie, tre
buie să tracteze cile două remorci, 
nu una cum se face acum. In timpul 
discuției, cooperatorii solicită un 
număr mai mare de combine, pen
tru a strtago mal repede șl fără 
pierderi recoltele. Voi dațl mal mult 
griu și constructorii de mașini vor 
da mal multa combine, subliniază 
secretarul general ol partidului. 
Muncitorii din uzinele constructoa
re de mașini s-au angajat să reali
zeze cincinalul In patru ani și ju
mătate și diferența în plus o veți 
primi voi, lucrătorii ogoarelor. Să 
realizăm șl In agricultură cincina
lul ta patru uni șl jumătate : asta 
înseamnă jumătate de recolta în 
plus.

Ca șl la griu, recoltele se anunță 
bune șl la alte culturi. Lanul de 
floarea-soarelui, în care se intră 
apoi, este Încă de pe acum înalt 
De asemenea, șl de pe terenul ală
turat, cultivat cu fasole dta soluri 
superioare, cu bobul mare, se aș
teaptă o producție bună.

Urmărind pe o hartă planul de 
dezvoltare a irigațiilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă pri
mului secretar al comitetului ju
dețean de partid, specialiștilor ju
dețului extinderea lor, alegerea ce
lor mal bune .trasee de transporta
re a apei, uUllzlndu-se relieful spe
cific șl unele văl existente, care să 
determine folosirea el dl mal rațio
nală, un ■ grad ridicat de eficiență 
a Întregului sistem.

Ultima unitate înscrisă in Itine
rarul vizitei secretarului generalul 
partidului în unitățile agricole dta 
județul Constanța este complexul 
tatercooperatlst pentru creșterea 
vacilor de lapte de la Albești, o 
unitate zootehnică modernă, creata 
prin forțele reunite a 1G coopera
tive agricole de producție din îm
prejurimi, printre care cole din Tă
tarii, Comuna, Cota Văii, Arsu și 
altele. Complexul funcționează nu
mai de anul acesta și este cons
truit, prin mijloace proprii ale coo-

peratlvelor șl prin credite oferite în 
condiții avantajoase de stat, pentru 
o capacitate finală de 2 480 de ca
pele. în Județul Constanța există, 
in prezent, ca urmare a înfăptuirii 
sarcinii trasate in această direcție 
de conducerea partidului, 8 aseme
nea complexe intercooparatiste, 
care au rezultate remarcabile.

Gazdele invită pe ■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți oas
peți să viziteze clteva grajduri ale 
complexului, care adăpostesc pen
tru Început numai 1 500 de vaci"din 
rasele metiș Holstein șl Roșia do
brogeană, care s-au adaptat cel mal 
bine in această parte a țării. Pre
ședintele uneia din cooperativele 
membre ale asociației intercoopera- 
tiste de la Albești, Menat Sad!,! în
fățișează oaspeților metodele dej in- 
grfișare șl reproducere a animale
lor, subliniind, în' același thnp,! a- 
vantajul creșterii ta sistem Indus
trial.

Secretarul general, apreciind e- 
fleiența eforturilor depuse, subli
niază necesitatea ca în viitor,; In 
general, să nu se construiască com
plexe mol mari de 580 de vaci de 
lapte, practica demonsfrind avan
tajul fermelor cu. un număr mai 
mic de animali: șl cu pășuni 
apropiate.

— Ce producție do lapte obți
neți ? slnt întrebate gazdele. Se a- ‘ 
rată că acum, In prima etapă, s-au 
obținut doar 1 350 litri de fiecare 
vacă furajată, dar că, pină la sfir- 
șltul anului, se scontează pe o pro
ducție de 2 700 1. Intervenind In 
discuție, directorul complexului, 
dr. Constantin Năstase, relevă 
preocupările specialiștilor de aici 
de a spori continuu producția de 
lapte.

Secretarul general al partidului 
subliniază că sînt. multiple posibi
lități pentru a se obține rezultata 
mai bune. în această direcție, re
comandă specialiștilor să îmbu
nătățească continuu ■ tehnologia de 
întreținere a animalelor prin folo 
slrea rațională a furajelor, mai a- 
les a unor furaje provenite direct 
din cimp, In locul altora mal costi
sitoare.

La sttrșltul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sfătuiește po 
zootehnlști să persiste în valorifi
carea tuturor rezervelor de care 
dispun pentru a obține producții 
mal' mart Colectivul unității ■ se 
angajează să acorde șl in viitor a- 
tențtaiicuvehită dezvoltării acestei ,, 
tinere unități, ta așa fel tacit," In 
scurt timp, complexul de creștere 
a vacilor de lapte de la Albești să 
se înscrie In rindul unităților frun
tașe de acest fel din țara noastră.

„.A fost o vizită de lucru fruc
tuoasă, plină de învățăminte nu nu
mai pentru agricultura dobrogeană, 
cl șl pentru lucrătorii agriculturi! 
din întreaga țarii, recomandările 
secretarului general al partidului 
vlzlnd probleme esențiale ale dez
voltării aceste! importante ramuri 
a economiei naționale. în același 
timp, Inlilnlrlle tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oameni! muncii de pe 
ogoare au constituit o nouă și ,vl- 
brantă manifestare a unității de 
monolit dintre partid șl popor, a 
dragostei șl stimei față de secreta
rul general, un puternic Imbold 
în activitatea pe care el o desfă
șoară cu entuziasm, sub semnul 
apropiatei Conferințe Naționale a 
partidului, pentru a traduce In fap
te angajamentele luate In întrece
rea socialistă. înfățlșlnd cu mindrie 
realizările de pină acum, oamenii 
muncii dobrogeni și-au exprimat 
totodată ferma lor hotărtre de a fl, 
alături de întregul nostr-i popor, la 
înălțimea'•sarcinilor pe care le pune 
partidul In fața națiunii, de a în
deplini cincinalul înainte de termen.
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Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de membri ai corpului 

didactic din întreaga țară, cu prilejul 
„Zilei învățătorului

pentru studiu, aptitudinile șl talen
tele, să le cultivăm respectul șl dra
gostea față de muncă. Vom face to
tul pentru a forma tineretul școlar 
în spiritul, concepției științifico ma- 
terlnllst-dlalecllce despre lume ți 
viață a "partidului nostru, vom săd i 
In inimile tinerei generalii dragostea 
fierblațe față de patrie, fală de 
partid, Încrederea in viitorul nostru 
luminos. voința do a duce mal de
parte măreața operă co se Înfăptu
iește azi In țara noastră”.

„Acum, tind ne mal despart pu
ține zile de Conferința Națională a 
partidului, ta atmosfera puternicului 
entuziasm creator al întregii națiuni, 
conșttențl de sarcinile și răspunde
rile care ne revin, ne angajăm > so
lemn — se spune ta telegrama 
cadrelor, didactice dta municipiul Cra
iova — să traducem în viată alături 
de ceilalți lucrători din lnvățămtat și 
de toți oamenii niimril, bolârirlte șl ’ 
măsurile care vor fi adoptate de 
înaltul for al comuniștltor. Telul 
fundamental al.tatrefill noastre acti
vități este acela de a da eocletăUl 
oameni de nădejde, constructori har
nici ai socialismului".

..Asigurăm Comitetul Central șl pe 
dumneavoastră, tovarășa NicoJae 
Ceaușescu — se opune In telegrama 
cadrelor didactice din municipiul 
Buzău — că ne vom prcocusta per
manent de perfecționarea noas
tră pedagogică, folosind fiecare lec
ție și activitate desfășurată pentru, 
realizarea educației politice, civice șl 
eîlcc a elevilor, pentru a dezvolta 
sentimentele do prețuire șl admira- ’ 
ție față de trocului gtorioss de luptă 
al poporului romăn, mindrla pentru | 
tot ceea ce făurește astăzi, lrmrede- 
rea ta viitorul tot mal luminos șl 
Înfloritor al tării. întreaga noas
tră capacitate și putere de muncă 
d vom închina Îndeplinirii exem
plare a sarcinilor celui de-al X-lea 
Congres ta domeniul Invățămlntalul, 
apUcării neabătute a poildcil gene
rale a Partidului Comunist Romăn®.

în telegrama cadrelor didactice, dta 
municipiul Tg. Jiu ®o spune : „Mul
țumim din inimă partidului, dum
neavoastră Iubite tovarășe secretar 

u.uw!!!!...!, w general, pentru n’etala ce o bcor
eu toate forțele, cu clanul sl caoact-lM,.i£iațj dezv^>ltârU, ‘‘.bazei teliafco-'!
taica 3 noastră, creatoare in eforturile materiale, .modernizării tavăț&rnintU.-; 
Întregului popor, pentru făurirea, Pe. tuUui .de toata■ gradate. Sintem ■ con- 
pămintul României a societății soda- „s—i -,* —*—am iu —- » ■>.
liste șl comunisto®.

In telegrama cadrelor didactice dta 
Județul Brașov, după ce ee exorimă 
recunoștința pentru condițiile tot mal, 
buno de muncă și viată create 'de 
ruirtld slujitorilor scolii. &o mențio
nează : „Alături de întregul nostru 
popor, educatoarele. Învățătorii si 
profesorii — români, maghiari »i 
germani — S.?I închină Întreaga pri
cepere Sl măiestrie pregătirii tinere
tului pentru muncă și viată, slujesc 
cu devotament cauza Partidului Co
munist Român, năzuințele si asolrn- 
title Întregului popor. Personalul di
dactic din localitățile situate în aces
te frumoaso meleaguri carpatine do
rește cu. brta cele mal frumoase re
zultate ale muncii de instruire și 
educare a tineretului. ®ă aducă cin
stire Conferinței Naționale a Partklu- 
ju! Comunist Român, șl celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, că toate car 
dralc didactice din județ sint pă
trunse de un profund atașament, 
fală de politica internă șl externă a 
țării noastre, apreciază In mod deo
sebit principialitatea, consecventa șl 
energia cu care conducerea partidu
lui și statului, dumneavoastră perso
nal. acționați pe arena politică Inter
națională contemporană, pentru sta- 

umanltare. de rdspeet șl stimă -ecl- 
procă tatre toate țările, în spiritul 
păci! șl înțelegerii între popoare”.

Cu același prilej, in telegrama ca
drelor didactice dta Sectorul 6 al 
municipiului București se arată : „în 
cinstea Conferinței Naționale a păr- _____ ___ _ ____ __
Udului șl a cetei de a XXV-a ani- clin municipiul Galațh din sectorul 
vărsări a Republicii ne angajăm so
lemn să înarmăm pe elevii 
cu cele 
Intel șl . 
dirca creatoare. Interesul și pasiunea

De „Ziua învățătorului" In în
treaga țara au avut loc ample ma
nifestări sărbătorești, prilej de tre
cere ta revistă a activității nobile a 
slujitorilor școlii consacrată pregăti
rii pentru vlnlă și educări! comunis
te a celor mai tineri cetățeni ai pa
triei. Cadrele didactice, părinții șl ’ 
elevii prezenU kt adunările festive au 
dat glas și In această împrejurare 
sentimentelor de profundă drasosto 
51 recunoștință fata de conducerea 
partidului șl statului nostru, de to
varășul NIcolae Ceaușescu. pentru 
prețuirea si grija cu care Încon
joară pe slujitorii .școlii, pentru a- 
tențla pe care o acordă permanent 
dezvoltării și perfecționării invăță- 
mintulul, legării sale strlMe do 
p-acttea edlticărif societății epdallsle 
multilateral dezvoltate In patria 
noastră. In încheierea adunărilor fes
tive. intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm. educatoarele, lavă ta lorii 
și profesorii au adresat telegrame 
C.C. al P.C.R., tovarășului NIcolae 
Ceaușescu, In care iși exprimă totala 
adeziune la politica științifică mar-. 
xlst-lonlnlsta u partidului nostru, an
gajamentul ferm de a contribui dta 
toate puterile Ja transpunerea sa in 
viață, de a educa tineretul țării ta 
spiritul înaltelor Idealuri comuniste 
de muncă șl viata.

„Cu inimile cuprinse de nespusă 
bucurie — spune ta telegrama ex
pediata de cele aproape 3 003 cadre 
didactice dta Județul Mehedinți — 
vă raportăm, tovarășe secretar gene
ral. că urmlnd neabătut exemplul 
dumneavoastră luminos, de totală dă
ruire in muncă, de Identificare cu in
teresele fundamentale ale poporului, 
militam cu consecventa pentru res
pectarea prețioaselor dumneavoastră 
Indicații, pentru îndeplinirea cu inal- 1 
tă responsabilitate civică si patrio
tică a uitairilor adoptate do partid. 
In vederea dezvoltării economice și 
Boclal-culturate a României. socia
liste. Trăind șl muncind ta aceasta 
epocă de adinei prefaced revoluțio
nare, de promovare a cuceririlor 
științei șl tehnlcU. ta toate domeniile 
de activitate, «Intern pătrunși de Im
portanța misiunii sociale pe care o 
Îndeplinim., de necesitatea angajării

vii'.ți efl măsurile ce au fost luate doi 
conducerea superioară de partid șl do' 
stat pentru legarea învâțămtaiulul de l 
practica tehnico-productiva ră'.puml 
nevoit de a crea oameni multllalMall 
dezvoltați, cu o înaltă conștiință so
cialistă, capabili să Biăptaească crio 
mal avansate cuceriri ale științei ș< 
tehnicii contemporane, ale condure-l 

' rit vieții sociale șl vom milita neo-1 
boși! pentru aplicarea lor în viață®, 

în același spirit de adeziune de
plină,’ învățătorii șl profesorii din 
municipiul Arad arată in telegrama! 
tor : „Noi, cadrele didactice din a- 
ceastâ parte a țării — români, ma
ghiari, germani și de alte națlonalî- 
tățl — conșlienț! de înalta mor.!re șl 
responsabilitate ce ne revine, în
chinăm rezultatele obținute fa oro. 
cessul Instruetlv-educativ Conferin
ței Naționale a Partidului Comu
nist Român și aniversării unul sfert 

. de veac de la proclamarea Repu
blicii. Căulînd Bă răspundem cu 
rezultata dtatoo cele mai bune che
mării pe care ne-ați adresat-o In 
toamna anului precedent, de~a fi atlt 
buni spedallțU dt și buni educatori 
comuniști — am militat și vom mi
lita hqtărit pentru asigurarea unei 
suduri tot mai temeinice a tavăță- 
mlntulul cu viața, cu practica con
strucției soclaltsle, care să Imprima 

_____  ______, ,_____ ta conștiința tineretului școlar pro- 
bilirea și păstrarea unor raporturi fundul devotament pentru cauza par- 

■■_____ •___ '_____________________ udului șl națiunii noastre socialisto,'
să-1 înnobileze mintea și Inimile cu 
Înălțătoarele idei ale patriotismului 
șl Internaționalismului sodallsî".

Au mal trimis telegrame C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nlcotee Ceaușescu, 
cadrele didactice din JudețMl Alba, 
clin munidpSul Galați, din sectorul 
7 al munldplulul București, din 
orașul Zalău, precum și parUcipanțll 
la tatllnirca interjudețeană a c<ț- 
mandomenlclor pionierești din jude
țul Bihor.

__ -noștri 
mai importante date ale ști- 
tehnlcli, să le dezvoltăm gta-

.Prciuimdoni, oamenii muncii au fâcul o primire câlduroasâ tovarâjului Nicolae Ceaușescu
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puncte de vedere

tislîcâ, de înalt umanism.

Petre GHliLMEZ

nu poate scfloa de răsoun- 
ceasul socoteli!, fnraa lipsei

' do vedero, ju
ror s-a InUmplat In

PAGINA 4

cinema

Alooo!

0 0 0 i S i

A

a dat do-

Campari

w

/#
T

o magazie, nu adus unele Îmbunătățiri Imo- 
i.ii..i..i in care urmau să locuiască. Numai 

în loc să ajungă

___ ... _ răspunde, 
șic o clipă. Undeva, In me- 
slguranță o listă asemeni 
Ijl trimit gospodinele copii!

personaL-
fac eu. tovarășe 
mic.
Comei Dlnescu

repudiază idilismul și negativismul
Am asistat fn ultimele luni, parcur- 

glnd atlt presa literară, dt șl cea coti
diană, la o amplă dezbatere asupra 
realismului, dezbatere ce a angajat 
marea majoritate a condeielor țării. 
Am urmărit cu Interaa și multă a- 
tențle punctele de vedere exprimate 
In coloanele „Scintell" prin eare 
s-au adus contribuții Însemnate la 
această amplă dezbatere, la aborda
rea profundă, nuanțată ța unor pro
bleme de fond ale temei In discuție. 
Cum problema unei viziuni cuorinză- 
toare asupra realismului preocupă In 
egală măsură pe scriitori sl ne exe- 
koUI operelor do artă, im! propun să 
aduc In atenție două fenomene numai 
aparent antinomice : idilismul sl ne
gativismul. ambele Incompatibile cu 
realismul literaturii autentice.

în mod categoric, realismul nu oro 
nîcl o legătură cu o viziune Idilică a- 
fiupra vteill. Șl nld cu una negati
vism Idilismul șl negativismul nu slnt 
altceva docil două unghiuri de inci
dență asupra realității, la fel de ino
perante, cu efecte la fel de nocive In 
plan estetic, arf în planul cunoașterii, 
la caro, cu deosebire ‘ in societatea 
noastră coda 11 stă, artele slnt chemata 
&ă contribuie.

Idilism ? Termenul a apărut dacă 
stăm el ne gindlm bine, locmal por
nind de la supralldtarea unor produse 
non-ll tara re In care fenomenele vieții, 
conflictele puternice din Lnteriorul a- 
CTStela au fost trecute cu vederea.

Știm că aii existat odinioară multe 
„opere" In" care liniile de forță ale 
realului nu fost anihilate conform u- 
nor clișee prestablUte, ca In ilustra
tele de calitate Îndoielnică, unde pei
saje ți localități de cea mal mare di
versitate seamănă perfect Intre ele, 
prin același numitor comun : absența 
vlețJL In astfel de ..opere" lotul este 
perfect (sau aproape perfect), relieful 
șters, tonurile îndulcite, păcatul cel 
mare al unei asemenea „viziuni" r.l- 
ntinlnd mereu neputința de a cuprinde 
puternicul fluviu al vieții," imposibili
tatea do a p.ltrtinde Jn esența feno
menelor. Peralslă astfel oslnda de a 
evolua constant la suprafață, nutrind 
iluzia cl realitatea go mulează întoc
mai unor astfel do tipare festivlste.

Dar dacă perspectiva Idilică asupra 
realității duce ta plan literar la rezul
tate fiterilc, locmal prin continua evo
luție la suprafață, nu este cu nimic 
ma! puțin sterUfi viziunea opusă, cea 
la caro fenomenele dezvoltării vieții 
in general, ale societății, atat privUe- 
Sn mod unilateral prin prisma îngustă 
a ceea ce este mal puțin semnificativ. 
In asemenea cărți co instate asupra a 
ceea ce cate Intimplălcr, sau, doar 
pentru o anumită perioadă vatabll.' 
aspectele negative o!e realități! fiind 
scoase ta evidență cu precădere. Re
zultatele artistice ale unei astfel de 
viziuni au condus la cărți la fel de 
netatereoante, la fel de vulgarizatoare 
înJplȚiȚiul cunoașterii^^ data -a-’ 
ceasta nu mal este, vorba do penna-- 
nenla oslndă a plutirii la suprafața 
evenimentelor, ci da o cu totul alta,. 
aceea de a nu putea privi ansamblul 
acestor evenimente, extraordinara 
compunere de forțe din realitate ce 
imprimă ta cele din urmă Impresia 
de măreție, de toaic erotam, pe care 
no-o dă dinamica desfășurare de fapte 
ale Istoriei noastre contemporane. 
Traversăm o epocă a devenirilor, atlt 
Jn pian sodal. dl și in plan uman, 
deveniri pe care Ic trăim cu toții ta 
flecare zl, lnlr-un timp dnd poporul 
Jnsusl. lu!ndu-jl răspunderea orooriu- 
lul destin, construiește o lume nouă, 
conslrulndu-ae pe atee ta același timp. 
Dacă am folosi o metaforă am spune 
că viața este acea magmă neobiș
nuit do Incandescentă de care idi
lismul n-are cum să ee apropie da
torită neputințe! salo de a suporta 
marile temperaturi, Iar negatlvfenul 
nu poate cuprinde decit zgura Inevi
tabilă. in mod fatal legată de proce
sul marilor combustii ce marchează 
puncte nodale în scara marilor trans
formări umane țl sociale.

Firește, este dificil de aflat soluția, 
metoda ideală, după caro opera lite
rară poate cuprinde fenomenele reali
tății In toata complexitatea lor. In 
acea măreață compunere de lumini 
și umbre, de atlt da diverse tempe-

râturi pe caro evenimentele le Im
primă vieții In uluitoarea lor desfă
șurare. Nici nu poala exulta o unică 
soluțte, infailibilă, generaj-valabllă, o 
rețetă pirrpeluu generatoare de suc
cese In plan literar. Tocmai de aceea 
mi se pare că realismul nu este o re
țetă, o soluție conjuncturală, de reali
zare a operei literare, el o viziune 
complexă, poate cea mal amplă asu
pra realitațIL Metoda realistă oferă 
scriitorului, artistului In general, cele 
mal mari șanse de cuprindere a 
vieții, de a da răspunsurile cele moi 
apropiate de adevărul acestei vieți.

Desigur, asta nu înseamnă nici fo
tografierea ad-hoc a unul aspect sau 
a! altuia din realitate, nic.1 Iluzoriul 
gîntl că !nlr-o carto se pol pune toate 
întrebările țl se pot da toate răs
punsurile privind viața noastră și a 
semenilor. Dacă s-ar proceda astfel 
n-ar putea fi evitat riscul de a ne 
eltua mereu la suprafața Întrebărilor 
ți răspunsurilor pe care le dorim. 
Aid nu este vorba de un anume 
„dozaj" al luminilor și umbrelor, de 
o anume ..armonizare" a tonurilor, 
do o așa-zlsă „echilibrare" a aspec
telor pozitive șl negative, pentru a 
face, chipurile, opera respectivă via
bilă. Pentru că orlc.lt s-ar „doza", 
„armoniza", „echilibra" etc., tocind 
aceșl lucru din exterior, totul s-ar do
vedi p!nă la urmă fadl, uscat, ne- 
convlngător. Fiindcă realismul in 
plan literar este mal alea o viziune 
din Interior, a faptelor. a;a cum In 
plan filozofic o viziune din interior a 
fenomenelor o reprezintă materialls-

pe care scriitorul o trăiește, șl la care 
este azi chemat să-șl aducă tot mal 
hotăritor contribuția do om de opinie 
al cetăți, desigur că șansele do 
reușită a operei artistice sporesc con
siderabil. Dar asta nu Înseamnă totuși 
reușita însăși a operei, pentru că 
dincolo da viziunea adoptată, dincolo 
do voința da a face ața sau altfel, 
rolul determinant 11 are talentul scrii
torului, acea putere creatoare In 
stare să Intuiască coordonatde vi
tale ale devenirilor din realitate, alia
jul, aproape inexprimabil ta afara 
operei da artă, a ceea ce înseamnă 
viață, esență a el.

Din acest punct do vedere, ju
decind lucrurile, rn ‘ ‘ 
istoria culturii, a literaturii, ca un 
mare talent, o personalitate crea
toare să nu Intuiască nucleele gene
ratoare do viată ale timpului țl so
cietății În care a trăit» Cu o condi
ție, de asemenea, vitală, de asii dată 
pentru talentul însuși al crczlomlul 
de artă : trăirea eu maximă Intensi
tate a evenimentelor epocii «ale, In 
sensul profund patetic pe care-I pro
clama G. Coșbnc : „Sini suflet din 
sufletul neamului meu._“. Trăind 
plenar In mijlocul poporului romăn 
făuritor de adevărate mlracofe-ln do
meniul deloc ușor al. edificării unei 
societăți noi. luînd parte cu glndu! șl 
cu slngele său atlt Ia bucurii, dt și 
la necazuri, artistul, scriitorul contem
poran, prin talentul său, prin modali
tatea lu! proprie de exprimare, prin 
Individualitatea ®a, poate rezolva vi
ziunea operei literare. Pentru că n 
operă în care palpită via(a în toată 
grandoarea el, cu toate încleștările 
sale de forte, eu toate împlinirile ți 
scăderile el, cu acel vuiet de ardere 
Intensă a materiei, pe care probabilIntensă a materiei, pe care probabil 
numai în Inimile galaxiilor II putem 
afla, o asemenea operă literară nu 
P«a*e fi nici Idilică, miei negafl- 

t yisU. cî operă de veritabilă forță ur

mul dialectic. Adoptînd acest unghi 
do Incidență asupra realității Sociala

!
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5,16 Gimnastica pentru to‘,1.
8.JM Cravatele .roșii o Ilustrate 

din vacanța maro o Capra 
eu trei lozl — spectacol dis
tins cu premiul I ia Festiva
lul do teatru pionieresc 
• Tolba cu scrisori. l'-ezinM 
scriitorul Atecu Popovld 
p Film aorlal- „llcllimj.l Flip-.. i< 

____ Juț 
IMflUL_______ _ _______

recoltelor, delegați la Confe- 
rli’.ța Națională a partidului

:isi • *t ner".
l®,to Viata satului a Fruntași ai 

recoltelor, delegați la Confe
rința Națională a partidului 
a Recolta In hambnF — să- 
tnlnță sub brazdă o Murieă 
populară.

11,1# Să Înțelegem muzica. Concert 
simfonic prezentat șl dirijat 
de Leonard Bernstein. In pro
gram : Brahms — „Uvertura 
academică" șl Concertul nr. 3 
p-alitru plan șl orchestră In sl 
minor — partea I, solist An
dre v.'atta șl Respighi — „Pi
nii din Roma".

13,63 De strajă patriei
13,19 Emisiune In limba maghiară. 

Teatru TV : „Plicul" de Uvlu 
Hebreanu. In traducerea Iul 
Mellusz Jczsef. Interpretează 
un colectiv al Teatrului de 
Norii din Sâni Mare, secția 
maghiară. Versiune prescur
tată șl adaptată pentru TV de 
Victor Vlc’c’rlii.

14,15 Telesport. Mexic — Mdn- 
chcn 1H73. Retrospectivă țl 
avancronică a Jocurilor Olim
pice de vară. Emisiune reali
zată șl prezentată de Cristian 
Țopesieti.

15,39 Postmeridian.
17,03 Potcoava de piatră. EiAsbdtil 

al 8-lea : „Boite de taină" Sce-

Si

narlu! : Constantin Bana șl 
NIcolae Motric. Regla ar tis 11- 
câ : NIcolae Moirtc.

17,48 Clntara patriei — concurs co
ral ir.terjudelcan. Prezintă 
proî-dr. Mlltal Florea. 
Reportajul Băptămlnlt : 
lezandrla". Emisiune do 
dlca^ Rarii!.

JUI 1 Ml de sari. 
Telejurnal.' 
Finala Cupei României la fot
bal, Transmisiune directa de 
la Stadionul „1! August". Co
mentator : Arlsllde Buholu.

21,53 Teledlverttsmonu. „Fără ti
tlu" dar cu : Tom a Carnglu, 

. Vait Volculezcu-Peplno, Me
tania Ct.-Je, Olga Bucătării, 
Margarsța Pl.lnri!. .Cor.'ha 
Chlriac,' Putea tgirașeanu, 
lexleiul „Cantabile"', "Paul 
Sava, Marius Pepino, Sandu 
Sllclaru, Mlhal FoUno. Dorin 
Dron, Sorin stralllat Prezen
tare de Ion Popescu-Gono. 
Momente satirice «le Ion M- 
teșu șl Petre Bărbulescu. O 
emisiune de Tudor Vornicii.

3,30 Telejurnal o Duminica spor
tivă.

PROGRAMUL IL

13,M Promenada duminicală
18,00 închiderea emisiunii de print 
za.W Deschiderea emisiunii de seal 

ră. Oaspeți al vieții muzica
le românești : Orchestra sim
fonică din Bamberg. Dirijor 
llelnz Wa llbcrg. Un program 
din marele repertoriu almfo- 

' nlc : Simfonia nr. 3S In Do 
major K.V. 423 „Line- de W, 
A. Mozart șl poemul simfonic 
„TOI Eulensplegcl" de Ri
chard Strauss.

23,43 Sâp’Jlmlnn culturală bucu- 
reșteană.
Seară de romanțe.

Î1JS Din lumea științei. Emisiune 
de Cornejiu Ruau.

31,M Film serial : „schulrr.elster". 
Episodul IV : „tri țara apel 
liniștite".

Vacanța
școlară

la Lăpușna
La numai doi kilometri de 

cunoscuta afezare foreitleră 
Ldpușna, din munții Gurphiulul, 
a foit inaugurală prima Iubirii 
de card a pionierilor ii școlari
lor din județul Mureș. Aici, In
tr-o poiană împrejmuita de 
brazi seculari, prima serie de 
W5 copii — romdnl, maghiari, 
germani, de oile nafionalltiți — 
te bucură de loafs condițiile 
pentru o odihnă plăcută, initriic- 
tivâ ți relaxantă : căsute-eam- 
ping confortabile, cu lumind 
electrică și băl cu opd rece ți 
caldă, un club dotat cu televisor, 
aparate de radio, diferite jocuri, 
reviste și ziare, o sală de mesa 
spațioard.

Organlxall In 7 detașamente, 
micii oaspeil fi-au aiediuit, de la 
prima zi după sosirea In tabdrd, 
un inferesan! program cultural- 
artistic, sportiv și educativ. Ast
fel, vor organiza drumefii la< 
punctele de interes turistic mai 
însemnate din apropiere, cum 
sini vlrful . Tătarca, poienile 
Crisliglu ți î-fețierița, excursii 
la Reghin pentru vizitarea mu
zeului orășenesc ți g jobricli de . 
instrumente muzicale etc. Pio
nierii talentat! vor susține mon
tajul literar patrie, to~apdr. de-., 
laud ți te cfnt", consacrat Con
ferinței Naționale a partidului 
ți celei de-a XXV-a aniversări a 
republicii, vor parliclpa. la 
concursuri de muzică populară 
și uțoard, de recitări. Secțiile 
română țl maghiară ale Teatru
lui de păpuși din Tg. Mureș 
țl-au programat spectacole ți in 
aceasta tabără.

Toate bune țl frumoase, in
clusiv vremea, numai că gazdele 
au uitat sd pund la punct unele 
mict „amdnunie". Tabăra nu , 
dispune de bibliotecii, deil cărți
le sini zilnic solicitate de copil. 
Televizorul din club este mai 
mult defect. Amenajarea punc
tului sanitar, pentru care există 
spațiu asigurat ți este detașat un 
medic, nu este încă terminată. 
Oare este așa de greu sd se so
luționeze ți aceste neglijente, 
pentru ea oaspeții sd se slmtd 
cu. adevărat bine fn tabără 1

Deakl LORAND 
corespondentei „Scînteii

în după-amlnia 
a avut loc festivitatea 
dere a vacantei de varii a Pionieri
lor din municipiul București. Cu 
acest prilej. 6 OM) de tineri, purtă
tori al cravatelor sosii. Îmbrăcat! în 
frumoaso costume alegorice. au 
fllrăbătut străzile orașului. Jndrep- 
tlndu-fle spre Palatul "pionierilor, 
undo au participat la : Carnavalul 
vacantei. în cadrul acestei atrac
tive manifestări, la care sî-au dat 
concursul actori ai teatrelor bucu- 
reștene. al Circului sl fanfare mi
litare. a-a realizat un frumos pro
gram de muzică, damuri, rcritalurl 
de poezie, teatru sl Jocuri enortlve.

în calendarul vacantei da vară

de îmbăta 
de doschl-

O Anclielstorul : VICTORIA — 
11,16; 13,M; 10; IM»; 30,43.
O Jocul de-a moartea s EGALA — 
5; 11,15; 13,33; 16.13; 18,43; 31,18,
BUCUREȘTI — 5,43; U; 13,13: ÎS; 
iM>; MUL gradina select — 
30,16.
• Marea speranță albă s PATRIA
— 16; 13^8; 18; 15,33; îl, LUCEA
FĂRUL — t; 11,15; 1M»1 ÎS; H»! 
51, GRADINA DOINA —-39^5.
a Și totuși EolLs există i — 6—18,39 
In continuare, Program do filme 
documentare — —■--
NOL
B Mărturisirile unul comisar <10 
poliție făcute procurorului repu
blicii e CAPITOL — B; 11,15; 14;
ÎS, 13; 18,13: Sl, Ia grădină — 59,13, 
EXCELSTOR'—“9.15; 11,39; 43;®VU'î 
15,15: S5.S3, MELODIA — 0; 11,15; 
13,58; ÎS; 1840; 30,43; FLAMURA — 
S; 11,15; 13,39; 16; 15,13; 39J3, 
a Odiseea generalului Joși s 
UNIREA — 13.to: 18.
a Trafic E GRADINA UNIREA — 
30,13.
a Casa de sub arbori e FAVORIT
— 0,13: 11J0; 13,45; 18; 15,151 ®,M, 
FEROVIAR — 6; 11,13; 13,30; 15,43; 
13,13; 20,43.

Aventuri la Marea
II VIȚA — 8; 12,13;
JLGA — e.33; 13,43; 19. ____
29 OM do leghe sub mări s GLO- 
A — 8.33; 1I;|1S.S0; 10; 18J>3; îl. 

AURORA — 8,30; 15; 15.S3; 18, la 
grădină — 83,15, MODERN — «JO; 
II; 11,S3; ÎS: 18,83; 21, la grădină — 
30.301
a AiU-seară dansăm in familie : 
FLOItEASCA — 16.39; 16; ÎS.K,
POPULAR — 15,El; 18; 20,15, MUN
CA — 13,»; 15; 50,15.
a Vera Cnra — 8.J0; 11; 13: 13 r 17; 
10,43, Pal 51 Pataehon — W.D : CI
NEMATECA (sala Union).
a Felix șl OtilU s PACEA — 
15,46: 19.
a Steaua Sudului s LUMINA — »; 
11.13; 13,45: 17; 18,15; 59,33, VIITO
RUL — 15,U; 18; TO, 16.
a Program de desene animate 
pentru copil s DOINA — 9,TO;
10,43; IX
a Doamna șl vagabondul : DOI
NA — 13.45; 18; 18,13; 20,15, BU-

10,15 : TIMPURI

Neagra : 
js; i®,îa, 
1M0.
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Doi profesori
Gheorghe Stoncu a fost instructor 

Școala de șoferi profesioniști Oieștl. Printre 
altele, avea tn grijă șl transportul elevilor. 
Cu timpul, aceștia l-au devenit prieteni — 
unii mal mult, alții mal puțin. Dintre toți, 
unul era Înconjurat cel mai mult do aten
țiile profesorului : Florea ’nstuJeasa. Pe el, 
Gh. Stancu II transporta cu autobuzul șco
lii pinii acasă. Clandestin, ®e Înțelege 1

De ce ? Nu știm precis. „Gurile rele? 
spun că Albota — comuna natală a elevu
lui — ar avea niște Uvezl de prun!..

Pe drum, tot din ^prietenie", Instructorul 
Ii încredința uneori volanul mașinii. Așa, eă 
se obișnuiască Dexi F.T. nu avea carnet de 
conducere. Deși autobuzul In cauză nu avea 
dublă comandă Deși circulația pa șosea era 
intensă-

ȘI lată ce a învățat elevul din toate astea : 
fntr-o z! a pus mina pe mașină, s-a suit la 
volan., șl dus a fost

O pantă, o curbă „asul" precoce accele
rează. Mașina s-a oprit In primul etllp de 
telegraf. Din fericire, n-au fost victime.

—Judecătoria Pitești. Profesorul ol e'.evid 
stau nmlndol In fața Instanței ; elevul spă
sit, profesorul Indignat:

— Recunosc, l-am încredințat volanul de 
vreo două ori— Da de ce ®ă fiu chemat In 
judecată pentru ce-a făcut eJ ? Nu-ml era 
dedt elev—

— Tocmai de aceea slntețî nici, subliniază 
președintele completului : pentru că cd era 
elev !

Gh. S. este nedumerit Sau se face I Ca 
șl cum. prin comportarea avută, nu el ar fi 
încurajat fapta elevului : ca țl cum nu el, 
Instructorul, In loc Bfi-I călăuzească pașii In 
viață, l-a „călăuzit"— spre Infracțiune.♦

Vara trecută m-am Intllnlt Intlmplător cu 
fostul meu profesor de matematică, dlri- 
glEite In ultimul an do liceu. Era abătut 
M-a Întrebat daeă-1 mal țin minte pe X. 
unul din premlanțll clasei. Cum să nu 
îl tin 7 I

k

„De dnd ați terminat, dă la facultate și 
de flecare dată pică. în toți anii ăștia n-a 
făcut nimic ; Intre un examen șt celălalt a 
bătut Blrăzlle".

Am încercat să schimb vorba, să-l amin- 
tiisc că toll ceilalți colegi" Ișl au rostul lor, 
meseria lor : muncitori. Ingineri, profesori.» 
S-n făcut că nu mă nude șl n continuat : 
„Știi, parcă mă simt vinovat în afnrfl de 
matematică, nu l-am învățat oare nimic 
despre viață

Acum, după replica lui GR. S„ 11 pre
țuiesc șl mal mult pe bătrinul profesor. Aș 

' vrea să-l InUlhaw: sl ®ă-I etring Încă o dată 
mina. Pentru tăria de a-șl pune Întrebări 
dureroase, pentru frămlntarca de dincolo de 
catedră.

NId X nu-1 fusese altceva decli ele® !

___________________

la ofițerul stării dvile, au ajura la tri
bunal.-

— Altceva 7
— Un toc de fereastră.
Ara ascultat lista aceea, nevăzută, de la 

un capăt ia celălalt Dar nu : bunul cel mal 
de preț, bunul pe care mă așteptam ca 
AL N. să-l revendice, sentimental vorbind. 
— dacă nu primul, măcar ultimul — n-a 
fost strigat bub nici unu! din numele sale 
posibile : dragoste. încredere etc. Nici ea șl 
nici B.N. nu șl-au exprimat regretul -- 
măcar atlt! — pentru cele intlmplate, pen
tru timpul petrecut Împreună.

Șl-au Împărțil materialele de construcție. 
Atlt Ca doi antreprenori care nu mai În
țeleg aă lucreze împreună.

Clnd se ceartă, adolescenții ta! restituie 
unul altuia scrisorile de dragoste...

2 kg cuie, un sul de carton asfaltat, 10 
bulumacl — triste „amintiri", la vlrsta ma
luri lățit..Contabilita.'

— 2 kg da cule.
— Altceva ?
— Un sul de carton asfaltat.
— Altceva ?
De flecare dată, înainte de a 

femela se oprește o cil 
modo, are cu (' 
celor cu eare lșl_ . ____HH
sau soții la băcănie. Șl, de flecare dată, un
deva. In memorie, mal șterge unul din 
„articole".-

— Altceva 7 repetă Judecătorul.
— 10 bulumacL
în stingă' femeii, un bărbat: p’ritul. Stă 

și ascultă cererea rcdamantel ; calm. Impa
sibil. ca șl cum ar fi venit la procesul 
nltiita.

Judecătoria sectorului 7. Alexandra Nao 
șl Bucur Ncamțu au vrut aă se căsătoreas
că. O vreme nu șl conviețuit Au construit 
o' magazie, au adus unde Îmbunătățiri Imo
bilului In 
că tntr-o zi s-au certat

Numărul dosarului : 9334D72,
Numele Inculpatei : Fttiga Zoln, 
a: prostituție.

■1 carnetul șl-ml arunc privirile în 
sală : vorbește apărarea. Ciudat insă — a- 
slstanța privește In altă parte..

Lingă boxa acuzaților, in picioare, înca
drată de doi milițieni — Inculpata. în mint 
Da, cunoscuta zeghe vărgată — simbolul 
penitenței — n fost supusă capriciilor nușcă- 
riașel. Sub haina larg desfăcută*, un pulover 
pe glt, ddrnnen.

Zo'.țlca — ochi alunecoși. Inimă zburdal
nică. Une să de totuși In ton cu moda.

Un „Compari" mal lipsea I
Păi se poate ?

Prea mic
pentru 
salariul
pe care 

il primea
Lun! 26 Iunie. Tribunalul Capitalei. Secția 

I penală...
Constantin Popescu — fost gestionar in 

cadrul Î.L.F. București, Oficiul 1, — ajpr®* 
judlclat avutul obștesc cu suma de 2J2 032 
Jel. Paguba s-n produs !ri mnl puțin de 1 an. 
mal precis, In numai nouă luni — ca ur
mare a neglijenței de care C.P. 
vadă In îndeplinirea alrlbuțlunllor sale de 
serviciu : aprovizionări exagerate, peste ra
pacitatea de desfacere a unității, degradarea 
unor mărfuri datorită proastei depozitări 
ș,a.m.d.

La un moment dat, un aspect ne reține 
atenția : C.P. nu se aproviziona cu mărfuri 
din depozit ci direct de la furnizor. Clnd 
vrea, și cu ce vrea. ,

— Da. tovarășe președinte, așa e. întă
rește Paul Cornel Dlnescu, fast dLspccer In 
cadrul Întreprinderii, nzl merceolog. Incul
patul Iun legătura cu șoferii, se aorovlrionn 
peste capul nostim, al celor rare răspun
de ;tm de această problemă

Deci știați ! Ce măsuri oțl luat ?
— No! î se miră mnrtortil...
— Nu „no!" ! Dumneata
— A, eu... Ce puteam să 

președinte 7 Eu eram prea
Do ce n-o fi luat Paul _____ ________

măsuri ? Pentru că era „prea mic’ pentru 
Balariul pe care îl primea ? 1

atol Înscrise, pentru săBlămlnlle 
următoare, serbări clmpenestl sl 
carnavaluri pionierești, intlinlri cu 
actorii preferați de film sl teatru, 

’care vor da viată personaje
lor din basnele îndrăgite de 
midi spectatori, Intlinlri cu munci
tori șl vechi mllltanți al miș
cări! muncitorești, cu regizori, scrii
tori si ziariști excursii de agrement 
pe lacurile Herăstrău si Tel sl in 
zonele pitorești ale tăriL vizite la 
muzee. Vor avea Joc, de asemenea, 
spectacole ale Teatrului de mario
nete șl păpuși. Hale de filme artis
tice și documentare, matinee lite
raro șl alte manifestări.

(în fotografie, aspect din timpul 
carnavalului).

Bucuroși 
de oaspeți

Nu demult,* membrii cercuri 
lor de artă plastică din Hm 
VHcea șl Drăgășonl au sosit 
Inte-o vizită : de documentare 
pe platforma chimică vllceanâ. 
Bucsiroș! de oaspeți, chlmlști! 
le-au oferit cu dărnicie tot fe
lul de subiecte din nrtlvltatea 
lor. Acum clteva zile, același 
oaspeți șl-au făcut din nou a- 
parițla pe platforma Industri
ală. De aală dată, pentru n 
Enta „modelelor" lucrările 

rate din viața lor. La in
trarea în uzina petrochimică, 
pe ma! multe panouri, au fost 
expuse cele mnl reprezentative 
jjortrete, instantanee țl carica
turi surprinse de ci anterior. O 
surpriză, cu o reacție la fel de u- 
tllă atlt pentru „modele", ' dt 
și pentru artiștii amatori. Pen
tru că, La următoarele vizite, 
primii s-au oferit aă Je propună 
„modele" mai frumoase, Iar 
ceilalți le-au promis să fie țl 
el la înălțimea lor. O competi
ție Inedită In care șl unii șl alții 

. vor avea de clștlgaL

Ambiție sau 
nesăbuință ? »

V

FEREN-

ZEȘTI — I6,M; 1®. la grădina — 
B,W.
a Femei - în of.iald i I.JIÎA — 
1M»; u.
SClncl pentru Infern i GRADI-

A URA — M,M>.
e Desculț In parc « BUCEGl — 
13,«; 1B. la grfidlnâ — 33.SS. TOM13 
— 0; 11,16: 13,#3; 16; 15,15, la gră
dina — 1'3,33.
a Batalionul Invizibil e
TARI — 13,30; 17,43; S®.
• Castanele slnt bune i CENTRAL 
— 9.18: 11,30; 13.45: 18; U,13; S3JU.
• Ancheta de ta bond Excelsior î 
CIULEȘTI — .1#: 13.335: 15: SM®.
a Robin Hood : MIORIȚA — 5; 
1.1,1»; 13,30; 15,45; 15; MJO, ARTA
— 15.M; ÎS. la grădina — ia.13.
• Silvia 1 VTTAN — 16,M; 18.M. 
a Osceola 1 GRADINA V1TAN - 
W,3>3.
a Toamna Cheyennllor s DRUMUL 
SĂRII — ÎS; 15.30.
O Preria s DACIA — 5; 11.15; 13,33; 
13; ‘,15,16; M,».
a Micul sclldător s CRINGAȘI — 
i5,WT7Mi-fi9, “te
a CegendaB'PROGRESUL — IMOfțTi 
10; M.is.
a Ultimul domiciliu cunoscut : 
COTROCENf — 13,S3; 15; S3,15, 
RAIIOVA - 13.3.7; 1B: 30.15.
a O floare țl doi grădinari : 
FESTIVAL — 8; 13,16; 16.45; 18, la 
gradină — 30,15.
a 15 fele șl un marinar e COSMOS 
— 13JMI; 17,48; M.
a Love story s MOȘILOR — 13.Î-0;
ÎS, la grădină — M.13.
„ Evadare din Planeta maimuțe
lor e lutROMET — I5J:S; 17,30; 
wM
a Dreptul de a te naște s FLACĂ
RA — 15^5; IS; W,lă

Acum clteva zile, Consfon- I 
fin Sumara, fotograf din mural- | 
elpluf Gheorghe Gheorghlu- 
DeJ, a pornit, într-un autotu
rism, condui de soția ta, spre 
comuna Helegiu. In drum, au 
făcut un popas !a restaurantul 
„TaMra arcașilor" d® lingă 
BeîcL nici, soțul, in calitatea 
Iul de... pasager, ți-a făcut pe 
îndelete „plinul”. După cltva 
timp însă a început să-i dea

■ zor cu plecarea. Șl, cum soția 
sa nu mai era de aceeași pă
rere, C. S. s-a ambiționat țl, 

, cu toate că nu poseda permis 
de conducere, s-a urcat la țx> 
lanul mașinii, pornind s’npu 
Ia drum. La primul pod intll 
na in cale, autolurtsmul a !ln 
trat cu toată viteza intr^ui 

!, C. S. plătindu-și nesâ- 
cu propria-t viață.

Nu cu multă vreme în 
în orașul Galați a fost da 
folosință o centrală telef 
automata, conectata ta cell 
centrale 
Iași, Timișoara, ' 
stanța, stațiunile __ 
țl (de dleva zile) 
fală. Do atunci Insă 
prezent .centrata _ ,___ _
funcționează după., proprii: 
el toane. Formezi un numărj

• Teatrul Național „I. L. cara- 
glale* (sala Comedia) : Moartea 
ultimului golan — S3.
• Teatrul „Luda Slurdza 
lanilra" (la Teatru) de vară „He
răstrău") : Super estival m3 —

‘»,M.
■ Teatrul „C. I. Nottara’ (ia Tea
trul de vaiă „33 August') : Zig
zag — 2Ș.
a Circul : Spectacol
prezentat de Circul Maro din Mos
cova — 18; 15,33.

Tribunalul 
nu e teatru!

Du-

similare din Brăila, 
Craiova, Cpn- 

j de pe litoral, 
zile) din Cani

și p!nă! ta 
respectivă 

pro;rrlllc

iți răspunde nitul ; îți dă le
gătura p«nlru cileva clipe șlj a- 
pol Iț! oferă... Ionul ș.o.m.d. 
Niciodată, Insă controlul nulo- 
mat nu „uită" să JnrefiLslreze, 
pe baza impulsurilor, toate | u- 
cesle accidente drept convor
biri efectuate, pentru ca nbo- 
națll să fio puși la plată.

, cum citovn luni. Direcția J 
I țeastă P.T.T. Galați îl as!

pe abonați că situația va 
doar, clteva zile, piuă va fi i

• ginta aparatura. Dar 
" atunci șl ptaă acum 

constata tacă n! 
această prl 
credem, sA 
fi conectată, 
dine centralii automata ?

Colocviul
dascălilor

— Onorat tribunal, ml se Încalcă un drept 
constituțional : «Ini lipsită de apărare ! Cum 
să mă judec fără avocat ? Acordațl-ml un 
termen—

îh pretoriul instanței — Tribunalul muni
cipiului București — o femelo linără în 
pofida vorbelor pe care le spune, a terme
nilor de specialitate pa care 11 folosește, are 
mina omului lipsit de experiență Privește 
In jur neajutorată șl inocentă...

— Dar șl la termenul trecut ați Invocat 
același motiv. Nu aț! fost cte acord nlc! să 
vă desemitam apărător din oficiu. Pină dnd 
să tot amlnăm judecarea procesului ? — 
intervine președintele completuluL

împricinata nu dezarmează : atacă, do 
dota aceasta cu un oroument „forte".

— Țin să precizez că eu nu am serviciu— 
Trăiesc din. pensia părinților ! Dațl-ml ter
men "după ziua In care la mama pensia — 
numai atunci îmi not anuala avocat—

In sală, asistența se - Importe în două : 
unii privesc cu nedumerire către prezidiu ; 
alții zlmbes-c : fiind prczențl șl la termenul 
anterior, știu ceva mai multe...

Alexandra Păunescu (București sir. 
Ficusului nr. 23) a fost trimisă In Judecată 
penală pentru o seric de Infracțiuni eco
nomice. Răsfoim dosarul: ea — care ține 
mortta să-șl angajeze avocat „din pensia 
mamei* — este posesoarea nu numai a unui 
bosat sortiment de „măști", cl șl a unul 
bogat inventar de bunuri materiale : auto
turism sSou-nbuț, de fabricație străină, co
voare sl mobilă aduse personal din străină
tate.. Do alei, zlmbetul celor din solă—

Dar tribunalul nu o teatru. Cu sau fără 
mască, nimeni 
dere iucî-d, în 
do apărare.

S-cu Intllnlt ieri pe vechea 
stradă a Pedagogilor din Sibiu. 
Cineva b. scos cataloagele din 
arhiva -»co!|t șl cei aproapâ o 
sută de abjo!ccn(i. care, acuni 20 
de ani, primeau diploma de În
vățători, sg regăseau fn calitate de 
deci de 'odinioară I După „mo
mentul pregătirii aperceptive", 
a început... lecția de recapltu- 
'lare a celor 20 dc ani ! Și, rind 
pe rlnd( cel prezenți ieșeau la 
răspuns cu o mereu altă șl 
alta... lecfle din ți idespre foi 
ceea Ce au sădit el mal înăl
țător țl mai frumos în sufle
tele ți minfllc celor cllcca mii 
de copil, "perindaji prin clasele 
lor. La sfirțit, clnd lecția reca
pitulativă — de fapt, un ade
vărat co'ocbIu pedagogic — 
s-a tnchelai, toți dascdtii aveau 
tn catalog nota mailmâ. Să-i 
felicităm, dorindu-le același 
succes șl la.„ inlllnlrea cli- 
foarc 1

Acțiunea
Hyphantria
Locul de desfășurare — orașul 

GatafL Participând — peste •(•00 
de cietii ai școlilor din localitate. 
Pinâ acum, s-au terminat pregă
tirile necesare : școlile au fost 
dotate cu... foarfeci speciale, 
puse In prăjini. In curlnd, cei 
4U9 de elevi vor apărea cu ele 
prin parcuri sau pe străzi pen
tru a începe curățarea pomilor 
de omida păroasă (Hyphantria), 
un dâunâlor deosebit de pericu
los, care, necombălut Ia timp, 
desfrunzește de... usucă zona 
verde a orașului.

Titus ANDREI 
Dinu POPESCU 
Emit MAR1NACIII!

Rubricd redactata de 
Dumitru TfRCOB 
Glieorcjlie DAVID 
șl corespondenți „Scînfcn

orlc.lt


Eduardo Frei Montalva

la gc- 
mtru ‘

Planlf'cări.:. pcnîru a participa
dința Comitetului C.A.ER. pentru 
colaborare In domeniul ptaniflcărlL 

La plecare/ pe aeroportul Otopeni,
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in chestiuni referitoare la 
si desfășurarea Conferin- 
fiecuritate si cooperare In
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Întoarcerea delegației militare romane

Slmbătă ceara s-a înapoiat de la 
Praga delegnțla militară condusă de 
generalul de armată Ion Ionltâ. mi
nistrul forțelor armate ale Republicii 
Socialiste România, caro a fâcdi o vi
zită de prietenie In Republica Socia
listă Cehoslovacă, ta Invitația Prczl- . 
dlulul C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
a guvernului R. S. Cehoslovace ®i a 
ministrului apărării naționale al R. S. 
Cehoslovace.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, 
erau prezent! general-colonel Ion 
Gheorghe. prim-adjunct nl ministru
lui forjelor armate șl șef al Marelui 
Stat Major, generalul colonel Marin 
Nlcolescu. adjunct al ministrului, ge
nerali șl ofițeri superiori.

Au fost de fală Jiri Benda. însfir- ' 
cina tal cu afaceri nd-interim al R. S.

de la Praga
Cehoatovace In România, general-ma
jor Josef Gumullta, atașatul militar, 
aero șl naval al R. 8. Cehoslovare ta 
București, atașați militari acreditau 
In tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Ruzyne 
din Praga. membrii delegației au fost 
«alutatl do general de armată Martin 
Dzur, ministrul apărării naționale 
al R. S. Cehoslovace. Mlroalav 
Hruza. adjunct al ministrului a- 
fncerilor externe, colonel Miroslav Vo- 
©ccky. adjunct al ministrului de in
terne. do generali sl ofițeri superiori 
al Armatei Populare Cehoslovace. E- 
rau prezențl; de asemenea, ambasado
rul României 1a Praga. Teodor Ilaș. 
atașatul militar. Petre Rotariu. pre
cum si atașați militari acreditați In 
R. S. Cehoslovacă.

SimMtfi dupfi-amlazfi a plecat la 
Moscova tovarășul Maxim Borghinnu. 
președintele .Comitetului de Stat al 
Planificării, pentru a pârtiei}

erau prezențl membri al conducerii 
C.S.P. șl alte persoane oficiale.

Erau de față V. I, Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice ta Bucu
rești, ș; membri al ambasadei.

R. S. CEHOSLOVACĂ

(Agerpres)

Dineu in onoarea domnului

între 29 funie — 1 Iulie a.c.. Djuro 
Niiudd. ambasador, consilier al se
cretarului do filat pentru afacerile ex
terne al H.S.F. Iugoslavia, a efec
tuat o vizită In tara noastră, ta in
vitația Minatorului Afacerilor Ex
terne.

Oaspetele a fost primit de George 
Macoveseu. prlm-adjunci al minis
trului afacerilor externe, s! a avut 
convorbiri ta M-A.E. In' problema pri
vind relațiile dintre cele două țări, 
precum al 
pregătirea 
țe) pentru 
sEțiropa.

SlmMlfi_____ _______ ____
Werner Raekwltz, adjunct nl minis
trului culturi! al R. D. Germane, 
pentru a participa la manifestările 
prilejuite do organizarea in țara 
noastră, de către Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, a „Zilelor artei 
distractive din R. D. Germană”.

în aceeași zi. oaspetele a făcut o 
vizită la Consiliul Culturii șl Educa
ției Socialiste, unde a avut o Lnlro- 

■ vedere cu Ion Brad, vicepreședinte ol 
Consiliului.

Japonia. Ea a reunit aproape 200 de 
fotografii, alb-ncgru șl color, Infă- 
țlșlnd aspecte din viața șl munca 
poporului jnpoacz, precum și peste 
1C0 do volume de artă (albume, al
manahuri, lucrări de istoria artei, 
de estetică ele).

Pe toată durata expoziție! au fost 
organizate audiții muzicale ci 
piese din croația compozitorilor ni
pon! șl au avut loc vizionări de 
filme documentare șl de artă reali
zate de cineaștii Japonezi.

(Agerprcs)

Vicepreședintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Eugen Jcbalcanu, Împreună cu mlnLs- 
trul afacerilor externe, Comellu Mă- 
nescu, au oferit un dineu In onoarea 
d-lui Eduardo Frel Montalva. lidera! 
Partidului' Democrot-Creștln din 
Chile, tavltat ol Consiliului National 
al Frontului Unității Socialiste.

Slmbătă dimineața, oaspetele chl-

Ilari, împreună cu soția, a părăsit Ca
pitala, tndreptîndu-se spre Budapesta.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
au fost salutați de Eugen Jebeleanu.. 
de Șuzana Cădea, membru In Biroul 
Executiv al Consiliului Național el 
Frontului Unității Socialiste, precum- 

' și de Constantin Bflbeanu. director In 
Ministerul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 
și 5 iulie a.c, In (ară : Vreme ro

tativ frumoasă. Corul va fi variabIL

ia vestul' ș! nordul (firii se vor sem
nala ploi locale. In rest ploi izolate. 
Vint stab plnă la potrivit Tempera
turile minime vor fi cuprinsa Intre 
10 șl 20 grade. Iar maximele Intre 
22 îi 32 grade, local mal ridicata In 
sud! în București : Vreme relativ 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Vint 
slab plnă la potrivit Temperatura In 
creștere ușoară.

Brao — pitorescul o- 
raj al Hrgurilor inter
naționale — conlinuâ 
z4 /ie în această vară 
gazda unor interesan
ta manifestări. Intre 
26—Să iunie. înlr-unul 
din paiîilioanele parcu
lui expozllional a a- 
vut loc primul Sa
lon internațional de 
(umdtorie — „l'OND- 
EX 72-, Salonul a re
unit IM) de expozanți ce 
au prezentat produse
le a mai mul! de o 
sută de întreprinderi 
din țara gazdă șl din 
14 țâri gfrdinc.

Salonul a prilejuit o 
serie de manifestări 
interesante pentru cei 
ce muncesc in această 
ramură industrială : 
juriul concursului „Cu
pa de aur“ a selec
ționai zece din cele 
mei bune pro-duse, ai 
căror făuritori au fost 
distingi cu medalii si 
diplome ;,ln Casa teh-

Ungă Societatea ceho
slovacă ■ ftilnti/ică st 
tchnlcâ, au auut loc 
expuneri ale specia
liștilor autohtoni și 
(trâinl arupra proble
melor actuale din do
meniul turnătoriei; In 
fine, au fost organi
zata zilele turnători
ei la care au partici
pat peste 70'3 de spe- 
ciaXlștl.

Paralel cu această 
interesantă Inlllnire, a 
celor cura dau formă 
solidă metalului in
candescent, s-a orga
nizat țl Salonul in- 
tcmallonal al breve
telor ; de invenții si 
inoeații - „INl'EX- 
72“, care urmează ,iă . 
ia sflfflt astăzi și care 
are ca scop cunoaște
rea reallzdrUor meri
torii ala inventatori
lor si' inovatorilor.

Slnt prezente mai 
multe sute de brevete 

__  ____ _ »i proiecte cehoslom- 
nlcli din Bmo, de pe ce din diferite dome-

nit — construcții, chi
mie, a gri cult ură șt aii- 
meniafic, transporturi, 
mine, economia apelor 
fi securitatea muncii. 
Uniunea Tineretului 
Socialist și Ministerul 
Invălămtntulul dispun 
de propriile lor ex-po- 
rifli : standul Uniunii 
Tineretului Socialist 
concentrează cele mai 
reușite modele ale 
mișcării „Zenit* (ase
mănătoare cu „Minl- 
tehnicuș” de la noi), 
iar școlile superioare 
fl profesionale — cele 
mai Interesante Inven
ții ala studenților și e- 
levilor lor.

Si cu prilejul aces
tui salon s-a organizat 
im bogat program de 
manifestări științifice 
fi tehnice consacrat 
celor mai interesante 
ți actuale problema 
din domeniul invenții
lor fl inovațiilor.

Un act de consolidare 
a suveranității

I

le-au Ieșit

a

(Agerpres)

★
o sosit In Capitală dr.

la depunerile pe libretele de economii cu dobindă șl clșilgurl
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LISTA DE CiȘTIGURI ÎN OBIECTE
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Astăzi, pe stadionul „23 August"

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare _ __

gurărlior de viață din 1 Iulie 1972 au 
ieșit tișligfiloarc următoarele opt 
combinații de Utere : 1) N.F.C. 
L.A.A. -------
U.C.Z.
T.V.X.

Toți nalgurațll cărora 
dștlgătoarc una «au mal multe din 
acesta combinații de litere urmează 
oă se adreseze unităților ADAS 
pentru a primi «urnele cuvenite.

Penlțu a participa fl la următoa
rele trageri este necesar ca as!gu- 
rațil «ă achita primele de asigurare 
1a termenele stabilite.

P.C.P. 
Z.D.H.

♦
Biblioteca municipală „Mihnll 

doveanu" din “ .............................
tre 4 1___
do fotografii

r din Capitală a găzduit, I li
tanie șl 1 iulie, o expoziție 

curte do artă din

; 3) V.R.N. ; 4)
; 6) J.U.T. ; 7)

a asl-

li

ț

Cu ocazia vizitei In țara noastră a 
lui Sergije Makiedo, adjunctul direc
torului general al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.UJJ.), director al Biroului re- 
gfonaî pentru țările europene, din O- 
rlentul Apropiat șl Mcdîteranene, la 
Centru! de Informare O.N.U. din 
București a. avut loc, almbătă dimi
neața, o Intllnfreicu jeprezentanUiai 
presei 51 RacUftflitcVtalUhîl rofrfâtftî

Au participat S. A. Chcdld. dlrcc- 
. tor al Centrului de Informare O.N.U. 
la București, Alexander Rotlval, re
prezentantul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare — P.N.U.D. 
la București.

Cu această ocazie, oaspetele a vor
bit deap-e posibilitățile ce le oferă 
cooperarea Internațională în sprijini
rea eforturilor proprii ale țărilor In 
curs de dezvoltare. Efortul național, 
a subliniat domnia sa, rămlne esen
țial pentru progresul economic șl so
cial al fiecărei (firi, dar el trebuie 
completat prin multiplele poslbllltăll 
ce le oferă cooperarea Internațională.

Solicitat sfi-ș! «pună părerea In le
gătură cu rotațiile de cooperare din
tre diferitele organisme specializate 
ale O.N.U. și îndeosebi P.N.U.D. șt 
România. Serglje Makiedo a decla
rat : Slntem foarte satls'ăcutl de co
laborarea cu România. în fapt, pro
iectele nu slnt ale O.N.U.. ci aoartln 
României care le și execută. O.N.U

prin organismele sale specializate, nu 
face dbcit eă sprijine aceste acțiuni 
prin asistență tehnică. Principalele 
proiecte pe caro le realizează In pre
zent țara dv. cu asistența P.N.U.D. 
sini: la Institutul politehnic din Bucu
rești, la Institutul de cercetări pen
tru plante tehnice de ta Fundulea. la 
Centrul de perfecționare a cadrelor 

1 de conducere din lnlreprlr.deri 
1 (CEPECA) Otopwn. -prolix-tij' <fa-coo- 

perare pe linia dezvoltării turismului 
șl a furnizări! de cadre naționale 
specializate. Un mare proiect care va 
fi realizat In anii următori va fl 
„Proiectul Mureș". Am vizitat aceste 
obiective, a adăugat oaspetele, șl pot 
spune că ele se realizează In mod ex
cepționali La Institutul de la Fundu- 
lea rezultatele slnt excelente, semln- 
țde-hlbrlde obținute aid fiind expor
tata Intr-o serie de (firi, unele dintre 
ele — țări dezvoltate. Acest proiect 
poate servi drept exemplu pentru 
alte țări șl urmărim să-l instltuțlo- 
nallzfim. Trebuie menționată șl con
tribuția specialiștilor români rare lu
crează In cadrul a 10 de programe 
nle organismelor specializate ale 
O.N.U. Acesta osie un lucru cu atit 
mal meritoriu, cu cit vine de la o 
tară Ln cars de dezvoltare care de
pune eforturi susținute pentru a de
păși această etapă.

1

Numflrul cîșUgurUor
Nr. 11 bre- I Valoarea dștlgurllor
tUlUl Cl^ll“

gător 1 parțiala _ totală

1 701879 50 00)
1 IH2US12 59 900
1 G52101) 50 000 150 OM
I 292393 40 K9
1 . 441S2 40 000
1 ! 794636 40 000
1 SSTD'ifîS 40 OOO' IfK) &&0
1. 245580 30 000
1 237^615 30 GW
1 246310 30 000 B0 000

(. 1 2433033 20 000
l 919746 20 000
1 1492022 20 000 GO OOO

: V?:'/ .;h ir? ;-C'v ? ' > ■ ' ''" ' Terminația
llbrelului :

■ S3 78625 10 000 3MOOO
23 24885 5 000
23 51331 a ooo

' ' 26 aiKs SGOO
28 48322 5 000
23 30538 5 000
26 80010 5 030
28 49272 5 000 910 000

CÎSTIGURI 20) — cu 4 focuri 3487 1 B35
. .ÎN 260 —. cu 4 focuri, 5 î07^'" 1 633 1 010 600, ș.M.rl g

ftlLtkKJtAZtUL’U. i) -•‘■j! WA 4 IUL. IUL. jl-jOl
■ cu 290 - cu 3 focuri. * 170'9

BUTELII 280 — cu 3 focuri 0233 1 709 883680 '

230 8431 1000 e ■ ș;
2SD 2i«5 1 ooo
2SD ' 65®8 1 ooo 78OOGO
263 4938 500
250 1477 500
263 i OfKM OOO

' 2-3î0 4941 500
2-30 4620 «n
299 5254 500
2®) 7981 500 910 000

TOTAL : 3 861 dșllguri In obiecte In valoare de lei 3 223 260

— Titularii libretelor clșUgătdare 
pol alege, fn limita valorii crugurilor 
ce II se cuvin, obiectele preferate.

— ClstlHUrile. inclusiv cele tn ara
gazuri cu butelii, se acordă Integral 
titularilor Libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea clșll- 
gulul, pentru ceilalți titulari, cîștlgul

este de 10 ori mal mare dedt soldul 
mediu trimestrial al libretului. Li
bretele cu sold mediu trimestrial mal 
mic de 50 de lei nu beneficiază da 
dștift

— Ciștigătoril de aragazuri cu bu
telii trebuie să so prezinte ta filialele 
C.E.C. In termen de 30 de zile da la 
data tragerii ta sorți.

f
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RAPID JiULf finală a
„Cupei României" la fotbal

DIE

disensiuniîor

I ‘ ■
Artăzl, pe stadionul „23 August” din Capitală, se dispută, cu În

cepere de la ora 20,00 cea de-a 33-a finală a „Cupei României” la 
foîbal. Protagonistele, echipele Rapid București șl Jiul Petroșani, 
B-au calificat In această ultimă fază a competiției cltspunlnd In semi
finale de Metalul București (formația revelație a Cupei) și, respectiv, 
Dlnnmo Bucuroși!. E de subliniat că echipa din Petroșani participă 
pentru prima oară la finala „Cupei României”. La fluierul arbitrului 
Gheorghe Llmona se vor alinia următoarele formații.

RAPID BUCUREȘTI: R&ducanu, " . ’ ------  "
Dumitru, Năslurescti, M. Stcllan Neagu, Angelescu.

JIUL 'PETROȘANI: Suda, Georgescu, Georgevld, Stocker, Tonca, 
Dodtt. Cotormanl, Urmeș, Mul(escu, Ubardl, Făgaș.

« *
în deschidere, cu începere de la ora 17,13. se dispută finala cam

pionatului national de juniori, care opune echipele Dinamo București 
șl Universitatea Cluj. în pauzele meciurilor vor avea loc demonstrații 
de gimnastică, atic lisai, oină și ciclism.

Pop, Lnpescu, Boc, Codrea, Dinu,

© FOTBAL:
Echipa de tineret a Ceho
slovaciei

europeana
campioană

goslAvid a dispus cu 19—10 (12—U) 
de formația Ungariei. . -

în ultima zi a turneului se vor 
disputa următoarele partide : Iugo
slavia — România șl Ungaria — Bul
garia.

Tom
eliminat pe americanul

Gorman

Luni șl marți se vor desfășura la 
Bonn convorbiri oficiale Intre pre
ședintele Franței, ’ Georges Pompi
dou, șl cancelarul Republicii Fede
rale a Germanici, Willy Brandt. 
Convorbirile se Înscriu In cadrul In- 
lllnlrilor periodice dintre cele două 
state, in eonforniilate ca Tratatul 
de prietenie franco—vest-german. 
Cei doi oameni de stal vor aborda 
problemele monetare șl eeonomlee 
ale C.E.E. ; preconizata Uniune e- 
conomlcă șl monetarii a „celor 
șase” ; problema oportunității ține
rii Ia Paris, la data prevăzută — 
19—21 octombrie — a conferinței la 
nivel înalt a țărilor membre ale 
viitoarei Piețe comune lărgile.

Pentru cUmatid în caro vor aven 
loc convorbirile de la Bonn — rare 
au foss precedate de o Lntîlnlre a 
mln'tj-lrflor de externe al celor două 
țări — e.ste caracteristic editorialul 
ziarului ..LE MONDE", Intitulat 
„Divergențe franeo-germane", in 
care ee spune : 

f limpede,no a re-
dcflt .din convorbirile atate la 23 
iunie de Maurice Schumann cu co
legul tău vest-german, Walter 
Scheel In orice caz, nu s-a realizat 
nimic hotărllor (n ceea ce privejîe 
punctul cel mal delicat al ordinii da 
rt a acestor convorbiri : tinerea tau 
amtnarea conferinjei celor zece târî 
membre ale comunilâfii lărgite. Dl. 
Schumann nu a ascuns câ. fn caz 
de, dezacord peraliteni intra parte
nerii europeni, soluția cea mai bund 
ar fi „să .se amine Întllnlrea din 
octombrie”. Or. în momentul în care 
se desfătare întrevederea, miniș
trilor de externe, cancelarul 
Brandl afirma ci, după părerea 
să, nu ar fi „rezonabil* să 
sa amine conferința. Ar fl prefera
bil, a apreciat șeful puvernuluț fe
deral, ca conferința ,3â se concen
treze asupra punctelor unde poafe 
fi realizat un acord veritabil In pre
zent*1. Partea plicticoasă a situației 
este cil Parisul nu dorește să reu
nească zece șe/l de stat sau de gu
vern pentru a proceda la „mici rc- 
parafii1*. Dar asupra problemelor de 
fond există o dlitanjâ notabilă Intre 
punctele de vedere ale Parisului fl 
Bonnului, îndeosebi in ce privește 
de/tnlrea relațiilor comerciale, ca șl 
a celor monetare sau militare, cu 
Statele Unite.

- Divergentele intre Paris fl Bonn 
I au apărut (blr-un mod cum nu sa

I

să „reia calea uniunii economice șl 
monetare”. liămlne doar de sperai
— fără a crede prea mult In aceasta
— eă concluziile la care vor ajunge 
in cursul viitoarelor lor convorbiri 
vor fi ceva mai trainice decit acor
dul lor, considerat «fundamental», 
realizat cu cinci Iun! In urmă”.

întrebarea este : întllnlrea ta ni
vel Înalt franco — vest-germană, 
tare începe mllno. va confirma spe
ranța sau scepticismul care trans
pare din editorialul iul „Le 
Monde”?

Ziarele vest-germa- 
nc au anunțat recent 
arestarea, la I-Ianovra, 
a Ulrikel Mart o Meln- 
hof, .căpetenie q gru

I. F,

Vineri guvernul panamez a pre
luat controlul asupra companiei 
nonl-omericane de energie și lu
mină. După cum Informează agen
țiile de presă, decretul do naționa
lizare autorizează achiziționarea de 
către stat a tuturor bunurilor com
paniei amintite, evaluate Ia suma 
do 50 de milioane do dolari.

Guvernul panamez ceruse com
paniei respective să facă noi In
vestiții pentru lărgirea șl moderni
zarea utilajului, stabilind un ter
men de o lună de zile pentru răs
puns. După expirarea termenului 
șl răspunsul negativ dat. a fost pro
mulgat actul de naționalizare.

Observatorii politic! din zonă a- 
prcclazfl decizia de naționalizare a- 
doptată ca o nouă manifestare a 
politicii promovate de către actua
lul guvern panamez, politică ce se 
ridică in apărarea suveranității na
ționale, pentru recuperarea avuții
lor firii șl o dezvoltare economici 
de sine stătătoare, corespunzătoare 
intereselor propriului popor.

In acest sens este cunoscută lup
ta pe care o duce de ani de zile 
poporal panamez — luptă care 
a luat In unele momente for
me foarte acute — pentru re
stabilirea suveranității tării asu
pra zonei canalului de Panama și 
revizuirea clauzelor tratatului pa
nameze—nord-amerlcan asupra 
ceste! zone. Aceste ctauzo au fost 
impuse cu aproape 70 do ani fn 
urmă, sîlpulfnd condiții Inechita
bile Intre cel doi parteneri, S.U.A. 
plătesc statului Panama, pentru lo
cație. doar 1,9 milioane dolari. In 
timp ce din exploatarea canalului 
se obțin mari beneficii.

V. PÂUNESCU

O-
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15 000 de spectatori prezenți pe terenul centra] au aplaudat 
{ocul eficace 
a slcrturlle <

:uf eficace șl spectaculos al tenlsmanulal român, Calllicat 
sferturile ac finală, Iile Năstasc îl va întîlnl pe Jim Con

nors (S.U.A.)

LONDRA 1 (Agerprea). 
irneu Internațional

I
I
*i

'poafe mol precis cu prilejul ‘ noii 
crize monetare declanșate de hotă- 
rirea Angliei privind cursul flotant 
al lirei sterline. Intr-adevăr, pri
mele reacții ale responsabililor 
francezi fi germeni au fost confor
me eu schema devenită tradițională, 
adică ele au fost reciproc contradic
torii. Cu prilejul ultimei lor intll- 
nlrl, in februarie a.c. la Paris, d-nll 
Pompidou și Brand! se Inteleseseră

publică la aflarea veș
tilor despre arestarea 
căpeteniilor gropului.

Unul dintre princip
ii! conducători,

prlnclpa- rlznte dedl 

î pulul. îerodsLiLCiinos- n fâst mratat ^cepa^’
“•cut sub denumirea mal: de mult; dar.ac-j <

teriallzează tn rezulta
te care In mod obiec
tiv hu pol fi caracte
rizate dedl ca provo- 

■j natură cA 
confuzii, «fi'

Campionatul european de fotbal, 
rezervat echipelor de tineret, a fost 
dșllgnt In acest an de reprezentativa 
Cehoslovaciei» în cea do-a doua man
șă a finalei competiției, disputată la 
Ostrava In fața n 15 000 de specta
tori, tinerii fotbaliști cehoslovaci au 
întrecut cu scorul de 3—1 (2—0) for
mația U.R.S.S.

© HANDBAL:
„Trofeul Iugoslavia*

în ziua a doua a competiției Inter
naționale masculine de handbal 
..Trofeul Iugoslavia”, care se desfă
șoară la Sarajevo, reprezentativa 
României a intllnlt echipa Bulgariei 
pe care a lnvlns-o la scor : 23—11
(0—7). Cel mal buni Jucători al în
vingătorilor au fost Gruia, Guneș și 
Gatu.

Intr-un alt med, selecționata Iu-

În citeva rînduri
o BASCHET. Turneul preollmplc 

de baschet masculin de la MOnchen 
a debutat cu partida dintre reprezen
tativele U.R.S.S. Italiei. Basehet- 
baUș'Ll sovietici, cotați drept marii 
favorițl al competiției, au terminat 
învingători ta o diferență netă : 
03—75 (16—24). în cel de-al doilea 
joc, selecJSonnta ILF. a Germaniei a 
obținut o surprinzătoare victorie cu 
73—63 (38—30) In fața redutabilei 
echip® a Cehoslovaciei, o CICLISM; 
Astăzi, se dă startul din Belgrad în 
cel de-al 28-lea Tur ciclist al iugo
slavie!. competiție ta care si-au a- 
nunțat participarea rutieri din nouă 
țâr! : Cehoslovacia. Franța, Italia. O- 
landa. Polonia. România, Ungaria. 
U.R.S.S. șl Iugoslavia. Traseul actua
lei edilii măsoară 1118 km. Imnârțlțl 
In 12 etape. Sosirea vă aven loc la 
S iulie, la Fota.

w.re__..,1____. Marele
turneu Internațional de tenta de ta 
Wimbledon a Intrat In faza partide
lor decisive. Ieri s-nu disputat pri
mele Lntîlnlri din opUmllo de finală 
nle probai do simplu bărbați. Pe te
renul central, In prezența n peste 
15 (MM) ele spectatori, tentsmanul ro
mân Iile Nășt&se, numlfesUnd o bună 
dispoziție do Joc. l-a eliminat in pa
tru seturi h—3, 3—0, 8—0. 8—1 pe 
americanul Tom Gormtrn. Cu excep
ția setului do! in care a ratat citeva 
servicii', Năstesâ șl-a Impus jacul 
Bău eficace sl spectaculos, obtinlnd o 
aplaudată victorie, care-1 califică In 
sferturile de finală ale competiției. 
Viitorul adversar al Iul Nâstase va fi 
Jim Connors (S.UJL). Celălalt jucă-

tor român. Ion Tiriac, a fort opim 
unuia din favorițl, .<c;wnlo!u.l Manuel 
Orantea. liderul Marelui premiu 
F.LL.T. La capătul unei lupte epuizan
te de 5 seturi, victoria a revenit cu 

3—6. 6—3. 4—8. 0—3 lui Orantes, 
dar, menționează comentatorii agen
țiilor de presă, Tiriac a făcut o par
tidă mare.

Alte rezultate : C. Dlblcy (Austra- 
ita)ț ' ------------Ita)P. Barthes (Franța) 8—9, 8—3, 
8—2, 6—1; J. Connons (S.U.A.) — F. 
Jauffret (Franța) 8—2, 8—3, 8—6.

în turul patra al probe! de simplu 
femei, Evonne Gootagong (Australia) 
a lnvlns-o cu 3—8, 0—8, &—7J 
Morozova, Iar Rosemary 
dispus cu 8—3, 6—2 de 
Betty Stove.

. .........in)
■7 pe Oljga
Casals a 
olandeza

■ri
CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI
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Camplonatale: internaționale de 
pentatlon modem ale României au 
<»nllniuit Ieri cu desfășurarea a două 
probe. Dimineața, ta poligonul Tu
nari, In protm de tir pe primul loc 
s-a clasat Gyo-gy lîorlal (ungaria) — 
1022 p. urmat do Ivan Mușandv 
(Bulgaria) — I COO p. și Velko Bra
tanov (Bulgaria) — 978 p. Dupfi-
amlazfi ta Ștrandul Tinerelului, In 
proba de Inal cel mul bun rezultat 
l-a înregistrat Peter Lazar (Ungaria)
- 12M p. Pc locurile următoare 
6-au clasat Albert Covaci (România)
— 1 200 p. și S. SkwLra (Polonia) —

1133 p. După patru probe. In clasa
mentul general individual pe primul 
loc. se află Jiri Adam (Cehojlova- 
cla) — 3 973 p„ urmat de Velko Bra
tanov (Bulgaria) — 3H37 p., Stanis
lav Skwlra (Polonia) — 3bî3 p., Ma
rian Cosmoscu (România) — 3 859 p. 
Pe echipe locul întli este ocu
pat de reprezentativa Cehoslovaciei 
— 11 2113 p.. urmată de Bulgaria — 
11 2®9 p. șl România — 11 217 p.
Astăzi pa traseul de ta Călugăreai m 
dexfățoară uilinta probă, crosul.

(Agerpres)

Baader-Me!r.hof.
Grupul ș!-a Început 

activitatea In anii *80 
în Berlinul, occidental, 
muilndu-se ■ apoi pe 
teritoriul R.F. a Ger
maniei. Despre el a 
început să se vorbeas
că, mal ales, după in
cendierea In 1048 a u- 
nul magazin universal 
la Frankfurt pc Main, 
în „palmaresul” gru
pului intră numeroasa 
acțiuni ca : explozia a 
trei bombe intr-o po
potă a ofițerilor ame
ricani , din Frankfurt 
pe Maia, explozia pro
vocată Intr-lin garaj al 
poliției din MOnchen, 
atentatul cu. bombe în 
clădirea din Hamburg 
a magnatului presei 
vest-gemiane. Sprln- 
Ser ; explozia la car- 

erul armatei ameri
cano din Heidelberg. 
La toate acestea sa a- 
dnugă spargeri de
bănci. Incendieri și
alte atentate, soldate 
cu morji șl răniți. Des
fășurarea aceste! acti
vi lăți luase o aseme
nea amploare Incit In 
rîndurlle populației 
ce răspindlsc o psihoză 
de panică. Aceasta 
s-a accentuat sub In
fluența acțiunilor de 
urmărire a membrilor 
grupului de către or
ganele de poliție. Con
troalele pc șosele, 
Încercuirea șl raziile 
pe străzi sad grupe 
de clădiri deveniseră 
practici curente.

Este de aceea de 
Înțeles sentimentul de 
ușurare șl satisfacție 
co a cuprins opinia

tlvîtalea grupului a 
continuat, ba chiar B-a 
și Intensificat. Ceea, 
ca n făcut ca ziarele 
ttâ considere că rolul 
principal In Întreaga 
afacere l-a avut Ul- 
rlke Melnhof.

Astăzi, In virată de 
37 de ard. mamă a doi 
copil. Ulrike Melnhof 
a făcut studii de pe
dagogie, germanistică, 
psihologie șl; filozofie, 
a condus, o perioadă, 
In calitate de redactor- 
®ef. revista hnmli’jr- 
gheză „Konkret". în 
timpul șederii sale la 
Hamburg, in 1932,‘ea a 
fost operată de o tu
moare la creier — a- 
mftnunl pe care, după 
cum scrie „Dar Sple- ■ 
gel” — Intenționează 
Bă-I folosească acum 
apărarea. în anul 1G68 
divorțează șl se mută 
In Berlinul occidental, 
unde stabilește legă
tura cu Baader.

Grupul Bander — 
Melnhof își desfășura 
activitatea sub lozinci 
nntloligarhlce, antica
pitaliste. Propunin- 
du-și să ducă un fel 
de „guerilă urbană”, 
ol .recurgea ta practi
cile terorii Individuala, 
asasinatelor și incen
dierilor ele. — metode 
ferm • repudiate, 
mult dezavuate

de 
șl 

condamnata do ideolo
gia clasei muncitoare, 
de forțele consecvent 
revoluționare. Cercu
rile de stingă din 
R.F.G. au subliniat In 
permanență că activi
tatea acestui grup, me
todele folosite șe ma-

IhlrLo lumină' nefavoj 
rabilfi forțele autentice 
do stingă, muncitorești 
și democratice. In- 
troducoroa În clima
tul socîal-polltlc a . u- 
nor asemenea practici 
nu putea fl decit sa
lutată de elementele 
neonaziste, dornice sâ 
pescuiască In ape tul- 
buti, să beneficieze de 
pretexte de acțiune și 
sfi-șl mascheze propria 
linie a tulburărilor și 
violențelor. în acest 
sens, reține atenția o 
rel.il.ire a ziarului 
„BILD-ZHTUNG”, po
trivit căreia unul din 
membrii grupului a- 
reatat La Frankfurt pe 
Main ar fl_ un agent 
provocator aflat in 
solda poliției secre
ta (VerfasîunEsschuta). 
La rindul său. «ăotfi- 
minelul ..U NSERE 
ZEIJ-. organ al P.C. 
German, a arătat că 
întreaga această afa
cere t®te rezultatul ac
țiunilor îndreptate îm
potriva cercurilor pro
testatare de orice nu
anță și că ea nu face 
altceva decit să dea 
ană la moară forțelor 
celor mal reacționare. 
..Dacă gruDul Baader- 
Molnhof n-or fl exis
tat. el trebuia ®ă fie 
inventat — constată 
starul. Poate Verfas- 
«ungiwchutz-ul nu l-a 
Inventat, dar II folo
sește In 
sale”.

Ancheta 
curs șl este 
că va face 
lumină.

G. DASCALU

scopurile
este fn 
de sperat 

deplină

Colaborare reciproc avantajoasă
fapt semnificativ : cunox- 
zlar londonez „FINANCIAL.

Un
cutul -----
TIMES”, exponent' al cercurilor de 

, afaceri engleze, a consacrat un su- 
» pllment special schimburilor r .. . . .
I

pllment special schimburilor Eșt- 
VesL în acest domeniu, subliniază 
publicația, „exlsiă In prezent o pu- ■ 
temieă dorință de schimbări radi
cale”. Treci iui ta revistă evenimen
te petrecute in prima jumătate a 
acestui an. ziarul menționează pro
gresele însemnate realizate in pri
vința schimburilor economice din
tre țările cu orinduiri sociale dife
rite șl subliniază că cercurile eco
nomice șl flnanctaro din Marea 

_ Britanic nu doresc sfi rflmtaă In 
; urma acestui proces, moi alea In

tr-un moment etnd viata economică 
și financiară engleză este confrun
tată cu numeroase probleme difi
cile. a’ta cum au vădit-o si actua
lele evenimente monetare.

Este simptomatic șl faptul că. tn 
condițiile in care Anglia se pre
gătește să adere 
cercurile ofi-lale 
cep aceasta ca o 
mică, ci insistă 
dezvoltare a reia'iilor cu toata (fi
rile Europei. Chiar ta cuvintarea 
rostită cu ocazia semnării tratatu
lui da aderare, primul ministru 
Edward Heath sublinia că „Europa, 
înseamnă mai mult decit vestul 
Europei. Ea cuprinde șl partea de 
est a continentului... Dorim in

I
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I
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la Piața comună, 
britanice nu con
cis ust rare econo- 
panlru continua

a nuvelei românești. Zilele trecute, 
cvartetul In frunte cu Ștefan Ruta, 
din Cluj, a întreprins un turneu 
In Anglia, fiind prima formație 
orchest-ală din România care po
posește Pe malurile Tnmlsei. După 
concertul de La Dorking, care a a- 
vut ioc In fața unei Kâll arhipline, 
majoritatea spectatorilor. In semn 
de prețuire, i-au condus pe mran-

mod sincer imbunătăllrea relațiilor 
cu (Arile din această, parte șl sln
tem hotăriii să aclionlm în acest 
sens”.

Tendința spre dezvoltarea cola
borării șl cooperării cu țările so
cialiste lși găsește expresie Intr-o 
serie de acorduri Importante sem
nate în ultima vreme. în acest ca
dru. presa brlianlcă remarcă lâ loc __v___ „ ____
de frunte acordul comercial pe tor- brii cvartetului plnă la gară.

Dezvoltarea relațiilor economice, 
a schimburilor culturale contribuie 
la promovarea destinderii, la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la apro
pierea Intre popoare. De un tot 
mal ridicat prestigiu se bucură 
România In opinia publică en
gleză. „fa baza politicii externe a 
României — scrie ziarul „SCARBO
ROUGH EVENING NEWS” — se află 
principiile care constituie piatra 
de temelie a vieții internaționale : 
respectarea Independenței naționa
le și,a suveranității, egalității In 
drepturi, neamestecului In treburi
le interne ți evantaiului reciproc. 
Parllclplnd la dezvoltarea relațiilor 

cu teste statele, indiferent de sis
temul lor soda! ș| politie — scrie 
zlarpl — România îșl aduce contri
buția la promovarea colaborării șl 
cooperării între popoare, Ia stabili
rea unor relații Internationale ba
zate pe Mreplate șl egalitate”.

Nlcolae PLOPEANU

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

men lung șl acordul de cooperare 
dintre România șl Marea Britanic, 
semnate ta 15 Iunie ta Londra, a 
căror traducere In viață va însem
na o contribuție substanțială ta 
dezvoltarea relațiilor româno-brl- 
tanlce.

Șl In domeniul cultural s-a Înre
gistrat o vizibilă creștere a reta- 
țîilor româno-brltanlce. în cea mal 
maro librărie din Londra. „Foyl&s”. 
a avut loc nu demult o •prezentnro a 
operelor președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Social Iste Roma
nia. Nlcolae Ceaușescu. apre
ciată csa un eveniment deosebit de 
important. în Editura „Oxford Uni
versity Press” a apărut o antologie
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INDO-PAKISIAfJEZE
SIMLA 1 (Agerpres). — SimbM, 

Ia Simla, a avut Joc o nouă Inlllnlre 
între președintele pakistapez, Zulfl- 
taw All Bhutto, și premlăral Indiei, 
Lidina Gandhi. Cel doi interlocutori, 
asistați de membri al delegațiilor 
care 11 Însoțesc, au continuat discu
țiile asupra problemelor aflate pe a- 
genda de lucra a acestei reuniuni.

Vineri seara, „primul ministru al 
Indic!, Indira Gandhi, a arătat că In

St
' ,.:Ă

Vlnert reara.„primul
Indiei, Indira Gandhi, a armat cu in 
cadrai convorbirilor a fost realizat 
un progres apreciabil,

, Cele două părți au căutat In cursul 
convorbirilor de pinfi acum să pună 
la'punct un proiect de acord asupra 
relațiilor bilaterale, In măsură ®ă 
garanteze o pace durabilă Intre India 
®i Pakistan — a declarat, cu prilejul 
unei conferințe de presă, Iftikhar 
Aly, secretar Ia Ministerul Afaceri
lor Externe al Pakistanului. Flecare 
parte, a relevat el, a suous spre exa
minare cile un proiect de acord. Cele 

care au elemente re
examinate in cadrul

jjl ■

--ik
.5
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două proiecte.
mune, au fost ______
reuniunii la nivel Înalt (A.FĂ.
Reuter, A.P.).

*
Primul mlnlslru al Indiei. Indira 

Gandhi, a făcut cunoscut că a ori- 
mlt din partea preșcdlntoui Zulfikar 
All Bhutto Invitația de a face o vizită 
în Pakistan intr-un viitor apropiat, 
informează agenția „Indinfo".

VIETNAMUL DE SUB

Atacuri
ah aviatici S.U.AÎ;

Londonderry (Irlanda de Nord). Oriei! ar pâre-3 de ciudat, aceste ruine, pe 
caro oamenii le corrfemplâ cu colm, înseamnă un început de pace. Ima
ginea reprezinîd operațiunea de ridicare a baricadelor de po străzile aces

tui oraș nord-irlandez, ca urmare a acordului do încetare a focului

COMMCAT COM TDWSIANO-FRANW
PARIS 1 (AgerprM). — Comunica

tul comun dat publicității la Încheie
rea vizitei la Paria a președintelui 
Tunisiei. Dtablb Bourgutba. subli- 
nlază că ce! do! șefi de stat și-au 
exprimat preocuparea v!e in legătu
ră cu riluațJa din Orientul Apropiat. 
El bu subliniat necesitaEea realizării 
do urgență a unei soiuțil bazate ne 
aulicnrea rezoluțiilor Organizației 
Națiunilor Unite si In special »e eea 
a Consiliului do Securitate, din 22 
noiembrie 1867. Situația din zona 
Mediteranei a constituit obiectul unui 
examun aprofundat din partea celor

dol'preșcdințl — relevă comunicatul 
comun. Președintele Pompidou a ex
primat interesul ?! simpatia cu caro 
Franța urmărește eforturile ure- 
ședlntelul Bourguiba in direcția in
tensificării cooperării intre statele ri
verane.

Cele două părți au convenit ca, 
pentru întărirea înțelegerii politice. 
Intre conducerile ministerelor de ex. 
terne alo Franței și Tunisiei să albă 
loc consultări periodice.

Dszvoltarea sistemului 
internațional de informare 

științifică și tehnică 
al țărilor membre ale CALL

MOSCOVA 1“— Corespondentul A- 
gerpres. Laurențiu Duți transmite : 
Intre 27 șl 28 Iunie. In Moscova a 
avut Ioc cea de-a 8-a ședință a Co
mitetului reprezentanților tawuterni- 
cițl al țărilor membre oJe Centrului 
inte-naț tonal de informare științifică 
șl tehnică.

La ședință au participat reprezen
tanții permanențl in Comitetul re
prezentanților Împuterniciți din Re
publica Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă. Republica 
Damocrotă Germană, Republica 
Populară Mongolă, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialista 
România. Republica Populară Un
gară, Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste;

Ședința a fost prezidata do repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialista România, tovarășul V. Tă
răboi.

La ședință au participat reprezen
tanți ai Secretariatului C.A.E.R.

Comitetul a examinat nrobleme 
legate de marca șl dezvoltarea s!s- 
temulul internațional. de informare 
științifică și tehnică al țărilor mem
bre ale C.AE.R. și a subsistemelor 
de informare pe ramuri și specia
litate ÎMnd porte dîn acesta, pre
cum șl probleme privind organizarea 
colaborării in cerce tarile științifice 
șl tehnice în domeniul teoriei și 
practicii informaționale.

Ședința Comitatului reprezentanți
lor Împuterniciți s-a desfășurat In- 
tr-un spirit de prietenie, colaboraxe 
șl înțelegere reciprocă.

PROGRAMUL COMUN
AL P^C. F. SI P.S.F

— o realizare menită să exercite o influență 
profundă asupra vieții politice din Franța

© CONFERINȚA DE PRESĂ A LUI GEORGES MARCHAIS

PARIS 1 (Agerpres). — Georges 
Marchals, secretarul general adjunct 
al C.C. al Partidului Comunist Fran
cez, a ținut o conferință tio presă 
■consacrată rezultatelor recentei ple-

■ Y. ■
..... ■■■ — ...........

ÎNCHESE^EA CONFERINȚEI 
ȘTIINȚIFICE PRIVIND MIȘ
CAREA DE ELIBERARE NA

ȚIONALA
PRAG A 1. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Prlsăcara, transmite : La 
Praga au luat sHrșit lucrările confe
rinței ștUnțlfico organizată de revista 
„Probleme, ale păcii șl socîaltamilul' 

mișcarea

PRAG A 1. — -
—q PrisScaru, transmite

cu tema „O nouă e Iapă 1K mișcarea 
de eliberare națională din Africa ș! 
Asia și problema unității forțelor an- 
tiimperlaliste*. Au participat repre
zentant* a 38 de partide comuniste ș! 
muncitorești, precum șl reprezen
tanți ai mișcărilor progresiste și de 
eliberare nafionata din numeroase 
țări afro-asiallce. Din partea tarii 
noaiire a luat parte torarășul Con
stantin Horea, redactor-șef adjunct 
al revistei „Lumea”. Conferința a 
dezbătut- aspecte ale forțeJor motrice 
ate revoluțiilor națlonal-democrailoe 
in condițlBo contemporane, caracte
ristica dezvoltării ior in diferite țări, 
structura socială și de stat In tarile 

anii Imperialtete.
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«tO’.ift reactoare 
'cârti du efectuat

O ÎNȚELEGERE REALIZATĂ IN
TRE SAEB SALAM §1 YASSER 

' ARAFAT
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specială.

mari din 
au declarat

sub
Nel- 

statu-

din Africa șl Asta, unitatea forțelor .. »« < a fr» • > îmi «v I

cooperare
bl. S-au 
rcsuliale 
nu te in cooperări 
celor două părți
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SAIGON 1 (Agerprcs). — Avioanele 
gigant ,/B—32“ ale forțelor militare 
americane au efectuat, in ultimele 24 
de ore, 23 de misiuni de bombarda
ment asupra Vietnamului, a declarat 
purtătorul de cuvlnt al comandamen
tului nmertam de la Saigon. Trei 
dintre aceste misiuni au fost efec
tuate 1a nord de paralela 17. Cele
lalte atacuri au test Îndreptate. în 
primul rînd, împotriva concentrărilor 
de trupe patriotice din provincia 
Quang Trl șl din anroplerea orașului 
Ilue din Vietnamul de sud.

REACTOARE AMERICANE 
DOGORITE IN R. D. VIETNAM

HANOI 1 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că forțele de apărare 
antiaeriană din provincia Ha Bac, din 
R. D. Vietnam, au doboril, slmbătă, 

_______SETS Șg-: 
dament asupra zonelor populate din 
Eceasiâ provincie. Piloțl! au fost 
capturați. Vineri au fost doborlte. în 
provincia Thanh Hoa, din R. D. Viet
nam, alte două avioane americane do 
tipul „A—6”. Astfel, precizează' a- 
genția V.N.A,, numărul total al ana- 
rntelor de zbor pierdute de S.U.A. 
In R. D. Vietnam se ridică ta 3710.

BEIRUT 1 (Aserpres). — La În
cheierea convorbirilor primului mi
nistru al Libanului. Saeb Salam, cu 
Kjdintele Comitetului Executiv al 

nizaltei pentru Eliberarea Pa
lestine!, Yasser Arafat, și alt! lideri 
ai organizațiilor palesUnene do rezis
tență, ta Beirut a fost dat publici
tății un comunicat oficial care ara- 
•B - fost realizata „o înțelegere 

deeisivă, pe baza reipefctă-

PLANUL McGOVERN PRI
VIND ÎNCETAREA RĂZBOIU

LUI DIN INDOCHINA
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Senatorul George McGovern, princi
palul candidat la Învestitura Partidu
lui Democrat pentru alegerile prezi
dențiale, a acordat agenției Associa
ted Press un interviu în cure a expus 
planul «ftu privind încetarea războiu
lui din Indochina.

,,A? pune capăt bombardamentelor, 
In carul in care aș ajunge președinte, 
a afirmai McGoi’ern. Aș stabili retra
gerea tuturor forțelor americane în 
decurs de 00 de sile de la inaugura
rea mandatului meu. Simultan, a? a- 
nunța încetarea oricărui ajutor mili
tar pentru autoritățile de la Pnom 
Penii ți Salgon. La nevoia, aș Iaca o 
călătorie Ia Hanoi In vederea rezol
vării grabnice a problemei prizonie- 

' rilor»

•&a jrll intereselor, suveranității si Infer 
grltații teritoriale n Libanului. res- 
pectindn-se, totodată, interesele po
poralul palestinean".

Purtătorul de cuvlnt al O.E.P.. Ka
mal Nasser, caro a participat Ja a- 
ceste convorbiri, n declarat Că au 
fost examinate „țoale aspectele si
tuație! create ca urmare a recente
lor atacuri taraeliene in sudul Liba
nului". „Delegația palestlneani a a- 
dăuBat el, a constatai o iniclej^re 
totală din partea premierului Saeb 
Salam si o preocupare de & salvgar
da, simultan, interesele Libanului #1 
ale rezistenței”. Totodată. Kamal 
Nasser a menționai că delegația pa- 
lesi.taeană a manifestai ..o înțelegere 
profundă fa'fi de poziția Libanului, 
în dreuBMtanțele actuale”.

0 MINISTRUL DE EXTERNE 
OLANDEZ A SOSIT l.A CAIRO

CAIRO 1 (Agerpres). — Ministrul 
olandez de externe. Norbert Schmel
zer. care a sosit slmbăta Intr-o vi
zită oficială de trei zile In Republi
ca Afabfi Egipt, a declarat că pozi
ția târli sale față de situația din O- 
rientul Apropiat re bazează pe eiq- 
țineroa necesității aplică::! rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1867. El a menționat că va dis
cuta cu oficialitățile egiptene ulti
mele evoluții ale situației din regiu
ne. în legătură cu relațiile bilatera
le, care vor constitui un alt subiect 
al convorbirilor, ministrul olandez a 
declarat că acestea progresează fa
vorabil In toate domeniile.

f ECONOMICĂ.
. O In cadrul coope

rării în domeniul rni- 
’ nler dintre România și
> Maroc, recent a intrat 
» în producție flotația 
1 de cupru „Iminlrfi",
> a cărei rapacitate se 
l ridică la 250 tone de 
, minereu pe zi. Spe-

cînliștll români, care 
lucrează. în baza>con- 

’ venllei de cooperare
• minieră, desfășoară o
> activitate intensă și
> pentru .terminarea lu- 
) crftrllor pregătitoare in 
( scopul dării în fnne- 
1 HflWfill!’11®1 de laT1=

alai. De asemenea. Iu- 
’ crtrile pentru deschi-
• derea minei de cu-
• pro de la Ouanslmi se
> află inir-o fază avan-
• satâ. Obiectivul Ouon-
> slml va fi dat in ex- 
( ploatare cu echipa- 
. mente furnizate de

partea romănâ in ea- 
’ drul schimburilor e-
• conomlce dintre cele
> doua (irl.

I o Traficul feroviar 
în Japonia este 'pâr-

1 fini afectat de greva
> declanșată la incepu-
> tul sUpifimtn.il de 
i membrii sindicatului
> mecanicilor (DORO) 
( fci semn de protest

Mă de arestarea, a 
16 muncitori.

® Guvernul 
țlan e-a întrunit, vi
neri, seara. Intr-o

elvc-

eiune 
președinția lui 
lo Cello, șeful 
lui și ministru de fi
nanțe. pentru a tre
ce in revistă aciuata 
evoluție In domeniile 
economic șl financiar. 
Membrii guvernului bu 
examinat efectele cri
zei monetare Jnleroc- 
cidentale asunra eco- 
îx>mlei elvețiene și 
măsurile ce se impun.

o La Varțovla j-ati 
desfășurat i

polono-finlaTidese de 
---- industria- 

eonstatal 
bune obți- 

■ea 
_____ ------ in 
reallrarea de inslaJalil 
energetice ji »-a e^3" 
borat un program da 
conlucrare In indtis- 
iria de prelucrare a 
lemnului, in transpor- 
itiri ji in producția de 
instalații de ridicat.

o întregul sistem 
bancar este naționali
zat în Chile. Uilima 
mre bancă particu
larii din Chile — „Ban
co Sud-Amerlcano0 
— n trecut in secto
rul de stat ai econo
miei, in urma pre
luării de cifre guver
nul chll'an a 7ljî la 
sută, din acțiunile a- 
eeslcla,

' o Consiliul general 
ol Confederației Sln-

1 dleatelor Oamenilor 
Muncii din Italia 
(CJiSiri.) a aprobat 
proiectul de realizare 
a unui ața-nuinii 
„PACT FEDERATIV» 
------î cele trei mariîntre

t

It I 
japonia „Cartea albă

.1

is&re a CC. al P.G.F. Rclevlnd că 
plenara a aprobat in unanimitate 
programul guvernamental comun e- 
Iaboral de partidele comunist și 
socialist și a boiftrit supunerea iul 
dezbaterii Conferinței naționale a 
celor două partide, convocată pentru 
9 iulie, Georges March a::; a arătat 
că documentul respecaiv nu numat 
că repirerintâ un pas Înainte, dar 
creează o giuiațle nouă, fiind fără 
precedent In istoria celor două parti
de. Aceasta, a spus d, este o reali
zare iniporîanl.t, care va exercita o 
influență profundă asupra situației 
politice din Franța.

Pjogramul comun al P.C.F. șl 
P.S.F., a arătat Georges Msrehnte, 
definește o kkmjA politică pentru 
Franța, o polltlcfi ce corespunde in
tereselor șl năzuințelor oamenilor 
muncii, ale majorității covlrțdioore a 
francezilor. Șl, deși nu slnt’ cuprinse 
toate măsurile conținute de Progra
mul P.C.F., in el mi există ni« o 
prevedere cure să fie in contradicție 
czi acesta.

Pe planul polllScU interne, a con
firmat secretarul general adjunct ol 
P.C.F., măsurile prevăzute sini în
dreptate spre democrotizarca unor In- 
jjtimjțH, de fapt a Întregii vieți na-- 
țlonale. Iar in domeniul politicii ex
terne. programul definește noua po
litică ce ar permute Franței jjă ac
ționeze snai eHciont în favoarea 
păcii, a destinderii In Europa, a 
dezarmării, a colaborării cu toate 
țările.

S

asupra diplomației!

Două pasiuni are, la viața lui, 
Sdintele Thieu : puterea fi 

tatea. Complementare. Nu 
concepe una fără cealaltă,

De aceea a ți organizat nu de 
mult cunoscutele alegeri de
mocratice din Vietnamul de 
sud, in care a ieșit învingător. 
Nu l-au indispus citași de puțin 
protestele vehemente ale opiniei 
publice și preiei mondiale im- 
potriea farsei electorale regizate 
sub oblăduirea poliției; esenția
lul e că a fost ales, devenind 
astfel marionetă legalizată.

Jucăria i-a plăcut atif, că a- 
cum Thieu a făcut o recidivă

centrale. In viitorul n- 
proplat urmează să se 
întrunească Comitetul 
Executiv al C.I.S.I.. — 
centrală sindicală de
mocrat-creștină — pen
tru a examina pro
blemele ee Ie pune 
constituirea unul ase
menea pact federa
tiv. propus de Confe
derația Generală a 
Muncii din Italia, pro
punere aeceptată si de 
Uniunea Italiană a 
Muncii (social-demo- 
crațl șl republicanii.

. La Roma se apre-
Jucrările ciază că aprobarea

proiectului cOJisiRuIiB 
încă un pas înainte PC 
linia realizării nniti- 
1U sindicale italiene.

o Numeroase coti
diene italiene de mire 
tiraj, intre care „H 
Messaggero1*. „II Tem
po" ș: „La Siamna". nu 
au apărut slmbătă 
datorită grevei decla
rate de ziariști sl 
tipografi in semn de 
protest împotriva de
ciziei editorilor de a 
suspenda numărul de 
luni al publicațiilor, 
cu reducerea cores
punzătoare a salarii
lor lucrătorilor.

o Cel 1 ffiTO de p!- 
,loy al companiei ae
riene „North-Wcsf 
Airlines», una dintre 
cele mai mari din 
S.U.A», ;
vineri o grevă pe 
timp nelimitat, in 
sprijinul satisfacerii 
revendicărilor privind 
Îmbunătățirea condi
țiilor do viață ?! de 
muncă.

Apelul la grevă a 
fost lansat do reiwe- 
zentanțil solarlați lor 
după eșuarea neg'o-

cothnaniei desti
nate Încheierii noilor 
contracte colective de

centrale sindicale Ita
liene ■— C.GJLL„ 
CJ.S.T* și li.I.i,. A- 
cortlul de., principiu __ „
pentru crearea acestei ciorilor cu admlnlstra-
federații a fost stabilit țla
în cursul unei sedinle 
comune a secretarilor 
generali al celor trei muncă.

„NORMALIZAREA RELAȚIILOR JAPONO-CHINEZE —
PROBLEMA CEA MAI IMPORTANTA A DIPLOMAȚIEI NIPONE" 

bH» al Tratatului do securitate Ja- 
pono-amertcan. în același timp se 
relevă că fricțiunile economice din
tre cele două țări au devenit Inevi
tabile.

Pentru promovarea unul comerț 
liber, se arată In conlshuore, osie 
necesar ca Japonia să focă anumite 
ajustări In ample domenii economi
ce, nu numai asupra tarifelor, cl ș! 
în privința barierelor netarifare, 
problemelor agricole, ecologice etc, 
Pentru viitor, &o spune In „Cartea 
a!bă“. este necesar ca Japonia eă 
extindă ajutorai său guvernamental 
și &ă inleșnească condițiile împrumu- 
iiirflfHt acordate țărBor In curs de 
dezvoltare.

TOIGO 1 (Agerprt»). — Ministerul 
Afacerilor Externe al Japoniei a dat 
puWlcilății „Cartea albă asupra di
plomației". „Cartea a!bă“ afirmă 
că „normalizarea relațiilor Japono- 
chineze este problema cea mol Im
portantă a diplomației nipone0 sl 
relevă ..hotirirea guvernului de la 
Tokio de a rezolva această proble
mă0. Iote pentru prima oară cinci 
Ministerul de Externe al Japoniei â 
prezentat o atitudine limpede asupra 
problemei relațiilor japono-chlneze. 
menționează agenția Kyodo, care 
redă conținutul ..Cărții albe*.

SubJbiHnd Importanța relațiilor Ja
poniei cu Statele Unite; Cartea 
âlM» reafirmă poziția guySfiinal 
nipon privind „caracterul tadtapensa-

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

0 hotiirîre cu privii® Ia 
întrecerea sociaHstâ unio
nală in cinstea celei de-a 30-a ani
versări a tseăril U.R.S.S. au adoptat 
C.C. al P.CU^.. Prezidiul Sovietului 
Suprem. Consiliul de Miniștri si 
Consiliul Central al Sindicalelor din 
U.RiȘ.S: S-a hotarit instituirea unei 
Insigne jubiliare de, onoare eo va 
fi acordată Întreprinderi Iot. colhozu
rilor. organizațiilor sl Instituțiilor cu 
cele mal bune rezultate la intre- 
cere.

legalfrlă, obflnind din partea 
senatului de la Salgon aproba
rea unei legi prin care este in
vestit cu împuterniciri speciale 
în cele mai importante dome
nii : război, sipuranțâ, econo
mie, finanțe. De acum nu mal 
e o marionetă simplă, a mario- 
nelâ dictatoare.

Interesant este tad modul 
cum s-a desfășurat votul. Șe
dința senatului a fost convoca- ! 
U prin surprindere. Din înîim- J) 
plate, au aflat de ca și au fost 
convocați numai partizanii cel 
mai șipuri ai lui Thieu. Clțlva 
senatori mai puțin entuziasmați 
de ideea imputemlclrilor speci
ale, aflați tnlimpjător prin sălile 
senatului, au dispărui subit Ji 
misterios. Așa ca la vot n-au 
fost pre-ențl declt 26 de sena
tori. din 57, deci mai puțin de 
jumătate. Intre timp, poliția a 
înconjurat clădirea senatului, 
făcind un baraj eu ordinul siriei 
de a opri pe oricine s-ar apro
pia, tac'usw mașinile oficiale, 
pucernamcnlale. Ața eă sena
torii recaldtnnți care mai afla
seră cit dș cit că înăuntru se 
coace ceva au rămas in stradă, 
la distanță, lipsiți de plăcerea 
oolului. Ce. contează insă, din 
nioment ce la Salgon mecanis
mul democrației ji legaMțil 
funcționează impecabil I

1 - ' ‘

Mina albă e pătata
J ...O șl veci descrisă de scriilo- 
7l: romantici ai veacului trecut ; 
suavă ți diafană, cu degete fina 
ți prelungi, mlnglind ca o adiere 
o harfă unduioasă.

...Chiar așa și este organiza
ția „Afina albd° din Guatemala. 
Cu clleva mici deosebiri : nu 
prea e suavă și diafană, cl are 
degete butucănoase, nu mingile 
atlt harfe cit trăgacluri dc'pis- 
tol-mUralieră șî nici nu pred a 
atlt de albă — dacă Guatemala 
eiie denumită azi „Țara miilor 
de "asasinate" meritul principal 
revenind respectivei organizații.

„Afina albă“ e numai de dreap
ta, dar operează exclusiv sjira 
stingă : intre mililanțli patrioțl, 
activiști sindicali, muncitori sau 
țărani revoltați, studenți coniet- 
tatari. Numai in cursul anuîul 
trecut 15 primari, trei deputâți 
și 8S9 de alți cetățeni grație 
.Jdiinii alba“ și-au pus miln" 
pe piept.

Populația guatemaleză iube 
foarte călduros organizația. I 
cru de care s-a putut conviv 
personal unul din liderii aci 
teia, Olivero Casteneto Raiz, ’ 
copreședinte al Congresului gt.^ 
temalez. Duminica trecută, Oli- 
vero Hale, pentru prima oară lin 
ultimii ani, a ieșit in oraș cu fa
milia fără obișnuita sa escortă. A

!0
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întrevedere Eiart Wtdd- 
hetm-Romesll Chondro.-&> 
cretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite. Kurl Waldheim, a pri
mit la Geneva delegația Consiliului 
Mondial al Păcii, condusă de scere- 
tani.1 general al consiliului. Romesh 
Chandra. Apreciind contribuția Consi
liului Mondial al Păcii în lupta pen
tru asigurarea păcii. Waldheim K-a 
pronunțat pentru promovarea coope
rării intre O.N.U. și Consiliul Mon
dial al l’ăcll.

Condncerea Pmtidului Li-
Președintele Makarios, b Democnrt din R. F. o 

cotnoniind. lnlr-o conferință de presă, 
convorbirile dintre comunitățile grea
că si turcă din Cipru, care urmează 
să fie reluate la 3 iulie, a declarat 
că trebuie depuse eforturi pentru‘e- 
laborarea unei noi poziții fală de 
problema relațiilor dintre cele două 
comunități din insulfi. In ce Privește 
problema retațlîlor Ciprului cu Gre
cia, Makarios a menționat eă acestea 
au fost normalizate, după criza care 
a durat patru luni, șl se așteaptă tea 
guvernul de la Atena să-si trimită 
noul ambasador la Nicosia înainte do 
20 Iulie. “

Oglinda retrovizoare a vieții In
ternaționale ©e cuvine a fî îndreptată 
și In această rsăplămină asupra pro
blemelor uneia din „zonele fierbinți" 
alo globului — Vietnamul șl întreaga 
peninsulă- Indochina — unde instau
rarea pM! continuă să reprezinte o 
cerință arzătoare a tuturor por>o 
lor lumii Joi ecara, dintele
Nixon a anunțat că S mite au
holărit să revină, ta 13 iulie, la masa 
tratativelor cvadripartile de la Paria, 
întrerupte, după cum se știe, in urmă 
cu două luni, in mod unilateral, do 
câiro reprezentanții americani șl sai- 
gonezl. OpLnla publică mondială con
sideră. apropiata reluare a convorbi
rilor de la Paris aaupra Vietnamu
lui ca un fapt țiozitiv. negocierile, o- 
ferind singura modalitate practică, 
do rezolvare a conflictul ui, In con- 
formltaie cu aspirațiile de libertate 
sl Independență națională ale po- 
poruluț vietnamez, cu interesele păcii 
șt destinderii internaționale. Din pă
cate însă, anunțul prezidențial nu 
a conținut nici o referire la înceta
rea recentelor măsuri de escaladare 
mUitară, Or. întreaga desfășurare a 
războiului din Vietnam demonstrează 
că nu pe calea forței, a intensifică
rii acțiunilor militare ae poate a- 
junge la soluționarea conflictelor, ei, 
dimpotrivă, numai pe calea politică, 
a tratativelor purtate în mod con
structiv. .JPentru ca această conferin
ță să poată progresa — a declarat pur
tătorul de cuvlnt al delegației R. D. 
Vietnam — guvernul american tre
buie să renunțe Ia poliiîca sa de a- 
greslune și neocolonialism, să aban
doneze poziția sa Intransigentă și să 
negocieze, cu seriozitate0, o bază 
țlonală in acest eens oferind ptapi 
de pac® in saote puncte ai G R.P. 
Republicii Vietnamului de Sud.

Orascind mereu in amploare și

dltlcii de forță B-a 
In sala de la Can- 
desfășurat cesiunea 

Consiliului ministerial al pactului 
militar al Asiei do Sud-Est 
(S.E.A.T.O.). Reuniunea a fost mar
cată do accente critice virulente, ex- 
primlndu-se Îndoieli serioase asupra 
necasitățll menținerii aceste! organi
zații. Este gemniflcatlv că, in Însuși 
cadrul acestei organizații, ministrul 
do externe flilplnez. Carlos Romulo, 
a calificat S.E.A.T.O., In actuala sa

tarea pozitivă a relațiilor ailt dintre 
India ș! Pakistan, cit și dintre aces
tea șl celelalte state diu această par
te a lumii;

In acest context, în spiritul cola
borării reciproc avantajoase. zilele 
trecutei guvernele României si Re
publicii Populare Bangladesh au ho- 
târlt să ștablleassă rotații diploma
tice Ia rang de ambasadă. Ambasa
dorul României la New Delhi a lu
minat primului ministru Mujibur 
Rahman, un mesaj do prietenie din

hltleriste, cu convingerea că norma
lizarea relațiilor dintre cele două 
țâri va sluji cauzei -edificări! unui 
climat propice colaborări.! șl înțele
gerii pe continentul nostru.

De pe continentul Africii, știrile 
sosite. în această săptamlnă au anun
țat noi succese ale un’, taților armate 
ale mișcărilor do eliberare din teri
toriile oftate Încă sub dominație co
lonială, succese salutate cu satis
facție de poporul nostru.

Solidaritatea si sprjjta

CRONICA INTERNAȚIONALA
forma, ca „o prezență anacronică și pari 
inutil provocatoare In contextul cit- stat

infroș intr-un restaurant luxos, 
a făcut comanda. N-a mal a- 
mit Insă timpul să serreaiefi niti 
mâcar felul întii, pentru că a 
fost servit, de clțiva cetățeni, in 
plin rertaurant, cu o porția de 
saută da plumb.

In zadar poliția a încercat si 
. interogheze publicul din restau
rant pentru a afla de ca n-a in
tervenit nimeni, cum de au fost 
Ifiiafi să plece linijtfil cei in ca
uză, care sini semnalmentele lor. 
In zadar s-a reeurs la metoda 
dura : nimeni n-wștiut, n-a vă
zut, n-a auzit și, mai alai, n^a 
spus nimic.

; '„.Cam suspectă această poziție 
da mușamalizare.

Sau poate că o mină spală pe 
alta ? Chiar cu săpun mal aspru, 

■ eind una din ele e foarte pătată.

Vocație
Vă mai aminiill de loco

tenentul William Colley 7 Cel 
care, gelos pa faima unor loca
lități ea Oradour-sur-Glane, 
din Franța, sau Lidice, din Ce
hoslovacia, a condus personal 
marea bătălie din satul Song 
My din Vietnamul de sud, 
unda n-a mai lăsat in viață 
nici un suflat de om — bălrin, 
tlnăr, bărbat, femeie, copil sau 
sugar ?

întriiclt era ‘ pedestraș și'nu 
avea scuza atitor colegi ai sfii 
de a fi acționat similar, dar de 
la bordul avioanelor. Galley a 
fost condamnat la 20 de ani 
închisoare. Recent, cunoscuta 
revistă americană ,.Newswcck“ 
a publicat relatări despre regi
mul de cumplită ispășire la 
care este supus Colley.

Aflăm, astfel, câ intemni(a- 
"tul, In așteptarea -unei revi
zuiri a sentinței, locuiește la 
Fort Benning, unde dispune de 
un apartament. Că „este bron
zat-și In.plină formă, face zil
nic. exerciții de haltere și 
curse de alergări prin împre
jurimi cu ogarul său favorit, 
sji frige steaks-uri in sin
ge și se vede regulat cu amica 
sa Ann Moore“, care-i mai în
dulcește traiul de pușcSriaș.

în timpul ce-i râmlne. liber, 
se ocupi cu grâdinfiritul.

Deți.se pare că e un grădi
nar slab : în loc să sape gră
dina normal, face mereu gropi 
comune.

Nici cocajia din fire n-are 
lecuire !

Germaniei, tatruniiă prețe- 
dlnția lui Walter Scheel, a adoptat 
!n unanimitate o hoUkrfrv In care, so- 
lidlfi alegătorilor să-i Încredințeze un 
mandat clar pentru continuarea coa
liției eu Partidul Social Democrat in 
următoarea perioadă de legislatură 
ce va începe după alegeri.

Secreionil de stol ol 
S.UXs WflMffln Revers,a 
părăsit isimbiVii dimineața Djakarta, 
reducindu-ș! cu 24 de ore vizita ofi
cială in Indonezia, anunță agenția 
Reuier. Această hotărire a fost adop
tată pentru a permite includerea Re
publicii Arabe Yenira In programul 
turneului Kftu in unele tari din Asia 
slEuroția.

,jMeteor"î în UnIunen s.ov!e- 
tirj a fost lansat raid itul artificial ol 
Pămintulul ..Meteor", menit să cu
leagă noi informații necesare servi
ciilor operative meteorologice. Agen
ția T.A.S.S. menționează că instala
țiile de bord șl aparatajul satelitului 
funcționează normal.

Ă 
Ă

nil și direcții hoiăriioare ale dez
voltării contemporane, asupra cărora 
s-a ajuns la un consens deplin.

Documentul — semnat de tovarășul 
Nlcolae Ceaiișescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, șl de 
tovarășul Amllcar Cabrai, secretar 
general ol Partidului African al Inde
pendenței din Gulneea-BIssau și In
sulele Capului Verde — îmbracă sem
nificații deosebite prin faptul că re
prezintă primul a« oficial interna
țional semnat de către adevărațli re
prezentanți, singurul partid legitim al 
poporului dta Guinoea-Blssau șl In
sulele Capului Verde. Este un fapt do 
natură să marcheze un moment de 
cea mal mare importanță In afirma
rea pe plan Internațional a acestui 
partid șl să deschidă calea unor noi 
acorduri in vederea dezvoltări! rela
țiilor cu alte state, cu alte mișcări șl 
partide revoluționare. „Acest act pe 
care l-am trăit acum — arăta tovară
șul Amllcar Cabrai — marchează mai 
pregnant poziția României, are pen
tru noi o Importantă tslorică sl ne 
face să continuăm lupta noastră cu 

■ șl mai multă responsabilitate™. Prin 
ceea ce aii făcut pentru noi. ne încu
rajați foarte mult ; nu numai dele
gația noastră, dar șl poporul nostru 
va II Încurajat alunei eind va alia 
acest lucru, și oricare ar fi mărimea 
ajutorului material, nu va depăși mă
rimea acestui ajutor moral0.
' Pe linia dezvoltării legăturilor de 

prietenie, colaborare șl solidaritate cu 
toate mișcările de eliberare națloria- 
!J. cu ioate partidele progresiste șl 
forțele antUmnerlaliste se înscrie și 
Intilnlreâ tovarășului Nlctrfae 
Ceausescu cu delegația Partidului Po
porului din Panama, eondu&â de to
varășul Ruben Dario Souza, secretar 
general al partidului.

Viorel POPESCU

IRITARE LA SEUL
Din Seul se anunță că mi

nistrul de externe al regimu
lui sud-coeean. Klm Yonsklk, 
l-a convocat In pripă pe am
basadorul american, Philip 
Habib, ți l-a adresai un viu 
protest. Ce o determinist aceas
tă cu totul neobișnuită reacția in 
relațiile (finire Coreea de sud și 
S.U.A. ? Faptul că secretarul 
de stai a! S.U.A., William Ro
gers, vorbind la conferința 
S.EA.T.O. care s-a țintit la Can
berra, a folosit pentru prima 
oară denumirea oficială 
„REPUBLICA rOl’LI.AKA DE- 1 
MOCRATA COREEANA0. Acest i 
lucru a trezit temeri la Scul, eu , 
atlt mai mult cu cft Washingto
nul „fusese rugai0 să se abțină de I 
a utiliza această denumire ofi
cială — comentează agenția 
France Pressc, care transmite 
știrea.

■tea p telul Consiliului do 
Jiat. Nlcolae Ceaușescu.

Pe scena europeană, inscritadd-se 
în procesele ce au loc do mai multă 
yrenăc spre destindere șl securitate; 
a continuat schimbul do păreri între 
R.D.G. și R.F.G. In vederea stabilirii 
de relații i normale, de bună vecină
tate. uzuale intre state Independente. 
Da asemenea, s-a consumat ceâ de., 
a ei o cea rundă a convorbirilor de 
sondai cehoslovaeo-vest-germane. 
Necesitatea declarării, in acest ca
dru. a trataiulul do la MOnchen ea 
nu] și neavenit de la început se cir-, 
cumszrte tendințelor spre înlăturarea 
din viața.’ continentului a consecin
țelor unei perioade întunecate din is
toria Europei. Tara noastră sorljină 
după cum se știe. în mod hotărll 
poziția Cehoslovaciei de a se șterge 
această nefastă pecete a agresiunii

poporului nostru față de aceste po
poare țl-au găsit o nouă și elocven
ta expresie, fia curaul slplămlnii, prin 
conținutul comunicatului comun pri
vind vizita in România a delegație! 
Partidului African a! Independenței 
din Gulneea-BUanu și Insulele Capu
lui Verde. Reafirmarea atașamentului 
profund și solidarității militante față 
de cauza dreaptă a tuturor popoare
lor dîn Africa șl din alte continente 
care luptă pentru apărarea ființei lor 
naționale ; recunoaștere® dreptului 
imprescriptibil al națiunilor oprima
te Încă de n-șl înfăptui aspirațiile de 
libertate și Independență pe orice cale 
de luptă, inclusiv cu arma in mină; 
acțiunile viguroase ale statelor re
cent Intrate pe orbita dezvoltării e- 
conomlce șl sociale de sine stătătoare, 
pentru apărarea șl consolidarea inde
pendenței lor naționale — iată dome-

matului mal Încâl/Jl din Asia,*.
în Asia, ca șl în Întreaga lume, 

cunoaște progrese îdeea normalizării 
relațiilor dintre state, a promovării 
contactelor, a rezolvării problemelor 
litigioase nu prin zăngănit de arene, 
ci pe baza dialogului, idee atlt de 
ferm împărtășită șl de stăruitor pro
movată de România, socin’lsiâ. Ast
fel, esîe pozitiv faptul că India șl 
Pakistanul au convenit să caute îm
preună un modus vivendl. Convor
birile în cura, la nivel înalt, indo- 
paklștaneze evidențiază dorința păr
ților de a pune pe baze noi legă
turile viitoare bilaterale. In interesul 
păcii șl colaborării in aceasta 
giune. Fără Îndoială; desfășurarea 
rodnică a acestor convorbiri ar fi de 
o maro Însemnătate pentru dezvol-

ft. C.

tensllate, curentul
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