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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, s-a InUlnlt, ta 
Crlmeea, ta cursul dimineții zilei 
de 1 august a.e., cu tovarășul 
Leonid Brejnev, secretar general 
al Comitetului Central al Parildu-

. ftl .. -Z ..,
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev s-au informat re
ciproc asupra îndeplinirii planuri
lor de dezvoltare a economiei na
ționale in țările lor și au efec
tuat un schimb de păreri In legă- 1 
tură cu extinderea în continuare 
a colaborării multilaterale din- 1 
tre Republica Socialistă, România

șl Uniunea Republicilor Sovietic® 
Socialiste șl asupra <lărgirii legătu
rilor dintre Par Udul Comunist 
Român și Partidul-Comunist al. 
Uniunii Sovietice, precum și în 
alte probleme "de interes reciproc.

Convorbirea 
tr-o atmosferă

s-a j desfășurat fn- 
prtetenească.

I' (Agerțmes)
V

A
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SALARIULUI
MINI M

A :

Temelia economică 
și semnificația 
social-politică.

a acestei măsuri

I

de mare importanța
Viața â arătat efl temelia trainică 
a ridicării standardului de viață* 
al ponorului nostru o constituie 
dezvoltarea șl modernizarea con
tinuă a economiei, creșterea neîn
treruptă a avuției naționale, spori
rea rapidă a venitului național 
Alta sursă de creștere a nivelului 
do trai nu există șl nu poate 
exista. Numai pe măsura dezvoltă
rii șl perfecționării producției, 
creșterii productivității muncii, a 
eficienței Iniregii activități econo
mice este posibilă sporirea, nn de 
an, a venitului național și, pe a- 
ceasta bază, Înfăptuirea sistematică 
do către partid a unor importante 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
de trai al făuritorilor societății so
cialisto multilateral dezvoltate.

Această convingere nestrămu
tată antrenează milioanele do 
meni ai muncii In complexa ac- 

_____ ___ __ tlvltatc pentru realizarea clnclna- 
vor beneficia dren 11GO(K1O sala- țulul Înainte de termen,.șl lai,un 
rlâțL Esle,. totodată, important de nivel calitallv cit mal ridicat. Re- 
șubllnlat faptul că salariile tari- zulta'țeld doblndlte tri' întrecerea 

vor majora in medie cu circa 135 flcctft credința fermă xfl fiecare 
procent de plan depășit. flecare 
minut ctștlgat ia strung, 1a fur
nal, ta războiul do țesut sau In 
oricare alt loc al producției ma
teriale, flecare gram sau centime
tru do materie primă economislta 
înseamnă, In fond, iot alltea instru
mente de acțiune rodnicii pen
tru făurirea unei vieți lot mal în
destulate întregului popor. Convins 
că orice creație materială este me
nita să duett la creșterea nivelului 
da trai șl civilizație, la realizarea 
condițiilor necesare afirmării mul
tilaterale a personalității umane, 
Întregul popor depune In 
tlnuare eforturi susținute pe 
toate planurile construcției so
cial iste.

La Conferința Națională a par
tidului s-a arătat limpede poporu
lui că realizarea Înainte de termen 
a actualului plan cincinal creează • 
posibilitatea efectivă ca. In urmă
torii ani, tonte prevederile referi
toare la îmbunătățirea nivelului dc 
trai să fie considerabil depășite ;.. 
salariul mediu, bunăoară, prevăzut 
inițial să crească pi tai In 1973 cu 
circa 2G la sută, va atinge in a^B 
cecașl perioadă un spor de 35 la 
sută ; In acest fel, salariul mediu 
lunar urmează să ajungă in a doua 
parte a anului 1073 la circa 10&9 
lei. De asemenea, se prevede ca 
veniturile reale ale țărănimii, cal
culate pe o persoană activă, să de
pășească In 1073 cu peste 10 la 
suta nivelul realizat in 1071.

Stă In puterea noastră, așa cum 
a reliefat șl noua majorare a sa
lariului tarifar minim pe economie, 
ca tot ceea ce a fost stabilit pe li
nia Îmbunătățirii condițiilor de, trai 
ale populației să fie întocmai In- 
depllnlle. lată dc ce. In lumina n- 
ccstor obiective de interes generat 
fiecare este chemat ca, la locul său 
de muncă, să acționeze fără pre
get pentru ca, prin Inițiativă, gln- 
dire lucidă, spirit novator .șl efort 
tenace, să aducă contribuția Ia ac
celerarea progresului economiei na
ționale. la ridicarea eficienței in-

Zlarelo de ieri au publicat Hotfi- 
rirca Consiliului de Miniștri cu 
privire ta majorarea salariului ta
rifar minim pe economie. Despre 
această măsură importantă de ri
dicare a nivelului dei trai Între
gul nostru popor a luat cunoștință 
cu o vie satisfacție, cu un cald 
sentiment do recunoștință față de 
partid, din raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională. lata că, nu- 

I mai după o săplămlnă șl ceva de 
la încheierea lucrărilor înaltului 
forum al partidului» ceea ce apă
rea ea un obiectiv — e adevărat, 
apropiat — a devenit fapt pe de
plin realizat: de la 1 septembrie 
a.c., salariul tarifar minim se sta
bilește la I 000 lei lunar, cu o creș
tere do 23 la suta față de salariul 
tarifar minim de f®3 le! stabilit In 
luna mal 1070. Se cuvine relevat 
că do aceste majorări de salarii 

, vor beneficia circa Mfij.tJM aala- 
rLâțL Este,, totodată, Important, de 
fare lunare‘intre S51 șL 1(MJO lei so soctaiSiă, In plină desfășurare, ro- 

la sută, in mod diferențiat, pe
■/grupe dc salarii tarifare, preva- 

zindu-so creșteri mal ridicate pen
tru personalul cu salariile tarifare 
cele mal mici.

Hotarlrea apărută Ieri oglindește 
o dată mal mult consecventa neabă
tută cu care se Înfăptuiesc obiecti
vele stabilite dc Congresul al X-Iea 
privind ridicarea continuă a nive
lului de trai al maselor muri.cilMrc 
de la orașe și sate. Reafirmata de 
Conferința Națională, preocuparea 
constanta a partidului nostru pen
tru majorarea cu precădere a sa
lariilor mici, pentru npllcaren prin
cipiilor echității socialiste In dome
niul salarizării, pentru asigurarea 
unui raport mal rațional Intre 
veniturile oamenilor muncii tșl gă
sește In prezenta hotărire o rtouă 
și deplină confirmare.

■ In perioada 1 _____
decembrie a.c., oamenii munell cu 
salarii mici vor beneflcln de 
un fond dc salarii suplimentar in 
valoare de 1130 milioane lei, ceea 
ce reprezinta, la nivelul unul an 

Hntreg, un fond suplimentar de 
3 390 "milioane lei. Se cuvine pre
cizat că noua hotărire nu alertea
ză o scamă dc drepturi și Înles
niri de care se bucurau oamenii 
muncii cu salarii mici pină la data 
apariție! prezentei hotărlrl : gra
tuitatea transportului și acordarea 
burselor pentru copii in invăță- 
mlntul de cultură generală ș! de 
artă, in institutele de învățători șl 
educatoare, cit șl In Invătămlnlțd 
superior. . .

Suportul economic pe care se 
sprijină aplicarea acestor măsuri 
11 constituie rezultatul muncii rod
nice, pline de abnegație, a tuturor 
făuritorilor de bunuri materiale șl 
spirituale. Oamenii muncii s-au 
convins de-a lungul anilor con
strucției socialiste că nimic din 
ceea ce constituie azi mlndrla ți 
bucuria vieții noastre nu ne-a ve
nit in dar, toate le-am doblndit 
biruind greutăți și obstacole de 
tot felul, prin munca și strădanii- țlonaie. la ridicarea efide 
le neobosite ale Întregului popor, iregll activități economice.

s

Numai
septembrie—31

vor beneflcln

î f

oa-

con-

Un reportaj colectiv realizat ieri 
de corespondenții ziarului nostru, 

după anunțarea majorării 
salariului .tarifar minim
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viața internațională
® Un bilanț al succeselor obținute de forțele patriotice 

din Vietnamul de sud

© Proteste împotriva bombardamentelor aviației ame
ricane asupra R.D. Vietnam

© Aprecieri pozitive ale conducătorilor Indiei și Pa
kistanului în legătură cu acordul de la Simla
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ADUNĂRILE GENERALE

ALE OAMENILOR MUNCII
DIN ÎNTREPRINDERI
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i

în condițiile In
tensificării; vijelioase 
a traficului rutier 
— ca una din proble
mele cu caracter tot 
mal acut ce confrunta 
societățile |moderne — 
se ridică probleme nu- 

. meroase. deosebit de 
complexe, privind 
securitatea; circulației, 
fluența .ții rapiditatea 
eL eficiența economi
că, conservarea unor 
Importante, bunuri ma
teriale. Cu satisfacție 
sa pot releva. In aceas
ta privință, eforturile 
tăcute de stat pentru 
îmbunătățirea dotărilor 
materiale ale organe
lor de control și diri
jare a cîrcidatlei. Am 
dori însă, in rlndurlle 
ce urmează, să ne 
oprim asupra unul nit 
subiect poate mai pu
țin abordat, dar (le o 
deosebită Importanță 
practică : respectiv
preocuparea organelor

V

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general ol Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialista 
România, care a participat la In- 
Ulnlrea prietenească a conducăto
rilor unor partide comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
afLaț.i într-o scurtă vacanță in 
Uniunea Sovietică, s-a înapoiat, 
marți după-aminzft, clin Crl- 
meea, împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La sosire, pe aeroportul „Mihalț 
■Kogăln!ceanu“ din Constanța, to
varășul Nicolae Ceaușescu șl tova
rășa Elena .Ceaușescu au fost in- 
Hmplnațl de tovarășii Iile Verdeț, 
Maxim Berghtanu. Florian Dănă- 
lache, PeLre Lupu, Viislle VIicu, 
Cornel Burtică, Mlu Dobrescu, Va- 
slle Pa.tlllneț, Ion Stănescu, Ion 
Dincă, Mihai Marinescu, cu soțiile.

Erau de față membri al C.C. al

P.C.R. șl ai guvernului, reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
șl de stat •

Erau, de asemenea, prezesnțl V. I.

' ■ -1 ,i : -ț- ■ ■ ' •!
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, precum sl 
consulul general al U.R.S-S. la 
Constanța, M. I, Hoșev.

Telegramâ de la bordul avionului
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV ■ 

.Secretar general al Comitetului Ccniral 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice, doresc să vă mulțumesc In 
mod cdpdlai pentru ospitalitatea tovărășească de care ne-am bucurat ta 
timpul șederii noastre în țara dumneavoastră.

tml exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate cu 
. acest prilej vor contribui la dezvoltarea Ia continuare a relațiilor’de 

prietenie șl colaborare dintre Republica Socinltstă România șl Uniunea 
Sovietică, dlntrp Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice în folosul deplin al ambelor noastre, i>opoare, al cauzei 
socialismului șl păcii In lumea întreagă.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră șl întregului 
popor sovietic noi succese pa drumul construirii comunismului, al înflo
ririi patriei și ridicării nivelului de trai.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român
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Noul centru civic al vechiului Vaslui
■ -x

Țara întreagă întîmpmă 
ziua de 23 August

v

și a XXV-a aniversare
a Republicii
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Sosirea unei delegații
a Partidului Comunist Libanez

La invitația C.C. al P.C.R., a sosit 
fn țară o delegație n Partidului Co
munist Libanez, formată' din l.ov:i- 
r.'i/Jl Nndlm Altoit Samad, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. ni 
P.C.L., ți Georges Batal, membru al 
C.C. al P.C.L.

La sosire, pe aeroportul Otopcni,

.1

I

delegația P.C.L. n fost lnllmplnată' 
de tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al! 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., șl Barbu Zaharescus: 
membru al C.C. al P.C.R.

Omul față în față cu...

EXIGENȚELE ETICII Șl

ECHITĂȚII SOCIALISTE

I

miliției pentru perfec
ționarea activității ■- 
genților de circulație. 
Realitatea este că, ori
ei t s-nr extindă meto
dele de dirijare și con
trol, mecanice sau au
tomatizate, locul șl ra
lul agentului de drcu-s 
LațleTn asigurarea flu
enței și securității de
plasărilor pe drumurile 
publice lobi adese. pe 
măsura dezvoltării ți, 
intensificării traficului.' 
noi dimensiuni, cresc 
ca amploare șl comple
xitate, punlnd In fața 
acestuia sarcini ?l răs- 

.punderl . tot mai spo
rite.

In zilele noastre, a- 
țentul de circulație 
este chemat nu numai 
ta 'dirijeze traficul îri- 
tr-o in lor secție sau 
sila — ceea ce. fără 
ta-ș! piardă importan
ta, constituia cită dntfl 
aproape unica lui me
nire — d ta rezolv*

operativ jl competent 
o gamă Largă șl va
riată de probleme cu 
rare este permanent 
confruntat In șuvoiul 
intens al traficului.

Prezenta 
tor de mill. 
Io sau străzi, cel 
apropiat ajutor 
partfcipanțllor la 
mintie, trebuie să 
mfle Încredere șl

i unui lucră- 
Uițle pe șose- 

mal 
al 

dr- 
in- 
al- 

șuranțA In rlndul con
ducătorilor de vehicu
le și pietonilor ; In 
zona unde acționează 
un agent de circula-* 
tie trebuie cu strictețe 
realizate desfășurarea 
fluentă jl securitatea 
traficului. Ofițerilor 
«ubofițerllor de circu
lație li s® cere să nu 
treacă pe lingă nici 
un obstacol ce poate 
lUnJonl fluiditatea 
traficului, d să la 
toate măsurile pentru 
eliminarea rapidă a a- 
eestula : roiul de dl-

î.

rijor al agentului tre- 
'bule ta se manlfcsh
Intr-o asemenea mA- 
sură. Incit să pontă n- 
slgura descongestio
narea [medială a zo
nelor afectate d» 
perturbările generate 
de aglomerările de 
vehicule. Pe drumu
rile publice, patrulele 
suio sînt obligate să 
pretindă scoaterea In 
ilara părții carosabile 
i tuturor autovehicu
lelor staționate, știut 
fiind că fiecare ase
menea staționare con- 
ititule o piedică In 
-alea desfășurării nor
mal» a traficului, fi-

Colonel
Victor BEDA 
jefui Direcției 
circulație din I.GJA.

(Continuare 
In pag. a I\ -a)

J
s

Printre documentele de largă rezonanță in prezentul nostru socialist 
jl de amplă deschidere spre viitorul comunist ol patriei, pa care le-a 
elaborat și adoptat Conferința Națională a partidului, un loc de deo
sebită Însemnătate șl cu excepțională Inriurire asupra vieții spiritua
le a poporului nostru îl ocupă’ Proiectai de norme ale vieții șl munell 
comuniștilor, ale eticii șl echității socialiste.

Forța principiilor rezidă In oamenii care le vehiculează și Ie ilus- 
irează, eare le conferă dimensiunea umană a fapte! diurne. Căd, cșa 
cum se subliniază In preambulul documentului, „partidul sini oamenii, 
Isioria sa este Istoria oamenilor, conștiința Iul este conșUlnța oameni
lor1'. în lumina acestui adevăr fundamental ne apare limpede că nor
mele etice elaborate de Conferința Națională nu slnt șl nu pot fi un 
simplu decalog de pus ta ramă șl de recitat )a zile festive, ci un 
îndreptar cotidian de atitudine și comportare pentru flecare comunist, 
pentru fiecare ulceist, pentru fiecare om a] muncii. Din viață izvorit, 
el ișl găsește sensul suprem numai In viață I

Ne propunem *3 găzduim de acum înainte in pagina „Omul față In 
față cu el însuți" — care din totdeauna s-a străduit să fie o oglindă cil 
mal fidelă a problemelor șl Imperativelor morale ale societății noastre, 
cu alta cuvinte „Omul față In față cu exigențele eticii și echității socia
liste" — un șir de reportaje, anchete, artleole care să surprindă, in ca
zuri și situații semnificative, felul cum prind vință principiile acestui 
document șl, totodată, să analizeze mentalilățllo ce Izvodesc încălcările 
șl abaterile de la normele pe care le cuprinde. De asemenea,‘vom pu
blica In cuprinsul paginii — ca șl In alte colonne ale ziarului — propu
nerile. observațiile, sugestiile cititorilor noștri cu privire la acest docu
ment pus In dezbaterea membrilor de partid, uleclștllor, tuturor oa
menilor muncfl spre a fi definitivat șl supus 
Iul al XI-lea al partidului,

spre g proba re Congresu-

ii

©

©
REPORTAJE
ANCHETE SOCIALE
ÎNSEMNĂRI

\

ii 
k
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telefon oportun

ac-

jațlci a unei concepții noi în o 
privește stilul și metodele de 
că, executarea serviciului, manierele 
și contactul cu cetățenii. soluționarea 
problemelor traficului. Pretindem a-

circulație

7
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Țara întreagă întîmpină ziua de 2.3 August ( - /'•''-'ti î ’ ’ '< ‘ 1 •, rr-
A

și a XXV-a aniversare a Republicii
și guvern

30 decembrie

Slnt amîndoi tineri, 
eub 3ff de ani. Slnt a- 
mîndoi ingineri. Șl
sînt prieteni buni Încă 

. de pe băncile facul
tății. Tudor Tănfecsca 
și Cristian Popolo. 

l-am cunoscut la 
uzina „Electronici" 
din Capitală unde lu
crează In cadrul sec- integrate, a tranzlsto- 
țlei const ructor-șef. 
Munca lor : sub sem
nul necontenitelor 
căutări creatoare, a 
exigenței novatoare, a 
dorinței de dcsăvtrșl- 
re Iu profesiune, așa 
cum a fost definită la 
Conferința Națională a 
partidului — suprem 

■criteriu de apreciere a 
unul om in societatea 
noastră. Universul lor: 
mașini do toarte Înal
tă precizie și sensibi
litate, cu ajutorul că
rora el detectează po
sibilele erori, rectifică, 
dau soluții menite să 
perfecționeze neîntre
rupt calitățile aparate
lor de radio produse 
in uzină. Cunosrin- 
du-1, după ce mnl 
înainte aflasem cita 
ceva despre calitatea 
muncii lor, am rămas 

dar glndln- 
i la dinamismul 

In care lu- 
electeo- 

dinamis- 
transtorm&rilor

tic talent de Investi
gare, de o dorință ■ 
de-a dreptul devora
toare de a cunoaște, 
do a eo perfecționa, 
de a fî la curent cu 
avalanșa de noutăți 
tehnice care realmen
te Inundă electronica.

Lumea circuitelor

rilor. a pieselor fine, 
fragile, miniaturizate 
11 s-a deschis in tontă 
complexitatea el fas- 
dnantă. Ceea ce învă
țaseră jn facultate era 
doar un punct de ple
care — și-au dat ime
diat seama. în focul 
producției, in lungile, 
concentratele ore ale 
cercetării, in colocvii 
zilnice, prelungite cu 
a iți colegi si lor, mai

T

IN ACESTE

ZILE LA

ELECTRONICA"

uimit, 
du-mă 
ramurii 
crează 
nica — ta 
mul 
care, practic, o înno
iesc din temelie, ta 
cltlva ani o dată, 
ml-am zis că aici 11- 

' nerețea ișl are locul 
ponte mai mult -decît- 
oriunde. Concret:, '"nil' 
realizat piimodiflcnfel 
a principiului clavia
turii ta aparatul de 
radio „Maestro", ceea 
ca a dus la ușurarea 
maleabilitățll: și eeș- 
teren rezistenței aces
tuia. Iar, do aurind, 
au Încheiat cu succes 
cercetări (care au du
rat doi ani !) legale 
do protecția ■ scurt
circuitelor accidentale.

Cum au reușit ase
menea performanțe 
materializate, ia ni
velul uriașei producții 
do serie n uzinei, in 
zed șl sute do mil țîe 
lei economii ? Șl, mal 
al.es, cum au reuțlt ------ —L—-- ----- —-
ra, In vreo șase ani de L,Au fost momente — 
la terminarea făcui- tal aduce aminte Tu- 
tățll, să se impună ca 
unii dintre coi mal 
talentațl ingineri al 
uzinei?

— Cred că ta baza 
oricărei realizări dt 
de dt Importante stă 
pasiunea. Or, noi no 
pasionam după elec- 
limnlcă Încă din anul I 
do facultate... , 
u — Am studiat îm
preună, apoi am avut 
șansa să lucrăm in a- 
ceeașl întreprindere. 
Probabil că, prietenia 
noastră, sudată In 
timp, legată dc ace
leași preocupări pro
fesionale, ne-a ajutat 
mult In cercetările 
și-n realizările noas
tre.

Aveam să aflu că, 
dincolo do aceste răs
punsuri mal mult sau 
mai puțin generale, 
coi doj ingineri au dat 
dovadă încă dc la 
Început de un auten-

virstnlci, șl-au dștl- 
gal „galoaneje" de In
gineri elecironLșU ■- 
uavărați.

— Da altfel. Intr-un 
domeniu ea al nostru, 
rămlnerea pe toc, bu- 
lomulțumlroa echiva
lează cu o „condam-

noi n-ta®făcut deci, 
sâ răspundem dl mal 
complot cu 1 
solicitărilor impuse de 
însăși profesiunea 
noastră.

Sigur, așa este. Dar 
dincolo de 
văr sîau 
cercetare 
pasională, 
de a fi 1a

delează. dă formă ma
terială abstractelor 
scheme concepute de 
cel de ta proiectare șl 
concepție. Dar nu nu
mai atit

— Facem, uneori, 
mult mal mult. Reu
șim eă șl inovăm, nu 
numai să reproducem 
fidel după schițe șl 
planuri.

Slnt cuvintele unui 
om caro tinde să Îm
bogățească necontenit 
sfera profesiunii sale 
— cea de mătrlțcr — 
profesiune și așa foar
te pretențioasă, solici- 
tînd muncă migăloa
să, «proape de biju
tier. Căci pentru ca 
piesa de radio sau te
levizor să fie perfect 
turnată este necesară 
realizarea unei matri
țe cvaalperfecte, res- 
pecllnd întocmai ln- 
dlcațln din plan.

A realizat, in cel 29 
de ani de clnd lucrea
ză in uzină, tM de 
inovații. Prlntr& ulti
mele sale performan
țe se numără punerea 
la punct a unei noi 
tehnologii pentru exe
cuția carcasei bobinei 
de deflecțlc. Se reali
zează astfel, !ntr-un 
an, circa 289 000 lei 
acortomll.

— Am considerat că 
niciodată nu te poți 
declara «attafKcul in 
profesiunea pe care o 
p-actlcL Fals glndesc 
cei ce spun : „asta e 
treabă mea, atlta fnc“. 

lease*“ meseria.
putința urma urmelor, puteam 
puse dc jjț mg limitez la exe-

lească"’ meseria.

(Urmare din pas- 1)

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
REȘIȚA. întrecerea pentru 

realizarea înainte de termen a 
planului cincinal cunoaște, in ri- 
ces'.e zile, in economia județului 
Caraș-Severln, un puternic ra, va trebui să intre In funcțlu- 
avlnl, care se concretizează in 
depășirea zilnică a sarcinilor do 
producție. Furnullșîll Reșlțel — 
care s-au angajat ®5 producă 
plnă la sflrșilul anului un sur
plus de producție de 8 MO tone 
fontă — au raportat zilele a- 
ceșten.că obiectivul propus a și 
fost depășit cu K0 tone.

Succese de seamă au,, obținut 
șl oletarii. Pe Ungă o producție 
sporită de metal, ei au Înscria peste Jumătate spr
pa graficul întrecerii și o econo- final li. Majoritatea

HUNEDOARA. In lu™ 
septembrie ,o.c. cel de-al treilea 
furnal — rir. 0 — de 1 G&9 mc, 
ce se construiește ta Ilunedon-

ne. Pretutindeni se lucrează in
tens pentru ca furnalul să intre 
In funcțiune cu 10 ale Înainte 
de termenul planificat.

Electricienii au intrat in ma
joritatea punclelor-chele : in sta
ția de conexiuni, in cabinele dede

a majora 
oamenii mpflcii îi răspund prin

eww sirgmcioaM, prin noi 
realizărîîn dezvoltarea economiei

Reportaj colectiv realizat ieri de corespondenții ziarului nostru

acest ade- 
zllele de 
încordată, 
eforturile 

zi cu ava
lanșa de noutăți pe 
plan mondial In acest 
domeniu, In ifirșlt, 
experimentarea unor 
noi procedee, Inova
rea, munca de creație 
cu alta cuvinte, înco
ronare supremă a tu
turor acestor eforturi.

mic suplimentară ta prețul da 
cost tn valoare de peste 5 mili
oane lei. Alături de slderurglțlli 
Reșlțel, oțetaril țl tamlriatoril 
uzinei din Oțelul Roșu au dat 
peste plan, plnă In prezent. 2 300 
tone oțel și 1 700 tone laminate 
Unite, lor minerii din Bocșa, 
prin succesele obținute ri do zi, 
sint printre primii care țî-au În
deplinit planul po,7 luni In nu
mai 0 luni și 12 zile. în rindul 
unităților fruntașe din Județ se 
află șl întreprinderea minieră 
Anina, care si-a depășit produc- 
(ta-martă planificată cu 5 mi
lioane lei, tar Combinatul ds 
exploatare și Industrializare a 
lemnului Caransebeș a realizat 
peste prevederile pianului o pro^ 
ducție In valoare de peste 7 mi
lioane lei.

Succesele obținute da acesta 
colective, ta 'care se ( 
celorlalte unități indi 
contribuit ta realizarea planului 
pe 7 luni de către economia ju
dețului Caraș-Severin, cu 3 zils 
mai devreme.

adaugă șl ale 
dustrtalc, au

comandă aulomnlă și la postu
rile anexe. Coșul do fum a atins 
cota -rG3 m, din 109 m, cil va 
avea, Iar castelul de apă a urcat 
peste Jumătate spre ’ 
finală. Majoritatea 
de Ihzîdlre cu mal 
tar sînt atacate ; hjjuuuvra 
nalulul propriu-zta rate termi
nată. Trei caupere slnt Inzidita 
și pregătite pentru Începerea 
probelor...

De asemenea, a fost terminată 
ra o ii Înainte de grafic mon
tarea construcției metalice de Ia 
grinda Edilpulul furnalului. For
mațiile de lucru alo montorilor 
loan.BIcsl șl Ntcolae Stefoiu 
șl-nu făcut pe deplin datoria. 
Mentorii din echipele comuniș
tilor Gheorgho Anatolic șl Cor
nel Milion au Încheiat ~ cu 
două zile înainte de termen — 
montarea podului "rulant In hala 
de turnare a fontei™ Cu trei 
rile Înainte de prevederile gra
ficului a fost predată spre lnzl- 
dlre țl conducta inelara șl' ds 
ser, cald a furnalului, zilele tre
cute fiind supusă probelor de 
presiune șl rezistență.

In&lțlmea 
fronturilor 

terlai refirac- 
I ii zidi rea fur-

spori șl mal mult această 
avuție, contribuind astfel 
la'crearea condițiilor pen
tru Înfăptuirea mal de
parte n programului de 
creștere- a nivelului de 
U-ai ni poporului, ex-

bucură, dar, totodată, mă 
obligă să mă străduiesc 
pentru a munci mnl spor
nic, pentru a-ml ridica, 
nivelul do calificare pro
fesională. Da felul In 
care muncim noi, aici, 
in secția sortare, de
pinde In mare măsură ca
litatea producției finite a 
fabricii noastre.

— Vreau să vă 
lucru: am aflat _ 
dtață de producție că in 
prima jumătate a anului, 
productivitatea muncii In 
întreprindere a crescut cu 
■1 MO lei pe salariat — 
spor care s-a reflectat In 
obținerea unei producții 
suplimentare de prate 
două milioane lei. Am 
contribuit deci și noi ca 
să se poată lua <noile mă
suri de creștere a sala
riilor mlcL Iată de ce sin- 
tem hotărlți să muncim șl 
mal bine. în fond, efor
turile care le facem ee 
regăsesc ta Îmbunătățirea 
vieții noastre, a tuturor 
— a adăugat muncitoarea 
Tereza Volnea, din secția 
de pieptănat lină.

Despre noile măsuri care 
oglindesc fermitatea cu 
care partidul aplică prin
cipiile echității sociale ta 
societatea noastră, urmă
rind asigurarea unul stan
dard do viață din ce ta ce 
mal înalt, pe măsura pro- 
traselor înregistra te șl

ezvoîtarca economică a 
țării, ne-au vorbit și lu
crători dta oile unități.

— Ne dăm seama că cei 
1 miliard și 139 de mili
oane lei, cu cit s-a supli
mentat fondul de aatarll 

necesare pentru npllenrea 
acestei măsuri in anii 
viitori nu au olt Izvor de
ck sporirea avuției țării,

■ a producției — ne opunea 
muncitorul Dumitru Du
mitra?, de la cooperativa 
meșteșugărească ‘ „Cotex" 
din Oradea. Trebuie să ne 
dăm osteneala să muncim 
și mal bine, pentru a

Holărirea Consiliului de Miniștri privind 
majorarea, cu începere de la I septembrie 
*.c., a salariului tarifar minim Ia J 003 dc Ici 
lunar, a stimll un profund ecou in rlndu- 
rilc oamenilor muncii. Prezcnțl ieri. In cllcva 
unități economice din Capitală șl din. țară, 
redactori și corespondenți al ziarului nostru 
au discutai despre semnificația acestei ho- 
lăriri, despre modul in care înțeles oamenii 
muncii, care beneficiază de acenslă 
majorare de salariu, să răspundă grijii sta
tornice a partidului șl statului nostru peniru 
ridicarea ‘itandardultii de viață al celor ee 
muncesc./

în secția bachelltă a 
uzinei bucureșlene „Elec- 
tro-aparataj" discutăm 
mai Intll cu muncitorul 
Vaslle Călin :

— Noua Hotăriro a 
Consiliului do Miniștri, 
de caro nm auzit Încă de 
dimineață, ta radio, vi
zează întreaga mea fa
milii? : eu șl soția mea — 
care este muncitoare 1a 
întreprinderea „Postăva
rin română" — avem b- 
cum flecare un salariu 
lunar de 920 lei. De ta 1 
septembrie vom aduce 
acasă In plus, după so- 
coleltta noastre, nproap« 
200 lei. Fără lndotală, o 
sumă care se va cunoaș
te In bugetul familiei 
noastre.

— Șl eu voi bcneficta 
de o creștere substan
țială a salariului actual 
— intervine muncitoarea 
Nona Vlad, din cadful a- 
celetasl secții. In pios, eu, 
care locuiesc in comuna' 
Afumați, de'unde fac.na
veta zilnic, mă voi bucu
ra In continuare, așa cum 
se prevede In noua hotă- 
rlre, de gratuitate pentru 
tannsportpl J,a cervldu. 
, Mulți, dintre cel cu caro 
mii stat de vorbă au ară
tat că înțeleg pe deplin 
faptul că noile măsuri nu 
constituie numai motive 
de satisfacție, că ele re- 

' prezintă, In același-timp, 
un îndemn, un stimulent 
de a munci cu rezultate 
și mal bune, pentru a-țl 
spori contribuția ta .creș
terea producției si a eti-

nonă

spun un 
Ia o șe-

trai ni poporului, 
pus de tovarășul NI col ne 
Ccaușcscu ta recenta 
Conferință Naționala a 
partidului.

Parcă intr-un glnd cu 
muncitorul orâdean, In 
partea cealaltă a țării, 
la Brălta, tov. Ștefan Si- 
mlonescu, directorul în
treprinderii dc industrie 
locală nr. 1, ne relata :

— Din colectivul nos
tru, circa 700 ea tarta ți 
vor beneficia de preve
derile noii hotărlrl — 
fondul da salarii alocat 
acestora supUmentin- 
du-se anual cu peste 
820 00(1 lei. Aceasta va 
contribui direct la creș- 
terea salariului 
la Îmbunătățirea 
departe a condițl 
viață ale oameniL 
cil din unitatea noastră. 
Cu toți slntem hotărîțl să 
răspundem aceste! griji- 
a partidului prin reali
zări șl mal mari In pro
ducție, tn lumina sarci
nilor stabilite de Confe
rința Națională a parti
dului, conștlențl că dacă 
Bpor’cșle puterea econo
mică a țării, ere?ie, impli
cit, nivelul do trai al tu
turor.

Satisfacție, mulțumire, 
glnduri de profundă re
cunoștință pentru parfid, 
ho țări rea do a nu pre
cupeți nici un efort pen
iru sporirea producției 
și, a productivității mun
cii,,:? .pentru: • reducerea 
prețului de cost țl ridi
carea eficienței econo
mice, In scopul creșterii 
mal rapide a venitului 
național — tată ce am 
reținut din scurtele dis
cuții purtate ieri In c.i-, 
tava unități tn legătură 
cu noile măsuri luate de 
partid șl guvern.

clanței economice, In lu
mina sarcinilor trasate do 

.Conferința Națională ■ 
partidului.

— Plnă acum lucram 
in mod obișnuit In o ma
șină șl, atunci tind era 
nevoie, la două mașini — 
ne-a relatat tlnăra mun
citoare ' Elena Dobre. 
Mi-ara dat insă seama că 
este posibil să lucrez per
manent la 'două mașini. 
Aceasta Înseamnă pro
ducție mai mare, produc
tivitate sporită, costuri 
mai reduse. Este răspun
sul meu față de grija pe 
care partidul șl' statul o 
manifestă pentru ridica
rea nivelului do trai al 
poporului.

Aceleași cuvinte de a- 
dlnca mulțumire, aceeași 
hotărire do a munci mai 
bine, ■ mai cu spor am 
desprins ții la Întreprin
derea „Textila Grivlța" 
din Capitală. Aid, 97 de 
muncitori vor beneficia 
— potrivit prevederilor 
acestei hotărlrl — de o 
creștere a salariidui care, 
In total, ta nivelul Între
prinderii, va determina

PITEȘTI. SpedallștU de ta 
Combinatul dc articole tehnice 
din cauciuc din Pitești au c- 
laborat un studiu privind am
plasarea ta fabricile existenta 
a unor noi utilaje șl agregata, 
a căror contribuție se va ma- 
tarializa Intr-o producție sxrpll- 
mentnră d« 95 mHIoa no lei 
amutd.

_____ __________ ... , Do remarcat că valoarea mo- 
ibstanțtelefjdnt 4nre- jlnllor șl utilajelor ce^vprs-fl- 

ptddiinția Xapentru ' -îpdie In funcțiune eșalonat p!nă: 
n^ajninehtu! anual In anul 1975 'reprezintă numai 

o treime din volumul prodicțle! 
suplimentaro ce urmează să ss 
realizeze de ele In decurs de 
un an șl că prin amplasarea Ipr 
ta spatiile deja existente se 
renunță la construirea dc noi 
spații, care ar trebui să albă 
dimensiunile celei mai mari 
unități din cadrul combinatului 
piteșlehn.

BÎRLAD. în cadrul angaja
mentului anual «ummat, colec
tivul Fabricii .de rulmenți dm , 
Blrlad va realiza plnă 1a 23 Au
gust o producție globală de 23 
milioane Iei. concretizată. Intre 
aliate, In 7 &OT bucăți rulmenți , 
rDțepșâșj rf gut ~ 

export; angâjam&ițu] ——
fiind depășit, plnă in prezent, 
de circa cinci ori. Faptul con
stituie țl el o mărturie a re- 
numelui pe care l-au clștlgat 
rulmenții bîrlădeni, exportați 
acum , In 55 de țări ■ ale- lumii. 
Rulmenții fabricați a'fii au Host 
prezențl. numai In acest an. la 
porte zece tlrguri internațio
nale.

— Primesc In prezent 
Un salariu dc 4,03 lei pa 
oră, dar, așa cum om fă
cut socoteala, de la 1 sep
tembrie a»c. voi aven 5 lei 
pe oră — ne spunea mun
citoarea Carmen Dunăta- 
șu, din secția de sortare o 
llnlL . Desigur, această 
creștere a salariului

cutarea de matrițe. 
După schiță. Dar con
stat că unele pot fi 
îmbunătățite. Afund 
„intru In alertă". Mă 
sfătuiesc cu tovarășii 
mei, dau o fugă plnă 
la atelierul de mase 
plastice, li cer părerea 
lui Mitică Mlhăllă, un 
reglor pe eare-1 pre
țuiesc foarte mult. 
Realizăm o matriță de 
probă.

Deși mntrițer de 52 
de ani, Sandu Ale
xandru este un om U- 
năr. Este de-ajuns 
să-i vezi vorbind,’ sa-1 
vezi însufietindu-se 
clnd In discuție se a- 
duce' vorba de cine 
știa ce problemă teh
nică sau pur șl' sim
plu de profesiunea sa. 
Este tot htlt de tină? 
ca șl cei doi inginer! 
de la' concepție, ea și 
tinerii cărora de ani șl 
ani. In secție, caută să

Imagini din cronica 
întrecerii socialiste

dor Tănfisescu — mal 
ales in perioada e- 
taborilrii noului 
stern do protecție 
scurtcircuitele acci
dentale, dnd pur șl 
simplu nu mal pu
team înainta. Numai 
drumuri înfundate, si
tuații ce păream fără 
ieșire. Experimentări t m 
eșuate. Atunci reluam je inxufie n cete șl spl- 
loțul—ideja Început, r|j iscoditor, aceeași 

nemulțumire creatoare 
care-1 animă și pe el. 

Cu toții s-au iden
tificat In timp cu în
treprinderea în rare 

Orice cercetare ac «-au format ca 
verifică In producția, meni, ca profesioniști. 
.. aan-—_ ș( acest continuu 

transfer de sentimen
te și vitalitate le a- 
slgură — și lor. șl el 
— o mereu sporită vl-

sl-
lo

totul de la Început, 
Incurajlndu-ne unui 
pe nitul, gl, plnă io 
urmă, momentul difi
cil era depășit șl pu^ 
team avansa In cerce
tări").

M-am convins de n- 
cnsi adevăr simplu 
vizltind secția de ma
trițe a aeelelnșl u- 
zine. Dram cunoscut 
a'cl pe Sandu Ale
xandru, mntrițer cu goare. 
vechi state de servi
ciu. E omul care nx>-

Inel nu de puține ori sursă genera-- 
toarc dc accidente. ■

Agentul de circulație nu se mal 
poale limita doar la cunoașterea re
gulamentului dc circulație ; el tre
buie să slăplnrască deopotrivă teh
nica auto, trebuie să cunoască limbi 
străine — cu stil mal mult In condi
țiile creșterii vertiginoase a schim
burilor turistice — să fie In măsură 
să acorde un prim-ajutor medical 
și, nu de puține ori, să fie In măsură 
a furniza informații in domeniul tu
rismului.

Solicitările troficului 'modem cer 
agențllor noștri sfi știe să conducă 
la perfecție autoturismul și motocl- 
cleia, să mlnulascu stații radio și a- 2. i , «-.X ,, & ii «=miarR'ura radar, să Întocmească sclii- 

scară și să controleze starea 
tehnică a autovehiculelor. Agenții de 

circulație ișl însușesc In prezent no
țiuni de psihologie, pentru că ‘ as
tăzi cunoașterea comportamentului 
omului, relațiile cu el, ma! ales in ' 
procesul circulație!^ nu mal pot fi 
lăsate pe seama empirismului ori a 
dispozițiilor subiective' de moment 
Traduclnd In viață Indicațiile con
ducerii de partid $ de stat șefii or
ganelor de miliție și col a! formațiu
nilor de circulație urmăresc Impri
marea In rindul agențllor de circu
lație a unei concepții hol în ceea ce 
privește stilul șl metodele de mun-

oa-

Milial IIETCO J

genților de eîrcutațle o atitudine șl 
un comportament ireproșabile în re
lațiile eu publlcnt

Desigur, !n spiritul Intransigențe! 
țl obiectivitătii, ofițerii șl subofițe
rii formațiunilor de eîrcutațle și 
toți .lucrătorii de miliție veghează 
la , respectarea legii, lulnd mă
suri împotriva cetera care le încal
că. Conștiențl de pericolnl pe eare-I 
reprezintă pentru securitatea paril- 
clpanțllor Ia trafic orice abatere de 
la normele iesale de deplasare pe 
drumurile 1 publice, agenții dc circu
lație slnt chemați ca, în numele 0- 
croilrll vieții și ai bunurilor mate
riale să acționeze cu toată holărl- 
rca Împotriva elementelor iresponsa
bile, rare prin conduita lor a- 
tenieazâ la siguranța circulației. SI 
pe viitor agenții de circulație vor 
sancționa cu severitatea preconiza- 
tă de lege pe Iresponsabilii volanu
lui. po col ce sn fâc vlnm'ațl de con
sum de alcool, exces de viteză, de- 

’ pășiri periculoase — Intr-un cuvlnt. 
or'cc Încălcări ale legii de natură să 
producă situații periculoase.

Aceasta nu.înseamnă Insă efl !oa-. 
te Încălcările trebuie să fie neapă
rat sancționate prin amenzi. în func
ție de gravitatea abaterii, 'de împre
jurările In care a fost produsă ș! de 
măsura tn care a pus In pericol In 
situația dată siguranța traficului, o 
serie de cazuri pot fi sancționate cu 
avertisment — ața cum, dc altfel, 
este înscris In prevederile legii nr. 
31 Nu trebuie uitat că pentru mulțJ 
cetățeni un avertisment făcut la 
timpul oportun poate svea cel puțin

In acest an, coledivul uzinelor „Electronica" din Capilalâ i-a caro dispun, au ridicat slacheia : nu una, ci douâ zilo po Iri- 
angajat sâ produc® peste plan 20000 televizoare, fiecare Iu- r—■— — -■ '--.--t-i-- -.oru. > ■ ■ ■-
crâlor își aduce conlribujia pșn‘~- —------ :
tului. Mundloarea Teodora Mihi

;ecare Iu- meslru tâ lucrezo cu materiale economisite. In imagine 1 Se
tentiu îndeplinirea angojanien- verificâ cu atenjin bâile de tratament, fiecare proces tehnolo-

...... ,—-_-'alacho și maistrul principal g[c se cere 0 fj minuțios pregfitit pentru a da un randament 
Gheorgho Velea - In olografm - lucrează Io atelierul de moxim (folo0rafia nr. 2)_ La Fobl.ica de ceromicâ din Urziceni 
condensatori variabili, al cârui colectiv a depășit sarcinile de .1 , .■ ... , .. ....plan pe luna trecâlâ cu 15 la sut& (fotografia nr. 1). De la re0°* c0 ec"Y «"conirat atenj.a asupra ndicâm calitâ-
Uzina de utilaj petrolier din Tirgovișle a pornit initiative i „S5 P^e or. In rmcgmo : Un aspect de la sec|>o de fasonare
lucrâm o zi pe trimestru cu materiale economisite", care a a cărămizilor - locul unde se fac ultimele retușuri de calitate, 
fost preluaîâ de mai multe unitâfi economico din județ. Acum, . (fotografia nr. 3). Grija pentru utilizarea rațională o Intilnim
comuniștii1 uzinei, întregul colectiv, analizlnd posibilitățile de atit in întreprinderi cit și In institutele de cercetări. Aslfel, la

acicu nu emur nuu imui.
Cetățenii iau cunoștință deseori 

de fapte ale agențllor de circulație 
care atestă că marea lor majoritate 
muncesc cu dăruire șl pasiune, ne- 
precupețlndu-șl eforturile la care 11 
supun uneori privațiunile serviciului. 
Pe timp frumos sau pe furtună ri

lice măsuri împotriva celor cure .nu 
înțeleg să le elimine definitiv din 
munca lor. Autoritatea și meritele 
agențllor de circulație nu se măsoară 
in numărul șl cuantumul valoric al 
amenzilor aplicate, el In eficiența 
activității desfășurate pentru eursl-

măsurii luate. Atitudinea nepolitlcoa- 
iâ irită oamenii și anulează con
dițiile unul dialog civilizat. Interlo
cutorul bruscat sau Jignit devine surd 
la argumentele raționale șl, de re
gulă, rămlne cu convingerea că a 
fost victima unei nedreptăți, deși a- 
devărul este contrariu. Agentul do 
circulație trebuie sâ se dovedească c-

ploaie, pe ger sau [pe arșiță cumpli
tă el se găsesc mereu in postul lor, 
In central vieții 'tumultuoase aț stră
zii sau In fluxul dinamic al trafi
cului de pe șosele. Prin efor
turile și atitudinea lor, agen
ții de circulație au reușit sS 
dștlge, stima 9! prețuirea populației, > 

în fața unor 'asemenea exemple de 
înaltă conștiinciozitate profesională, 
cu âtlt mai puțin putem admite prac
ticile reprobabile dc care mal uzează 
unii agențl de circulație de „a sta 
la plr.dă* In apropierea unor Indi
catoare recent instalate, ded, Încă 
prea puțin cunoscuȘc publicului, pen
tru a sancționa1 ci: amenzi pa cel 
care încalcă semnificația lor. Aseme
nea procedee sînt Incompatibile eu 
menirea rolului agentului de elreula-

vlzarra traficului și prevenirea 
chicotelor.

Prin Întreaga sa activitate, agen
tul de circulație este obligat să clștl- 
ga încrederea participaniilor la tra
fic. Aceștia trebuie să fie convinși- 
că agentul nostru acționează in in
teresul lor. chiar șl atunci etnd este 
nevoii să sancționeze pe cel care în
calcă normele legale. Foarte mult 
contează Insă modul de comportare 
al agentului de circulație. FCcInd 
răspunzător un contravenient pentru 
comiterea unei abateri, avem dato
ria să respectăm demnitatea acestuia 
și ®ă ne comportăm In așa fel, In
cit persoana in cauză să-și ințoloa- 

.  ‘ iȚ care s-n 
. ...... _ rare a expus

convlnglndu-se de justețea

gă vinovăția, riscurile in 
expus el însuși șl la ra
pe alții, ’ ’

fecUv, prin gest șl fapîâ, ca șl prin 
politețea cuvlntulul, tovarășul de 
drum, sfătuitorul șl sprijinitorul con
ducătorului auto.

Din păcate, mal există printre lu
crători! noștri unii care nu au Inje- 
tej încă să se ridice Ia Înălțimea a- 
ccslor cerințe.

Un caz recent: agentul de circu
lație lacob Tușineanu, , din. miliția 
municipiului Brașov, a bruscat un 
șofer care. In mod legitim, Iți ex
primase nemulțumirea pentru faptul 
că subofițerul, lulndu-i actele la con
trol, Intlrzta in mod abuziv rezolva
rea situației. Pentru actul său do to
tală lipsă de respect față de șofer, 
conducerea Inspectoratului genera! ai 
miliției l-a scos pa subofițer 
dul cadrelor active.

metalurgice din Capitals un grup de 
tehnicieni îți desfâșoarâ activitatea în

Institutul de corcoliri 
cercelfitori, ingineri și 
cadrul secției do ulilizare rațională a metalului. In imagine i 
Dr. ing. Nicoice Lascu-Simion și tehnicianul Barbu Irimoscu de
termină caracteristicile de rezistență la fluaj ale unei noi mărci 
de oțel (fotografia nr. 4). Aceeași preocupare constantă, pen
tru ridicarea continuă a calității .produselor există și la uzina 
„Balanța" din Sibiu. In secția montaj-fabricație — de unde vă 
prezentăm acest aspect — se hotărăște „precizia" produselor 
„Balanței" (fotografia nr. 5)

a o- 0 Q 0. H a gj J g El
Un rău exemplu n dat șl plutonie

rul Ștefan Pragol, agent de circula
ție la miliția orașului Călan, Jude
țul Hunedoara : Intr-una din zile el 
n oprit un autobuz in care se aflau 
M de pasageri, obllglndu-l pe con
ducătorul auto să meargă 1b spital 
In vederea recoltării probelor biolo
gice. în ncest timp, el a lăjiat călăto
rii să aștepte ore Întregi. Ulterior s-a 
constatat că șoferul nu consumase 
băuturi nkwoltce. Pentru fapta oa In
tolerabilă, șl împotriva acestui 
subofițer au fost luate măsuri co
respunzătoare.

Un sfat dc natură ‘tehnică pentru 
remedierea unei defecțiuni minore, 
dar nedepistală do șoferul respectiv, 
rămas din această cauză pe drum ; 
o Indicație privind distanța plnă la 
primul impas ; un telefon oportun 
dat familiei unul conducător auto 
angajat lnlr-o coliziune, iată doar 
semne de atenție, manifestări de e- 
tică șl — Ia urmn-urmel — îndatoriri ’ 
profesionale care pot opera mu
tații Importante in viziunea asupra 
agentului de circulație.

Tn cădrui Instruirii agențllor. de 
circulație, un accent major se pune 
pe îndrumarea conducătorilor auto 
străini de lottalllale. Orlcit de efi
ciente ar fi mijloacele pentru sem
nalizarea de orientare, necunoașterea 
configurației stradale dlnlr-un oraș 
creează uneori probleme șl celor mai 
buni șoferi. De aceea, In relațiile cu 
oceștla, In aprecierea unor abateri 
pe Care> le comit — ca; de pildă, ne- 
easizarea unul indicator co Interzice 
accesul pe o stradă sau aita — a- 
genlul da circulație are datoria să 
manifesta un plus do înțelegere, să

acorde un sprijin suplimentar, allt 
de necesar in asemenea cazuri. A- 
ceasta nu Înseamnă, bineînțeles, că 
șoferii aflați In tranzit nu sini obli
gați să, respecte cu rigurozitate le
gile circulației, prevalindu-se cu 
dezinvoltura de pretextul superficial 
„sini străin do localitate".

Pledlnd pentru o comportare ire
proșabilă a agențllor de circulație 
față do conducătorii auto, .pietoni, 
etc., slntem, desigur, în măsură să 
pretindem o absolutăfirellndem o absolută reciprocitate 
n aceste relații. Din păcate, nu slnt 
rare cazurile clnd solicitări ale agen- 

ților de circulație, făcute in termenii 
cel mal politicos!, pentru prezentarea 
actelor la control, ori la observații 
sau atrageri de atenție din partea 
acestora, uni! conducători auto răs
pund Ireverențios, insolent, recurg la 
tamanințărl sau încercări de Intimi
dare, ripostează cu aroganță și cu
vinte necuviincioase la sancțiuni in- 
'dreptățile. Reciprocitatea la care ne 
referim nu este numai un deziderat 
în numele, egalității, ci o condiție e- 
scnțlall a dezvoltării unor raporturi 
iovărășeșil, întemeiate pe stima* și 
respectul reciproc, corespunzătoare c- 
ilcll noastre sociale.

Subliniind principalele direcții că
tre caro trebuie să se îndrepte per
fecționarea muncii agentului de dr- 
culație, comportarea lui în relațiile 
cu publicul, slntem convinși că c- 
forturile noastre vor fi Just Înțelese 
și permanent sprijinite de partldpan- 
țll la trafic, tn siujba cărora Înțe
legem sâ punem toată energia șl ca-' 
pacltalea noastră do a asigura circu
lației condițiile necesare pentru o 
desfășurare fluentă șl In siguranță.
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lmprcună cu tovarățul PETRE 
GHELASE, președintele C.A.P. 
Romanu, judeful Brăila, încercăm 
su definim sensurile majore, ale 
acestui postulat. CE TREBUIE 
SA ÎNȚELEGEM, AZI, PRIN 
PROMOVAREA ATITUDINII, A 
SPIRITULUI REVOLUȚIONAR 
IN ACTIVITATEA COTIDIANA, 
IN CONDIȚIILE OBIȘNUITULUI 7 
Care slnt faptele prin care se a- 
flrmă în munca de zi cu zi a 
oamenilor dinlr-o cooperativă a- 
gricolă de produefia? In loc de 
orice definiție sau formulă savan
tă, președintele din Romanu ne-a 
Înfățișai un fapt pe care l-am 

' transcris în rindurile de mal jos.-

— Aceste o C.E. 37. A fost din 
in

„Toți comuniștii trebuie să lupte pentru pro

movarea spiritului revoluționar în întreaga 

noastră viață socială, împotriva inerției; rutinei 

și conservatorismului, a tot ceea ce este peri

mat și poate frîna mersul înainte al societății".

(Punctul 19 din Proiectul de norme ale 
viejii ji muncii comuniștilor, ale eticii și 
echilâjii socialiste).

nou adincit.' Acum o de lucru 
partea cealaltă a șoselei.

— Deci, plnă ta urmă...
— .„o fost pe-a noastră.
— -Putea să nu fie ?
— Eu am o vorbă : dacă omul 

trece peste bariera Indiferenței — 
de core he mal lovim Încă, nu glu
mă — înseamnă că e ceva de capul 
Iul. Noi, ce să spun ? Am izbutit 
să mișcăm lucrurile. Dar știți ce ? 
I-taldețl mal bine să ne urcăm no 
grinzile acelea de beton. De acolo 
se pot cuprinde cu ochii locurile" 
cu pricina, j

îl urmăm spre grinzile albe pe 
tovarășul Petre Ghetase, președin
te de 21 de ani ta, cooperativa din 
Romanic Merge așezai, fără , grabă, 
parcă ar măsura distanțele. Unde
va, într-o parte, zid negru-verde 
de porumb. Adevărată pădure de 
recolte fabuloase. In' fața noastră, 
clmpta dreaptă, cu lanurile de grlu, 
de orz secerate. Sub brazda cenu
șie. fierbinte, germinează hectare
le do culturi duble. Amiază de 
Bărăgan, cu văzduhul flacără. As- 

k_.——___
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peraoarelo — splendide baterii antl- 
zăduf — foșnesc harnice, fără ră
gaz, Oamenii schimbă după ceas 
„aripile ploii" ' născute din Dună
rea călătorită pe canale 25 de kilo
metri plnă aid. Nu o dată, in cll- 
muîă .'.coioanele" ploii se așează 
sub aripile el ca sub o perdea de 
răcoare șl aer pur atlt de necesara 
recoltelor.

Priviți 1 (Petre Ghelnse face 
un gest cu mina și cuprinde de la 
un capăt 1a altul zările amiezii 
legănate de capriciile Fetei Mor
gana). 2 6®0 de hectare Irigate. 
Anul viitor trecem întreaga supra
față, de 310® ha, ta irigat No-a 
bucurat eă Dunărea a fost adusă șl 
pe la noi, dar o greșeală de calcul 
sau nu știu ce -neglijență in execu
ție ne-au dat necazuri cu apa.

— Adică ?
— PăL, ziceam că CJL 37 a fost 

din nou adincit Șl-1 doar numai 
unul din canale. Ei, de ce credeți, 
de florile mărului 7 Un canal co 
lector mai sus dedt cele do ta caro 
adună ? Păi cum să curgă apa 
in sus?
- și ?
— Și am Început ofensiva eu 

constructorul : „Nu-i bună treaba, 
tovarăși. Stagnează apa. Venițl să 
vedeți". El : ..Nu-1 adevărat Noi 
om socotit cu aparatele. Ce. ochii 
dumltaie slnt mai buni ?“ Alei vă 
fac o mărturisire : da. ochii mei 
erau mal bunt Mfcurasem cu sapa 
tot terenul. Așteptasem atlt de 

ibift " mult irigațiile acestea 1
— Au venit să măsoare ?
— Nu ne-am lăsat plnă n-au ve

nit Că dacă e să se bată pentru 
ceva, omul trebuie să ducă lupta 
asta plnă la capăL Altfel, n-are ros! 
să te mai prinzi In ea. 31a! bine 
aștepți pe cuptor, ca un neputin
cios, doar, doar s-or schimba ele

/I

lucrurile. Cine să Ie schimbe insă 
dacă nu lot omul ?

Atlt nm obținut de ta tovarășul 
Ghetase despre atitudinea revolu
ționară In viața cotidiană, in fires
cul luptei zilnice Împotriva rutinei

— Voiam tocmai să vă întreb : 
ați făcut multe ?

— Ce ?
— Jalbe I
— în problema asta ? Ol fi făcut 

șl vreo Jalbă. Dar nu ne-am lăsat 
numai In ele. Am acționat pe toate 
căile. Că pinâ la urmă, clnd s-a 
văzut că e limpede, avem drep
tate, tovarășii caro făcuseră lucrul 
prost, șl cu care eram In harță, 
rnl-au zis lor : „Al ochi buni, to
varășa președinte. Mal buni ca u- 
pnraiele noastre. Te luăm la noi". 
„Ba vă angajez eu. Să vedeți cum 
lii’ptă omul pentru recoltă șl, poa
te, atunci...".

— V-n Imbătrinlț măcar cu o îl 
„harta" asta pentru lucrul bun ?

— Păi de ce ? Mal ales că am 
reușit

— Putea să fio șl altfel ?
— Adică ?
— De pildă : să faceți o adresă 

șl sâ: reclamați cutare șl cutare pc-

pole aprinse ale amiezii, cel care șl a conservatorismului, n toi ceea 
ea poate frlna mersul nostru înain
te. Faptele înfățișate de dlnsul Insă 
pledau din plin, cu pasiune comu
nista. pentru aceasta Idee. '

— Așadar — reia tovarășul Ghe- 
laso tirul povestirii — nu venit, au 
cutreierat canalele, au văzut că pe 
lei, pe colo treaba nu-1 In regulă, și 
au tacul pește, au plecat frumușel 
fără să-șl arate fața.

— Chior așa ?
— Chiar așa. „Ded vă e greu să 

recunoașteți !“ îmi zic. Nu-1 nimic. 
Mă zbat, o iau de rla început șl vin 
din nou Ia ei, că mă botezaseră 
de-acum Jălbarul din Romanu*. 
Măsoară, constată șl iar încearcă să 
ne tragă pe sfoară. „Deci nici acum , ___ . . , ,
n-ați descoperit autocritica, scumpi regulă, să arătațl vinovății și cu
tovarășii... Nld acum n-nțJ avu'. asta să vă socotiți mulțumit ?-
ochi pentru apa care stagnează pe 
hectare bune, pentru peticele de 
sărătură Ivite 
ai» din vie ! Bine I ! !“ Am luat-o 
altfel atunci. Am chemat proiectan
tul general de la București. A venit 
șl un tovarăș secretar do la comi
tetul județean do partid. Ne-am pus 
cizme de cauciuc și am luat-o -la 
rind, pe la flecare punct, să vedem 
cum e cu măsurătorile. Cum era. se

11 văd pe Petre Ghetase zlm- 
blnd. Un zlmbet de om care a au
zit o glumă bună.

luat-o — Ehei, șl Încă cum ? Mal ales 
că sb mai obișnuiește lucrul aces
ta Trinteștl o adresă, două, nouă 
și opol zici : gata acum, să răs
pundă I Numai că uite, unii nici 
nu-țl răspund măcar ta adresă, da
rămite sa răspundă ? Eu am fost 

.....--------------------------  ------ __ la Conferința Națională a partldu-
cerea. dnt pe față. „Are cineva In- lui, am ascultat ce ore de făcut a-

" *“ gricultura in următorii ani — deci
șl noi, cei din Romanu — șl sini 
sigur dl a sâ facem, dar tn nici 
un caz cu», adresele. Ni se cere 
faptă, muncă, interes pentru bunul 
mers nl treburilor. Pentru că veni caua 
Insă vorba : ce’ aș mal fi putut gă 
fac In cazul nostru concret, cu iri
gațiile ? Să Înșir pe o listă, In fle
care an, la județ, greutățile noastre 
șl cu asta baste. Să cred că rnl-am 
făcut „datoria". Sau să mă ridic

pesto noapte,i pentru 
Bine I 1 !“ Am lua*-o

tercsul să păstrăm asta In secret?" 
un întrebat. ■
- Șl ?
— Nu. nu mnl avea nimeni inte- 

resul. S-au corectat canalele, s-au 
adincit unele dintre ele, altele In
tră acum la rind. Șl uite așa. 3 23® 
kg la grlu, noi zicem perie OM® Sa 
porumb ln acest an, adică dl pre
vede proiectul de Irigații. Vedeți că 
merita să-m! capăt renumele do— 
Jălbar 7

din clnd In clnd in cita o plenară 
— se obișnuiește și nsta — șl; ta 
fel. să fac inventarul greutăților. 
Aveam,’zic eu, ș-orțli .să mi se dele 
dreptate, să' se admită jusUflcarea 
pentru ce n-au produs 
prost drenate ; dnr era 
justificare cu hambarul „ 
toate aceste’ lucruri Insă unul sin-, 
gur nu aveam voie, nu aveam 
dreptul să-l fac.
- Caro ?
— Să nu acționez. Să tac. Să nu 

cnut șl să nu găsesc rezolvarea, nu 
numai plapuma cu caro să mă aco
păr !.„ Pentru că te acoperi o dată, 
do -două ori, de nouă ori, npol oa
menii.» Oamenii sc uită ta cel din 
fruntea lor. Vor să-l vadă că mun
cește ca șl el, că le merită încrede
rea. Știți cc fac eu Innlntea oricărei 
adunări generale ? Stau, mă gln- 
dcsc șl spun : cl, Petro Ghelnse, 61 
fi tu președinte dc allția ani, dar 
ta să socotim ce-at făcut, cum al 
făcut, mal meriți votul ? Șl, înain
tea oamenilor care au dreptul să 
aleagă, cu văd darii pot să-mi dau 
votul Dacă Petre Ghelose. alegă
torul, zice da, atunci e-n regulă.

— Șl In ziua clnd o zice nu 7
— O să vină, altul șl o M fie tot 

așa, in regulă.
...C. E. 37 a fost săpat anul aces

ta din nou. Clmpurile de Bărăgan, 
încinse de soarele torid nl amiezii, 
Jucau In mirajul zăpușelii. Juca pă
durea dc porumburi, neagră-vlnătă, 
„peste BOC® 1a hectar In acest an I" 
Jucau brazdele cenușii, in care ger
minau culturile duble. Dar. mai 
ales, sc afirma spiritul ofensiv ol 
unul comunist, al unor oameni In- 
vățațl să străpungă barierele Indi
ferenței, să-șl afirme pasionant vq- 
:l"u de luptători revoluționari 
pentru mnl bine, pentru lucrul 
trainic, durat sub semnul marilor 
Imperativa șl responsabilități co
muniste.

hectarele 
un tel de 
gol. Lingă

Iile TANASACHE

i

pcntru 
partid. „Uite 
hirtle, uite și 
bine șl dă-țl 
despre mine,

T r

7 "

refuz un 
11 cunosc 
anl, do 
uzină — 
pregătire

s-a Intlmplat să 
tovarăș pe care 
de vreo șapte 
dud a - venit In 
ți de a cărui

a vorbi. M-nm consultai 
șl eu cu edil Ingineri, cu 
muncitorii din secție, cu 
tovarășii din conducerea 
uzineL Am făcut șl lu- ■ 
auri bune, am șl greșit, 
am răspuns. în împreju
rări dlfldle, holăriloarc.

profesională slnt, In ge
neral, mulțumit. Refuzul 
meu de a-l, da recoman-

<- - - - - - - - - - - - - - -
Un Inginer de ta o uzi

nă din capitală l-a cerut 
unuia dintre maiștrii pe 
caro 11 arc In subordine 
o recomandare 
Intrarea In 
o coală de 
stiloul, fă 
cu părerea
că milno dimineață tre
buie să prezint dosarul". 
Cei solicitat — membru 
al partidului comunist do 
peste douăzeci de ani, 
bucurindu-'se dfa'ltn pres
tigiu clștîgnl cu fnullă 
sudoare, In Împrejurări 
dificile — a ținut să-l 
explice Inginerului că 
asta nu-1 o treabă pe care 
s-o faci cit nl bate din 
palme. „O să vă dau răs
punsul mi.lne dimineață'’.

■ Iar răspunsul n fost : „Nu. 
cu nu pot să vă recomand 
partidului". Iată șl expli
cația acestui refuz : ...M-a 
surprins neplăcut faptul 
că tovarășul inginer a 
venit la mlno nu ca ta 
un comunist, cl ca ta un 
subaltern : „Ia silloul șl 
scrie, repede, repede I" 
Parca mi-nr fi dat o sar
cină do producție. Eu am 
recomandat partidului 
zeci de tovarăși din uzi
nă — șl muncitori, șl In
gineri, șl funcționari — o 
clipă n-am ezitat atunci 
clnd am fost convins că 

f nu greșesc. A recomanda
' * pc cineva, partidului În

seamnă â-țl asuma o 
marc răspundere. Eu, 
unul, am fost și slnt gata 
eă răspund pentru flecare 
rind scris cu mina mea 
tn zecile do recomandări _ .............. ,
pe caro le-ain dat. Pen- cure, șl-apo! să răspund, 
tru prima oară, acum ml Singur — este un fel de 

k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

nu l-am simțit alături pe 
șeful meu direct, care 
acum Îmi cere recoman
dare pentru partid. Cum 
spuneam, am făcut și 

Împreună. Poale că'intr-o greșeli. După o astfel de
- - - - - - greșeală, ln loc să ne a-

Jule sA Îndreptăm lucru
rile, tovarășul inginer 
nal-a spus : „Vot. din or
ganizația de bază, le-ați 
încurcat pe toate, acum 
voi sâ le descurcați 1“ Șl 
zlclnd acestea, a plecat 
ln concediu. „Voi. din or
ganizația de bază !...* îl 
IrMtasem ta ședință, n-a

darea nu vrea să pună 
sub semnul Întrebării nici 
pregătirea tovarășului In
giner, nici cinstea sa, nici 
buneleintenții. Poate că 
vom mni lucra mulți ani

zl, dacă o să-ml ceară din 
nou recomande rea. o să 
l-o dau.

' îl cunosc, așadar, de 
vreo șapte ani. Ne-am 
Înțeles La bine șl do prea 
puține ori ta rău, ta greu. 
Nu o dată; m-am simțit 
singur, lăsat să mă des-

venlt, nu șl-n spus euvln- 
tul, ne-a lăsat să greșim. 
„Voi !" N-au trecut de la 
această InUmplnre nici 
doi ani.* Și tată că acum 
tovarășul Inginer dorește 
să fie alături de acești 
„voi". înțeleg, oamenii se 
schimbă, trebuie să-l a- 
jutăm șl noi să se schim
be, £ă nl-1 v apropiem. 
Dacă de-a lungul anilor 
a.ț fi observat ta tovară
șul Inginer o schimbare 
Gri bine, ; o .dorința" ,de a 
fi In llnta In’.ll. alături de 
îndrăzneți, alături de cel 
ce nu obosesc ln - lupta 
lor pentru mni bine, n-aș 
fi ezitat- o clipii.

Do la refuzul despre 
care am vorbit au trecut 

.aproape trei lunL în re
lațiile mele cu tovarășul 
inginer nu a Intervenit 
nîmic neplăcut, dimpotri
vă, parcă am colaborat 
mai bine. Aș vrea să- con
tinuăm această colabora
re. Acum, am convinge
rea că lnir-o zl, și nu 
prea tlrzlu, dlnsui va În
țelege că intrarea ln 
partid nu eșle o chestiu
ne do ( conjunctură, dc 
calcul — privind cine știe 
co avantaje, ci un oct de 
mare răspundere, care te 
angajează ln fața clasei ’ 
muncitoare, a poporului 
în‘ cilpa clnd va înțelege 
acest lucru voi fi bucuros 
să-l recomand partidului.

Lîar -eu, semnalând a- 
ceslul articol, nu am fă- 

j cut altceva dedt să tran
scriu ln termeni dl mnl 
exacțl mărturisirea unui 
comunist.

Nlcolae TIC
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avutul obștesc
„Comuniștii trebuie sâ fie în 

fruntea luptei oamenilor muncii 
pentru apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, de stat și 
cooperatiste — temelia orînduirii 
noastre noi, sursa progresului ne
contenit al societății, a ridicării ni
velului de trai al poporului, al fie
cărui om al muncii".

(Punciul 12 din Proiectul de 
norme ale viejii și muncii co
muniștilor, ale eticii și echitâ|ii 
socialiste).

J

„Răspunderea pen
tru viitorii cetățeni al 

ultimele țării o purtăm noi
analiză toți, nu numai școala,

mlltțla ori judccăto- 
' . i

părinții șl terminlnd 
cu trecătorul de pe

in numeroase scri
sori sosite .de la 
cititori In r'“ '
zile se face 6 analiză 
matură șl responsabi
la a condițiilor care rta toți, Inceplnd cu 
favorizează apariția 
nocivei mentalități — 
parazitismul ; se pro
pun măsuri rtelnllrzla- 
te șt eficace pentru e- 
radicarea acestui feno
men anacronic din 
viața noastră socială, 
pentru-a face să tri- 
umfcî in1 toate •Imprei* 
jurărllo principiile so- 
cialLrio ale muncii.

„Noi sîntem un po
por de muncitori și 
țărani, nu mol avem 
boieri și nici nu vrem 
să mid avem ; inde
cența și nerușinarea 
unui mănunchi de 
trindavi păleaza de
cența tn care trăim. 
Mi se pare că prea u- 
șor se trece uneori cu 
vederea un principiu 
de bază al societății 
noastre : „CINE NU 
MUNCEȘTE, NU MA- 
NINCĂ 1» Cred că 
un act normativ prin 
care noi, societa
tea, să-l obligăm pe 
toți să-și clșllge cin
stii existența, se Im- 

, pune cu acuitate".

cu încercările de a da CUM 
vina pe alții,, pe rău
tatea copiilor: sau pe 
lipsa da timp, pentru 
carențele din , educația 
propriilor odrasle.

Iată, de altfel, o 
opinie care sună ca

n EDUCAM, 
CUM LE ÎNDRUMAM 
PAȘII ÎN VIATĂ".

în încheierea scriso
rii sale, mecanicul de 
locomotivă reșlțean 
Constantin Sîrbu con
sideră că o conlucrare

Chlfnn. Dacă nu-I fe
rești de rele, ducă 
nu-1 înveți cu munco, 
e ca șl cum ai sădi un 
butuc de viță și I-al 
Lisa să crească in voie, 
fără o-l curăța de lăs
tari. Să nu uitam

nimănui, a știut să Ie 
Insufle dragoste de 
muncă, tar ari toți 
șase muncesc cinstit, 
fără s-o facă de ris pe 
măicuța lor. Spre amă
răciunea mea și în 
contrast cu eforturile 
acestei femei — ne

. scria In continuare 
maistrul Vasite Zflva- 
dfi, de la U.MJd.-To- 
pleț — am Intilnit cite 
nn părinie ol vreunui, 
tlnăr dln.,;iiziria noas-

(Punctul 17 din Proiectul de norme ale viejii și 
muncii comuniștilor, ale eticii și echitâjii socia
liste).

n IDragostea dc muncă 
vine muncind

Comuniștii trebuie sâ fie luptători intransigenți împotriva încăl
carii principiilor socialiste ale muncii, a oricăror încercări de însușire 
prin abuz, necinste sau înșelăciune, a roadelor activității altora, să 
combată cu fermitate parazitismul, tendința de trai pe seama socie
tății

stradS care n văzut un 
copil sau un tlnăr 
comportindu-se anor-

Opinia de mal sus— mal șl nu a Interve- 
i... nit- — ne scrie Gh.

Iva. 
.,F(ra.prin 
care nl se solicită aju
torul pentru depista
rea șl aducerea acasă 
i odraslelor fugite am

a pensionarului Tra
ian Băpeanu din J Do- Burduși, din Suceav 
rohol — rate Impăr’ă- Două scrisori pr 
șltS de numeroși alți ■ .............
corespondenți.

Profunzimea șl se
riozitatea cu care oa- ___ _______ ___
menii muncii privesc primit de ta Tarnițn. 
acest fenomen nu se jud Suceava, și Pitești.' 
exprimă doar prin în
fierarea unor men
talități. Numeroși sini 
cel carp slnt de păre
re că un rol esențial 
pe acest tarim revine

opiniei publice.

k

răspuns la la
mentările părinților 
sus-nmlntlțl: „Menirea 
noastră nu e simplă : 
pe lingă munca noas
tră, stăruința de a ne 
aulodepăși, trebuie să 
ne creștem și să ne e- 
ducăm copiii în așa 
fel incit să dăm socie
tății oameni de nădej
de, cinstiți ț| drepți, 
caro sfi iubească mun'- 
ca, nu să viseze la trai 
ușor, fără muncă. Nu 
pot crede că se nasc 
coph răi șl copii buni. 
TOȚI COPIII SINT 
BUNI, NUMAI CA 

NOI

Înțelegem durerea ce
lor doi părinți șl In ce 
ne privește vom face 
totul pentru a*ledn o 
mină de ajutor. Dar BUNl, NUMAI 
nu putem fi de acord DEPINDE DE

serioasă șl susținută că, In
Intre toți factorii res- C: _ ________ __
ponsablll cu formarea RINTILOR, Să facem 
șl educarea tineretu
lui va elimina In vii
tor brice cale de pă
trundere In mintea 
vreunul tlnar a 
cepțlilor străine sp- 
cletfițli noastre.

„Degeaba ii
o® și minenre unul co
pil, dacă nu reunești 
sâ-i dai cel 
preț lucru ■ 
GOSTEA DE MUNCA 
ȘI CINSTEA - ne 
scrie din comuna Ștm- 
dra tovarășul Pavel copiii țărg a Se plinge

-J fond, corni 
SÎNT OGLINDA PA-

dei

con-

hal

mal de 
DRA-

toiul ca, ultlndu-ne în 
aceste „oglinzi", să ne 
vedem drepți, să nu 
no vină să aruncăm cu 
ceva in oglindă pentru 
că nc-a pocit chipul".

„întotdeauna ml 
gindcsc cu emoție și 
respect Ia o coopera
toare'din comuna Peri, 
județul Mehedinți, 
care acum 20 de ani 
a rămas văduvă cu 6 
C07II mici. Această fe- 
m.<e a știut să-și 
crească șl să-și educe

c lori tril jcttre;-Prin comport I 
tarea 'sa, n' făcut ca 
propria odraslă să fie 
indiferentă față de 
muncă, disciplină și 
meserie. Noi nu putem 
admite ca cineva să ne 
sfideze munca, mai 
ales clnd trăiește de 
pe urma acestei muneL 
SA-I PUNEM LAI 
MUNCA IMEDIAT! 
E o vorbă din popor 
„pofta vine miueînd" j; 
s-o aplicăm și alei pa- 
rafrazind-o : „dragos
tea de muncă vine 
muncind". Mal (irziu, 
cinci se vor face oa-, 
meni de treabă, ne 
vor mulțumi !*■

...N-om reușit să: 
redăm dc-clt cltevaț 
opinii fragmentate dirt 
scrisorile primite. Din-; 
colo de Indignarea H-, 
rească găsim căldura^ 
umanismului nostru ; 
fermitate, intransigen
ță, dor șî preocuparea 
pentru viitor ; căci, 
așa cum subliniază 
numeroși corespon
denți, nu există para
zit de vocație, ci doar 
oameni rătăciți. Să-i 
ajutăm să devină oa
meni cinstiți și cu 
dragoste de muncă.

Emil MARINACHE

I

X
avutului unității — nu comportă as
tăzi judecata severă, exigentă a fo
rului său tuietar, ■ opinie! colecti
vului ? Căci apărarea avutului pu
blic — mai ales clnd ești învestit cu 
atribute directe In această privință
— trebuie să constituie nu numai 
o obligație impusă de lege, ei șl o 
fundamentală îndatorire de con
știință.

Infractorului I se dăduseră pe mină 
„ 3___ L_„l

timp șl gestionar șl șef al unității din 
Colea Dorobanți. Rezultatul — un șir 
neîntrerupt dc Încălcări ele legii. La 
vremea cuvenită conducerea coope
rativei nu ta practic nici o măsură. 
Nici serviciul control financiar Intern
— organul cel mal tn măsură să se
sizeze șl să oprească ta timp activi
tatea Infracțională a Iul Cucu Mihal
— nu reușește să-l pună nici un fel 
do piedică, nu remarcă nimic. Ar fi 
fost șl greu do altfel, fiindcă Însuși 
șeful serviciului C.F.L se scălda ln 
aceleași ape tulburi : Ștefan Dumi
trescu trecuse demult de partea de
lapidatorului. Drept răsplată, genero- '■ 
zllalea Iul C.M. nu sa lasă așteptată : 
bunuri sustrase din unitate măresc 
fraudulos patrimoniul familiei Du
mitrescu. Așa a ajuns șeful contro
lului coi ta cot cu hoțul sadea.

-— ---------...... Inventare de ochii lumii, controale
de complezență ori deloc, absența 
oricăror măsuri concrete și eficiente
— un cortegiu de slăbiciuni șl iniția
tive formale, așa, ca să f.e. fără

La celălalt antipod — 
in locul intransigenței, 
oblăduirea infractorului
— Privind Înapoi ta cele inllmpla- 

te, cum vă apare poziția dumnea
voastră de atunci 7

Interlocutorul nu răspunde Imediat..
<a 0 DCOJ±bil 5ef Ln 7Mt,‘ î> ’ Plîneâ"*șl““cu‘țiTul : “era ‘În7celari 

dtvn timp ln urmă, aceeași funcție la 
o altă unitate bucureșteanâ a coope
rației meșteșugărești — cooperativa 
„Automecnnlca". Aeolo — mal precis 
ta unitatea nr. 34 din Calea Doro
banți — s-a adus o pagubă deosebii 
de însemnată avutului obștesc. Cucu . 
MIhaJ, responsabilul unității, a fost 
îrimis In judecată pentru delapidare 
(aproape 170 0©t) lei), fals, uz de 
fals.»

— Vedeți — răspunde intr-un ttr- 
i zlu V. Popescu — faptul dl Ștefan 
i Dumitrescu, șeful serviciului C.F.I.

.1 Nlcolae Zaliarte, Ia acea dată, a făcut din proprie Ini- 
Godea abia se Întorsese țlativă două Inventarieri de fond, n-

Așa a fost definita ta Conferința Națională a partidului ati
tudinea de înaltă ținuta civică, dc neștirbita responsabilitate 
socială, firească eovîrșttoarcl majorități a acelora pe mina 
cărora sini date avuțiile țării : oameni ale căror fapte repor
terul nu face deci! să Ic transcrie din marea cronică a bătă
liei cotidiene pentru îngrijirea șl sporirea patrimoniului su
ria list. Reprobabile, Ies insă Ia Iveală șl altfel de fapte, ale 
unora — puțini ta număr — care, prin toleranță șl neglijență, 
favorizează păgublrea avutului obștesc.

Fapte la antipozi, mentalități la antipozi».
'.t•;'-7M/F-7lîv• F;FC7?'F’;7.'7"Z-'F7:;.'■ ’'7-7TF7' 7;F77s

nea — dteoctată șl peste 150 de at
mosfere. Să oprești toată chestia asta, 
,s-o faci să s’oa cuminte ta locul el, 
fiindcă dc asta depinde sonda, depind 
sute șl sute de mii de lei- din averea 
noastră.» De-ata ml-e mip lumea, 
In acele momente, mal dragă ; trea
ba asta complicată șl grea, cu palpi
tații, mă face să simt că trăiesc 
de-adevnraltdea. Atunci parcă totul 
are altă măsură șl abia vezi ‘ bine 
cite parale face omul de alături».

— Ca la Bordeancn ?
— Șl ca ta Bordeanca.» 
Cunoșteam lntlmptarca din noaptea 

de duminică 9 Iulie. împreună cu 
Ștefan Slanclu și ’ ~ '
Dumitru Godea_ ____________ _ _ _______ ___________
după-amlază dc ta Brăgăreaso. în nunle, In gestiunea lui Cucu Mlhsi.
miezul nopții, ta dispecerat, o alertă : m-a făcut șl pe mine să rosplr ușîi-
erupțlc de gaze șl nisip la sonda 1059 rat Am considerat chestiunea rezol-
Bordeanca. In mal puțin de o oră vată.»
„Tafra" n fost ta locul cu pricina. — Au existat, după cfto s-a consin- 

M„„.„ Repede Quldelo, racordările, In căi tat, $1 alto motive pentru
Îmi arată două tălpi sub o „latră" mal scurt timp să înceapă cimenta- 
(16 lliiGTV’Qnți©. îj '8 enS-

— Am avut o leacâ de răgaz, că 
n-a fost nevoie de mine la sondă. 
Nu era propriu-7.13 treaba mea, dar 
nu-1 am aici dec.lt pe operatorul Nu
lă Marin, ceilalți slnt plecați in alte- 
locuri. Agregatul trebuie să meargă 
ceas și, dacă nu-1 Îngrijești ca ne

. ochii din cap. le lasă clnd |l-e lumea 
mal dragă.

— Șl, chiar așa, in momentele ace
lea ți-e lumea mai dragă ?

— Păi, Intr-un tel, chiar nțn e ! 
do-acolo, din măruntaiele pâmlnlu- 
lul, apă sau gaz, întotdeauna șl ni 
sip, dau să țlșnească afară : presiu-

-

La unul dintre antipozi: 
oameni întotdeauna 

la datorie
treia încercare, p-e auto- 
rurban din gară prind, ln

„La a L.
- matul Interul „ . .
sflrșlt, întreprinderea de cimentări, 
operațiuni șl transporturi speciale 
din Ploiffiștl.

Inginerul Carpen, șeful sectorului 
intervenții, Îmi confirmă că, In pri
mele ore ale dimineții, edilpa pe 
caro o caut se mnl află încă ta Ur- 
zlcenl, ta sonda 141.

Urc fa tren aproape din mers 
șl, după două pre, taiă-mă. In plin 
dmp; la sonda 141 ; de fapt, o tai- 
nreslonontă instalație de foraj 2 DII. 
întreb da Dumitru Godea șl cineva.

și transporturi:
— Alo, dispeceratul ? _

Repede fluidele, racordările,

rea.; moiru cu metru, amestecul sal
vator coboară-ln ndincuri, se lasează. 
Timp de 15 ore. fără nld o întreru
pere, oameni șl .mașini — cronoma- 
tru. A doua zl. către asfinții, opera
țiunea g-n încheiat pericolul era 
înlăturat. Sonda fusese salvată, ex
ploatarea putea să continue—

...Dumitru Codea — 43 de ani — 
de 20 de ani umblă de ta o sondă ta 
alta, unde e mni greu. Calmul șl pri
ceperea Iul nu tăcut să rămlnfi În
tregi valori de milioane și milioane 
de lei. Pentru el asta face parie din 
felul de a fi, dc a-țl trăi viața cu a- 
devărat In cblp comunist.

beneficia de un maro credit „In alb".
— Recunosc că, presat do telefoa

ne de In cunoxcuțl, l-am cerut șl cu
^!pr?^rC„£i™nîf1 PS 'Zi".Ee2"V.‘?Jl “•’«< nn"M”de grijă reală, temetaî'că

Nu 
;escB ' 

de

lui. Am greșit șl mai mult alunei 
ciad i-arn solie!tal să-mi faciliteze 
obținerea unei vize de Ieșire din spa
țiu, fără a mal achita reparațiile pre
tinse de LA.L—.

Deși atitudinea iul Victor Popescu 
nu a fost încadrată Intr-'un articol 
anume ol Codului pena], ne putem 
pune pe bună dreptele Întrebarea : 
oare felul cam s-a achitat ita răs
punderea pe care o avea In funcția 
sa de atunci — răspundere ce im
plica prevenirea oricărei păgublr! a

pentru avalul colectivității, 
fapte de apărători ai avutului obști 
al tainurilor unității, cl atitudini 
oblăduire, de pactizare chiar cu In
fractorul. Iată do ce, alături de el. 
răspunderea apasă ți asupra celor 
rare. Intr-un fel sau altul, l-nu aju
tat să Irosească o parte din ceea ee 
nu produs cu mlinlle lor harnice oa
menii care țin cu adevărat la onoarea 
—‘‘'oe-allvel.

Dinu POPESCU
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— Ce idee I ? 
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om cu scaun la cap I

Desen de Aude

L.

(I

7

V
I

/ I

>
z



SCiNTEIA — miercuri 2 august 1972

de două 
.Ura Iul

JOSEF

y
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expresiei (ca meri!; al culegătorului). 
Haltrich a inițiat împreună cu un 

grup de folcloriști contemporani va-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
| circulația

I
1

îorlflcarea întregului tezaur folclo- |

I
rlc săsesc, el personal ocuplndu-se 
de culegerea basmelor. A avut preo
cupări extrem de variate, lăslnd nu
meroase materiale și studii-: Despre

Constantin Manuc, secretarul orga- duc a muncit mal spornic, crelnd 
nlzațlcl do partid, după ce a amintit condiții pentru scurtarea cu 15 zile 
de- inițiativa comuniștilor do a termenului de predare' la montaj

-tru ;■

Șantierul platformei chimice din Săvinești

., n-au i
r ___ in parte'«ni res- ■ nor utilaje -- vechi,
ponsabtlitalea cuyehilfi' — iată de1 'o etan or fl benzile abri 
co propun cu pe viitor' fideare co- 5 suplimentarea'capaclll 
mandă să fie analizată reparat, te- «............................

duîul aproba
4 țlonală 11 con

duc a muncit mal spornic, crelnd

Ine de.uh

PAGINA 4

GENERALE

Dupâ cum am anunțat zilele trecute, în întreaga țară 
au început adunările generale ale oamenilor muncii din 
unitățile economice, care analizează problemele majora 
ale activității ilecărul colectiv șl stabilesc cele mai po
trivite măsuri menite să asigure transpunerea în viață a 
sarcinilor economice fundamentale trasate de Conferin
ța Națională a partidului. în ce spirit se desfășoară deZ‘

baterile in adunările generale ale oamenilor muncii ? In 
ce măsură se află pe ordinea lor de zi problemele cardi
nale ale activității productive, ale îndeplinirii și depășirii 
planului, ale creșterii mai accentuate a eficientei econo
mice t Relatăm, mal jos, sinteza dezbaterilor de Ia două 
asemenea adunări generale.

LA 150 DE ANI DE LA NAȘTERE
Documente

>L,.......................
Adunarea generală n «xmstructo- 

rllor lotului I de pe șantierul 
marii platforme a chimiei din Sft- 
vlnești ș!-a axat «tezbalerile po 
una din tuirclnilo esențiale ale ac
tivității de investiții : scurta
rea termenelor de punere în 
funcțiune a noilor capacități de 
producție, prin mal buna or
ganizare n muncii, creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea gra
dului de Industrial taro a construc
țiilor pe șantiere.

Acestui harnic colectiv 1 s-a In- 
«n-edlnțat sarcina de a înălța „Ca- 
prolactama ții”, instalație do maro 
importanță pentru economia națio
nală. desflnată creșterii șl diversi
ficării producției de fibre chimice. 
Darea de scamă prezentata in ca
dru] adunării de către ing. Vasile 
Lupn, șeful lotului, a relevat că, 
datorita eforturilor depuse In acest 
an de către Întregul colectiv, lu
crările de conslrucțli la toate o- 
blecllvele instalației ca sinteză, 
anonă, g«Hjx>dărirea apelor,, parcul 
do rezervoare ele. — slnt Ih avans 
față de grafic cu 10—25 de zile. 
Ca urmare, s-au creat condiții cn 
șl stibanireprizele să-șl poată de'- 
vansa lucrările de monțaj șl insta
lații ta utilajele sosite pe șantier, i

Și nu este greu sA te convingi 
ds acest lucru. Hptăril să folo
sească din plin fiecare-zi bună de 
lucru, harnicul colectiv de aici do
vedește prin faple capacitatea de 
a se alinia stăruitor noilor exigențe 
formulate de. către Conferința Na
țională a partldUluL Cu o reală sa
tisfacție, participanțtl la adunare au 
putut constata încă o dată că. da
torita unei colaborări .mal strtnse 
Intre toți factorii Care concură la 
realizarea ..CaDrolăctamel III”, 
montajul utilajelor a început să se 
desfășoare in paralel cri lucrările

de construcții. Totodată, au fost 
evidențiate eforturile acestui colec
tiv pentru ca, potrivit angajamen
tului luat, Instalația de piele sin
tetică să fie predata Ia montaj în 
cea de-a doua decadă a luni! au
gust, Iar ta instalația zio acid sul
furic să poală Începe probele teh
nologice.

în cadrul adunării, electricianul

că șl mai buna folosire n mijloace
lor tehnice din dotare.

— Programul dc lumi al partl- 
■.Jt de Conferința Na- 

conslderăm ca pe propriul 
nostru program de activitate — a 
arătat In cuvlnlul său șeful de bri
gadă, Vaslle CalanJL In ultima săp- 
tămlnă a lunii iulie, do pildă, bri
gada, de dulgheri pe caro o con-

■

în dezbateri, accent 
pe reducerea duratei 

de execuție a lucrărilor 5

de inițiativa comuniștilor de , a termenului de pre«ta.re la montaj
nici : „Nici un nlltaj nemontat din a tuturor halelor. Consider Insă că 
cauza constructorilor”, a , prezentai eforturile noastre trebuie, să fie 
un program concret de măsuri a] 
organizației de bază privind per
fecționarea activității productive 
pe șantier, In caro accentele princi
pale s-au pus, pe creșterea răspun
derii- fiecărui comunist, n flecăreli 
coMlnictor față «ic snrdnlio ce io 
rovin, întărirea dlsdpllnel in mun-

' z LI, ( . . i •' J :fl’’" '

conjugate cu cele ale conducerii 
șantierului, care are datoria do a 
Impulsiona ritmul aprovizionării 
cu materiale a fiecărui locale mun
că. Mă refer in necesitatea asigu
rării cantităților corespunzătoare 
de cărămidă șl tlmplflrle metalică. 
De axoinenea, propun aă fio luate

măsuri energice -pentru folosirea 
Intensivă a macaralelor șl utilaje
lor din stațiile de betoane (in pre
zent acestea lucrează cu 20—28 in 
sulă sub capacitatea lor) .

Șl ceilalți vorbitori, printro care 
maistrul l’avel Covaci, dulgherul 
Ioan Morăraș, zidarul Mlrcea Da- 
blja șl alții, nu făcut propuneri 
prețioase menite să impulsioneze 

, a«rtlvltâtea productivă pe acest 
șantier. Astfel, ei au cerul 
conducerii șantlcriilul să in mă
suri pentru recondiționarea pa
nourilor aflate Intr-un grad avan- 
sat de uzură, aprovizionarea cu 
chesoane ta dimensiunile prevăzute 
In proiectul fiecărei lucrări, îmbu
nătățirea calității finisajului ta zi
dăria aparentă, organizarea rervi- 
clului C.T.C. pe puncte de lucru 
șl altele. Numai conjuglnd entu
ziasmul constructorilor cu preocu
parea susținută a conducerii șan
tierului do a organiza mai bine 
munca — au arătat vorbitorii — 
angajamentul colectivului cure con
struiește „Caprolnctama IH“. de a 
da obiectivul In funcțiune Înainte 
de termen, va putea ti materializat 
așa cum s-a stabilit.

Dezbătlnd deschis, aprofundat ri 
In deplină cunoștință de cauză 
toate talurile activității economica, 
adunnrea generală a constructori
lor Iotului I de pe șantierul marii 
platforme ■ a chimiei din SAvlncșU 
a confirmat hotărlrea acestui -har
nic colectiv de o-șl perfecționa in 
continuare activitatea, do a nu pre
cupeți nici un efort pentru trans
punerea In viață a sarcinilor r'eo- 
seblt de mobilizatoare trasata; de 

. partid.

Ion MANEA 
corespondentul „Sdnieii”

țlonoll șl le-a publicat Intr-o primă 
etllțle la Berlin' In IftM : Basme 
populare germane din regiunea sa
șilor In Trnnsllvnnin, cu mal multe 

-ediții în timpul vieții șl cu nume
roase altele mal Urzlu, între care 
șl cea recent apărută In editura 
„Kriterion” (sub Îngrijirea folcloris
tei Hanul Markel). într-o vreme clnd 
ldeen șlefuirii creației folclorice era 
In uz, lor frații Grlmm stilizaseră 
basmele germane, Haltrich nu pro
cedează altfel (transpunlndu-le în 
limbă literară, el păstrează totuși 
clteva In dialect sfisf'BC). însemnăta
tea culegerii lui slA In valorificarea 
unei importante rețele de motive, 
care pot ajuta șl azi studiile com
parate, prin universalitatea unora 
sau specificitatea altora.

Convins de teoria originii mltoto- 
glce a basmelor emisă de Grlmm, 
Haltrich acordă colecției sale Impor
tanță șl din acest punct de vedere 
(teoria fusese larg ncceptațfi Ln Eu
ropa) ;' dar, cu orlclte raportări la o 
viziune mitică germană, autorul Ișl 
dă seama de valoarea lor din punc
tul de vedere al modelării particu
lare, specifice. Wilhelm Grlmm, pri
mind colecția Imediat după apariție, 
șl-a exprimat prețuirea, Intr-o acri-

CORESPONDENȚI^ NOȘTRI -TRANSMIT

oțl

mulate In precedenta adunare gene
rală n-au „,1. __ _ „ . ’-----
oară, s-a Înregistrat o simțitoare

r
Fabrica do sticlărie „Victoria 

muncii” din Poiana Codrului, Jude
țul Satu-?.7nre, a primit !n acest oară, s-n Înregistrat o simțitoare
dnclnni Imwtlțll do circa 80 mill- scădere a răspunderii pentru pro-
oane de lei, care s-a soldat cu In- ducțta ta, export Comenzile n-„„
noirea șl rțî^erolm^Bi^Șuluț fost trațato fiecare Ip parte <ra rr
tehnologic. ,,, i |

Era do așteptat ca, ,In fața sarci
nilor multiple șl complexe trasate 
do conferință, din capuLloculul da
rea de seamă a comitetului oame
nilor muncii să prezinte clor, In
tr-un spirit critic șl autocritic, .acti
vitatea organului de conducere, ca 
șl a întregii unități, să spună răspi
cat care slnt ;dlrecțlile majore de, 
acțiune In viitor. Dar cele 16 pagini 
alo dării do seamă — prezentata de 
directorul fabricii, Ghrorțhe C.reta, 
— au abundat In aprecieri călduțe 
la adresa 'activității comitetului oa
menilor muncii, in ușoare șl vogi 
critici care să nu supere pe nimeni, 
ocolind o tratare derehlsă, .cv.rnjoa- 
să, realistă a cauzelor ce nu deter
minat realizări sub prevederi ta unit 
indicatori, cum ar fl productivita
tea muncii (planul a fost Îndeplinit 
numai in proporție de 05.3 la suta), 
exportul, ca ș! slaba gospodărire n 
zestrei lehnlco-mntarialc. fructifi
carea sub posibilități a potențialu
lui uman al fabricii.

— Una «Unire cauzele hoiăriloare 
ale deficiențelor ce iac obiectul dls- pauamm, gniuu ■ «w naw 
cuțlilor noastre — remarca inglne- dițillp optime do fabricație, 
rul tehnolog, Mlrcea Trif — rezidă primă, elaborarea tehnolog: 
In faptul că comitetul oamenilor 
muncii n-a muncit cu șerlozliaie la

precedenta adunare gene- ce. preocuparea pentru creșterea au arătat In «nivlntul , lor loslf
lntlrztat să apară ; bună- productivității muncii, Indicator Polezer, șeful compartimentului

sintetic hotărltor pentru ridl- C.T.C., șl Aurel Soponat, maistru la
careu eficienței economice, nu . atelierul galvanizare. Printre altele, 
s-a -concretizat. In Înlocuirea u- este vorba do o propunoro de ino-

■ nor utilaje ;■-.vechl,-^.ar - ■ vațle ce zșco nefructificată du mai
b!ne’dmim,nn,,‘<hiLipate că npUcar<ja’“, 

:el In procesul db 'fabricare a gld-

ineditea.c s-au Împlinit 1&0 
de ani de la noșierea unuia din re- 
numlțll folcloriști sași din Transil
vania, Josof Ilaltrich (1G22-1GS15). 
Semnificativ de notat este prețuirea 
pe care intelectualii sași nu acor
dat-o folclorului românesc, sub 
impulsul Ideilor proaspăt formulat» 
de Herder țl de frații Grlmm, cu 
opera cărora au venit In contact. El 
au ajutat Intr-o măsură considera
bilă ia difuzarea internațională a va
lorilor de creație populară româ
nească, prin traduceri in llnibti ger
mană (nu o dată Ungă traducere 
fiind publicat ți textul românesc) țl 
prin studii. E de ajuns să amintim 
de culegerea frațlior Arthur șl Al
bert Schntl, Walachlschc MSrchen, 
1345 (Basme romflneștî), cu un larg 
ecou In Europa (reeditată de curlnd 
la noi In editura .JKritcrlon”), precum 
șl de lucrările realizate de un șir în
treg de nlți folcloriști anșl.

între ei, Josef Haltrich, mult mal 
puțin cunoscut, a fost preocupat mai 
ales de folclorul existent In mediul 
populației săsești, pe care l-a' cunos
cut direct și l-a valorificat prin cu
legeri șl studii. I-Inltrtch s-n* născut 
la Reghin șl a învățat carte In loca
litatea natală șl la Sighișoara ptnă 
in 1845, clnd s-a înscria Ia Univer- __ _ r.„,____
sltatea din Leipzig, unde Intre altele soare către autor, pentru acuratețea 
a făcui studii de filologie clasică șl ’ ’ ’ ' “
de filologie germană. Intre timp Jo
sef Hallrich a audiat, In Berlin, pre
legerile lul Jacob Grlmm, lulnd, 
deci, contact direct cu Ideile cele
brului filolog șl folclorist. în toam
na anului 1848 se reîntoarce profesor 
la colegiul din Sighișoara, unde a 
profesat multă vreme, devenind șl J^url de "copii (îsM—Despre 
rector al acestui colegiu. Din 18ȘP 
II'găsim membru în comitetul Mu
zeului .Național German din Nflrh- 
berg, iar in nnui următor, este ales 
membru al comitetului de conduce
re al societății științifice săsești din 
Ardeal. în .1872 s-a stabilit In locali
tatea Șaleș, județul Mureș, unde 
moare la 17 mal 18B8.

Jose' Haltrich a îndrăgit din copi
lărie poveștile pe care Ie-a auzit 
atlt în familie, cit șl de la renumita 
investitoare sas.ă Anna Mărie Ste- 
□han, de care amintește In scrierii® 
«ale. Mal ttrzlu, cunoașterea colec
ției de basme a fraților Grlmm 
marchează momentul hotărltor In 
cultivarea pasiunii sole pentțu fol- 
âorțil șl cultura 'populărȘ^'*, Centre 
început "- a adunat bos me între' cona-

povești cu animale (1855), Mama vi
tregă, copil vitregi și orfani în poe
zia populară din Ardea! (1850). In
scripții germane din Ardeal (1857). 
Ironie și umor popular săsesc (I8BI) 
etc. etc. Josaf Haltrich a tost preo
cupat șl de studiul graiului popular 
săsesc ca fenomen de viață socială 
șl expresie ' folclorică cu caracter 
special, ffleind pregătiri pentru <un 
dicționar In acest sens.

întreaga activitate n Iul Haltrich 
se încadrează fructuos Intr-un - mo
ment de afirmare puternică a cul
turii populare. Pentru moștenirea 
lăsată, 
nostru, 
j ■'

Pentru moștenirea 
el merită din plin omagiu) 
al celor de astăzL

Prof. tmfv. cir. docent 
1. C. CHIȚIMIA

De ani de rile, In afara pre
ocupărilor sale zilnice, luliu 
Korbuly din Zalău este un pa
sionat cercetăt«>r da vechi do
cumente. După îndelungate cău
tări Întreprinse In arhivele lo
cale, el a făcut trei descoperiri 
de reală însemnătate, toate in
trate în posesia Muzeului de is
torie și artă din Zalău. Eale 
vorba de „Arhivtde breslei tă- 
băcirilor dlri Zalău” șl d 

prima’ „Cron;____
Isivanfscrisă In limba ■ la-
tină, In anul 1G32, !ar a doua 
„Scurtă cronică maghiară” (1753), 
In care demn de consemnat 
este faptul că, alături de rela
tarea unor evenimente Istorice, 
apere șl o descriere a Iui Mlhol 
Viteazul.

în obiectiv -

- Recent, Direcția circulației ji 
inspectoratele județene ale Mi
nisterului de Interne au organi
zat b amplă acțiune comună (cu 
participarea ri a numeroțl țoferi 
voluntari), urmărind starea teh
nică a autovehiculelor, precum 
ți modul In care sint respectata 
normele de folosire a drurpurl- 
lor publice. Au fost controlate 
33 CW) autovehicule. Din cale 
8 200 de autovehicule destinate 
transporturilor de persoane în

» comun, 776 au fost oisite efreu- 
I Itnd cu defecțiuni tehnice grave, 
I pentru caro le-au fost reținute 

certificatele de înmat-riculare.

I Totodată, au fost depistate si 
numeroase abateri de la regulile , 
de circulația : romiuccrea sub ' 

)• influența alcoolului, neacorda- 
rea priorității, depășiri ncregu- 
lamer.tare țl altele. Șoferii vlno- 

Ivați au fost avertizați sau sanc
ționați cu amendă, iar unul nu- 
mdr de SSO conducători auto Ii • 
s-au suspendat permisele dc 

I conducere. De asemenea, au fost
sancționați fl factorii de răspun
dere din unitățile controlate 

Icare nu și-au indeplir.it airlbu- 
țiile legale. Cum se vede, o acți
une de largă circulație, al circi 
afect 11 vom vedea, sperăm, pe 

I drumurile publice.
- I® ahriirir?

| Modă

| risipitoare

burilor de «sistai s-ar solda cu o 
eficiență de un milion dp’lel amioL

— Ne-am exprimat cu, toții ade
ziunea hotărllă ta marca deviză, 
devenită cauză a întregii țări : rea
lizarea cincinalului înainte de ter
men — spunea, Ih CTivlntul său, 
sticlarul Ghcorghe Moraru, secreta
rul organizației de partid din 
schimbul tatii — dar acest măreț 
angajament-’ presupune nu vorbă 
multă, ci eforturi susținute orge- 

tea 
—acere. 
®e ren-

a

realizat abia 15). Șl consecințele a- 
cestef indiferențe cu care au fost 
tratate propunerile șl măsurile for-

ducțJo la locurile undo producția
■ — v, -. i, .*

— Una dintre cauzele hotăriloare melnic, in colectiv, teu factorii rfis-
alo deficiențelor ce fac obiectul dls- punzători, pentru a se asigura con-

... _ __ _ elaborarea tehnologiei, pro-
în" faptui că comitelui" oamenilor gramaren producției ș.a.

" ............... — S-au construit hale spațioase șl

de creștere corespunzător. Ia nivelul 
exigențelor stabilite de partid. .Nici 
nu putea să fie altfel din moment

, n-a găsii teren

Fabrica de sticlărie din Poiana Codrului
l‘ ■: ", i, - .■ . .■ . - L: » a ■' I. .

traiisprincrea în viață a tuturor mi- noi cuptoare — a ținui aă-prssclzeze „„ tawn).™ h«^«iv ni rrrwtn-șurllor stabilite ta precedenta ad?- fosif llruzac. șeful atelierului do
nare generală a, satarlajllor .fin șlefuit, dar cu toate acestea produe-
practică, din 24 de măsuri s-nu Uviiatea muncii nu și-n găsit ritmul

'T

Cimpulung Muscel. Clubul fabricii de autoturisme ARO Foto : Gh. Vlnțllă

J

cinema
teatre

Excelsior r 
SO. 13.

La Marea

a Ancheta de la hotel
POPULAR — 13,S3: 18: ......
• n OM de leghe sub mări : AHT A 
— 13,3©: 1«, la grădina — 29,33.
n II. D. la mante șl la mare ■ 
LAROMET — 13,Mi 17.30; ÎS,S3.

ijia — b , i.
— 9; 12.30; ia
— te.

Directorul s LUMINA — 9; 12,î«;

LU- 
: ia 

l, .... w . — 3;
11.13; 13.33: 1040: 18.45, 11. GRA- 
e Nauîraglațl in spațiu (ambele... ------ ----- gJa, ]8iM.
S3, CAPITOL — 0: 12; 13: 18; 21.

Neagră t
— SJ.ll

...... -.25.15.
a, Marca speranță albă : BU-

13..»: lî:

■ Pâdiirca pierduta « COSMOS — 
ta,»; 18; 15.15.
• Trei flln Virginia : AURORA — 
8,28; 13; 15,»; 18; MJ3, la grădină
— 20. TOMIS — 0.M; 13.15; 13: 
17.45, la grădină — 83J0.
• Pentru că ae Iubesc i PRO- 
«ÎRF.SIIL — 15.35; 18; S3J5.
a Casa de sub arbori : GIULEȘTl
- 15,30; I®; 83^3. MIORIȚA 10; 
1LM: 13; 17.33; 20.
a Steaua Sudului : CRJNGAȘI — 
I.3.M3; 1»; 29,15.
a Asta-seară' dansăm !□ familie : 

. RAHOVA - 15.33; 18: 20.13.
a Mărturisirile unul comisar de 
poliUe fă«raie prixnirorulul repu
blicii i SdOSHrtlt — 13.30: 18. la 
grădină — M,13.

a Teatral saUrtc-muzlral „C. Ta
rtan” (La grădina Boemei : Tr&s- 
nltul meu drag — 23.
a Ansamblul arilsslc „Kapsc-t’la 
Română” : Pe plaiurile Mlorijel 
- 18.».

a uireaora
18; lSja.
o Dacă e marți, e Delgbt :
CEaVARUL — 9; 11,15: 13.»: 
18,»: S3,45, BUCUREȘTI -

DINA DOINA -’23.15.

serii) : PATRIA
c.-.rrrcL ■ c 

la grădină — 8J.I5.

o Explozia aibă :
11,13: f3.aa: 18; 18.13: ÎS.30.
• Ulllmnl tren din Gun II1I1
CELSIOR
ISJS; 29JS.
• Program de 
pentru copil —
- 13; 13.83: -
a Joral «Ie-a moartea : QRrVTTA
- 9; 11.18; 13,301 15.45; 18,18; M)J«.
FLAMURA — 9; H.15 ----- '
18,15: îfB.M.
a, Aventuri
LIRA - 16, la grădină - 
VTTAN - 18. la grădină —

SpmW festivisi 
al dării de seamă

DE LA ACADEMIA
„ȘTEFAN GHEORGHIU"

'Academia -Ștefan .Gheorghiu” 
pentru pregătirea cadrelor de 
canducere n acUyiiății, do partid, 
social-polllice,' economico și ad
ministrației de stat anunță câ, 

..In perioada 18—25 septembrie 
1072, organizează concursul, de 
admitere In doctoratul fără Scoa
tere de la locul de muncă. '

Admiterea va avea loc conform 
prevederilor Hotăriril Cofnltotu- 
lul Executiv nl'GC nIJP.C.TL dlri 
2 octombrie 1071; Decretului nr. 
HW1KI7 și Hotariri! Consiliului 
tjp Miniștri nr. 2010/1067, la ur- 
■mfltoarele specialități :
— Materialism dialectic șl ma

terialism istoric 
Istoria filozofic!
Socialism științific 
Sociologie "
Organizarea și conducerea 
economiei

7 •' r -, ■' -
— Economie politica
— Economie mondială <
— Istoria economiei naționale
— Istoria doctrinelor economice
— Istoria contemporană !a Ro

mâniei
— Istoria P.C.R. șl a mișcării 

muncitorești din România.
Con dl da ții care se prezintă la 

concurs trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de legislația 
In vigoare șl să aibă recomanda
rea comitetului județean ol Par
tidului Comunist Român sau o 
Comitetului municipal București 
al 'Partidului Comunist Romăn.

Pentru lămuriri suplimentare, 
persoanele interesate >se pol 
adresa la secretariatul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu” din Bucu
rești, b-dul- Armata Poporului' 
nr. 1—3, Sectorul VII.

• naiada tul Cabla Ilojrue : SCA
LA — e.«; U, 13; 13,43; 18.15; 18,43; 
21.15, FESTIVAL — 5.45; 11.13;
13J0; 18; 11,N; 21, la grădină — 83. 
FAVORIT — 8.M; 10.43: 13,15: 15.43: 
10,13: 83.30. GRADINA SELECT
— 25.
a Lupul negru i VOLGA — 10: 
12,S3; 15,13; 18; 23,10, FLACAllA - 
■ 3J5: 18; 20.13.
• Vedere de pe pod : CENTRAI.
- B.M; 12; so: 17,30; 15.15, BU-
CEGi — 13,83; 18, la grădină —
OT.1S. . ;
• Dragoste șl amenzi i FLOREA0- 
CA — 15.83; îfl: 83,».
• Desculț In parc : VICTORIA — 
S; 11,13; 13.19:, 18; I8.KI; S3,45.
• De-aș fl Harap Alb : T1MPUIU 
NOI — 940—20,15 In rontlnuare.
a Ferma «Un Arizona : FERO-

Un muzeu ol mode! feminine? I 
La prima vedere, exemplarele | 
aflate In depozitele cooperati
vei m&yieșugfcreșll „Munca In
valizilor” din Cluj par să în
trunească toate caUtftțlle unor • 
piese do muzeu. Vechi aînt, de- S 
rnodatc așișderea — toate repre- I 
zentlnd modele și prototipuri | 
executate Încă cu ani Jn urmă. . 
Inițial erau șl ele destinate vln- 
zftril, dar datorită neglijenței 
conducerii rooperallvcl (model 1 
do... risipă) au rămas să gpo- I 
rească fondurile imobilizate cu 
nu mal puțin de 33 631 iei. Ast- I 
fel stlnd lucrurile, așteptăm • 
explicații din partea celor in I 
cauză. Și, sperăm, măsuri efi
ciente.

angajament'' presupune nu vorbă 
multă, el eforturi susținute orga
nizatorice șl politice din parii 
tiituțor factorilor do conduce: 
Cum acesta enrințe nu 
Uzează Sntru toiul — șl «tarea de 
scamă nu*n ț>us punctul .pa I — 
țin să critic slaba activitate depusă 
de servicțul mecanic șef. condus de 
PoSczcr Karol, care nu asigură o în
treținere exemplară a utilajelor, ca 
șl Insuficienta coordonare a muncii 
din partea brigadierilor, n șefilor de 

as secții, care se soldează cu rebuturi 
păgubitoare provenite din dereglări 
de temperatură Ia cuptoare șl alto 
deficiențe tehnologice. Pentm Înlă
turarea acestor neajunsuri, vorbllo- 
'tul, căruia i s-nu alăturat sticlarul
Korlolan Boclcal șl Victor Ardelean, 
șdtul atelierului da pictură, a pro” 
pus profilarea riguroasă a produc
ției do stlelArle menaj pe un cuptor, 
ca șl amplasarea unor dispozitive 
caro să mărească gradul de securi
tate a articolelor ds sticlă.

Octav GIUJMEZA 
coretpondentul „Scînfaii

- i v -■; '■ 
este strangulată, ca do exemplu la 
mașinile de tăiai. Consider că o 
mare parte dintre utilajele de care 
avem nevoie Io putem confecționa 
prin eforturi proprii.

Promovarea noului, a progresului 

rit productivității muncii, este ade
sea barată de nepăsarea prelungită 
cu caro sint tratate propunerile de 
inovații de către serviciul tehnic», 
de care răspunde ing. A. Pozsony,

VIAR — 0: U,M 15; 13,30. MELO- 
DIA — B; 1SJO: 1#: 18.30. MODERN

- ■ -- Uf ,30, la grădină '

DACIA — 9: 

____________ i r.x- 
9: ins: I3ja: h:

desene animate 
10; 11.13. Osceola

18; 20.15 : IX5INA.

PBOGRA37UL I

M© Deschiderea emisiunii. Telex. 
t,P3 Teleglob : „uineror elvețian”. 
S.îJ' O viață pentru o Idee 1 Nl- 

ehltln (ID.
0.M Publicitate.

10,N Cura de limba rusă. Lecția 
a 8-a. ,

19.33 Steaua polară. Elevi și uce
nici.

11,00 Teleclnemateca pentru copil : 
• Corabia „Pasărea albas
tră” • Medalion Dusan
Vukotlc.

1L6I Telejurnal.- x
1T.33 Deschiderea emisiunii

după-amlazA. Cura 
germană. Lecția a

HS,M Muzica — Emisiune 
liiale muzicală. .

10.33 Timp șl anollmp tn agricul- 
lurfi.’

18,55 Noutăți cultoral-arUsțica.

10,10 Tragerea Prono&xprcx.
15,25 1051 «le seri.
19,33 Telejurnal a Hotarîrlte Con

ferințe! Naționale a partalu
lui — cauză a întregului 
popor.

83,03 O Boare din Bihor : Horira 
Duca.

20,15 Toleclnemateca : „Frica lese 
din ascunziș”. In rolul prin
cipal Anthony Perkins. Re
gia : Robe" MuUlgan.

21,53 Secretolc tinereții. Conferința 
de presă pe marginea recen
tului simpozion International 
de geriatrie.

32.3'3 , J4 de ore”.

PROGRAMUL n

de 
de limba 
7-6.
de aciua-

SJ.OT Romfinla In lume.
IMS Portativ "72 — Revista muzi

cii ușoare TV.
21.15 viața economică a Capitalei.
11.15 Ara plastică Colecția Gara- 

b«t Ava’alan.
IliM Teatru foileton : „Miișatlnll" 

după trilogia lui Barbu ște- 
făneseu-Belavrancea. Relua
rea seriei a Xlit-a : „începu
turile”. Scenariul șl regla : 
Sorana Coroamă.

Imprudență 

tragică

ZEȘTl — 13,33; 10, la grădina — 
K,M.
a Compartimentul ucigașilor — 
10; "12; 14; 10; 1B.13, Rcbeca — 
10.53 : CINEMATECA (sala Union), 
a Doamna șl vagabondul ■ UNI
REA - 15,30: 18.
a Felix țl OLllla : COTUOCENT - 
13.2.3: 10.
§ Inima e un vină tor singuratic i

RUMUL BAIU! — 15.33: 17.53: SI 
a 13 fete șl un marinar : PACEA 
- 13,43; ÎS: îj.
a Robin Hood : FERENTARI — 
13,S3: 17.45; 2®, MUNCA - IS-.ZG: 
13: 70.15.
a PcscArușul s VIITORUL — 13,45; 
1S; 83.15.
a O afacere s GLORIA — 0: 11,13; 
S3»: 10: 16.13: 30,33.

gr

S-c Intlmpla-l In satul ZSpo- 
deni (Vaslui). Ajlindu-ie cu o - 
Jun’.pcd in apropierea unei cd- 
pițe de vrejuri de mazăre. Sil
via N., in idnld da 8 ani, s-a 
tnfățurat peste mijloc cu lanțul 
de care era legată juninca. La 
un momer.t dat, Juninca t-a spe
riat ți a luat-o la fugă. Mal 
mulți sâteni — după cum ne 
scrie corespondentul voluntar 
loan Lâuștean — au încercat 
s-o oprească, dar n-au reușit. 
După ce a străbătut o distanță 
de mai bine de ua kilometru, 
juninca s-a oprit in fața porții 
unui locuitor. Cu tot ajutorul 
acorda! Imediat, fetița nu a mal 
putui fl salvată.

Fără

| ocolișuri

Primim de la cititorul Come- 
Ilu Moise, conducător auto din I satul Chtșoda, aparținător mu
nicipiului Timișoara, următoarea 
scrisoare : „Nu știu de ce la 

Inol, Ia Timișoara, costul unei 
călătorii cu autobuzele I.T.T. 
este Invers proporțional cu lun
gimea traseului Să vă dau ci- 

| țevn _exemple_: o călătorie pjnă 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

la Ghlrodn (7 km) costa 2.50 
lei, la- pjhă la Dumbrăvile (0,2 
Itm), 1,30, lei. in schimb, pentru 
cel 5,7 km dl măsoară traseul 
TlmLșoara-Chlșodn, biletul contă 
3,50 leL Deși am sesizat In re
petate rindurl conducerea 
I.T.T. șl’consiliul popular muni
cipal despre aceasta anomalie, 
nu s-a luat nici o măsură. Ar- 
tunci după ce criterii or £1 sta
bilite tarifele respective?” O 
întrebare căreia, sperăm că,.do 
«lata aceasta, cel vlzail li vor 
da un răspuns dL-ect, fără cco- 
ILțurl la dreapta șl la stingă.

Rubricd redactata do 
Dumitru TÎHCOB 
Gbcorqhe DAVID 
ji corespondenții ^Seîrrteîl*

indeplir.it
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FERDINAND MARCOS
Președintele Republicii FUipine

Comitetului Executiv al C.C.

I

Șt. DEJU

i

ș

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului dc Slat al Republicii Socialiste România

Doresc să. adresez Excelenței Voastre aprecierea mea personală șl 
mulțumirea poporului flllpincz pentru amabilele sentimente exprimate 
în mesajul Excelenței Voastre transmis cu ocazia cele! de-a 74-a aniver
sări a Zile! independenței Fiiipineio-,

PAGINA 5

viața internațională

moscova Sesiunea Comisiei miile

Mart! dimineața, tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R. s-n 
intllnlt cu Abdul Wahab Al Atroshl, 
membru al Biroului Politic al C.C. ai 
Partidului Democrat al Kurdistanu- 
lui din Irak, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Qu acest prilej a avut loc 
schimb de păreri privind preocu
pările actuale ale celor două partide 
șl ln legătură cu dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Romăn șl Parti
dul Democrat ol Kurdlstanului

Africană (TAN.II.) și Afro-Shirazi din Republica Unită Ian
în județul Constanța, oaspeți 

uvuuuua, uv- zanlonl au vizitat portul Con. 
'rt 'Eatla comună a partidelor Urdu’- * ’ ' ' ' - -
tg-a Națională Africană (T.A.N.U.) șl 
Afro-Shirnzl din Ropubllca Unită 
Tanzania a vizitat Muzeul de istorie 
a partidului comunist, n mișcării 
revoluționare" șl democratice din 
România, noile construcții sortai- 
culturale din Capitală, n avut întll- 
nirl la C.C. al U.T.C. șl la Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție și a vizitat, de aseme
nea, fermele zootehnice din cadrul 
LA.S. „39 Decembrie”.

- In cursul călătoriei pe rare o face ................. .....
în Republica Sociallstâ România, dc- l________ ______

L«‘'raU.n co'Htata a partidelor lînlu- întreprinderea de morărlt și 
cație .jDobrogea", Fabrica de 1 
tegratâ, C.I.L. Constanța, LAS. 
Murfattar, cooperativa agricolă de 
producție „Cumpăna* și etațlunlte 
de pe litoral.

In timpul șederii ln județul Con
stanța, delegația a avut o Intllnlre cu 
tovarășul VosUe Vilcu, membru al 

al 
P.CR, prlm-secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. Constanța.

.11 lan-

Cu prilejul celei de-a fi-î aniversări a înființării 
Armatei populare chineze de eliberare

șef de secție la CC. al P.C.R, 
Petru Burlacu, adjunct a! ministrului 
afacerilor externa, generali șl ofițeri 
superiori, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au fost prezențl Clnn Hal-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze Ia Bucu
rești, șefi al unor misiuni diploma
tice acreditați la București, membri 
al corpului diplomatic, atașați mili
tari ai unor misiuni diplomatice.

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a rll Armatei populare
chineze de----------- , atașatul mili
tar, aero șl naval de pe lingă am- 
basacln R. P. Chineze, Lin Clan, a 

v oferit marii seara un cocteil în sa- 
‘ Ioanele ambasadei.

Au participat general-colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului forțe
lor annate, secretar al Consiliului 
Politic Superior, Gri gore Rădulcă, 
prtm-adjunct al ministrului de Inter
ne, Nlcolno Ionescu, adjunct de (Agcrpres)

LA C.E.I.L. BRĂILA

BRAILA. — (Corespondentul 
,3cînteR“, N. Grlgore ălărășa- 
nu). — Una din preocupările 
de bază ale colectivului nostm
— ne spune inginerul Nlcolno 
Brincuși, șeful secției P.A.L.. dc

E ln Combinatul dc exploatare șl 
Industrializare a lemnului Brăila
— este să obținem produse do 
cea mal bună calitate. Ne-nm 
propus să realizăm aceasta 
prlnlr-o urmărire mal atentă a 
parametrilor tehnologici șl ' de 
fabricația a P.A.L.. prin efec
tuarea de proba de control ln 
urma finisării, prin analiza ope
rativă de lucru In vederea li
chidării deficiențelor apărute. 
Măsura cea mat eficienta Insă 
constă In introducerea autocon
trolului In toate celo trei sclilm-

buri. Inceplnd cu conducerea 
secție! șl lermlnlnd cu muncl- 

. torul care execută ultima, ope
rație a procesulu'. tehnologic -- 
toți trebuie să răspundem de 
calitatea mundi noastre șl a 
fiecăruia In parte.’-,- '

Aceste preocupări a ta colecti
vului secției, de care no vorbea 
inginerul Nicolae Brincuși. s-au 
cohcrellznt ln realizarea a 
35 (MM) m p P.A.L. peste sarcl- 

s nile de plan pe primele 7 luni 
ale anului. Aerat plus obținut 
echivalează cu materia primă 
(P.A.L.) necesară pentru 3 500 
garnituri de mobilă tip „Came
ră tineret E-23'. care se exe
cută In cadrul aceluiași combi
nat

vremea
le vor fi cuprinsa. Intre 10 șl £0 do 
grade, Iar maximele intre 20 șl 30 
de grade. în București : Vremea va 
£1 in general Instabila, cu cer tem
porar noros. Ploaie de scurtă durata- 
Vînt potrivit. Temperatura aerului 
In scădere ușoară.

Un nou lac pe 
harta județului
Pe Jocul unor foste văgăuni de 

ln marginea nordică a munici
piului Satu Mare se află acum 
un atractiv iac de agrement și 
pescuit El ocupă o suprafață do 
5 hectare. Pe noul lac „navi
ghează" numeroase bărci șl hl- 
droblcicleto. Lacul a fost ame
najat prin muncă voluntar,-pa- 
trloUcă a sătmărenilor, a cărei 
valoare se ridică la peste 3 mi
lioane lei. în preajma aceste! noi 
ș! frumoase zone de agrement 
a-au ridicai o braserie, o cofetă
rie șl alta unități de interes tu
ristic.

Sub firmă „lășllex", fabrica 
„Țesătura", fabrica do tricotaje 
„Moldova" șt, țevătoria de mă
tase „Victoria" din Inși au des
chis un magazin de desfacere 
a produselor de mică serie. A- 
trag in mod deosebit atenția 
țesăturile din .mătase pentru ro
chii și bluze, tricotajele și pln- 
zelurlie din tercot cu fire poll- 
esterlco. Alături de Ieșeni, noul 
magazin este zilnic vizitat de 
un mare număr de turiști, noi
le modele expuse bucurindu-se 
de aprecieri elogioase.

ALBA'
I

7 000 000 
de flori la Aiud

• ' Ji!" 1 ,?■'
în ultimii ani, gospodarii ora

șului Alud nu ocupat locuri de 
frunte In acțiunea do gafpodă-

rlre ți înfrumusețare a localită
ților din Județ; în microralonul 
trei, de exemplu, care numără 

■ peste 800 de apartamente, s-ou 
creat, cu sprijinul cetâțcnUor,
zone verzi, locuri de joacă pen- 

. tru copil. Valoarea acțiunilor vo- 
luntar-pairtoUce efectuata Jn 
cest an se ridică ta peste 
0 600 000’;let Mtndria locuitorilor 
orașului Alud o constituia insă 
cele 10'00 000 do flori sădite in/ 
parcurile și pe străzile orașului, 
un calcul arată că pentru fleca
re locuitor revine cite un buchet 
de 50 de florL

BRAȘOV

Nedeia munților
La Fundata, una din celo mal 

mari comune din Județul Brașov, 
a avut loc tradiționala serbare 
populară „Nedeia munților”. Cu 
acest prilej, s-a organizat o se
siune de comunicări științifice. 
Iar Intr-o frumoasă poiană din 
zona comunei s-a desfășurat un 
bogat program artistic ta care 
și-au dat concursul formații fol
clorice dc amatori, soiLștl vocali 
șl, Instrumentiști, din județele 
Brașov, Argeș, Covn.ina, Dîmbo
vița șl Sibiu. A avut loc. de a- 
semenea, o paradă a portului 
popular.

VțjLCEA
ts .

Sat de vacanțâ
La Govora, Intr-un cadru na

tural pitoresc, s-a dat ln folosln-" 
ță un sat de vacanță construit 
prin muncă voiuntar-patriotleă. 
Fiecare căsuță, ? cu cile 2 aau 4 
locuri, dispune de Instalații sa
nitare proprii, de apă caldă șl 
apă rece. Noul sat dc vacantă 
se află ta întretăierea drumuri
lor ce duc spre numeroase ș! a- 
traciivo puncta turistice din Îm
prejurimi.

.1

Noua d&diro a telefoanelor din Cluj

Noi
comerciale

în orașul Bistrița au fost date 
fu folosință noi unități comer- 
ctnle. Intre care un magazin spe
cializai In desfacerea produselor 
electrotehnice, o unitate de tna- 
rodilnărie, un bufet expres. A- 
costora Li se vor adăuga In au
rind un magazin da încălțăminte 
pentru'
rlnd un magazin do încălțăminte 
pentru copil, altul de desfacere 
a produselor de panlfleațle. o 
unitate cu articole de menaj șl 
mlclărie. un’magazin universalul 
altoie. Pină ' la atlrșitul acestui 
an. rețeaua comercială/din Bis
trița se va Îmbogăți cu peste 20 
de noi magazine moderne.

ț "IALOMIȚA

„Mugurii
Bărăganului

La Slobozia a: Ieșit do sub ti
par, sub Îngrijirea unor cadre 
didactice, culegerea de versuri 
și proză „Mugurii Bărăganu
lui". ' aparțlnlnd elevilor din 
școlile generale șl liceele din 
Județ. Debutul editorial al tine
relor speranțe n scos la iveală 
o poezie străbătută de elan ti
neresc, dedicat patriei, un oma
giu fierbinte adus partidului, o 
lăudă a muncii oamenilor Bără
ganului. Urarea noastră : cit 
mal mulțl din mugurii Bărăga
nului să dea lăstari șl ramurinulul sâ den lăstari si 
viguroase.

GORJ

Autoservi ce"
Posesorii de autoturisme 

Tg. Jiu, precum șl vizitatorii 
acestui oraș au de acum Ia 
dispoziție o nouă șl modernă 
unitate „Autoservicc". Noua u- 
ni'Jtie. aparțlnlnd de cooperația' 
meșteșugărească ,Jlul“, dispune 
de utilaje șl aparate moderne, 
capabile să execute In condiții 
bur.e șl rapid spălări, gresări.1 
revizii șl reparații In orice tip 
de mașină. Stația este dotată cii. 
o sală da verificare a funcțio
nalității autoturismelor cu aju
torul unul tester electronic 
mare precizie.

BACAU

„Tabăra 
arcașilor

Este denumirea noului-------------------- -------- com
plex turistic dat ln folosință ln 
apropierea orașului pelrochlmlș- 
tlior do pa Valea Trotușulul. Zi
durile luLcrenelate, ce so oglin
desc Jn apa tacului Bcicl, pe, ai 
cărui mal este situat evocă at
mosfera din vremea vestlților 
arcași moldoveni. Complexul 
dispune dc un restaurant cu 
pivnițe, grădină de vară, spații 
de cazare ți,debarcader. Se fac 
pregătiri In vederea transformă
rii tacului Intr-o bază nautică.

sovî@tQ-âmencâne în problemele 
comerțului

choleren acordului comercial între 
U.R.S.S. șl S.U.A. — care să cuprindă 
elauza națiunii celei mai favorizate. 
Părțile au procedat la un schimb de 
opinii privind participarea la luffp- 

,______ _____________ ... tulrea unor proiecte industriale co-
'vorbirile au avut un caracter de lu- mune, acordarea reciprocă de credite, 

reglementarea deconturilor lend- 
lease, transporturile maritime și alte 
probleme. ,ț

înțelegerea privind crearea Comi
siei mixte sovieto-americane în pro
blemele csmerțulul a fost realizată 
între cenducătorl! U.R.S.S. și p-.-e- 
ședintele S.U.A., Richard Nixon, In 
mal 1072.'

(Agcrpres). — Marți, 
Moscova prima seslu- 
mlxlo sovleto-amert-

MOSCOVA t 
s-a Încheiat ta 
ne a Comisiei ....... j_._g_ __.j_
cane in problemele comerțului, Rela
tează agenția T.A.S.S. După cum se 
,arată Intr-un comunicat oficial, „con-

cru. constructiv și hu contribuit la 
clarificarea reciprocă și apropierea 
pozițiilor in problemele dezbătute”.

Sesiunea, cpro a Început ta 20 iu
lie. a fost prezidata de ministrul co
merțului exterior al U.ItS.S., Nikolai 
Patoilcev. Delegația americană a fost 
condusă de Peter Peterson, minis
trul comerțului. Celo două delegații 
au examinat probleme legata do in-

*
La Ambasada americană din Mos

cova a avut loc o conferință de pre
să. in cadrul căreia ministrul comer
țului al S.U.A., Peter Peterson,' a re
levat extinderea relațiilor comerciale 
amerlcane-govietlce — relatează agen
ția T.A.S.S.

Făclnd bilanțul activității primei 
sesiuni a Comisiel mlxte sovleto-omc- 
ricane ln problemele comerțului, Pe
terson a arătat că ambele părți slnt 
Interesata in realizarea de progresa 
ln domeniul comercial și că aceasta 
sesiune pune bazele examinării pro
blemelor complexe ale relațiilor co
merciale: și economice. Peterson s-a 
referit' pe larg ta „greutățile caro 
apar ln cursul convorbirilor ln pro
blema aplicării clauzei națiunii celei 
mal favorizate in comerțul amerl- 
cano-sovletlc*. Condițiile acordării 
da credite americane Uniunii Sovie
tice trebuie să fie aceleași ca pentru 
alte țări,, a opinat Peterson.

Ministrul american a menționat că 
pentru rezolvarea unora dintre pro
blemele examinate va fl necesară,

probabil, Intervenția la înalt nivel 
guvernamental. Peterson și-a expri
mat din nou opinia că acordul co
mercial sovleto-amerlcan va fi elabo
rat plnfi la sflrșltul anului.

Refcrlndu-sc la Inlllnlrea cu secre
tarul general al CC. al P.C.U.S., 
Leonid Brejnqv, ministrul american a 
arătat că Întrevederea a prilejuit 
abordarea unui cerc larg de proble
me comerciale șl economice. Leonid 
Brejnev, a spus Peterson, a confir
mat că Înțelegerea realizată In cursul 
convorbirilor sovlelo-amerlcone la 
nivel înalt este respectată de condu
cătorii U.R.S.S., ca șl da președintele 
Nlxon.

Răspunzlnd ln întrebări, Peter 
Peterson a vorbit despre diferite vn-! 
rianle ale Întreprinderilor comune so- 
vleto-amerlcane pentru exploatarea 
materiilor prime, ln sijeclal de gaze, 
pentru realizarea de produse finite. 
El nu a indicat proiecte concrete, 
menționează, ln încheierea relatării 
sale, agenția T.A.S.S.

. o Un articol din ziarul „Izvestia*

MOSCOVA 1 (Agcrpres). — 
„U.ILS.S. fi R.F.G. pot acea 
mari avantaje dacă vor fl folo
site în comun uriațele resurse 
ale potențialelor lor induslrial- 
economice, bogăția culturilor 
lor naționale", scrie L. Tolku- 
nov Intr-un, ariico! publicat, In 
ziarul ^IZVESTIA". , -.„.'.j. . 
..HatoruL jjrelevâ' că imediat 

după semnarea tratatului din
tre U.R-S.S. ți R.F.G. legătu
rile economice bilaterale s-au 
intensificat vizibil. A fost sem
nat un acord pe termen lung. 
Pdrfile au conaenlt id IdTpcazcd 
colaborarea lor, care va cuprin
de, in special, crearea de com
plexe industriale, schimburi de 
patente, da licențe, de docu
mentația tehnică. La aceasta ra 
contribui substanțial ți Comisia 
pentru colaborare tehnico-fti- 
snfl/lcd fi economici. menită 
să studieze sistematic perspec
tivele acestei colaborări, trt e- 
laboreze propuneri corespunză' 
toare. T 
pentru forme superioare__
colaborare-cooperare In pro
ducție, participarea firmelor

ie propuneri corespunză-
Se conturează posibilități 

forme superioare de

rsest-germane Ia prelucrarea 
pe bard reciproc avantajoasă a 
zăcămintelor minerale din 
U.R.SJS. ți, legat de accaila, 
crearea unor noi complexe in
dustriale, schimburi de expe
riență fl cunoftlnțe In dome- 

, , pitii.ccrcețărilor cosmice, tch- 
rdcii' electronica d'e‘calcul szi. :

. ', Un rezultat nemijlocit al tra
tatului sovlirto-^vest-german 
l-au constituit ți convenția pri
vind deschiderea de conssiaie 
generale la Leningrad ți Ham- 

trrg. acordul privind comuni
cațiile aeriene directe intre 
U.RS.S. ți R.F.G., soluționarea 
cu succes a altor probleme 
practice ale relațiilor reciproce. 

„Nu încape îndoială, ‘scrie 
ziarul, că, ln cursul Iranspu-
nerii ln viață a tratatului, se 
poate trece la un stadiu cali- 
tallv nou, 
fructuos, In dezvoltarea 
țUlor sovleto—vcst-germanc ln 
cele mal diferite domenii. A- 
ceasta va corespunde interese
lor U.R.S.S. ți R.F.G., interese
lor Întăririi pdcli ln Europa".

conriderabU mei 
reia-

Ieri In (ară : Față do ziua de ieri, 
valorile de temperatură au fost as
tăzi. mal scăzute, Îndeosebi ln Ma
ramureș, Transilvania șl Moldova, 

. unde, .din cauza Innorărilor accen- 
țtuato și a ploilor locale, la ora 14 

S- 'nil s-au depășit 25 do grade decil cu 
toiul Izolat. In Banat șl ln Cimpla 
Dunării, precum șl ln sud-estul Do- 
brogel, cerul a fost mal mult senin, 
fapt ce a favorizat creșterea tempe
raturii plnă la 31 de grada, valoare 
Înregistrată la CălărașL La Slghelu- 
Marmațlej, s-a semnalat grindină, 
în București : Vremea a fost fru
moasă șl călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Temperatura maximă a 
atins 32 de grade.

Timpul probabil pentru 3, 4 șl 5 
august. în țară : Vremea va fl In 
general instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea averse locale do 
ploaie Însoțite d-e descărcări electri
ce, mal frecvente ln cursul după- 
amiezllor. Vlntul va prezenta inten
sificări de scurtă durată. Tempera
tura ln scădere ușoară, mal ales In 
prima parte a intervalului. Mlnimc-

pe harta județului Brașov
^BRAȘOV. — (Corespondentul 

„Scinteli", Nlcolae Moeann). Cu- 
nosculeloii puncte turistice din 
județul Brașov 11 s-au adăugat, 
do curind, altele noi, realizata de 
Uniunea județeană a coopera
ției dc consum. Printre acestea 
se află banul turistic situat ln 
pitoreasca zonă a Branulul — 
prima unitate de acest fel din 
județ. Hanul oferă condiții ex
celente de cazare și masă. La o 
altă nodă unitate n cooperației 
de consum, cabana-camplng 
„Dealul Perșanllor”, turiștii pot 
găsi un loc Ideal de popas șl 
mincărurl specifice bucătăriei lo-
cale. Puțin mal .spre vest, tot pe 
drumul național hr. 1, ia ieșirea 
din comuna Minora, a fost ame
najat un restaurant șl a fost mo
dernizat hotelul ' din comuna 
Hllchîu, ta care s-a adăugat un 
restaurant

Importante obiective turistice 
slnt prevăzute să fie date in fo
losință ln Județul Brașov ln nnll 
următori. La Făgăraș, de exem
plu. se va coitstrul un mare 
complex hotelier, o cabană In 
frumoasa pădure Bogata șl o alta 
la Șlmea, un nou hotel cu res
taurant pe șoseaua care leagă 

Săcele dc Vălenii deorașul —ț
Munte, un motel In comună 
Mlndra șl altele.

•' * Șpqrt •m• •W?®XȘP0jrtf. Confecții
TEM!S ȘAH

SOCIALISTE

PrcgcîtârS pentru meciul RomSnio-Australla, semifinală 
a „Cupei Davis"

Juciltorll australieni au fost Ieri 
prezențl la antrenamentele progra
mate dimineața șl după-amiaza pe 
terenurile din parcul sportiv „Pro
gresul”. De multe ori căpitanul echi
pai, Nealo Fraser, a jucat alături de 
cei cinci selecționați : Mal Anderson, 
John Cooper, Colin .Dlbley, Geoff 
Maștera și Ross Caso. Pe aceleași te
renuri s-au antrenat In cursul zilei 
de ieri și Ion Tiriac, retro Mărimi

reanu șl Ion Sântei. -Primul jucător 
român, Iile Năslasc, s-a Întors ieri 
seara, venind de la Dteaeldorf, As
tăzi dimineață el Lși va relua pregă
tirile.

In parcul sportiv „Progresul* con
tinuă In ritm rapid lucrările de du
blare a capacității tribunelor. De 
asemenea, se pun la punct alte a- 
mcnajărl necesare pentru acest im- 
portant mecL

MECIUL SPASSKI-FISCHER
REYKJAVIK 1 (Agerpres). — 

Marți da Reykjavik s-a disputat a 
0-a partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre Boris Spasski 
șl Robert Fischer. După 3 oro și Ju
mătate, partida s-a încheiat remiză • 
la mutarea a 20-a. Scorul este acum 
5,3—3,5 in favoarea Iul Fischer. 
lO-ii partidă urmează să aibă

I
& extinde transportul

în cîteva rin duri
■ .-. i,/ î-' rj . 5 . ■

posesia medaliei dc aur. Medalii de 
argint au ’ cucerii P. Cojoearu (se
migrea) șl ,N. Paraschiv (ușoară).' 
De asementea.rpugilișlii feroviari ro
mâni uu obținut șl 0 niectalii de 
bronz, ocuplnd locul ol doilea In cla
samentul general La Întreceri au mal 
participat boxeri feroviari din 
U.R-S.S., R. D. Germană, Iugoslavia,- 
Bulgaria. -Cehoslovacia șl Polonia 
Echipa U.R.S.S. a obținut 0 medalii 
de nur. • ATLETISM. Cunoscutul 
atlet suedez; Ricky Bruch confir
mă excelenta formă In care se află. 
Cu prilejul unui concurs caro a avut 
Ioc la Karlskrona el a aruncat discul 
ta 63,83 m. Pe locul doi s-a clasat 
cehoslovacul Danek cu 04,82 m • 
TENIS. La' Mnrlnnskc Lazne n luat 
sGrșit meciul de tenis dintre echipele 
de tineret nle Cehoslovaciei și 
Ungariei contlnd pentru cupa 
„Galea*. Tenlsmanii cehoslovaci nu 
repurtat victoria cu scorul dc 3—2. 
Echipa Cehoslovaciei s-n calificat 
pentru turneul! final de ta Vîchy (3—0 
august). • In i prima zi a campiona
tului profesionist de tenis al S.U.A., 
oare se desfășoară ta BrooMyne 
(Massachusetts), Ismail El Shafel 
(Republica Arabă Egipt), l-a învins 
cu 4—6, 6—I, 7—6 pe Frank Froeh- 
ling (S.U.A.). în cealaltă partidă, Hn- 
roon Rahlm (Pakistan) l-a eliminat 
cu 7—5, -1—8. 0—3 pe Gerald Batlrick 
(Anglia), o FOTBAL. Marți au fost 
reluate meciurile din cadrul turneu
lui internațional de fotbal . _~ _ 
echipelor de juniori pentru cupa 
„Prleterila".’ Rezultatei Înregistrate : 
Timișoara : U.R.S.S. — Cchoslovncio 
0—0 ; R.D. Germană — R.P. Ungară 
0—0 ; Lugoj : România — Polonia 
2—0 (0—0) ; Caransebeș : Bulgaria — 
România II 2—1 (1—0).

• IMPORTANTE REUNIUNI ALE 
! FEDERAȚIILOR sportive cu o- 
CAZIA J.O. Cu ocazia Jocurilor O- 
llmplce de vară, vor avea loc con
gresele șl conferințele a 10 federații 
internaționale sportive la MQnchcn 
șl la NtLrnberg (ln acest oraș vor 
avea loc numai lucrările Federației 
internaționale de handbal). Congre
sele se vor desfășura intre 0 șl 11 
septembrie. Aceste reuniuni vor gru
pa 3 240 de delegați. Pentru a asi
gura o traducere bună a tuturor lu
crărilor, comitetul de organizare al 
J.O. a anunțat că a angajat de 
interprețl, care vor traduce simultan 
din limbile franceză, engleză, spa
niolă, rusă șl Japoneză, o ÎNTRE
CERI SPORTIVE ALE PIONIERI
LOR. La Ulan-Bator, s-a disputat 
eea de-a XVI-a ediție a 
(tonalei competiții sportive
Honul atletic internațional al priete- 

•. ulei”, ’ ■' '

trads- 
,Tetra-

11 atletic Internațional al priete- 
organizată sub egida CIMEA.

Dovedind o bună pregătire spor
tivă, echipa de pionieri din țara 
noastră a reușit excelenta perfor
manță do a ocupa locul II ln clasa
mentul general, obțlntnd 7 medalii (3 
de nur, 3 de argint șl 1 de bronz), 
precum și locul 1 pe echipe la fe
minin. ,

Tabăra internațională care a reu
nit, după terminarea concursului, e- 
ehlpele celor 10 țări participante o 
reprezentat un minunat prilej de cu
noaștere reciprocă, de educație In 
spiritul Internaționalismului socialist 
al tuturor copiilor prezențl. o BOX. 
CAMPIONATELE EUROPENE FE
ROVIARE Boxerii clubului Rapid 
Bucurați! nu luat parte la campiona
tele europene feroviara care au avut 
loc zilele trecute Ia Lvov (U.R.S.S.). 
La categoria scmlmijlocle. O. Filip 
s-a clasat pe primul loc, lnlrLnd ln

rezcrvnt

Cursuri da Înot la Șfrandul 
tineretului din Capitala

BACAU — (Corespondentul 
„Scinteli", Gh. Baltă).

De la începutul anului 
plnă acum, colectivul fabri 
dc confecții din Bacău a livrat 
beneficiarilor interni șl externi, 
peste prevederile planului, 
mărfuri In valoare de circa 10 
milioane Iei. Acest spor de pro
ducție este rezultatul hărniciei 
muncitorilor, Inginerilor și teh
nicienilor de aici, creșterii pro
ductivității muncii, organizării 
mal bune a fluxurilor tehnolo
gice.

în prezent, întregul colectiv 
■1 fabricii băcăuane este anga
jat plrmar Intr-o muncă Însufle
țită pentru traducerea in viață 
a sardnlior izvorlie' din docu
mentele Conferinței Naționale n 
partidului. Tovarășa Marla 
Hamza, secretara comitetului 
de partid, ne spunea că mun
citorii, comuniștii dc aici au 

■ hotfirit să realizeze, pină la 
sfințitul anului,"o producție su
plimentară In valoare de 20 mi
lioane lei. După calculele fă
cute do specialiști, sarcinile ce 
revin acestui colectiv pentru 
actualul clndnal vor fl realizate 

, chiar mai devreme declt In pa
tru ani șl jumătate. In această 
pasionantă întrecere au npărut 
ți nume noi de fruntași: Con
stanța Urlcaru, EHsabeta Ap-e- 
trei, Marta Jlnga, Vaslle Topll- 
ceanu șl mulțl alții.

tn răstimpul care a ' trecut 
din acest an. magazinele . de 
specialitate din țară au primit 
de ta Bacău confecții ln peste 
120 modele noL Amintim dintre 
acestea pardeslcie pentru copil 
și adulțl, uniformele școlare, 
articolele de lenjerie pentru 
toate viratele. Toate Bcestea 
sini realizate din țesături spe
cifice sezonului, ușoare șl re
zistente la purtat Pentru sezo
nul următor, el au pregătit alte 
130 de modele de confecții — 
naltonașe, pardesle ți lenjerie. 
De curind, fabrica "băcăuană a 
livrat beneficiarilor primele 
costume de protecție pentru 
muncitorii din chimie și side
rurgie.

cu
plăcereCu vădită .

Ișl amintește căpitanul 
MQllcr dc anumite 
momente din 1&30, 
dnd a comandat pri
mul vas al R. D. Ger
mane Încărcat cu con
tainere pe rula Rcs- 
lock-Londra. „Eram 
nerăbdători să ajun
gem In capitala brita
nică cu lăzile noastre 
argintii șl să ne înde
plinim misiunea In 
bune condiții — Istori
sește eL O dată roșiți 
In portul de destina
ție, cele 32 de contai
nere au fost descărca
te In exact 35 de mi
nute șl după un scurt 
Interval de timp 
ne-am putut întoarce, 
acasă cu ele reincăr- 
catc".

Căpitanul MOller și 
echipajul său nu au 
fost chiar primii oa
meni din R.D.G. care 
au livui un rol In pro
movarea transportului 
contelnerlzat. Cu 
proxSmaliv patru ani 
In urmă, un tren-con- 
teinerj cel dinii! 
țară, a parcurs i 
Dresda — Berlin 
Rostock. Ulterior, 
cest gen de transport 
a devenit un fapt co
tidian. Tn prezent, cir
ca 330 de trenurl-con- 
tclnere circulă săptă- 
mlnal Intre cele 16 
gări ds cale ferată, 
special amenajate ln 
acest sens ; la aceasta 
se adaugă rețeaua ni-’ 
tleră de transport- 
contelner cu mașini 
speciale. In loial, In 
cursul anului 1071, In 
R. D. Germană au fost 
Lransportate aproxi-

containere
matlv 160 000 
nare încărcate, 
23 IOD in 1030.

Anul trecut ...__
drul hotarlrilor adop
tate de cel de-al 
VIII-lea Congres al 
P.S.U.G., a fost trasa
tă, Intre altele, sarci
na dezvoltării susținu
te — în actualul cin
cinal 
do " 7 
ner "șl in genere a li
nei rețele moderne 
mecanizate de trans
port în acest scop 
s-au alocat Investiții 
peste prevederile pia
nului. Eforturi supli
mentaro au contribuit 
la încheierea faze! ex
perimentale a ■ Irans- 
portului-conteiner.crc- 
lndu-se premise pen- 

dezvoltarea
Au 

în
_ _ maritime, 

vagoane ți autocami
oane speciale. Iar 
combinatul „Takraf" 

nnl produce ln prezent în
treaga gamă de apa- 

din rate șl utilaje necesa- 
ruta re mecanizării Irons-* 
i — portului produselor de
, a- la producător 1a desll-

a-

contai- de zi. Folosind acest 
față de sistem, combinatul 

„Narva”, uzinele de 
cabluri din Berlin, fa
brica de sticlă din 
Grossbroihonbach, u- 
zlnele de fibre sinte
tice din Premnitz șl 
multe alte unități In
dustriale au realizat 
importante reduceri 
ds cheltuieli de trans
port. precum . și sub
stanțiale economii de 
materiale pentru am-, 
balaj. La transportul 
mașinilor de scria 
produse de întreprins 
derca din Erfurt, fle
care container încăr
cat economisește lăzi 
din lemn șl alte ma
teriale de ambalat In 
valoare de 31Ș2jmărci.

O problemă asupra 
căreia specialiștii Ișl 
concentrează eforturi
le privește folosirea 
rapacității contc’ne- 
relor ln ambele sen
suri — dus șl Întors — 
pentru evitarea den’a- 
slrll fără încărcătură 
și respectarea strictă a 
termenelor de încăr
care. In speria! la con- 
telnereie unde slnt 
me! mulțl beneficiari. 

Acest mijloc este 
folosit pe scară tot 
mal largă șl in trans- 
porturlle Interna'iona- 

■ie ale R. D. Germane. 
Cu începere do la 1 
Ianuarie 1072. g înot, 
ființă societatea
l,TransciJntclner“, caro 
se ocupă cu transpor
tul contelnerlzat peste 
hotare.

In ca-

— a sistemului 
transport-cohtoi-

porii
Indu- 
tru 
sistematică, 
construite 
sens nave

Iul 
fost 

acest

natar.
Acum se află pe or

dinea de zi unele pro
blema organizatorice 
In acest domeniu, a 
căror rezolvare va 
deschide noi per
spective pentru econo
mie, Este vorba, in 
primul rlnd, de stabi
lirea unor unltăîl e- 
conomtce care să uti
lizeze cu prioritate 
noul sistem de trans
port, a cărui eficiență 
este demonstrată - z!

Berlin



VIETNAMUL DE SUD întîlnire
Leonid Brejnev

Erich HoneckerDE TOVARĂȘUL
ys

hidrogen - Gensuikyo

MESAJUL ADRESAT
internaționale împotriva
bombelor atomice și

îml este deosebit de plăcut ca, în numele Consulului de Stat 
al Republicii Socialiste România șl al meu personal, să vă adre
sez- dumneavoastră, participant! la cea de-a 18-a Conferință, inter
națională împotriva bombelpi atomice și cu hidrogen — Gensuikyo 
— un cordial salut, precum și cele mai sincere urări de succes.

Acțltmile, șl .activitățile desfășurate în ultimii an! de Consi
liul Japonez lmjxiirlva bombelor atomice șl cu hidrogen. — 
Gensuikyo — s-au impus cn o contribuție majoră la lupta 
popoarelor de pretutindeni împotriva imperialismului și a politicii 
acestuia de agresiune, dominație, forță șl dictat, pentru instau
rarea unul climat de pace, securitate șl colaborare Internațională.

înfăptuirea dezarmării generale șl totale și, în primul rind, a 
celei nucleara este astăzi dezideratul principal al întregii uma
nități șl, de aceea, este Imperios necesar ca toate statele să-șl 
asunie răspunderea față de propriile popoare, de toate națiunile 
lumii de a acționa în mod practic pentru realizarea unor pro
grame concrete manile să ducă la lichidarea cursei înarmărilor, 
înghețarea șl reducerea treptată a bugetelor militare, stoparea 
producerii de armament șl îndeosebi a armamentului nuclear, a 
altor mijloace de exterminare în masă, distrugerea acestor 
arme sub control intermațlcHwl, lichidarea bazelor militare străine 
șl retragerea truî>elor de pe teritoriile altor state, reducerea trep
tată a electivelor militare naționale, crearea condițiilor necesare 
desființării blocurilor militare.
i Doresc să reafirm șl eu ncesț prilej că România va face totul 
pentru “a-șl aduce contribuția activă la înfăptuirea dezarmării 
generale șl, In primul rind, cea nucleară.

Este, totodată, convingerea noastră fcrpiă că pentru înfăptui
rea dezarmări! generale, șl în primul rind a celei nucleare, este 
necesară intensificarea activității politice a tuturor forțelor pro
gresiste, anțUHipcrWste; se Impune ca popoarele §ă-șl ridice 
glasul cu toată'puterea pfantru' atingerea 'acestui țel primordial'ăi 
întregii omeniri.

In mod statornic, Republica Socialistă România se pronunță 
pentm lichidarea focarelor șl surselor de încordare in lume, pen
tru soluționarea probl&nelor litigioase dintre state pe calea tra
tativelor.

Mă folosesc de această ocazie pentra a exprima încă o dată ’ 
solidaritatea șl sprijinul nostru total față de cauza eroicului popor 
vietnamez — exemplu nepieritor de eroism șl abnegație — a po
poarelor cambodgian șl laoțian. Considerăm Imperios necesar ca 
S.U.A. să pună capăt agresiunii, să-și retragă trupele din peninsula 
Indochineză, iar popoarele indochlneze să fie lăsate să-șl 
holărască singure soarta, urmînd căile de dezvoltare care le socot 
necesare, conform năzuințelor tor. Ne exprimăm speranța că re
luarea tratativelor de la Paris va duce la o soluție politică care 
sâ țină seama de cerințele și năzuințele popoarelor vietnamez, 
laoțian șl cambodgian, pentru independență, pentru o viață liberă.

Urînd tacă o dată succes deplin lucrărilor conferinței dum
neavoastră, doresc să reafirm ho-lărîreq poporului român . de a 
milita cu consecvență șl în viitor pentru unirea tatr-un- singur 
șuvoi a celor mai largi forțe an ti Imperialiste, în ■ lupta pentru 
triumful Idealurilor de libertate șl Independență națională, îm
potriva Imperialismului, pentru pace, înțelegere șl colaborare 
Intre popoare.

I

Succese ale forțelor patriotice
VIETNAMUL DE SUD 1. (Ager

pres). — Agenția de presă „Elibera- ■ 
rea" informează că, inceplnd de ta 
30 martie a.c„ forțele patriotice nu 
scos din luptă, pe Întreg teritoriul 
Vietnamului du sud, circa 2®0 DOT mi
litari inamici, capturind alți 20 COT 
(printre care sule de americani și 
ofițeri saigohezi de toate gradele), 
în nlțl termeni, patrlotli nu bcos din 
luptă, parțial sau total, șa»c divizii, 
30 de regimente și 153 batalioane de 
infanterie ale Inamicului, patra re
gimente de tancuri șl 20 ele bate
rii de artilerie. Printre alta succese 
remarcabile Înregistrate In necaștă 
perioadă, l'.N.E.- a capturat sau 
distrus 5 4OT vehicule militare, dintre 
care 1 MO tancuri și mașini blindate, 
1 2®0 piese de artilerie, capturhid, 'do

*
HAVANA 1 (Agsisres). — La Ha

vana a fost dat publidlAțll comuni
catul cu privire la vizita' In Cuba 
a delegației Frontului Național do 
Eliberare și n Guvernului Revolu
ționar Provizoriu ol Republicii Viet
namului de Sud, condusă de minis
trul afacerilor externe, membru al 
Prezidiului CC. al F.N.E. și șef al 
delegației G.R.P. ta conferința 
cvadripartlta de ta Paria In proble
ma Vietnamului, Nguyen Till Binh.

Convorbirile care ou avut loc Intre 
Fidel Cartro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul ministru 
al Guvernului Ilevokiționnr. nlțl 
conducători de partid și de stat cu- 
' ■ . . • ' ■ • . ■ - !'

Proteste împotriva
aviației americane asupra R. D. Vietnam

lațlel civile și eu fost distruse, par
țial sau total. In jur de 400 de cnao 
de locuit, o școală elementară, un 
templu budist, un magazin alimen
tar șl o piață.

Pe de ajlă parte, agenția V.N.A. 
relatează că avioane militare ale 
S.U.A. au distras cu rachete teleghida
te acr-sol șl bombe, ecluza Lan, 
importanta lucrare hidrotehnică in 
provincia do coasta Thnl Binh, R- O. 
Vietnam. Ecluza, ce asigura irigarea 
a 48 COT hectare de teren cultivat, a 
fost construita Intre ÎMI— IDtO, prtn- 
tr-o Investiție de 1,5 milioane dongl 
șl, prin milioane zile de muncă. 
Ecluza a mai fost atacata în zilele 
de 19, 24 șl 38 mal. Tot Jn provincia 
Thai Binh, aviația americană a bom
bardat, In ajunul creșterii sezoniere 
a apelor, diguri dc pe riui Țra Ly.

Bombardamentele americane ■ au 
avariat serios porțiuni olc digului 

. Song Chu și ecluza Ngoc Quang, din 
provincia Thanh. Hoa.

★
PlîENÎÂN 1 .(Agerprea). — Minis- f 

tarul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publici tații o decla
rație in care condamnă intensificarea 
bombardamentelor americane asupra 
R. D. Vietnam, lnfoțmează agenția 
AC.T.C.

asemenea, 35 (IOT arme de diverge 
tipuri șl auto de mii de tone de 
muniții șl ethipămani militar. El nu 
doborit sau distrus In sol 1 MO a- 
vloane șl elicoptere, au scufundat 
310 ambarcațiuni militare șt au 
aruncat in aer 235 depozite de com
bustibil. muniții și armament ale 
dușmanului.

în perioada respectivă nu. fost des
ființate 5 7 ba ze și cantonamente ;.au 
fost distruse un aeroport militar și 
alte opt piste, Inamicul fiind forțat 
să evacueze 22 da sectoare militare, 
orașe și. 1500 de posturi. Peste, două 
milioane de locuitori s-au răsculat, 
In această perioadă, prețuind contro
lul unor Importante regiuni ale 
Vietnamului’de sud.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S„ 
s-a întllnit, marți, cu Erich Honec
ker, prlm-secretar al C.C. ol PJ5.U.G.. 
caro se află intr-un scurt concediu 
de odihnă In Crlmeea. Cu acest pri
lej, a avut loc un schimb de păreri 
in probleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre P.C.U.S. șl P.S.U.G., dintre 
popoarele U.It.S.S. șl R.D.G., precum 
și In alte probleme de interes comun.

*
banezl șl delegația vietnameză au re
liefat că reglementarea politică a pro
blemei vietnameze reclamă Înceta
rea de către Statele Unite n agre
siunii și acceptarea planului în șapte 
puncte al G.R.P. — se arată In comu
nicat Cele două părți Lșl reafirmă 
sprijinul deplin față de lupta justă 
a popoarelor laoțian șl cambodgian.

Cale două părți subliniază că miș
carea de eliberare națională din 
America Latină a devenit o forță 
puternică ; ele lșl nrirmă sprijinul 
rață de procesele revoluționare din 
Chile șl Peru, față de lupta poporu
lui panamez pentru redoblndirea zo
nei Canalului Panama.

bombardamentelor

KA.RACI I (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Institutul pa
kistanez pentru probleme Internațio
nale, președintele Zulflkar All Bhutto 
a arătat ca acordul de la Simla con
stituie punctul de pornire pentru 
stabilirea unei păci Juste ți durabile 
între India șl Pakistan. Popoarele ce
lor două țări, a spus el, vor trebui

HANOI 1 (Agerpres). — Ministerul L,.„ _ 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam țtal sau
a dat pubilcțlății o declarație de pro- - 1—■
test împotriva bombardării sistema
tice, in perioada 2«>—3i. tulle, a por
tului ItaLfong din R. D. Vietnam. în 
declarație se araifi cft bombele șl ra
chetele aviației- S.UJL au ucis sau 
rănit numeroși civili,, dlstruglnd .lo
cuințe și instituții economice șl cul
turale.

Guvernul R. D. Vietnam denun
ță cu energie în fața Întregii lumi 
aceste acțiuni de război ale guver
nului american și cheamă, guver
nele șl popoarele țârilor socialiste 
frățești șl ale altor țâri Iubitoare de 
pace șl dreptate, organizațiile in
ternaționale, popoarele lumii, inclusiv 
poporul american, să acționeze nein- 
tirzlat pentru a pune capăt agresiunii 
lmperinllsmuîul S.UJA., pentru a 
sprijlhl și mal mult poporul vietna
mez In lupta sa,, plnă ta doblndlrea 
victoriei depline ’împotriva agresiu
nii, pentru salvarea naționala.

■ șh;;.î’ ■
Agenția V.N.A. Informează că; luni, 

aviația Statelor! Unite - a bombardat 
din nou orașul Haifong, lanslnd peste 
IOT bombe asupra cltbrva cnrflera 
populate ale, orașului. Au căzut nu
meroase victime din rlndul popu-

HAVANA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : în 
localitatea Celba, din apropierea Ha
vanei, a nvut loc un miting festiv 
cu ocazia Inaugurării unei noi școli 
medii, construită cu aportul unor ti
neri din 27 de țări, printre care șl 
România, membri al brigăzii Interna
ționale „Julto Antonio Mella". Lulnd 
cuvlntul cu acest prilej, Fidel Castro, 
pfim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru ai Guvernului 
Revoluționar, i-a salutat pe tinerii 
constructori, subliniind că partici
parea lor la lucrări reprezintă un 
simbol strălucitor al prieteniei' șl so
lidarității internaționale a tineretului 
cu revoluția cubaneză.

relatează

- :...e.i!ițle de 1,5 milioane 
șl prin milioane zile de r 
Ecluza a _ _ ___ ’ L.

Vizita detașamentului

de nave militare

române la Sevastopol
MOSCOVA 1. — Corespondentul A- 

gerpres, L. Duță, transmite : La 31 
iulie, contraamiralul Mihai Aron, co
mandantul detașamentului de nave 
militare române caro vizitează portul 
Sevastopol, la invitația comandan
tului suprem al flotei maritime mil!-- 
tare a U.1LS.S.. a oferit o niafiă, la 
bordul nnvel-școalft „Mircea", In 
cinstea amiralului V. Ș. Staoev, co
mandantul fiolei militare sovietice 
a Mării Negre. Au luat parte amira
lul, jlo flotă N, D. Scrgheev, șeful sta- . 
lului major al flotai mnrltlnia mill- ' 
tare a U.

■e._Au luat parte amira- 
Jor al flotei maritima mill- E 
'.R.S.S., viceamiralul î. S. 

Rudnev, membru al Consiliului mili
tar, șeful Direcției politice a flotei 
Mării Negre, alte entire de conducere 
din comandamentul flotei.

>Masa s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă prietenească.

Marinarii români nu fost apoi oas
peți al navelor sovietice „Leningrad" 
șl „UșakoV.

Luni seara, Ia clubul marinarilor 
din portul Sevastopol a avut Ioc o 
Inillnire prietenească Intre marinarii 
români șl sovietici.

Marți dimineața, detașamentul de 
nave militare românești a părăsit 
portul Sevastopol, lndrepllitdu-se 
spre patrie.

Relațiile mdo-pakistaneze
• Z. BHUTTO : „Acordul de la Simla — punctul de pornire 

pentru o pace justă intre India și Pakistan"
să decidă asupra viitorului relațiilor 
dintre ele. relevind că acordul de 
la Simla poate, să ducă la stabilirea 
unei păci permanente.

în context, șeful statului pakista
nez a subliniat că acest acord pre
vede soluționarea disputelor dintre 
ceie două țări prin discuții bilate
rale. ' .

■ • ■ •’ •' J:."' . . I ■■ '
0 INDIRA GANDHI: „Actuala situație înlesnește

' dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre India și Pakistan*01
DELHI 1 (Agerpres). — Lulnd cu- Premierul indian a supus unei M- 

vlntul in Parlamentul Indiei, pre- pre critici luările de cuvlnt alo depu-
mlerul Indira Gandhl n declarat câ taților din partea Partidului dc ex-
mentlnerea păcii in zonă constituie tremă dreaptă, Jan Sangh, caro s-au 

pronunțat Împotriva acordului Inter
venit ta Simla, mlnlmallzlnd impor
tanța clauzelor acestuia pentru însă
nătoșirea climatului In relațiile Inr* n 
pakistaneze și pronunțlndu-se lmppi?' 
trlva retragerii, nșa cum au convenit 
cele două părți. în timpul convorbi
rilor, a trupelor indiene In limitele 
frontierelor existenta înainte de de
clanșarea conflictului lndo-paklsia- 
nez, din decembrie anul trecut.

Cuvlnlnrea Indircl Gandhl o fost 
sprijinită de majoritatea deputați- 
lor, care s-nu declarat favorabili a- 
pllcărli .Integrale a prevederilor a- 
cordulul Indo-paklstanez.

menținerea păcii In zonă constituie 
principalul obiectiv al guvernului 
său, obiectiv, conform intereselor vi
tale ale popoarelor respective. „Ac
tuala- situație, a adăugat premierul 
Indian, înlesnește dezvoltarea relații
lor de prietenie dintre India șl Pa
kistan. Măsurile concrete pe care Ie 
întreprinde in această direcție pre
ședintele Pakistanului, Zuliikar AU 
Bhutto, sini demne de salutat". A- 
cordui indo-paltlstanez de la Simla, 
a arătat premierul Indira Gandhi, va 
contribui, fără Îndoială, la Însănăto
șirea situației In relațiile dintre cele 
două țări.

BRAZZAVILLE

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINIEI NAȚIONALE
A FORJELOR DEMOCRATICE Șl PATRIOTICE j

B!lAZZAVn;LE 1 (Agerpres). - 
Președintele Republici! Populare 
Congo, Marien N’Gouabl, a deschis, 
la Brazzaville, lucrările Conferinței 
Naționale a forțelor democratice șl 
patriotice din țară. în cuvlnlnrea sa, 
președintele N’Gouabl s-a pronunțat 
pentru crearea unei uniuni a tuturor 
forțelor naționale progresiste. Rolul 
conducător in cadrul acestei uniuni 
— a declarat el — va reveni Part!-

la, a arătat președintele congolez, 
„este necesar ca Partidul Congolezi, 
al Muncii să se Întărească, primind) 
In rindurlle sale muncitori, țărani, 
intelectuali revoluționari șl, totodată, 
luptind împotriva elementelor de 
dreapta*.

în cadrul conferinței, vor fl exami
nate probleme privind dezvoltarea 

v . ... ........ ...... 5‘ crearea noilor organe popu-
dulul “Congelez* al Mundi," în " jurul 1M"e de conducere. Va fi, de aseme- 

; căruia trebuie srt se mobilizeze toate, 
forțele națiunii. în legătură cu aceas-

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. D. P. 
a Yemenului a primit 

pe însărcinatul cu afaceri 
a. i. al României

ADEN I (Agerpres). —însărcinatul 
cu afaceri ad-lnterlm al Republicii 
Soctallste România la Aden, Ion 
Neagu, a fost primit de președintele 
Consiliului Prezidenția! al Republici! 
Democratice Populare a Yemenului, 
Salem Robaya AII. Cu acest prilej, 
a avut Io~ o convorbire cu privire la 
bunele relații dintre cele două țări 
șl'lă perspectivele lor de dezvoltare. 
Convorbirea s-a desfășurat lnir-o at
mosferă de prietenie.

i

nea, 'j prezentat proiectul de program 
al Partidului Congelez ni Muncii.

Convorbiri
egipteano-libiene

TRtPOLÎ 1 (Agerpres). — în ora
șul libian Benghazi, au continuat 
marți convorbirile dintre președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, șl președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia, Moamcr El Gedofl.

Marți, a sosit ta Benghazi primul 
ministru egiptean, Azlz Sedkl, înso
țit de o delegație, pentru a se ală
tura președintelui Anwar Sadat.

Potrivit cotidianului egiptean „Al 
Ahram", citat do agenție France 
Presse, Întrevederile dintre șefii de , 
stat al Egiptului șl Libiei se axează 
pe ețnmlnarea evoluției situației din 
Orientul Apropiat șl a situației inter
naționale.

m am

dte presi toromt
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Pe alei au trecui bombardierele americane... Fotografiile de mal sus, 
transmise de Agenția Vieinameză de Presă (V.N.A,), Înfățișează ora- 
șul.flongal, provincia Quang Ninb, din R. D. Vietnam, așa cum arăta 
Înaintea Iwmbariiaincnielor și cum arata în prezent. I.oculnțe, școli, i
spitale, alic obiective civile au fost șterse de pe suprafața plinlnlulul ,

de Încărcătura distrugătoare a aviației militare a S.U.A. )

Un șir de țări africane slnt anga
jate, In prezent, In realizarea unor 
proiecte rutiere de amploare, me
nite a juca un rol de Însemnătate 
vitală in promovarea dezvoltări! 
economice, atlt a fiecărei țări tn 
parte, cit șl a continentului In an
samblu.

Prin construirea acestor axe de 
comunicație se urmărește, intre al
tele, deschiderea unor căi de acces 
din zonele cu materii prime spre 
regiunile In curs de Industrializare, 
favorizarea schimburilor internei 
crearea condițiilor necesare lărgii 
rii comerțului exterior, In special al 
țărilor lipsite de ieșire Ia mare, cit 
și stimularea cooperării Intcr-ofri- 
cane. Turismul va avea, de aseme
nea, de dștigat

• Rula iransafrlcanâ, 
transsaharian șl șoseaua 
slnt cele mal specia cui oase dintre
aceste proiecte. Primele două vor 
permite, !n faza Anală, unirea Estu
lui cu Vestul, pe de o parte, șl Nor
dului cu Sudul Africii, pe de altă 
parte, In cadrul unei rețele rutiere 
la scară continentală

Șoseaua „tanzam" (după numele 
celor două țări pe care le va (Stră
bate, Tanzania și Zambia), are, In 
primul rind, o Importanță regională, 
urmărind să asigure Zamblel ieșirea 
la mare a produselor sale de export 
șl contribuind, totodată, la dezvol
tarea economiei Tanzaniei.

Rula transafrirană, care vn lega 
portul Kenya, de pe coasta de est a 
Africii cu capitala nigertană. Lagos, 
din extremitatea vestică, va avea o 
lungime de 7 0&9 km șl va deservi 
șase țărK: Nigeria. Camerunul. Re
publica Africa Centrală, Republica 
Zair. Uganda și Kenya, lucrarea ur- 
mlnd a fl executată Intr-o perioadă 
de aproximativ cinci ani.

Transsaharlanul, care pornește do 
la Alger plnă la Tamanrasset, capi
tala regiunii Hoggar. blfurcindu-ue 
de aci1: o ramură care va n- 
junge la Gao (Mali) șl alta in In 
Gali (Niger ). va măsura 3170 km, 
din care 1 MO vor traversa lerito-

rlul nigerian, 670 teritoriul Republi
cii Mali și COT cel al Nigerului.

în fine, „linia mul", care va lega 
capitala zambianfi, Lusaka, de capi
tala tnnzaninnfl, Dar ea Salaam, va 
avea o lungime de 1.020 km.

Itinerarul transsaharian va per
mite, plnă In lUffiO. transportul in 
fiecare an a 200 COT tone de produse 
agricole, industriale și petroliere ; 
el va facilita, Intre altele, accesul

agricole șl va da un nou Imputa 
turismului In Tanzania.

Finanțarea acestor mari construc
ții rutiere este asigurată de țările 
africane interesate, do alte țări, 
precum'șl de 'organisme financiare 
internaționale.

Pe Ungă rutele interafricane a- 
mlntile, sini în curs de construcție 
sau îmbunătățire radicală și șose
lele naționale, destinate să faciUteze

■ 1 ț |

Căile de comunicație interafricane

itinerarul 
„Cauzam"

Proiecte de însemnătate

i

economică a continentului
CORESPONDENȚA DIN ALGER

la resursele petroliere .și miniere 
din Algeria, Niger și Mali, favori- 
zJr.d astfel considerabil Industria 
extractivă a acestor țări.
stabilit va traversa regiuni In care 
a fost identificată prezența unor 
abundente plnzo de apă subterană. 
Prezența șoselei va.facilita efectua
rea da noi foraje, ce vor scoate la 
suprafață apa a.tlt de prețioasă aces
tor regiuni extrem de aride.

„Țanzamui* va permite expor
tul a GO MO plnă la 70 COT de tone 
pe an de cupru zamblan, prin por

turile Tanzaniei ; In același timp 
va duce la deschiderea de noi piețe

schimburile pentru țările lipsite de 
Ieșire la mare, cum sini Republica 

uuuum Mali. Ruanda, Burundi. Republica
Traseul Africa Centrală.

în Ruanda, aflată ta aproximativ 
I G®0 km de portul cel mal apropiat, 
costul transporturilor a absorbit, in 
ultimii ani, o’treime din totalul ve
niturilor. Construcția de no! căi de 
acces care să lege această tară de 
rutele caro duc spre mare va re
duce considerabil asemenea chel
tuieli.

Republica Mali reamenajează căi 
da acces spre mare in lungime de 
1 440 km, in timp ce Burundi con
struiește irf direcția frontierei tap-

zanlene o șosea lungă da 120 km, 
cure va permite micșorarea cortului 
transportului produselor sale-agricole 
pentru export. La riridul său. Repu
blica Africa Centrală depune, de a- 
semenea, eforturi in direcția îmbu
nătățirii rețelei rutiere in vederea 
accelerării exporturilor. Un impor
tant proiect, in curs de aplicare, 
prevede procurarea echipamentului 
necesar întreținerii n 3 8-10 km 
do’ șosea. Printre țările africane 
care lucrenză intens la îmbunătăți
rea infrastructuri! raliere se nu
mără și Kenya, care a început teă 
pună In aplicare un proiect ce vn 
lega Intre ele un număr Însemnat 
de șosele dispersate și va ameliora . 
calitatea dramurilor șl șoselelor pe 
o lungime totală de -10 COT km. Alte 
proiecte de acest fel ®c află in stu
diu sau In curs de aplicare, In Zair, 
Ciad. Nigeria șl Uganda, Tunisia 
și Sierra Leone care cheltuiesc, de 
asemenea, sume Însemnate pentru 
construirea de no! șosele și Îmbună
tățirea celor existente.

Pregătirea specialiștilor africani 
In construcții rutiere ?i întreținerea 
acestor construcții este asigurată 
fie pe plan național sau regional — 
în Togo, de exemplu, funcționează 
un centru regional de pregătire a 
personalului specializat In poduri 
șl șosele, frecventat de stadențl 
din mal multe țări ale continentu
lui — fie pe plan internațional, cu 
sprijinul diverselor țări dezvoltate 
(in cadrul acordurilor do asistență 
tehnică), fie direct prin Intermediul 
Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare.

Cea mal mare parte a noilor re- ■ 
jele de șosele africane va Intra In 
folosință In perioada situată Intre 
Jumătatea șl sflrșital actualului de
ceniu. Statele africane acordă cea ■ 
mai mare atenție acestei probleme, 
lărgirea șl Îmbunătățirea sistemului

■ de comunicații fiind de o Importan
ță capitală pentru prosperitatea șl 
progresul Africii contemporane.

C. BENGA

Delegația U.T.C. din Re
publica Socialistă România, 
condusă de tovarășul Marțian Dan. 
prlm-secretor al C.C.- al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinerelului, 
eare se află in R.S.F. Iugoslavia, la 
invitația uniunii tineretului din a- 
ceostă țară, a fost primită, marți, de 
Krasin Avramovici, membru ol Birou
lui Executiv ol Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

In cadrul ședinței Consi
liului de Securitate, 
tă examinării raiwrti 
general ai O.N.U., 
referitor la situația din Namibia, nu 
luat cuvlntul reprezentanții Iugosla
viei, Somaliei șl Nigeriei, care au 
condamnat refuzul autorităților rasis
te din Republica Sud-Afrlcană de a 
respecta hoiărirlle O.N.U. privind 1973.
acordarea Imediată n dreptului la 
autodeterminare poporului namlblan,

Candidatul Partidului de
mocrat P611'1™ alegerile preziden
țiale din noiembrie, senatorul George 
McGovern, a anunțat luni seara că 
senatorul Thomas Eagieton șl-a re
tras candidatura pentru funcția de 
vicepreședinte» El a motivat această 
hotărire prin controversa provocată 
de campania din presa americană re
feritoare Ia staren sănătății senato
rului Eagleion, campanie care „ame
nința unitatea Partidului democrat șl 
era do natură să distrugă atenția pu
blică de la adevăratele probleme cu 
care cate confruntată țara".

tulul secretarului 
Kurt Wnldhe.irn.

P.L.D. dorește să conti
nue cooperarea loială cu 
PJS.D. prezidat de cancelarul Willy 
Brandl, a declarat W. Scheel, pre
ședintele Partidului ' liber-democrat, 
intr-un Interviu- acordat ziarului aus
triac „Salzburger Nnchrichlen", refe- 
rindu-sc Io alegerile anticipate din 
R. F. n Germaniei. Totodată, Waiter 
Scheel și-a exprimat convingerea că 
P.L.D. va obține rezultate miii bune 
in apropiatele .alegeri declt la scru
tinul din 1039.

R. D. P. a YemenuluiB re_ 
recunoscut, luni. Republica Bangla
desh.

Problema relațiilor din
tre R. F. a Germaniei și R. P. 
Chineză va 11 examlnnlft intr-un 

‘ viitor ‘apropiat de guvernul federal, 
anunță serviciul pentru presă șl in
formații de la Bonn. Reuniunea ca
binetului vn avea loc după reîntoar
cerea din vacanță a cancelarului fe
deral, Willy Brandl, și n ministrului 
de externe. Waller Scheel.

Acordarea unui credit de 
7,5 miliormo dolari Ungariei 
pentru finanțarea achiziționării din 
S.U.A. a unor animale destinate con
sumului șl de reproducere, a anunțat 
ministerul american al agriculturii 
Creditul este rambursabil' in 33 de 
luni, iar exportul de animale va fi 
înfăptuit din august 1072 plnă in iulie 
1073.

Un amendament Ia legea 
privind vmzănîe de arma
ment 0 f'wi n,:optat de Senatul 
american cu 75 de voturi (contra 9). 
Amendamentul prezentat de senatorul 
democrat Henry Jackson, autorizează 
livrarea de armament Israelului lu-

tr-un volum nelimitat. Propunerea 
inițială a Comisiei senatoriale pentru , 
afacerile externe limita ajutorul mi
litar acordat Israelului la suma do 
MO milioane dolari.

In orațul Hakodate-(Japonia) 
, considerat poartă de intrare in, 

Insula Hokkaido, s-a deschis, 
mărfi, o arporifie romdneatci 
de folclor, cu exponate repre- 
smttnd io-ate zonele fdril noas
tre.

Procesul intentat lui Ar
thur Bremer,0Uioml atentatului 
comis la 15 marile împotriva guver
natorului Alabama!, Georgb Wallace, 
a Început In localitatea americana 
Upper Marlboro, statul Maryland, 
împotriva Iul Bremer au fost pro
nunțate 17 capete de acuzare. în ca
zul in .caro vor fl. considerate Înte
meiate, el va fl condamnat la... 123 
ani închisoare.

Toți cei 16 miniștri din 
cabinetul de la Georgetown! 
șl-au" prezentat demisiile, luni noap
tea, pentru a permite președintelui 
GUyanul, Arthur Chung, numirea

Canberra. Un grav accident s-a produs intr-o mină dc cărbuni situată la 40 
km de orașul ausirallan Brisbane (stalul Queensland). Ca urmare a două pu
ternice explozii, 17 mineri șl-au pierdut viața, Iar zece persoane au fost ră
nile. La mal multe ore după producerea exploziilor, galeriile continuau 

să ardă
— AgerpresTelefoto
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