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în spiritul înaltei responsabilități pentru destinele po
poarelor lumii - o Inițiativa de excepționala însemnătate 

a Conferinței Naționale a partidului

larii diminuata i
sini insă stimulai/ __ ______
sarcinile ce le revin, deoarece, in
dependent de gradul Im de depășire., 
el primesc numai salariul tarifar, la

cepțlonală valoare ale 
conferinței demon
strează efl parcurgem 

' r» er 11H *>.E’ a l

„Fabricăm strunguri Carusel

'©Etica externa a fa

Andrei MAGDIC, Ificâtuțj secretarul 
comit. U.T.C., Zaharia MIRON, lăcă
tuș, șef de echipă, Gh. TĂNASE, lă
cătuș, din Qrupul de corespondenji 
voluntari ai ziarului „Scinleia" la 
I. M. Roman

nouă, artiștilor, un 
prețios avlnl In mun-

Omul, omul comu
nist iși arată pe de
plin In (ara noastră 
capacitatea sa de far-

astăzi, mai mult ca 
orlclnd. sarcina de a 
exprima prin mijloa
ce specifice plasticii 
realitățile noastre so
cialiste. fapt relevat 
cu pregnantă In expo

rt aven un i 
care să îmbine 
principiului ______ ______
după cantitatea, calitatea si Impor
tante soelal-eeonomlcă a muncii 
prestate cu promovarea consecventă 
a normelor de echitate socială.

Din cuprinsul proiectului de lege 
retine in mod deosebit nfentln că 
majoritatea îmbunătățirilor ce se 
nduc unora dintre elementele actua
lului sistem de salarizare UI nu ori
ginea In grija pentru apărarea fermă 
a drepturilor oamenilor muncii. Noul 
sistem de remunerare o muncii asi
gură echitatea In retribuție, cointere
sarea materială a celor ce muncesc 
pentru obtlnereo unor rezultate su
perioare In producție, pentru ridica
rea continuă a pregătirii lor profe
sionale. pentru stimularea progresu
lui tehnic șl stllntIfie. Totodată, ti
nted seama de dubla cnlltnle o oa
menilor muncii — de proprietari ai 
mijloacelor de producție si de unici 
făurite al bunurilor materiale și 
spirituale ale societății noastre so
cialiste — In proiectul do lege se 
îmbină în mod armonios răsplata 
după muncă eu răspunderea perso
nală. oslgurtad astfel aplicarea prin
cipiului cointeresării materiale în 
ambele sale laturi.

Sistemul de salarizare este ast
fel conceput. Incit să asigure o legă
tură strinsă Intre nivelul veni
turilor provcnlle din salarii yl re
zultatele efective obținute In pro-

Printre angajamentele de seamă luate do 
colectivul întreprinderii mecanice Roman’ 
in cinstea zilei de 23 August si a celei de-a

mării ?! dezvoltării 
sale multilaterale.

Efervescenta care n 
cuprins Intreago tară, 
holflrfrea oamenilor 
muncii — confirmată 
deja de remarcabile

i Republicii se numără și 
zlie mnl devreme n prime-, 
necesare preluării de . tâ

pregătesc de pe acum 
să Intlmpine In aceri 
an cu un efori deo
sebit. cu opere valo
roase. aniversarea pro
clamării republicii.

Documentele de ex-

Suplimentar, importante 
cantități de produse

Oameni despre care „Scînteia" a scris

Documentele __
ferinței Naționale do
vedesc că nu ponte e- 
slstn progres real șl o 
civilizație armonioa
să. o dezvoltare logi
că ?i o cultură in 
perspectiva umaniiă- 
lll. docil prin valori 
spirituale Induse In 
procesul .muncii. In 
dezvoltarea economi
ca n societății viito
rului.

într-un moment In 
care civilizația teh
nică In condițiile ca
pitalismului a frînl 
speranțele Individului 
ști ble omenirii, de- 
clanșind criza de 
ideal, partidul nostru, 
prin cuvfnlul secreta
rului său generai. Sta
bilește. cu luciditate, 
criteriile dezvoltării

cltevn luni In urmă, lucrători! de la sectorul 
de «ardere n glazurilor — sector-,,cheie- In 
fluxul tehnologic, Intrudt aici slnt finisata 
produsele — au luat Inițiativa de a realiza 
în flecare schimb o șarjă de cable de tera
cotă In plus față de cajmcltaten proiectată a 
cuptorulul-tuneL Pe această cale se reali
zează tunar 3 0®0 do bucăți de cahle.de te
racotă peste plan.

De ta Începutul anului. ?! pinfl Ia 1 august, 
aici s-au fabricat suplimentar 23 OTO cahle da 
teracotă. în prezent se fac pregătiri pentru 
perfecționarea ta continuare n>. tehnologiei de 
ardere a cnhlclor,. astfel Incit să se realizeze 
ta flecare schimb două șarje In. plus Con
form estimărilor făcute. plnă la sflrșHul 
acestui, an. colectivul fabricii va realiza peste 
plan mnl bine de 40 000 de cahle de teracolă. 
cu 22 flOO mai multe fată do angajamentul 
anual. »

de-a lungul anilor aduc mărturii emo-

................... , a ne g o i
colaborării între popoare, a cauza socialismului |

Gheorghe STOICA 
adjunct al ministrului muncii

Stntetlzfnd experiența aplicării ta 
practică, timp de mal multi ani. a 
elementelor noului sistem de salari
zare, proiectul Legii remunerării 
după cantitatea șl calitatea muncii 
supus dezbaterii publice — prima re
glementare legislativă In acest dome
niu din Istoria tării noastre — răs
punde imperativului perfecționării. In 
continuare, a relațiilor de producție și 
sociale, a aplicării principiului so
cialist al repartiției. In concordantă 
cu posibilitățile șl cerințele actuoîel 
etapa de dezvoltare n societății noas
tre.

Este de subliniat că ridicarea la 
nivelul legii a drepturilor de salarii 
?i a obligațiilor pe care oamenii 
muncii Ie au pentru salariul pe 
care-I primesc reflectă preocuparea 
conducerii partidului, n tovarășului 
secretar generai Nlcolne Cenușcsen. 
de a așeza la baza sistemului 
de remunerare a muncii princi
pii unitare, fundamentate științific, 
valabile pentru țoale coinparttmcn- 
te!o-vl.,.i economice și sociale, spre 

instrument perfecționai 
Ljsș armonios cerințele 
socialist ai repartiției

viguroasă expre- 
recentei Conferințe

REȘIȚA (corespondentul „Sctatcli*. Horea 
Ciobanul. FurnalUtll șl oțetaril reșițenl ela
borează In prezent, in medic, circa 100 tone 
fontă și tot atltea tone do oțel in plus față 
de sarcinile zilnice de producție. La rindul 
lor, lamlnorLștil livrează suplimentar, zilnic, 
ta medie, peste 30 tone laminate finite. A- 
ceste succese au la bază priceperea și hărni
cia elderurgișlilor reșițenl caro, Intre altele, 
șt-au propus să atingă In acest an, in dt mai 
multe agregate, indicii de uîliizarc prevflzuțl 
pentru arful 1U73.

Con- României, făuririi pe 
meleagurile noastre a 
unei civilizații puse In 
slujba omului, a afir-

normo șl prlrtcl- 
jio. docu- 

mareant șl de cea 
sens 

odop-

tunel In profilul șl structura po
litică a lumii s-au petrecut adinei 
transformări șl mutații. Ca urmare 
a apariției șl dezvoltării n noi state 
socialiste, forțele socialismului au 
cunoscut o vastă creștere, cuprlr^ 
zind astăzi o treime a omenirii șl 
excrcitlnd o uriașă influență asupra 
dezvoltării contemporane. Pe scena 
politică a lumii și-au făcut apariția 
zeci de no! țări Independente — nu
mărul total al ointelor globului n- 
junglnd. de ta S3 In anii războiului 
la peste HO In zilele noastre. Toni» 
procesele revoluționare șl evolu
țiile petrecute în . această pe
rioadă nu pus In ordinea zftel noi 
fenomene și tendințe, voința po
poarelor de a-șl hotărî singure des
tinele aflrmlndu-se ca o cerință de 
frontispiciu pe arena mondială.

Fără Îndoială, schimbările petrecu
te tn lume nu diminuează Insemnă-

cu muți înainte de 
odată

I6r._.__ _ ___ _____
progresului.

în România, artistul 
șl opera sa de artă au țară. Toți artiștii se astăzi o etapă excep

țională ta fapte șl 
semnificații In desfă
șurarea Istoriefi-șQcla- 
U1 și politică o 
României.

în tara noastră, ar
tistul are responsabi
litatea totală a actu
lui creator, conștient 
că este șl trebuie să 
devină șl mnl mult. în 
viitor, un factor ni 
dezvoltării, al acțiunii 
multilaterale de cultu
ră. de clvllîzjție prin 
artă. Noi. artiștii, a-

© La București: România—Australia 1—1

De pildă, ta Carta 
sini proclamate un șir de 
i fundamentale, de o neștir

bită actualitate, ca egalitatea suva- 
rană a tuturor membrilor organiza
ției, nerecurgerea la metodele do 
forță In relațiile internaționale, res

pectarea norme
lor de justiție șl 
drept r interna
țional șl altele. 
Toata acestea 
formează șl as
tăzi un cadru ge
neral Indispen
sabil promovării 
raporturilor da 

lui Comunist Român și Republicii pace șl colaborare. 
Socialiste România — care va fi di
fuzată tuturor statelor membre ale 
Organizației Națiunilor Unite cot do
cument oficial al Adunării Generale 
n acestei organizații. Propunerea a 
fost, de asemenea, prezentată In ca
drai dezbaterilor Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva.

După cum e cunoscut, de-a lungul 
anilor, in diferite foruri Internațio
nale nu fost elaborate Instrumente 
de lucru cuprlnzlnd 
pil ale relațiilor interstatale, 
meniul cel mai 
mal largă adeziune in acest 
conslltulndu-1 Carta O.N.U.. 
tată in iunie I1U5 Desigur.

rațll-tingajamenl a tuturor țărilor, ta 
care Kă-șl găsească statuare coman
damentele majore de comportare și 
acțiune pe arena tatcroațlonală. A- 
ceastfi propunere n fost însușită de 
Conferința Națională și înscrisă ta 
Rezoluția cu privire ia politica șl ac
tivitatea Internațională ale, Partldu-

ționante despre destinul lor și al 
locurilor unde trăiesc și muncesc, 
despre marile înfăptuiri ale acestor ani.

„Garoflța* din Timișoara, uzina „Cio- 
canul“ din Nădrag, întreprinderea textilă 
din Lugoj, Fabrica de ceramică din Jlmbolla. 
Fabdca.de sticlă din TomeșiJ șl altele.

Uzina „Unio" din Salu Mare 
esîe bine cunoscută pentru ca
litatea înaltă a produselor 
sale. In fotografie : Aspect din 
secția de fabricație a utilajelor

■ pentru industria chimică

în același timp. In evoluția Isto
rica, in procesul luptei dintre for
țele păcii șl progresului și forțele 
reacțiuni! nu apărat fenomene țî 
cerințe specifice zilelor noastre, care 
reclamă cu acuitate ducerea mal de
parte a acestor principii. Impun 
abordări noi ale problematicii vieții 
internaționale, statuarea unor norme 
corespunzătoare stărilor de fapt ale 
actualității.

Trăsătura distinctivă șl. In ace
iași timp, meritul propunerii cuprin
se In1 Raportul In Conferința Nnțlo^ 
milă constau In faptul efl declaraj- 
ția-angajamenl preconizată pornește 
tocmai de Ia cerințele cele mai acu
te ale vieții, de Ia Imperativele ri
dicate de realitățile contemporane, 
de Ia necesitatea perfecționării con
tinue, In raport cu aceste imperati
ve, a sistemului de norme ce tre
buie să guverneze relațiile Interna
ționale. Inițiativa României esîe o 
nouă expresie a participării deose
bit de active a țării noastre In acti
vitatea internațională, n cunoaște
rii îndeaproape n realităților, a ra
pacității de a sesiza șl elabora răs
punsuri Io cele mnl arzătoare pror. 
bleme ce confruntă omenirea. 0 
înaltei responsabilități pe care o ma
nifestă România socialistă față de 
soarta păcii

Fiecare din principiile de bază 
propuse In raport a forma obiec
tul înțelegerii intre state are temel-

In cursul convorbirii s-a făcut 
un schimb do informații cu pri
vire la activitatea economică din 
cele două țări. înJacest context, a 
fost relevat interesul manifestat de 
țările noastre pentru dezvoltarea 
cooperării și colaborării în dome
niul agriculturii, câ șl în alte com
partimente ale economiilor națio
nale, evidențllndu-se largile posi
bilități existente,» convingerea că 
ele se vor concretiza In acțiuni re
ciproc avantajoase.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții Interna
ționale. I

Ministrul Șa . Făng a adresat 
tovarășului NIcolae Ceaușescu, cu 
prilejul întrevederii, calde mulțu
miri pentru primirea rezervată 
delegației In cursul vizitei, subli
niind că aceasta reprezintă Încă o 
expresie a relațiilor frățești, prie
tenești. statornicite Intrepopoarele'• 
șl țările noastre.

Convorbirea S-a desfășurat în- 
tr-o ambianță cordială, de caldă 
prietenie.

Profund constructivă prin esența 
el, activitatea internațională o parii- 
dulul și statului nostru se distinge 
printr-o viziune dinamică asupra fe
nomenelor vieții Internaționale, prin 
spiritul ei creator care se malerlo- 
Ilzează In căutarea șl avansarea 
continuă de idei noi. de inițiative 
șl propuneri me- __________ 
nlto să contri
buie ta 
varea 
lor de 
pace 
ale 
Aceate 
esențiale ale po
liticii noastre ex- 
terne și-au găsit o 
sie ta cadrul 
Naționale a Partidului Comunist Ro
mân, roflectlndu-se fidel în docu
mentele adoptate.

Printre Inițiativele pe plan extern 
însușite de înaltul forum al co
muniștilor se Înscrie propune
rea cuprinsa in Raportul tovarășului 
NIcolae Ceaușescu cu privire • la 
realizarea unei ințeleseri sau decla-

Citiți în pag. a lll-a răspunsurile lor 
in ampla anchetă epistolară :

realizări — de a în
făptui cincinalul îna
inte de termen ne c- 
moționează. ne dau șl

Cîleva considerafii pe marginea i 
dupâ cantitatea și calitatea muncii

ducțle. Pe, această linie se fnacriu 
șl perfecționările aduse unora dintre 
elementele sistemului de salarizare, 
la care mă voi referi In continuare. 

Experimentarea « scos în evidență 
că muncitorii In regie 3! personalul 
tehnic, economic ,țl die altă specia
litate sini insuficient stimulați cen
tru dopășlreo sarcinilor stabilite. Tr> 
timp ce muncitorii care lucrează în 
acord primesc salarii mnl mari dacă 
depășesc normele de muncă șl. pro
porțional, mal mid. ctad nu le reail- 
zeazâ. aslgurlndu-se astfel o legătu
ră strînsă Intre rezultatele muncii 
șl remunerare, muncitorii in regie și 
personalul de execuție, tehnic, eco
nomic j! de alts soeclo li ta te ore- 
curr șl personalul de conducere, sini 
stimulat1 puternic numai nenlru In- 
deollnlrer sarcinilor întroclt ta ca
zul nereallzărll .acestora primesc sa
larii diminuata Acești salarlntl nu 

denăsească

BISTRIȚA (corespondentul- „Setate!!*. Ion 
Anghel). La Fabrica,de teracotă din Bistri
ța, raționalizările șl inovațiile muncitorilor, 
Inginerilor și tehnicienilor de aici, ’ vlzlnd 
creșterea produrtlvllățil muncii și perfecțio
narea procesului tehnologic, stat valorificate 
cu promptitudine ta producție. Astfel, cu

© Ce masuri ați inițiat 
pentru însușirea temei
nica
Conferinței Naționale ? 
© Imagini frumoase 
desprinse din frumuse
țea zilelor noastre © 
Cadrilul invitațiilor reci
proce... și apa colorata 
de la Codlea © Faptul 

divers

TIMIȘOARA (de la corespondentul ,,Sdit- 
teir, Cezar Ioana). Pe ansamblu! Industriei 
județului Timiș, planul pe 7 luni a fost În
deplinit cu 10 zile mai devreme, reallzin- 
du-se In plus o producție marfă Indus
trială In valoare de peste 320 milioane lei,- 
ceea, ce reprezintă 80. la sulă din . angaja
mentul anual. Această depășire !.?! găsește 
concretizarea ta 14S1 tone laminate finite 
pline, motoare electrice cu o putere totală 
de 112 202 kW. 23M0M) cărămizi șl blocuri 
ceramice, 72 OW) metri pătrați de țesături, 
1400 tone lacuri și* vopsele, precum șl im
portante cantități do alte produse. Printre 
unitățile care au contribuit tn mod deosebit 
la obținerea acestor realizări se numără 
uzinele „Azur”, „Electromotor-, „Eiedro- 
bannt*, întreprinderea „Industria Unii*, fa
brica do tricotaje „1 Iunie*1 șl fabrica de mă
tase

în cursul- dimineții de vineri, 
tovarășul Nlcolne Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Romăn, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste Romănla, a primit, In stațiu
nea Neptun, delegația agricolă din 
Republica Populară Chineză,’ con
dusă de Șa Făng, ministrul agri
culturii șl silviculturii, care se află 
îritr-o vizită In jar;i noastră.

La primire a participat Angelo 
Mlculescu, ministrul agriculturii, 
Industriei alimentare șl apelor.

A luat parte, de asemenea, Clan 
I-Ial-fun, ambasadorul R. P. Chi
neze la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului NIcolae Ceaușescu 
un mesaj de salut din partea to
varășilor Mao Tzedun șl Clu En- 
lal. Mulțumind, tovarășul NIcolae 
Ceaușescu a transmis tovarășului 
Mao Tzedun șl tovarășului Clu En- 
lnl, din partea sa și a conducerii 
de partid șl de stat a țării noastre, 
cele mal bune urări, sănătate șl 
succes in activitatea lor.

23-n aniversări b 
realizarea cu 10 
lor subansamble
F.M.U.A.B n- Întregului proces de fabricație 
a strungului Carusel de 1250 mm. Dată fiind 
complexitatea tehnică a acestor subansam- 
ble, realizate pentru prima dntă tn unitatea 
noastră, capacitatea colectivului a fost sfț- 
pusă unui examen dificil pe care l-a trecut 
cu succes. Sin tem bucuroși să anunțăm că 
angajomentul a fast îndeplinit : rodajul pri-- 
melor trei reductoare pentru seria zero o 
strungului Carusel, de 1 2M mm a Început 

iii înainte, do termenul prevăzut.- Tol- 
s-a trecut; la montajul suporțllor ver

ticali șl la pregătirea montajului cutiilor de 
avans. Iar In aceste zile a început fabrica
ția șl a altor repere, ceea ce va permite co
lectivului nostru sâ se achite cu cinste da 
sarcina încredințată de a deveni principalul 
constructor al strungului Carusel.

SPORT

cahle.de
Fabdca.de
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FĂPTUI

raportează
Mlncril din bazinul Poiana Ruscăi Intimplnă 

sărbătoarea lor șl ziua de 23 August cu tui 
bogat bilanț. Utllizlnd cu randament sporit mij
loacele mecanice de care dispun, precum șl 
timpul de lucru, ei ou extras, in decursul a șapte 
luni, peste sarcinile de plan, 38 500 tone mine
reu de fler .și însemnate cantități de dolomltă 
metalurgică.

Cantitatea de lignit extrasa acum Ia Rovlnari, 
intr-o singură zi. Întrece cu 50 la sută media 
zilnică planificată ne întreprindere. . Ca atare, 
minerii de la Rovlnari au depășit cu 7 250 (MO 
lei planul producției globale și marfă pe primele 
șapte luni ale anului, lntreclnd. totodată, anga
jamentul pe întregul an.

Succese de prestigiu 
ale energeticienilor de la Porțile 
de Fier, Craiova și Rovinari

ColecUvuI Întreprinderii miniere Moldova- 
Nouă obține zi de zi realizări de seamă In Înde
plinirea planului șl a angajamentelor. Astfel, 
minerii din brigăzile conduse de Anțon Ișloc șl 
Drngoș Dervleanu trimit acum zilnic ta supra
față cu peste 33 ta sută mai mult minereu fată 
de prevederi. Cantități sporite de minereu au 
extras și brigăzile conduse de minerii Marin 
RJzan. Ștefan Gheorghe șl Ștefan Lupoale. Ca 
urmare a succeselor deosebite obținute In pro
ducție. 33 de brigăzi șl peste 1 MO de mineri, 
din cadrul acestei întreprinderi, au primit titlul 
de fruntaș In 'întrecerea socialistă.

* ■■■':<
Cu însemnate realizări șl succese in muncă 

lntlmpină „Ziua minerului" și sărbătoarea de ta 
23 August șl colectivele de muncă ale Exploa
tării Dobreșli, din județul Bihor, furnizorii de 
materie primă pentru industria aluminiului. Tn 
cele șapte luni ale anului, minerii de ta Do
breșli au extras peste prevederi 29 00'0 tone 
bauxită, In condițiile unei viteza de avansare de 
40 ml în două schimburi.

Vineri, in situațiile cele! mal mari centrale 
electrice a țării — hidrocentrala „Porțile do 
Fier" a fost înscrisă realizarea peste sarcinile 
de ,ptan revenite de ta Începutul anului s c<>- 
lui ’ de-al IM MO 0®)-lca kWh energie electrică.

Cu un succes deosebit se prezintă in Între
cerea dedicată zilei de 23 August și energeil- 
clenll Ceniralel electrice de termoficare Cra
iova, care, de la Începutul anuiul.^au obținut, 
peste prevederile de plan, o producție do ener
gie electrică de 167 (NJO (MO kWh. cantitate ce 
Întrece de două ori angajamentul anual, 
menționat că. simultan, energolicienii

întreprinderea „Granitul Echipa condusă de

Din abatajele întreprinderii miniere de ta 
Comăneștl au fost extrase, peste prevederi. 2 303 
tone cărbune, mal mult cu 3M tone față de an
gajamentul reînnoit Colectivul întreprinderii da 
pe Valea Trotușului apreciază că prin valorifi
carea mul judicioasă a rezervelor interne, prin 
folosirea superioară a utilajelor șl meranlsme-

De Ia Începutul anului șl plnă In prezent, mi
nerii din unitățile Centralei minelor de fler și 
nemetalifere Cluj au extras peste plan 28 703 
tone de minereu de fler-marfă. 3 3®0 tone cao- 
lin, 10 OM tone nisipuri ș.a. O contribuție deo
sebită la obținerea acestor rezultate au adus 
muncitorii conduși do Toma Preda de Ia insta
lația de benlonită. cxcavatoriștll din brigada Iul 
Slmion Iancu de ia Exploatarea minieră Căpuș, 
cel conduși de Petru Lehene II șl Vaslle Mogo- 
șan da Ia Exploatarea minieră Aghireș și alții.

Pregătesc recolta anului viitor
Paralel cu siriusul recoltei de cereale păloase 

de pe ultimele suprafețe, oamenii muncii de la 
sate continuă cu intensitate pregătirile pentru 
producția anului viitor. Astfel, pinii la s'ir.jitul 
acestei săptămlnl nu fost arate peste 1 2®0 MO ha, 
ceea ce reprezintă 69 la sută din suprafețele 
prevăzute In Întreprinderile agricole xle stat șl 
62 la sută In cooperativele agricole. Organizând 

< z__________________

desfășurarea acestei lucrări concomitent cu re
coltările, multe unități agricola cooperatiste au 
înregistrat rezultate bune. Astfel, cooperativele 
agricole din județele 
stanța. Buzău, Timiș, 
arat între 
văzute.

S3—100 la

Olt, Ilfov, Ialomița. Con- 
'Bihor
sută

șl Satu Mare au 
din terenurile pre-

IT - ?
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Am fost sesizați recent de 
un act grav de iresponsabi
litate civică in legătură cu 
poluarea apelor subterane 
ale orașului Codleatdmpul 
da puțuri de adlndme, ce 
alimentează cu apă jMtia-. 
bilă orașul, situat la clteva 
sule de rnelrl de uzinele 
chimice „Colorom", a fost 
Infestai cu anilină șl deri
vați nltro-benzenld.

Cum s-a njuns ta a- 
ceastă situație ?

— încă In IfMSB am con
statat urme do anilină ln- 
tr-unul dintre puțuri — a- 
flrmă dr. Slihlon Cotta, de 
la Inspectoratul sanitar de 
stat ol județului Brașov. 
Putea fl O' poluare Intim- 
plătoare ? Nu. Am luat pu
țurile sub observație aten
tă. Conținutul de anilină a 
început să crească. în 
1869 am interzis folosirea 
unuia dintre puțuri ca 
sursă de apă potabilă. Cauza 
creșterii impuriflcăril apel? 
Depozitarea In cantități 
mari a unor jșlamurf re
ziduale nocive In spatele 
uzinei, direct pe sol, șl nu 
cum nr fi trebuit, pe o plat
formă betonată, etanșă, 
încă atunci am făcut o

amplă Informare pe care 
am trimis-o Ministerului 
Sănătății și organelor loca
le județene. Nu s-au luat 
nld un fel de măsuri. Doi 
nnl mai lirzlu a trebuit să 
scoatem din funcțiune ai

trebat pe Ing. Nlcotae 
Gllmbovschl, șeful Inspec

ției de stat a apelor.
— Nu știm nimic, nu ne-a 

sesizat nimeni, nu putem 
avea paznic pentru ape în 
curtea fiecărei uzine...

BOI PIESE l« 
DOSARUL POLUĂRII

doilea puț, mal Îndepărtat. 
Am semnalat migrarea sub
terană a poluării și perico
lul pentru celelalte puțuri. 
In acest an, toate puțurile 
au devenit poluate și sub
solul impurlflcat cu anilină. 
Cit de depărta va înainta 
poluarea nu știm. Haldele 
cu șlam nociv continuă să 
stea la locul lor.

Dar să vedem ce spune 
d!r«c,ia tehnică din Minis
terul Industriei Chimice.

-— Ce aveți de glnd - 1a 
„Colorom"... 7 — punem
Întrebarea inginerului Va- 
sile Dumitrescu, de la com
partimentul de resort din 
Ministerul Industriei Chi
mice.

— Ce măsuri preconizați 
pentru stăvilirea poluării 
grave provocate de uzina 
„Colorom* 7 — l-am ln-

Da
. .. ..... . . ,illț1

aceasta puternică unitate a țării au redus cu 
0,2 la suta consumul de combustibil. înscriind 
în bilanț un volum suplimentar de economii da 
aproape COT CM lei.

La rindul lor, energetlcienlt' celei mal tinere 
unități termoelectrice a țării — Centrala Ro
vinarl, raportează atingerea- parametrilor teh- 
nlco-economlcl stabiliți in proiecte pentru cri 
dintîi grup de 200 MW Intrat In funcțiune In 
prima jumătate a anului șl livrarea in plus a 
14 COT MO kWh energie electrică.

Prin autodotam
La Uzina metalurgică din Bacău se constru

iesc,1 prin autodotare, mașini șl utilaje, atlt pen
tru noile investiții, cit șl pentru mărirea ca- 
pscltațllor din sectoarele de producție exis
tente. De la Începutul anului șl plnă acum, aici 
au fost confecționate utilaje In valoare de 
aproape, 3 MO OM leL ’în prezent, metalurglșill 
executa lucrările de finisare ta trei mașlnl-agre- 
gate de prelucrarea corpurilor de vane. — uti
laje foarte scumpe șl care plnă In prezent erau 
aduse din Import. Tot In acest ah, nici urmează 
&ă se realizeze încă 3 mașini de acest fel, pre
cum șl alte utilaje-chele pentru, secția turnăto
rie, a căror valoare totală sa va ridica la 0 mi
lioane lei.

De menționat că, ln același timp,
giștll băcăuani tint preocupați In mod deosebit 
șl de realizarea unor însemnate economii de 
metal. în perioada care a trecut din acest an, el 
au realizat economii de circa 105 tone me- 
taL

metalur-

ln amănuntInformez 
centrata noastră.-

Nu știm ce a aflat ta 
centrală. Știm Insă. că de 
trei uni forul sanitar lo
cal a cerut uzinei. In re
petate rinduri, să ia mă
suri do depozitare corectă 
a șlamurllor, nocive, iar 
conducerea respectivei uni
tăți n-a luat nici o măsură 
pentru a '
blemel. i 
ții, forul suprem al ocroti
rii sănătății în țara noastră, 
sesizat, ta rindul său. nu a 
Intervenit cu autoritatea ne 
care l-o acordă legea. Mi
nisterul Industriei Chimice, 
fonii tutelar al unității po
luante, spune acum, după 

'le nimic". 
Național 

se știe ni- 
necesăr

jăsl o soluție pro- 
iinlsterul Sănătfi-

trei ani, că ,.nu știi 
Nld In Consiliul 
al Apelor „nu 
mic". Considerăm ______
ca toți acești factori să-ș! 
revizuiască atitudinea, con
damnabilă de plnă a- 
cum, față de razul p-eca- 
re-li relatăm șl să acțione
ze împreună, cu toată răs
punderea. pentru-ca a im 
Codlel să-și recapete puri
tatea necesară. "* ‘ '

■ i'-v'l ■ " ;t' ■ “ ■ » .

Jrei imagini din trei orașe alo

pniiuuiod -Granitul" din Capitals. In fotografie : Echipa condusă de 
Vasile Ștefan finisează un nou lot de panouri mari prefabricate

Foto : Gh. VlnțlIA

Cu un secol In urmă «-a na
vigat pe Olt, Cel puțin ața re
zultă dlnlr-un . document des
coperit la flRata’Rlmnicu-Vllcen 
a Arhivelor statului. în anul 
1868 — se precizează in docu
mentul respectiv — a avut loc 
o primă, Încercare reușită de na
vigație, pe Olt Inginerul Carol 
Novac din Sibiu a construit a- 
tiind ta fabrica de cherestea din 
Brezol- două ambarcațiuni po 
care le-a coboril pe Olt plnă ta 
Riure.nl, unde au fost Încărcate 
cu 8 MO kg de nare. La 20 sep
tembrie 1888, cele două vase au 
pornit ta vale șl, după clieva 
zile, au descărcat încărcătura In 
porturile Islaz. Bechet șl Ca-

La uzina „Eledromolor" din Timi
șoara se acordă o deosobită aten
ție automatizării și mecanizării pro
ceselor de produc|ie. In fotografie : 
un aspect din cadrul sectorului da 

' vopsire al uzinei
Foto : M. Andreeicu

CRAIOVA (Corespondentul 
„Sclnieli", N. Tuicup — In ve
derea creșterii eficienței actlvl- 
tățll de transport prin îmbună
tățirea Indicilor de utilizare a 
mijloacelor, optimizarea legătu
rilor dintre centrele de produc
ție șl cele .de consum, pe tra
seele Regionalei de căi ferate 
Craiova tint In curs de desfă
șurare Importante lucrări de 
modernizare a transportului fe
roviar. Nu demult ®u fost ter
minate lucrările de electrificare 
a tronsonului Flltașl — Tg, Jiu. 
Prin electrificarea liniilor de 
cale ferată ce aparțin regiona
lei Craiova se realizează o 
mare eficiență economică atll 
prin sporul de tonaj remorcat, 
cit șl prin vitezele mările .dato
rită iocomoilvelor electrice. 
Astfel, tonajul tractat de loco
motivele electrice crește cu 73 

! In sută față de locomotivele 
• Diesel-electrice, tar viteza spo- 
. .rește cu S3 ta suta. .

minerilor de po Valea Jiului: Vulcan (tiinga),

Nu se poate 
faptul că. in 
ani, . — "
municipiul 
a făcut 
tanți pa 
nel serviri a popu
lației. Alături de tra
diționalele produse — 
franzelă, corn, covrig, 
— s-au .asimilat sau 
slnt in curs de a fi 
asimilate o serie de 
sortimente noi, ca : 
pesmet fraged pentru 
copil, „Ruxandra", 
fursecul „Felix", pere 
șl caise din făină am
balate in pungi, blat 
pentru tort, ruladă 
etc. „Deși ne-am an
gajat să producem In 
acest an Sj de noi sor
timente, am reușit 
să ne Îndeplinim doar 
parțial obligația. Nu
mai 21 de sortimente 
au Intrat In produc
ție — ne sjtune iov. 
Romeo Lungu. șeful 
contabil al respecti
vei Întreprinderi. U- 
nelc sortimente nu 
ît\-am pus ,!n vinzarc, 

’^ât^o^-șieptătn 
'.-.șl nu de puțină vre

me — ca forul com
petent, (oficiul de pre
țuri al consiliului 
popular Județean) să 
fixeze... prețurile".

Bun, vaâăzlcă pro
dusele au fost asimi
late și acum așteaptă 
în ..„stoc să le vină 
rindul pentru a lua- 
drumul magazinelor. 
Să vedem atunci in 
ce măsură diversifi
carea produselor de 

.panificație răspunde 
cerințelor oamenilor.

Mai întll trebuie 
făcută observația că, 
Intre ceea ce se pre
zintă In expoziții șl 
ceea ce se găsește 
practic în unitățile 
de desfacere, există

nega 
ultimii 

panificația ■ din 
lelplul Botoșani 

pași impor- 
Unta mai bu-

mari discrepanțe. Eu
genia Necșanu, gestio
nară ta unitatea nr. 13 
din Calea Națională, 
ne declară că „unele 
sortimente de panl- 
flcnțle-patlserle (ba
toane cu chimion, co
zonac cu stafide, bra- 
șoave, japoneze), deși 
sini insistent solicita
te de public, nu se 
produc oau clacă se 
produc nu ajung fn 
țoale unitățile". O altă, 
gestionară, Natalia’ 
Curetaru, de 1a unita
tea nr. 7, a ridicat din 
umeri, rămlnlnd sur
prinsă, atunci dnd am 
Înrrebat-o de exis
tența cltorvn sorii-, 
mente noi puse in vln- 

'rare. „N-am văzut așa 
ceva".

Vasăzlcă există pro
duse noi... care nu aint 
cunoscute, există pro
duse solicitata... care 
nu se produc. Cum se 
explică acest labirint 
de Încurcături In dau
na cumpărătorului 1 
Simplu. La ' aslmita- 
VcA •■?uhoi"'’-’hrbdiîfț?î< 

"eJm; înlrFpflKderea<"nu"î< 
■‘conj.’Ultff’șrgctneio co
merciale, gestionarii, 
unitățile de profil, nu 
sondează gustul șl 
preferințele consu- 

; maiorilor. Da aseme
nea, scriptic, sortl- 
mentațla pare a fi 
mare ; practic Insă, 
In unitățile de des
facere, gama produ
selor este foarte re- 
strinsB. Dacă ta maga
zinele din centrul 
municipiului, de bine 
de rău, oamenii gă
sesc o oarecare diver
sitate da produse, cu 
cit ne apropiem de u- 
nitățlle mărginașe, 
periferice, cu atlt con
sumatorii sini ijevolți 
să apeleze ta mereu • 
aceleași, șl aceleași 
sortimente.

Obiecții Întemeiate 
au ridicat cetățenii pe

care l-am consul Sat șl 
in legătură cu calita
tea unor produse de 
panificație șl patiserie. 
„Adeseori primim 
pline crudă" — afir
mă I. Solomon, ges
tionar ta unitatea de 
desfacere de pe stra
da Grivițe! nr. 61. 
„Primim și pline arsă 
— continuă directorul, 
O.C.L „Alimentara".

„Oamenii au "drep
tate" — Încearcă să se 
scuze lng. Constantin 
Chlriac, Ingir.erul-șef 
al fabricii de pline din 
localitate. Vina apar
ține lucrătorilor noș
tri : unii sini negll- 
Jențl, neatențl, alții 

te 59 la sulă ! — 
necallflcațl insini 

meserie sau au o sla
bă pregătire profesio
nalĂ“.

Declarația este, de
sigur, remarcabilă 
ca sinceritate. Nu
mai că funcția (tin
sului nu este aceea 
de „furnizor de ex
plicații", cl de con
ducător tehnic al fa
bricii, de pline. Dacă 
toate cauzele cofe fa- 
vorlzoază apariția pe 
piață a unor produse 
ds slabă calitate slnt 
cunoscute (și recu
noscute), atunci de ce 
se așteaptă ca al
ții să la măsuri pen
tru eliminarea lor 7 
Iată o întrebare la 
caro ar trebui să 
mediteze nu numai 
conducerea întreprin
derii, dor ș! co
mitelui executiv al 
consiliului popular 
municipal care răs
punde de aproviziona
rea populației.

N. ZAMFIRESCU 
corespondentul 
„Scinleii"

Dacă Dunărea ar curge
pe la... autoservice

Cu trei ani ln urmă 
a fost dală in folosin
ță, in municipiul Brăi
la, stația de nutoser- 
vlce -a cooperativei 
„Tehnocasnicn". Ce 
trebuie să execute o 
asemenea unitate știe 
oricine : să repare au
toturismele, să le gre- 
stszc, să le spele ele. 
Dar la Bridie, mași
nile nu &e spală N-are 
autoservlce-ul capa
citate 7 Cum să nu, 
stația a fost dotată cu- 
două Instalații de spă
lare, care nu costat 
nu mai puțin de 170 OOT 
lei. șl este încadrată 
cu personal suficient, 
Atunci 7

— Una din aceste 
Instalații — ne declara 
toy. Crlstache Bițeonu. 
șeful stației — n-a 
funcționat niciodată. 
Pe’ cea de-a doua am

băut 1 Drept urmare, 
nu ne putem realiza 
planul de 
muncitorii i 
tar cetățenii 
de autoturisme 
nemulțumiți.

— .Știați că cei 
autoservice nu 
apă nici pentru băut 7 
— l-am Întrebat pe 
Gheorghe' Rlpea.. ingl- 
ner-țcf al Direcției de 
gospodărie comunală a 
județului Brăila.

—’Nici nu vor avea, 
dacă cooperația meș
teșugărească va refu
za să contribuie cu 
590 COT Iei 1a realiza
rea complexului de 
Înmagazinate și re
distribuire a apel ln 
municipiul Brăila, ne 
răspunde dl tisul.

Așa am aflat că.

încasări ; 
ne pleacă. 

! posesori 
slnt

lăți prestatoare de 
servicii către popu
lație — o fabrică de 
covoare, o spălăto
rie chimică șl o 
stație autoservice — 
direcția de resort din 
UCECOM. prin adresa 
nr. 13 524, din 20 iunie 
a.c.. refuză să contri
buie cu suma care se 
cuvine, motlvind că nu 
o are planificată.

Așadar, lp timp ce 
Dunărea curge la nu
mai ci ți va pași. iar 
cele două direcții se 
„duelează" in hirtJi. 
cetățenii Brăilei și 
mulți alții, care se 
află în trecere cu au
toturismele prin Brăi
la, așteaptă să se În
lăture seceta, de ta 
autoservice.

folosit-o vreo 3 luni deși uniunea județea' 
Ln 3 ani. Cauza 7 t.lp- nă a cooperației meș- 
sa de apă : nu avem tcșugăreștl are ln p 
apă . nld măcar de ceaslă zonă trei uni

Lupeni (mijloc), Poirila (dreapta)

MAHASANU 
corespondentul 
„Scinieii"

Posesor, plnă, la virila de 21 
de ani, o! unui impresionant 
palmares penal (patru condam
nări), Constantin Plciu din Ca
pitali (fără nici o ocupația) s-a 
nofdrii ti devină... „inspector" 
sanitar. înarmat cu un carnet 
de membru al.„ Crucii Roșii a 
pornit In căutarea clientelei. S-a 
oprit asupra vlnzătoarelor de 
borf. Și, prevallndu-se de pre
tinsa calitate, a început sd ta 
controleze dacă au autorizații, 
dacă respectă condițiile sanitare 
etc., in caz contrar, apliclndu-le 
usturătoare amenzi de elicea 
rute de Ici. A reușit rd escro- 
cJieze astfel fapte persoane. 
Identificat inrd In cele din 
urata de organele de miliție, fal
sul inspector afteaplă acum o 
ultimă confruntare in fata 
instanței de Judecată. Pentru a 
afla reversul exact al „amenzi
lor" tale.

| Autoradio-
| grafia... cor 
i traventiilor

De diva timp, lucrătorii ser
viciului de drcutațta din cadrul 
Inspectoratului județean Satu- 
MaWTW’"'Ministerului de In
terne organizează,, do două ori 
po lună, lntilnlrl cu conducă
torii auto care au comis di
verse abateri de la legea circu
lației. La aceste lntilnlrl, cel 
Invitați ișl fac o „autoradlogra- 
fie“ amănunțită a Împrejurări
lor In care au săvlrjlt abaterile, 
iar lucrători! serviciului de cir
culație prezintă filmo, planșe și 
scheme, infățlșlnd modalitatea 
corectă de circulație. In contex
tul tn care s-a săvlrșit contra
venția supusă „judecății". După 
primele lntilnlrl (care se sol
dează, de regulă, și cu prețioase 
propuneri din partea conducăto
rilor auto) — ne relatează căpi
tanul de miliție I. Cetlnus — 
nlciunul din cei aproape 2 MO 
de Invitați nu au mal săvlrșit 
nici o Încălcare a regulilor de 
circulație. Un bilanț care ple
dează de la sine pentru ex
tinderea, cu prioritate și „fără 
restricții", a acestei inițiative 
în domeniul circulației rutiere.

Cutezătorii46
si-au făcut

S-a lafimptaf In pădurea dta 
apropierea vechii cabana „Ne
goțul" din Munții Făgăraș. in
tr-o ceară, un grup de excursio- 
nițtl distrați au făcut un fac 
zdravăn fi l-au lăsat „adormit* 
In vatră. Peste noapte, vlntul 
l-a înviat din proprla-i cenufă 
fi a început să-l imprăftie spre 
pădure. Un incendiu de propor
ții devenise in tnent. Din Intlm- 
plare insă, in apropiere se a- 
flau instalați in tabără un grup 
de elevi de la Școala generală 
nr, 2 din Tg. Neamț, membri ai 
echipajului „Pldiejli Neamțului 
II"', porniți in expediția pionie
rească „Cutezătorii". Sesizlnd 
primit pericolul, el au Început 
imediat lupta cu focul. Datorită 
intervenției prompte, pădurea a 
fost salvată. întregii expediții, 
in frunte cu căpitanul ei, pio
nierul Gheorghe Vaslllu, calde 
felicitări.

în insula Bor cei s-a semnalat 
o prezență faunlstlcă inedită : 
doi etani, care numai el știu pa 
ce căi au ajuns plnă aici. Deo
camdată, și-au ales drept adă
post rezervația naturală Caia
fele — Moroiu, unde ou găsit o 
deplină ocrotire. Dacă apariția 
lor in Lunca Dunării este mal 
greu de explicat, există, in 
schimb, șanse ca ei să rămlnă 
aici pentru multă vreme. SI 
cum din observațiile efectuate 
plnă în prezent, se pare că ar fi 
vorba de o pereche, n-ar fi 
exclus ca, nu peste multă vre
me, familia lor să se mărească 
în orice raz, rezervația le oferă 
condiții de viață excelente.

Rubricd redactata do i 
Dumitru HRCOB 
Gbeorcjbe DAVID 
și corespondenții „Sanlaii”
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30 decembrie

Ls-am adresat 
marilor

PAGINA 3

Despre acești oameni am scris în „Scînteia“.
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- CARE A FOST DESTINUL LOR ?
- CE GÎNDESC DESPRE ÎMPLINIRILE LOR 

PE FUNDALUL MARILOR ÎNFĂPTUIRI
ALE ȚĂRII?
aceste întrebări acolo unde îi știam: lingă vetrele oțelului,

*

i;

șantiere, în liniștea concentrată a laboratoarelor, în Valea Jiului,
în Deltă, în Apuseni. Acolo, și în nenumărate alte locuri
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i s t o 1 ar ă <® O r <b țr b s p e c ti vă 
a destinelor ® Un epilog al ma*turitații

•. -

DOCUMENTE UMANE PESTE CARE 

SEMNIFICAȚIILE INSUFLEȚITORULUI AUGUST ANIVERSAR

PUBLICĂM ASTĂZI CITEVA PRIME RĂSPUNSURI SE PROIECTEAZĂ

Clnd s-a terminat hidro
centrala mare de pe Argeș, 
o parta din constructori au 
plecat să lucreze la Lotru. 
PorțUc da Fier ți Someș, 
iar un colectiv mai restrins, 
din care am făcut ți eu 
parte, a atacat noi obiec
tive pe Valea Argeșului și J 
a Oltului. Ca m-a făcut să ' 
rămln la Argeș 7 Greu de 
explicat. In primul rind că 
deți nu slnt născut îh ju
dețul Argeș (m-am născut 
in comuna Muereajca, ju
dețul Vllcea — Lata era 
muncitor forestier), aici am 
avut mari talisfactii aliî In 
procesul da producție, cit șl 
In familia. In final, oame-- 
nil ți locurile*.

Paginile următoare 
ale scrisorii par ex
trase dlntr-o dare de 
seamă. Probleme de 
producție șl organizato
rice, . fenomene pozitive 
șl negative pe șantier, 
măsuri, soluții, metode 
de muncă. E stenogra
ma gindirll unul om de 
acțiune, a unui secretar 
de partid de pe un mare 
șantier, proaspăt întors 

i de In un curs de per
fecționare („treelnd din 
funcția de maistru In 
munca de partid, felul 
meu de a gindi șl de a 
vedea anumite lucruri 
s-a lărgit."). Nu amă
nuntele, 8111' de schim
bătoare, au însemnătate 
fu acest context cit e- 
xamenul lucid :

„Sini încă tlndr, am abia 
32 de ani, totuși am ade
seori momente cind privesc 
cu nostalgic la anii fi mal 
tineri de altădată, fără să 
consider Insă asta ca un

AM COBORlT DIN
PLINI DE LACRIMI. IAR ACUM?

semn al bătrlnelii, ci ca un 
îndemn să merg către de
plina maturitate. Constat, 
în acele momente, că slnt 
asemenea unui om care ar 
urca la munte in zona 
noastră șl, o dată ajuns pe 
un vlrf, . altul se vede In 
față, care trebuie ți el ur
cat. Nereușita parțială a 
unora dintre năzuințele 
mele nu mă descurajează, 
ci mă determină să exami
nez dacă nu cumva partea 
de nereușită se datoreșta 
unor erori ale mele.

Principalele caUlăți mo
rale pe care pun preț slnt 
hărnicia ți cinstea. Mă în
trebați de ce ? Dacă nu aj 
fi fost harnic, nu af fi rea
lizat nimic In viată. Vor
bind despre cinste, vreau 
să vă spun că la 14 ani, 
clnd am plecai de Ungă 
părinți la școala profesio
nală din Sibiu, tata mi-a 
spus -Băiete, ține minte, 
sinteți 7'frați, ai grijă să. 
înveți bine, să fii cinstit și 
curat, că cjll băiat sărac, 
să nu te iei după toate hai
manalele...-.

Cred că o tntilnire a 
noastră ar fi dat însă mal 
multe roade in ceea ce 
vreți să scrieți, deoarece 
IntTzun fel se discută pro
blemele de la om la om și 
altfel le așterni clnd nu 
ești de meserie. Vă invit la 
Corbenl, că cunoașteți șl 

• mal mult. din activitatea 
noastră de zi cu zl“.

Cu multă plăcere, dar 
cine poate ști — nici 
măcar plrtă la apariția 
acestor rlndurl 1 — dacă 
adresa va mai fi tot 
Cor’oenl. Cu marile fa
milii migratoare nu se 
știe niciodată...

TURN CU OCHII

Recitesc din nou, a- 
tent, refuzul. „Nu pol 
răspunde"— dar este în
suși răspunsul ! îmi în
gădui un singur amen
dament, cu privire lo 
moțlvațla semnatarei —

l

ți
a

la
a 

lui

„slnt un om cu totul 
cu totul obișnuit" : 
fost aleasă delegată 
Conferința Națională 
partidului din vara 
1972.

PREGĂTIND 
PE PLANETA

ACUM SlNT „IN PENSE"

MEREU ACOLO,
SECERIȘUL TlRZIU

UNDE SE AȘTEAPTĂ IARNA
Anotimpuri iți ani nu 

făcut crugul deltei, stu
ful n pierit șl a 
cut de multe ori

renăs-
Iea-In

Insignă de fruntaș a- 
dăugată la cele 7 cuce
rite consecutiv. Viața 
Iul Solomencu o așa

X

IJț
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X

1

a
L-l V

-'Ț

Zr(f

ani mal tîrzlu docil Budai 
DionUie, care a fost primul 
ce m-a felicitat. îmi spu
nea : „Te-am crescut mare, 
fiule, acum ești mulțumii 
de viață". Ce mai puteam 
spune decU cd îi eram re
cunoscător, precum i-am șl 
rămas.

In anul 1958 slnt trimis 
peste hotare^jienlru, spccla- 

amu .— - ------- llzara -împreună -cu alli o-
? -0} - • * -i- J .toȚEsi-n tdarlr^d^OOTgpviifln .tHine-

PRIMA Șl ULTIMA GENERAȚIE
In măsură să scrie

0 ASTFEL DE

Deschid un plic sosit 
de la Hunedoara. Scri
soarea mă intrigă de la 
prima frază :

„Un lucru aș vrea să 
infelegeti — că nu 
talent scriitoricesc,

md
am 
dar

prin cele cile am să vă de- 
-ptaliez o sțl/gftsîiî;itncle imâ-’• 
110«MsWiU sXș w • sffixaj■ - s - ti-

in toamna anului„Era In toamna anului 
1948 clnd am sosit In Hu
nedoara, oraș care nu avea 
un peisaj ața de fncintdtor 
ca azi, dar pentru mine a 
Însemnat mult. Clnd am 
văzut hala oțelărlei nr. 1 
la care m-am angajat 
nu-mi venea să cred ochi
lor si votam să fug — flă
cările ieșeau din cuptor co 
ntțta limbi incandescente, 
pe sus macarale se roteau 
in stingă ți în dreapta — 
m-a luat groasa jl mi-am 
cis : „Slnnclule, înapoi la 
Bucerdea, că nu-l de 
line !“ Si totuși am rămas

Pentru început nu mi-a 
fost ușor, aerul era greu 
de respirat, zgomot, mare, 
erau și oameni care nu au 
fost așa de ospitalieri cu 
mine, din cei cu concepții 
învechite, dar lotul/ se ter-

-.feO.

f.
1A \ .

■ J.

■ 'i, » M31E

mină cu bine cind începi 
să cunoști ceea ce te în
conjoară ți oamenii cu 
care lucrezi. Asta mulțu
mită unui om mai In vir
ilă. acum pensionar, pe 
nume Budai Dionisie, care 
a țtlut cum tă-mi insufle 
multe învățăminte do care 
nici azi nu mă despart ; fi 
acum i.„.
cuvintele 
spunea : 
strădanie.
reuși In viată. Plnă nu ești 
mic. nu ajungi mare". Șl 

X- ______

:i nu mă despart ; fi 
îmi aduc aminte de 

calde ce mi Ie 
„Trebuie mulifl 
Standule. si vei

pini pe care să le descrieți 
cum vă e plăcerea*.

N-nș vrea să pun la 
grea încercare modestia 
Iul AUREL STANCIU, 
dar nu există nici un 
motiv de ,,a descrie cum 
îmi e 
perie.ni

ex-plăcerea" o .
ița de viață care 

se recomandă de la 
stno lilasilo

AUTOBIOGRAFIE
așa m-am gindit mereu, 
ascultlhd fi invdțlnd tai
nele meseriei, ca după nu
mai 6 luni, datorită perse
verentei mele, sâ fiu nu
mit responsabil de brigadă ; 
atunci am fi contribuit la 
formarea brigăzilor de ti
neret care se întreceau pe 
teme da profesie.

Ajuns pe această treaptă 
viața parcă mi s-a ajurat. 
ml-am dat seama -câ prin 
muncă poți ciftipa mult fi 
nu m-am oprit ’deloc, am 
meri mai departe, vă pu
teți imagina ce însemna 
pentru mine acest lucru 
Nu am cuvinte cu care 
să-mi exprim bucuria ce 
am avut-o clnd prima șar
jă alerga pe jgheaburi in 
oale, era șarja elaborată de 
mine, ftiu că îmi curgeau 

~j șarja carelacrimile, era

"3

t;

imj
Iar.

Evenimentul care

boteza numele de ofe-

___ ■■ m-a 
făcut id fiu mai om decil 
eram s-a petrecut in anul 
1955. clnd cel ce m-a cres
cut ca ofelar a fost deco
rat cu „Ordinul Muncii' 
clasa l. Și de alunei am 
lucrat cu atlta ambiție ți 
dăruire că datorită rezulta
telor pe care le-am obți
nui pe parcurs am fost 
propus pentru primirea 
„Ordinului Muncii* clasa 1. 
aceasta in anul 1957. cu dot

,> ■■ ' doara sb construiau cele 
mai mari cuptoare de pro
dus oțel din țara noastră. 
După ce ne-am înapoiat, 
Otclăria nouă — cum i se 
spunea — intra in produc
ție cu primul cuptor de 200 
tone la care am luat con
ducerea echipei de oteluri. 
Pentru început lucrurile au 
mers cam copăcel datorită 
faptului că nu eram încă 
tlăplni pe secretele agre
gatului fi încetul cu înce
tul am reușit să lucrăm cu 
el normal, dar aveam mari 
necazuri cu ’ 
petrelor, care ne 
lucru mereu cu 
de ultimă oră.

Sub ochii mei 
dig hala otelăriei conti
nuau să se Înmulțească 
plnd au ajuns la numărul 
de 8 cuptoare de mare to
naj fl ne trebuiau oameni 
pentru ele, ața că ne-am 
ocupat de cadre tinere de 
a-i face oțelari, jl aș pu
tea sâ-i citez pe mulți cel 
care au trecut prfn mina 
mea. ji care azi fint prim- 
topltori. alții maiflrl.

Apoi am fost trecut ca 
maistru specialist în repa
rarea petrelor la cald a 
cuptoarelor, funcție pe care 
o prestez șl In momentul 
de fafă.

Și acum sd ml răspund 
ți la întrebările puse de do.

A fi o'.elar al Hunedoa
rei de azi înseamnă fii 
un om matur, om bine pre
gătit din orice punct de 
vedere șl mai ales profe
sional, nu e uțor si te 
lupii cu un colos care pro
duce -tOS tone oțel de di
ferite mărci, dotat cu uil- 
laj modem la nivelul pro
ducției mondiale. Cine nu 
■cunoaște această profesia 
care cere multă pricepere, 
Indemlnare fi multă glndi- 
re, să caute că e profesia 
care oferă cele mal mari 
satisfacții. Satisfacții scum
pe, dar merită să transpiri 
pentru ale.

Prietenia cere mă leagă 
de Ștefan Tripșa, cum ați 
fâzut clnd ați fost la Hu
nedoara, e de nezdruncl-, 
nat ; nu poți să nu fii prie
ten cu un om care știe tâ 
iubearcâ pe cei- din jur. 
Am avut multe lucruri fru
moasa de învățat de la el. 
sini bucuros de faptul că 
Fănică poartă titlul de 
Erou al Muncii Sadalltte, 
ii merită.

Glndul de a lucra la com
binatul nou de la Galați 
nu l-am avut fl nu mă oin- 
desc să părăsesc Hunedoa
ra, orașul care a crescu! 
sub ochii mei, oraș In care 
am devenit comunist ‘și, 
m-am consacrat ca oțelar 
fi am lucrat cu tragere de 
inimd. Preocupările la oro 
actuală îmi slnt bine orga
nizate, caut .ca timpul 
să-mi fie supus întotdeau
na, serviciul e pe primul 
loc. citesc cărfl, merg lo 
filme, programul de tele
vizor m<l pasionează, mai 
merg împreună eu colegii 
la cite un pahar, la unele . 
distracții organizata de ti
neretul comunist, ca be
rile otclarllor*. ■

întotdeauna mi-a plăcut 
să am o preocupare cu ti
neretul ;i la ora actuală 

r-lmi pregătesc schimbul a-

durabilitatea 
dădeau de 
intervenții

cuptoarele

Din Valea,Jiului, omul 
<lin tura, veteranul me
canicilor de pe mașina 
de extracție a minei 
Pctrlla, ROMAN BA- 
BUT, Îmi dă de vestd :

- J .,
„Din anul 1949, cind ma-

. țină a intrat în probe, eu 
am fost primul mecanic al 
pufului — pind în 1958, 
8 noiembrie, dnd am ieșit 
In penzie. A fost foarte 
greu clnd am făcut ultimul 
șut, fiindcă am țtiut că pă
răsesc mașina pe care am 
manipulat-o 22 de ani. Să 
mă credeți că am eoborit 
din turn cu ochii plini de 
lacrimi, mal ales clnd am 
dat mina cu ortacii ți 
le-am dorit ea toii să facă 
22 de anițori. Nu a fost 
uțor să dai samă la bunul 
mers al product id fi să 
dai samă Ia viata miilor de 
oameni care coboară ți ies 
din mină, în timp ce tră
geam Intr-un schimb plnă 
la 1600—1709 tone ți-mal 
dădeam explicații despre 
mațlnă la cile 3—1—6 stu- 
denți venifi la practică —

d&ă pregătesc un viitor 
specialist recrutat din cei 
mal buni topltorl șefi ai 
Hunedoarei de azi. Și anu
me pe Găină Marin. „Nei
că" — așa cum ii spunem 
toți din secție. Marea sa
tisfacție îmi e că am știut 
să muncesc cinstit, am iu
bit și educat pe cei din ju
rul meu. am fost iubii ți 
apreciat '-lă1, jUsla'mjșa vss-rsȘsL------ ------------------------------------ ------------------------—
lagre.^de psepicilea,ifaptul~'!"'ăPfr' plecat . ■mUltar;-™fdrd-"’'re secundă'-^gtathfc»(olOfilă 
cd’Ncicd‘lniitffea‘‘fl un ur- ză-mî fi creat un viitor din pUn’», ’-feȘ , '. 
maț carcnu mă‘va face de. ■—--v,‘ ■ r.,
rușine. '

Ce aș mal putea spune 
decil ca aș vrea să mai fiu 
o dată țîndr".

Mărturia lui Aurel 
Sianclu rezumă istoria 
unei generații, după cum 
tenijK'ratura la care este 
scrLsâ transmite afecti
vitatea virilă a acestei 
generații unice. Unică : 
nici o alta nu va mal fi 
lăsat in urma ei urmă- 

1 torul punct de plecare 
(evocat de Sta nd u la 
începutul scrisorii, dar 
eu cred că anume aici, 
In final, ii cate locui) :

„M-am născut In comuna 
Bucerdea Vinoasd din ju
dețul Alba In anul 1924, 
luna septembrie, ziua 29, 
intr-o familie săracă, pă
rinții 'erau amindol slugi 
la boieri, ițtovitl de mun
ca prestată din noapte In 
naaple.

Copilăria vină la 4 ani am

RlUL CERNAT DĂ LUMINĂ; CERNAT, 
COPILUL NĂSCUT PE MALUL RlULUI,

ESTE IN CLASA A TREIA

petrecut-o 
rlnți, cind 
am rămas

alături de pă
ta această vlrstă 
orfan de amîn-

doi părinții, împreună cu 
încă doi frățiori mai mici; 
negvlnd altă posibilitate, 
ne-a crescut o mătușă de-a 
mea, dar la virsta de 8 ani, 
din cauza vieții grele pe 
care o duceam, am cunoscut 

ți si eu asuprirea boierească, denfi veniȘi la practică — 
Sl^lBCrlnd. la boier pfaăatcirrdsîțj dapd’cupi afi văzut, fieca-^ I » J f ’ n ««Ai f IT/f Ait fi tpi f fi

ăsta la Băile Felix, cu 
sănătatea o duc ca o- 
mul in &8 do" nnl, bini
șor", de n-ar £1 regre
tul că „nu mal pot lu
cra kA ma l trag cărbu
ne pentru patria noas
tră". ?

Cărbune au rămas să 
tragă alții : ortacii pe 
care I-a calificai și con
tinuă, In locul Iul, „să 
dea samă la bunul 
mers". In turnul dln 'Pe- 
trila. Iar primul citat de 
Băbuț este IOAN BAIU, 
un alt mașinist de eli
tă, 'a cărui scrisoare e o 
profesiune de credință 
sobră, severă :

„Pentru a Îndeplini a- 
ceastă funcție trebuie să fii 
plăcere de meserie ți sim
țul mașinii, id fii perfect 
sănătos, să al reflexe, foar
te bune pentru a acționa — 
In caz că se ivește ceva 
neprevăzut — cu singe rece. 
De clnd* lucrez la această 
mașină momente maț grele ! 
nu am avut, și slnt fericit 
căn nu, arn acuț, pentru că 
esT^fp^r^rfj^nt^'dSreSc''-- 
'tă rjiear^'iaăl'l&^6d&suT‘.'-'!.‘
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deDin motive lesne 
Înțeles, dleva mesaje 
ajunse pa masa mea de 
lucru sa atrag magne
tic șl se grupează de la 
sine. Ml-e cunoscut an- 

i telul lor invizibil, im
primat din pulberea 
șantierelor : Marile fa
milii migratoare. O con
tinuitate bărbătească 
leagă șantierele și des
tinele. Greutățile birui
te Împreună, pioniera
tul construiesc prietenii 
durabile și încheagă. în 
timp, adevărate familii.

■ Le-am aflat greu miș
cătoarele adrese. Și nu

, pe toate 1
De maistrul mecanic 

GIIEORGITE OLOGU 
m-am despărțit cindva 
in creierul munților, la . 
Cernal, toponimie pe 
care, ca In alltea rln- 
durl șl In atilea zone 
ale țării, au scos-o din 
anonimat constructorii. 
Acolo I s-a născul M- 
inlul. I-a dat numele 
șantierului, al apei, al 
viitorului izvor de lu
mină : Comat. îmi scrie 
tlidlrul maistru :

ț.ăfă bucur că nu afl ui
tat numele copilului meu, 
ndtcut acolo unde am lă
sat cltlva ani importanți de 
viată. Să vă rfispund direct 
la întrebare : bălaiul meu 
este acum în elasa a treia 
lâ școala‘generală nr. 4 din 
Curtea de Argeș. E sănă
tos. pesemne că aerul de 
la Cernal i-a priit. Șl în
văța bine".

I

I
S

Descifrez In răspun
sul său o autobiografie 

1 originală (una din ne
număratele posibile), a 
marilor familii migra
toare.

„După terminarea lucră
rilor de la Sadu. colectivul 
nostru s-a împărțit in

X

mai bun.'
Revenit din armată In 

salul natal, căutam să-mi 
fac un rost in ciațd, un 
viitor care nu l-aș ți dorit 
lot slugă la cei ce știau zâ 
te asuprească, voiam cu 
totul altceva fi asta s-a fn- 
tlmplat clnd in comuna 
mea a sosit an delegat din 
Hunedoara pentru a recru
ta oameni iă-l califice. >

Era in toamna anului 
1948, clnd am sosit la Hu
nedoara, oraș care nu avea 
un peisaj așa de incintător 
ca azi..." (de aici, n se ve
dea rlnduriîo anterioare — 
n.a.).

Cite asemenea auto
biografii s-au scris In ul- 

itlmul sfert de veac? Cile 
■ asemenea pagini de Is
torie ? O sută de mii ? 
Un milion ? Slnt Insă 
unice : poartă semnătu
ra primei șl, totodată, 
ultimei ’ generații In 
măsură să le scrie vreo
dată.

-doud ; o parte a plecat la 
Blcaz, iar o altă parte la 
Bolbocl. Cel mal tineri 
ne-am ales Bolbocl.' Clnd 
am plecat, șeful de schimb 
lordache mi-a spus tex
tual : „Nu te duce, mă, la 
Bolbocl. Tu știi ce este 
acolo ? O tă-ti râmind pot
coavele prin munții ăla, 
hal cu mine la Blcaz !“ Nu 
l-am ascultat. Clnd am a- 
juns la Bolboci ,«ri am vă
zut condițiile vitrege in 
care se lucra, ml-am 
seama că am greșit cd

L

dat 
i&iti 

am ascultat un om trecut 
de 45 de ani șl cu multă 
experiență de șantier.

In sinea mea am zis : 
cum au stat aicea cd peste 
IOT muncitori ți au înfrun
tat greutățile începutului, 
voi sta ri eu. Poate atunci 
s-a inllmplat o cotitură ra
dicală In felul meu de a 
plndi (iubi, aut.), punln- 
du-mi problema de ce eu 
sau altul ca mine, pe care 
ne-a (inul statul pe chel
tuiala sa 
în școală 
serie, să 
unde, să 
greutăți 
viată.

După Bolbocl au urmat 
Cataractele Lolrulul, lot 
puncte de ’ lucru izolate, 
unde materialele și provi
ziile ce puteau aduce nu
mai cu dăsaga pe cal La 
acest sector am fost primit 
In rindul membrilor de 
partid, pe atunci avînd 7S 
de ani.

...La Cernal am avui no
roc tot de Izolare fi de 
condiții vitrege. Poate unui 
turist venit să-și petreacă 
niște zile de concediu in 
mijlocul munților l-ar fi 
făcut mare plăcere, dar 
nouă, care zi de zi trăiam 
ți munceam acolo, na-a fost 
tare greu, nu, știam decil 
munca In galerie sl dormi
torul.

I 
gănul 
nu venit, 
plecat de . 
unde so așteaptă iarna, 
lama straniului seceriș, 
și SIMION SOLOMEN- 
CU e 
Ut In : 
sosem 
a șa a 
clnlle i 
însuși i 
ținere 
și este _.....
duatrialA in colțul acela 
de deltă. Din toamnă 
tirzle plnă In primăva
ră, comunistul Solomcn- 
cu Ișl conduce oamenii, 
coloana de mecanizatori, ■ 
la asaltul stufului, iar 
din primăvară pină . In 

. toamnă pregătește vii
torul asalt. Pregătește 
oamenii, pregătește uti
lajele. îi parcurg răs
punsul — lapidar, In-.. 

^.formativ —’ jța'^Dp 'o 
<*^scrlsoaflj citită-ișt ■rflscl-''.

tllă. Noutăți ? îh no, In 
vara inundațiilor, o 
luat parte la apărarea 
incintelor amenajate din 
Rusca și Corasuhat, la 
apărarea atelierelor șl 
așezărilor din ații de 
nestatornica, geografie a 
deltei. Noutăți ? încă o

de ape, oameni 
<» meni au 
pe planeta

tot acolo, neclfn- 
Rusca luL îl Ifi- 
șef do coloană, 
rămas, cu rădă- 
ndinc înfipte, el 
o coloană de eus- 
a tot ce nu era 

> civilizație in-

în graiul său de mo- 
roșan, „născut dlntr-o 
familie de muncilor in-

Pare, așadar, a fi ră
mân totul neschimbat In 
atmosfera tumulul

nustrla.,
Strlrobu de sub 
Maramureșului", 
man Băbuț ț .. .. 
cum e In. penzle : rlam

comuna . 
munții 

i , Ho- 
jpovestește

o penale bună, de 1853 
lei,, am fost șl anui

timp de trei ani 
să învățăm o me- 
plecăm nu știu 
fugim de primele 
Inllmplnate In

£-

cum o știam șl, îmi 
place, îmi permit s-o 
spun, așa cum o știu 
de-a(ci lhcolo. Nouta
tea autentică, niciodată 
epuizată, este destinul 
do cursă lungă al fos
tului pescar metamor
fozat In muncitor Indus
trial. Ca un reflex ni 
acestei noi condiții so
ciale — regretul exis
tențial :

„In prima perioadă a vie
ții (plnă la 24 de ani — 
n.a.) mi-am dorii să pes
cuiesc cit mal mult pește, 
în prezent regret că nu am 
avut posibilitatea de a In- 
năța pentru a mă forma ca 
specialist în valorificarea 
superioară a resurselor na
turale ale deltei, pentru a 
da socletăfii randamentul 
majdm ca om".

. dt de
c!rDe!ța;'i)iin&Țli, hifi-ȚțJ 
fcnr 'diri'Tecturtj‘> observă 1’,‘‘ 
lesne că e prima gene
rație a deltei care-și 
glndeșto astfel viața, 
fon și Andronlca nu vor 
mal cunoaște acest re
gret mărturisit de ta
tăl lor aproape in șoap
tă-

TUMULTUL VIEȚII", EMERITUL 
DASCĂL MOȚ DESCOPERĂ

FRUMUSEȚEA UNITĂȚII 
CONTRARIILOR

urmă. Există o singură 
deosebire. In Țara Molilor, 
spre deosebire de alia 
locuri, mal toate școlile 
slnt noi șl tot nou este ți 
mobilierul ți materialul di
dactic, inclj unii vizitatori 
de prin alte părfl, pe bună 
dreptate, se întreabă cum

I)

I

ii

dreptate, se
a fost posibil să fie mult 
mai bine dotata decil multe 
licee de odinioară. Rezul
tatele se văd : tinerii mofl. 
în marea lor majoritate. 
dupd terminarea școlilor 
generale se califică, pă
trund In industria, deprind 

■ nteserll altădată necunos
cute. -ti văd mai minări de 
ei, siguri pe viată, nu ne
căjiți ți amârițl ca Înainte 
clnd duceau mal mult o 
viată „din poartă In poar
tă", -

Notam odată că oa
menii care au intlM 
peste Tara Moților o 
Întreagă rețea de in- 
vățămînt, de cultură, de 
sănătate, împărtășesc e- 
rolsmul celor ce desfă
șoară rețele de Înaltă z 
lenslune peste munți șl 1 
văl, biruind ca și ei 
anotimpurile și spa
țiile. îi ițegăsesc pe a- 
ceșll oameni printre 
rlndurlle răspunsului 
primit de la profesorul 
moț IOAN LEAHU :

„Citeodată am ocazia să 
la povestesc tinerilor colegi 
care. ' 
mint 
grea 
școli 
fllor, 
al ______ _
17 050 numai, in fostul raion 
Cimpeni). în ulîimii 15 ani, 
pentru a scoate molii la 
lumină, au fost înființate 
în zona superioară a Arle- 
șului peste 70 școli șl au 
fost construite peste 90‘. 
Cred că in nici o altă parte 
a țării nu s-a realizat atît 
în domeniul tnvățămintu- 
lui. Mi-amintesc că la în
cepui, din lipsă de cadre 
didactice, nu puteam să 
des'.htdcm la 15 septembrie 
toate școlile. A fost pe a- 
tunci nevoie si cerem aju
torul unor raioane din Ol
tenia și Muntenia,

Ani de-a rindul (clnd 
am fost director și apoi 
inspector) umblam din deal 
in deal, din comună in co
mună, la centrele de alfa
betizare fi pe șantierele de 
construcții școlare. Clnd 
eram învățător (singurul I) 
In comuna Poiana Vadului 
(fostă Neagra), plecam sim- 
bătă după-masă, ’ de două 
ori pe lună, la repetiții de 
cor la Cimpeni, pe jos. cile
18 km : după terminarea 
repetițiilor, tot pe jos. mă 
întorceam la Avram Iancu 
(căci urma duminica), iar

k.____, „ ___ luni dimineața treceam
numai vina mea. dealul la Poiana Vadului,

Toți colaboratorii pe eare tot pe jos. Dragostea de 
îi cunaafle-ți iși continuă meleagurile natale m-a fă- 
munca in laborator, iar eu

Pctrila. Dar
Acel lfimll In 
căruia mașinlștii __
țaseră dndva, ca o Ilu
zie, un fruct din masă 
plastică ? L-nu omis din 
scrisorile lor. Păcat

lfimliui ? 
crengile 

1 agă-

NU POT RĂSPUNDE ÎNTREBĂRILOR
DV. SlNT UN OM CU TOTUL 

Șl CU TOTUL OBIȘNUIT...
O scrisoare do refuz .

„Dețl mi-au • făcut o deo
sebită plăcere rlhduHle dv„ 
m-au pus in aceeași măsu
ră In încurcătură, fapt ce 
al determinat Intlrzlefea 
răspunsului.

Sini un om cu totul ți 
cu totul obișnuit șl deci nu 
pot .răspunde intențiilor au
torului de a mă prezenta 
ca -un om a cărui tinerele 
merită a li povestită-.

In afară de /aptul că lu
crez intr-un domeniu care 
de curind a fost abordat in 
țară („vfrșie absolute*, eăci 
n-am părăsit laboratorul — 
laboratorul de geologie nu
cleară — njz.). In afară de 
faptul că Intre limp mi-am 
susținui teza de doctorat 
că tml duc in conlinugre: 
sarcina de secretar de 
partid șl pe cea de mamă

nu am nimic neobișnuit de 
povestii, cele de mai sus 
fUnd ți ele lucruri cu lotul 
normale, tn acest sens con
sider, că viata mi-a dat 
ceea ce am știut să cer de 
la ea, țl dactl nu mi-a dat 
mai mult, firește că este

t

_____  ___ Alor colegi 
intră acum In invățâ- 
despra acea perioadă 
— despre Upsa de 
țl cadra din Tara Mo- 
despre numărul mare 
analfabefilor (peste prin toată tara.

Acesta este 
de ansamblu, 
rul nu 
„din deal In deal, 
comună 
Alto puncte 
pe agenda lui 
sub titlul gene

tabloul 
Prpfeso- 

mal cutreieră 
din 

in comună", 
figurează 

Leahu, 
generic : mo

dernizarea Invățâmln- 
tulul. în consiliul peda
gogic se discută despre 
orientarea profesională 
șl perfecționarea meto
delor de predare, elevii 
sint antrenați la ame
najarea unui teren geo
grafic, a unor iabora- 

- toare șl a unei săli fo
nice, se adună material 
pentru o , lucrare știin
țifică despre „meșterii 
lemnului", se realizează 
dlafilme șl diapozitive. 
Unde ? în Tara de pia
tră. în țara in 
Intr-un răstimp 
scurt decil viața 
generații, același 
căi a străbătut 
dintre primele 
de alfabetizare și labo
ratorul unde puii da
moț Ișl corectează, cu
mijloace eleclronlce, or- 
toepla limbilor străine.

„N-aș putea să nu fiu în 
tumultul vieții* 

„M<1 cuprinde totuși un 
sentiment de regret că nu mul ■ ■ ■ -

care, 
mal 

unei 
das- 

epocn 
nuclee

i natale m-a fă
cut să nu le părăsesc, deși 

tulea spune, fără falsă 
_____...i s-au oferii 
destule ocazii de a pleca 
in alte locuri, eu mai ușoa
re posibllltd/l de muncă. 
Asta, fiindcă m-atl întrebat 
cum 11 privește profesorul 
Leahu de astăzi pe tlnăriil 
Leahu de ndlntoară„

Imaginea școlii de pe 
meleagurile moțești este. 
In linii mari, aceeași ca in 
întreaga fard, pe care aș 
zică, că am aluns-o din

glndesc că munca ii pitii)- aș putea spune, 
nează.șl pot constitui, fie- modestie, cd mi
care In parte,-un exemplu 

încă o dată, tovarășe 
Văniu, îmi cer scute că nu 
pot răspunde întrebărilor 
puse de dv. In speranța că 
In timp vefi mai populariza 
rezultatele institutului si 
laboratorului in care lui 
eres.

Cu salutări cordiale, 
MARIA LEMNE

II

«ini la ~ începutul 
tinereții". 

alăturat două 
' î emeritului 

moț. de pe pa
gini diferite ale scri
sorii sale, pentru ceea 
ce s-or numi frumuse
țea nnli&tli eonlrarillor.

Victor VANTU
Desene de s 

Traian VASAI

Am 
gindurl ale 
dascăl moi.

I

4
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cinema !

teatre

de la estetica

/

tregul 
cerea 
Nlcolae 
tllnlrile 
neral al

orice 
artei.

la

sențele valorice ale sensibilItfi- \ 
ții specifice acutul popor și do a 
le Întruchipa, transpuse astfel In rea-

/

Documentele Conferinței Națio
nale pun la îndemina comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii un 
program de lucru clar șl precis. 
Tocmai de aceea, studierea lor 
atentă, aprofundată șl, In Mrlnsă 
legătură cu aceasta, stabilirea ma- 

■ "intru aplica-
legătură cu aceasta, stabilirea ma- 
daiitățîlor concrete pentru aplica
rea operativă a Ideilor cuprinse In 
ele la flecare loc da muncă, consti
tuie, ih aceste zile, sarcina esen
țială a fiecărei organizații de par
tid, de masă șl obștești. Ce s-a 
IntreDrins plnă acum In domeniul 
popularizării șl cunoașterii profun
de a conținutului documentelor 
Conferinței Naționale a partidului? 
Iată obiectivul unei recente inves
tigații In cileva 
întreprinderi' din _ 
Capitală. •

Trebuie re
marcat, de la 
bun început, fap
tul că eforturile 
organelor de par- 
Hd s-au Îndrep
tat spre folosi
rea diverselor 
forme șl mij
loace alț» muncii 
politice- de masă, 
pentru populari
zarea operativă 
a documentelor 
Conferinței Na
ționale: Ne-a re
ținut mal Intil 
atenția preocu
parea de a orga
niza Intllnlri cu 
cel care an par
ticipat ta confe
rință in calitate 
de delegați sau 
Invitați, spre a 
explica oameni
lor muncii con
ținutul unor do
cumente elabo
rate de Înaltul for e 
al partidului. In 
ziua anchetei, u- 
nul din cei trei delegați a! 
comuniștilor de la uzina de 
utila] chimic „Grivlța roșie”, 
tovarășul I. Șerbănescu, urma 
să se inlllneascfl cu muncitori! 
din secția cazangerîe. Subiec
tul Intllnlri! : o dezbatere a- 
supra „codului muncii”, cum denu
mea interlocutorul nostru proiectul 
de norme ale vieții șl muncii co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste — In legătură cu sarci
nile ce revin colectivului aces
tei secții in îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen, cu respecta
rea disciplinei In muncă, folosirea 
Integrală a timpului de lucru. De ce 
a fost axntă discuția tocmai asupra 
acestor probleme 1 Explicația e 
foarte simplă. La nivelul produc
ție! din acest nn. irosirea a numai 
10 minute de către flecare salariat 
generează întreprinderii o pagu
bă de aproape 8 5©0 CWO lei.

Preocuparea de a desprinde din 
documentele Conferinței Naționale 
acele sarcini care revin propriu
lui colectiv de muncă, fiecăruia 
din membrii săi, a fost numitorul 
comun al lnUlnlrilor ce nu avut 
loc și In alte unități Industriala. 
La fabrica „Dacia*, tovarășa Pa- 
raschlva Dobcauu, delegată la 
Conferința Națională, nn spunea 
că atlt plenara comitetului de 
partid al Întreprinderii, cil șl în-

tllnlrile cu cadrele tehnice ?! cu ti
nerii fabricii au relevat noi posi
bilități și rezerve de mărire a pro
ducției. do ridicare a calității. Tn 
acest sens, rezultatele ..record' în
registrate In zilele conferinței, cit 
șl după aceea, ou oferit un hotări- 
:nr argument : in secția filatură 
planul a fost depășit cu 12 tone : 
In secțiile țesătorls și finisaj cu 
4 200 mp, respectiv 12 490 mp.

Desigur, multitudinea ideilor 
cuprinse In documentele conferin
ței nu poale fl aprofundată doar 
In cadru! unor asemenea Intllnlri; 
acțiunea se Impune a ti continuată 
pe o perioadă de timp cit mal în
delungată. In acest sena, un rol

direcțiile șl orientările In dezvol
tarea economlpo-soclală n țării, 
însemnătatea realizării cincinalu
lui In patru arii și Jumătate, cali
ficarea cadrelor, folosirea copaci-, 
tățltor de producție. îmbucurălor 
esțc faptul că toate aceste proble
me au prilejuit raportări concrete 
la situația șl problemele Intreprin-. 
dcrll, au sugerat modalități practice 
pentru traducerea lor In viața uzi
nei.

Din păcate.

Ce măsuri

neri, urmate de dlsctițll, s-nu des
fășurat în cadrul celor 42 do grupe 
sindicale.

O bună metodă do ■ precizare n 
căltar de aplicare a. măsurilor sta
bilite de ■Conferința Naționala o 
constituie discuțiile, desfășurate in 
optica acestor măsuri, asupra unor 
probleme carențe cu care se con
fruntă colectivul dc muncă. 
Un exemplu nl se pare 
La fabrica de bucătării o 
natului dc Industrializare a 
nuluI-PIpera. chiar iri ziua anche
tei avusese loc o asemenea dlscu- 
'le- Tcma: însemnătatea folosirii , 

de lucru, 
repetată, a 

unei tinere In 
lucru. Pornind de 
Ia importanța a- 
cestor cileva mi
nute' Irosite s-n 
făcut ud calcul 
sugestiv al pier
derilor pricinuite 
de asemenea In- 
llrzîeri. In ni
velul fabricii ,'șl 
al combinatului. 
La uzinele de u- 
tllaj chimic „Grl- 
vițn roșie”, ase
menea expuneri, 
urmate de discu
ții, nu loc In 
cadrul clubului. 
După cum ne In
forma tovarășul 

/VasIIe Ciobanii, 
membru al birou- 

■ lui comitetului de 
partid, tot In club 
se vor organiza, 
în zilele urmă
toare, o sultă de 
acțiuni privitoare 
Lh unele dintre 
problemele Im
portante nle uzl- 

_ nel, ciim ar fl 
organizarea opîi- 
'mâ ■ a locului do 

muncă, căi șl ■ metode de economi
sire a metalului in consfrucțio u- 
Utajulul tehnologic, calitatea pie
selor turnate și forjate ele.

Preocupări asemănătoare am tn- 
tllnfl și la alte întreprinderi, in
stituții, cit și la Casa de cultură a 
sectorului 8. unde a fost Inițial 
un ciclu de conferințe și nnni de 
dezbateri pe marginea documen
telor Conferinței Naționale.

De curlnd au început și se des
fășoară adunările generale ale or
ganizațiilor de partid. Ordinea de 
z! cuprinde' cu deosebire Micinile 
care revin fiecărei organizații de 
partid din documentele Conferin- 

__  _ ____ țel Naționale. în acesl for dc con-, 
def către mem- . 'ducere al organizațiilor de partid

NOTE DE LECTURĂ

AL. IVASIUC

ITW.V»»!' -,W- - modulde lucru al cabinetului de științe 
sociale este unul din puținele

fructuos

exemple pozitive de acest gen pe - țle. Tema : însemnătăți 
care le-n evidențiat Investigația integrale a timpului
noastră. în destul de multe cazuri. Pretextul : inllrzlerea,

însușirea
I

/

i

r

ACȚIUNI Șl INIȚIATIVE 1N MUNCA POLITICA

A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DIN CAPITALA
UI

V

deosebit de Important revine cabi
netelor do silințe sociale, oferind 
cadrul propice onor cicluri de ex
puneri. consultații, dezbateri șl 
răspunsuri ta întrebările puse de 
oamenii muncii pe marginea pro
blemelor desprinse din documen
tele conferinței. La uzina „Auto
matica”. cabinetul de științe so
ciale a răspuns cu rapiditate 
noilor cerințe. După ce s-o 
asigurat Instruirea unei părți 
însemnate din cel p«to 70 
de propagandiști și agitatori din 
uzină asupra modalităților con
crete de popularizare a documen
telor Conferinței Naționale. In pe
rioada 20—28 iulie nu avut loc 
sase dezbateri tematice, pe baza 
întrebărilor puse de oamenii mun
cii din uzină. La susținerea aces
tor acțiuni au fost atrași membri > 
al bîroulul comitetului de partid

; și o seamă dintre specialiștii uzl- 
' nel. Iată spicuite din relatările 
secretarului comitetului de partid, 
tovarășul ; Mlreca Pușcă, clieva 
teme din problematica abordată :

organizarea unor astfel de -acțiuni 
de către cabinetele de științe so
ciale este încă In stare dc așteptare 
pasivă ori s-a amlnal... sine die.

Un mijloc deosebit de Important
în popularizarea șl înfăptuirea mă
surilor’ preconizate In documentele 
Conferinței Naționale II constituie, 
desigur, munca polliică de la 
om ta om, discuțiile purtate 
cu. muncitorii c_ . ____ . ___ _____ .....
brii comitetelor de partid, de pro- trebuie să se realizeze Jalonarea

0 sarcinilor și, obiectivelor
, pe care trebuie să ie îndeplinească 
comuniștii, toți oamenii muncii, 
să se Indice modalitățile concrete 

_ __ _ ____ _ ___ __ ___ , pentru aplicarea cu operativitate
respunzătoare din rezoluții au făcut la fiecare loc de muncă n Indlca- 
obleclul unor lecturi sistematice ur- țllloc Conferinței Naționale. A- 
mate de dezbateri pe marginea ti- ceasta este de fapt .condiția esen- 
nor probleme Importante cum ar țlnjfi a flhallzfiirfl uriașei investiții , 
fi : utilizarea' Intensivă a capac!-taților de producție, disciplina de Hlndlre și acțiune <-uPyJn- -
muncă, ridicarea calității produse- documentele Conferinței Naționale 
lor, economisirea materiilor pri- ® partidului 
me șl a materialelor. La U.1LA. 
„Grlvlțn”, asemenea scurte expu-

pagandlșll și agitaiorl. La Uzi
na mpcnnlcă de material rulant șl 
la-uzina de reparații auto'„Gri- 
vlța’V fiecare dintre capitolele ra
portului prezentat de tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, problemele co-

Silvio ACHIM

' c.

■ '3-i -i'- A--^'^43-,.-

• Directorul 3 LUMINA — B; 13,K); 
io; W,K.
• Daci e m»r)l, o llrlgl» i LU
CEAFĂRUL - *. ‘ *

. 18,33; sa.45, BUCUREȘTI - 0 
l 81.15; 13,33; IS,W; 18.45: al. GRA-
> DINA DOINA - M.IS.

o Naufragia^ In spațiu (anbCe 
scrii) : SALA PALATULUI - 18,45 
(scria de bilele — 4XE3), PATRIA
- 9.S3: 13; 18.55; 50. CAPITOL - 
0; 12; |5: IB. Sl. la grădină — SO.
a Baladă Iul Cable Hogue i SCA- 
Lu'i .- B.45: 11.15: 13.45; 18.13; IS.<3; 
31,13, FESTIVAL - 8.43: 11,13: 
I3.SJ; 18: IB,»; SI. la grădină — 
S3. FAVORIT - 8.13; 10.45; 13.13: 
15,15: 10.15: S3.». GRADINA SE
LECT - S3.
a Lupul negru s VOLGA — 10;
12J0; 18.15: IS; S9.33. FLACĂRA - 
19,33: 10; S3.15,
• Vedere de pe pod 

0,33: is: is: U.S)
CEGI 
«,13. 
a Dragoste șl amenzi ■ FLOREAS- 
CA - 15.31: 18: ,25.30.
• Desculț in pare 1 VICTORIA — 
0: 11.13: is.»: ia: is.»: rs,i3.
a Dc-aș fl Harap Alb : TTMPUill 
NOI - 9.53—23.13 In continuare.
a Ferma din Arizona : FEROVIAR
- 8; 1S.M: II; 19.35, MELODIA 
1: 12,33; 18; I8J3. MODERN — 
ll«: IS: 19.ÎS. ia grădină — 13.
a Explozia albă i DACIA — 9: 
11.13: 13JI3: 18: 18.13: 20.38.

UKlmul tren din Gun III11 t EN- 
ELSIOR - B: 11.15: 13.30: 10:
1.13: H>.®3. • ■

a Program de desene animale 
pentru copil — 10; 11.18. Osceola
- 13: 15.33: 18: 63.13 : DOINA.
• Jocul de-a moartea : GRIVITA
- 9: tl.13: 13,30: 13.43: is.is: ».». 
FLAMURA - 0; 11.13: 13.33: 18: 
18,15: 2.3.23
a Aventuri la Marea Neagră î 
CrilA -- 18. 1b grădină — 20.1», 
VITAN - 16. In gradină - K,15.
a Marea speranță albă : BUZEȘTI
- 13,M: IE, la grădină - 2.3.33.

i a Compartimentul udBașIlor — 
] 19: 12: 14; 13: 18.13, Rebeea — 
L S8.J3 : CINEMATECA (sala Union).
> a Doamna șl vagabondul : UNI

REA - IB.»: is. . I
a Felix șl O Bila : COTROCXNÎ 
13.30:.1».
§ Inima e on vtaăior singuratic > 

RUMUL SĂRII - 15.33: 11.45; 13.
a 10 fele șl un marinar > PACEA 
- 15.43: 18: 23
a Robin Hood : FERENTARI — 
13,38: 17.13: S3. MUNCA - 15Ji3: l«: 
28.13.
• Pescărușul : VIITORUL - 13.45: 
18: 23.15. -
a O afacere : GLORIA — 9; 11,15: 
13.39: 18: 18,15: S8.23.
a Pădurea pierdută : COSMOS — 
I3.S3; IB! 29.15.
a Trei din Virginia i AURORA — 

'9.30: L2:15J3: li; M,K, Ia grădină
— 2®, TOMIS - 9A3; 1L13: 13:
17.43. la grădina - 60.33.
a Pentru cl se Iubesc : PRO-

' GREȘUL - IMS: IB: 20,19.
I a Ca*» de sub arbori : GIULE“ " 

— 13,33: ia: 23jo. miorița — io: 1
i id): 13; U.K: M.

a Steaua Sudului : CRTNGAȘI —
1 13,»: ii: 38.15

a Aslă-seară dansăm tn familie : 
RAHOVA - 15,»; 18: 15.13. . .

TJ!?â Mărturisirile nnul comisar ' de 
Eolltle făcute procurorului repu- 

HcU : MOȘILOR — 15.39: I«. la 
grădină — 
a Ancheta de la hotel Excelsior i 
Populan - 19.»: ia: sa.19.
a 28 KO de leghe sub mări : ARTA 
— 13.39; It, ta. grădină — 23.S3.
a B. D. la mnnte șl la mare : 
LAROMET - 15.»: 17,23: IBJO,

a; 11.15: 13.38; îs

I I CENTRAL 
... 17.1); 29.13. DU- 

15.»: 18. la grădină —
v . ■ .. t. I:

■ «3,15.

s:

13.33:

4

A

Cele două nuvele pe 
rare noua curte a Iul 
Alexandru Ivasluc. a- 
părulâ înf Edi tură „Da
cia”, le cuprinde, se 
înscriu ca spirit și pro
blematică pe linia pre- 
redentelor romane nle. 
scriitorului. Ceea ce le 
conferă originalitatea 
este mal ales un punct 

1 de vedere întrucâtva 
contrastant. Astfel. 
Corn de vînătoarc și O 
altă vedere pot fi cu 
îndreptățire considera
te niște comentarii pe 
care autorul- le con
struiește pe marginea 
literaturii sense de el 
însuși pînă acum, niște 
noi posibile răspunsuri 
la întrebările ridicate 
de această literatura 
Cele patru romane pu
blicate plnă acum de 
către Alexandru Iva- 
siuc (Vestibul. 1DS7, 
Interval, 1988, Cunoaș
tere de noapte, 1930. 
Păsările, 1070) capătă 
în felul acesta o nouă 
dimensiune.

Eroul primei dintre 
cele două nuvele ale 
volumuljjl Corn de vl- 
nătoare’este un bărbat 
de cincizeci de ani. 
nobil român din Tran
silvania evului mediu, 
care ajunge prin abili
tate șl perseverență la 
o situație politică pri
vilegiată. Măcinat de o 
nostalgie specifică o- 
mului de acțiune care 
a n Inns io capătul am
bițiilor sale, el ne este 
înfățișat fflelnd să dis
pară doi dintre duș
manii stăplnului său și 
sl săi. Interesul nuve
le! stă In eseistica pe 
care autorul o desfă
șoară pe marginea În
fățișării celor de mal 
sus. o eseistică subtilă, 
purtată nu neapărat pe 
călîe discursului, cl 
Implicată In fiecare 
dintre Intlmplările în
fățișate

în cea de-n doua nu
velă, personajul prin
cipal este T. M„ a că
rui viață este recon
stituită Intr-o anumită 
perioadă a eL T. M. 
trăiește In Transilva
nia în jurul anului

nuvele ale prezentului 
volum al Iui Alexan
dru Ivasluc constituie 
niște noi posibile răs
punsuri la întrebările 
ridicate de romanele 
autorului • Intr-adevăr, 
Intlmplărlle prin care 
eroii romanelor trec 
capătă noi semnificații 
după lectura Cornului 
de vlnâtoare. Cel doi 
eroi pe care l-am pre
zentat succint mal sus 
reprezintă ipostaze ex
treme ale unei situații 
pe care mal tonte per
sonajele principale ale

turUo românilor. Este 
arestat șl suferă rigo
rile Închisorii. Este e- 
liberat apoi șl se reîn
toarce la familia sa. 
Axul principal al nu
velei este constituit de 
modificările ce se pe
trec In conștiința sa. 
Astfel el trece treptat 
de 10 exaltarea unor 
Idei generoase lo o în
tunecată retragere in 
sine. Omul politic rare 
se manifesta înainte 
de detenție prlntr-o 
susținută enunțare a 
Ideilor sale se trans
formă Intr-un taciturn. Iu! Alexandru Ivasluc 
Moartea sa. rare sur
vine nu mult după c- 
liberarea din închisoa
re, pare un eveniment 
aproape neînsemnat In 
comparație cu această 
închidere In sine. A- 
csâstă evoluție pe care 
fiica eroului o soco
tește pelndreptățlt ,un 
fel de relansare aproa
pe mistică o vocației 
tatălui său este. ‘ de 
fapt, somnul literar nl 
uhel“ neputințe.: băt.-î- 
nul luptător Ișl dă sea
ma că Ideile sale nu 
mal reprezintă nimic 
deosebit, Ișl dă seama 
că ele slnt dc mult de
pășite. în consecință, 
el se retrage In sine, 
discursul Interminabil 
prin care el se făcea 
prezent înainte Înce
tează pentru a nu mal 
reîncepe niciodată. 
Slnt semnificative! vor
bele pe care eroul le 
adresează fiicei sale cu 
puțin înainte de a

o Teatrul saUrlc-muzJcat „C. Tă- 
nase” (la grădina Boema) : Trăs- 
nllul meu drag — M; “ " "
de vară „Î3 August”) : 
Joacă fotbal — 11
• Teatrul evreiesc de 
șirag de perle — 19,sa.
a Ansamblul artistic

‘ Română" : Pe plaiurile Mioriței 
- 18j:J.

(ta teatrul 
Șl femeile

s'.at\' Un

Rapsodia

o reprezintă : este vor
ba despre ceea ce am, 
putea numi maturlta- \ 
tea necesară spre caro 
toate aceste personaje 
tind. Iile Cblndriș. e- 
ro'.il principal din In
terval, profesorul uni
versitar din Vestibul, 
bărbatul cu muncă 
de răspundere din 
Cunoaștere de noap
te, directorul gene
ral din Păsările 
sirii, fiecare la felul 
său. niște căutători al 
maturității, niște 
meni care aspiră 
toată ființa lor spre un 
echilibru 'perfect al u- 
nel maturități perfec
te, Cel doi bărbați din 
Corn de vinatoare slnt 
niște oameni care au 
atins șl au depășit 
pragul maximei matu
rități; pentru el nu se 
mal pune problema u- 
nel aspirații spre o 
stare viitoare, cl aceea 
n conservării unul sta

le sau 
1 Insu-

, , ■, ----- .......... ,.i care
nimic. N-am njum autorul reușește să 
încă In cuvinte — ?! mediteze pe marginea 

unei problematici- atlt 
de greu de sesizat In 
nuanțele el constituie 
o calitate certă <a căr
ții. Ca șl celelalte cărți 
ale Iul Alexandru iva- 
siuc. Corn de vtnăloa- 
re reține, apoi, prin 
capacitatea autorului 
de a aborda cu mij
loace specifice artei 
noțiuni de mare gene
ralitate (maturitate, 
patere, comunicare 
ele’.). Intr-un mod oca- 
pa rant

murl : Vezi, dragă. iut existent de.li 
încă nu-l gala, șl de simțit ca'profund 
aceea nu-H pot spune ficient. Modul In

oa- 
cu

nu e bine să sar. Clnd 
o să vină vremea, o 
să-tl spun. 'Dar nu pe 
vorbe, nu pe idei tre
buie clădit.-d pe cele 
ce slnt Intr-adevăr”.. 
Tăcerea In care se 
scufundă bătrlnul apa
re astfel ca o pregăti
re a unei " ' '
care nu avea să mal 
apară. Neputința Ișl a- 
rata In felul acexta re
versul de posibilă ac
ționare viitoare.

Arătam la începutul

acționări

IBflO șl luptă prin mlj- Arătam la începutul 
lMcele .care îl stau la acestor însemnări de 

■ lectură că cele două
lracele ,cnre II stau In 
tndemlnâ pentru drep- Volcu BUGAA1U

PROGRAMUL I
Deschiderea cmtsJumL Telex.
Biblioteca pentru top : Dul- 
Uu Stamllrcscu Ol). Prezintă 
Nlcolae Manolcscu.
De vorbă cu gospodinele.

l'î.C.J Telcojiclclopcdla.
10,SO Rcporiaj-ahchetâ : „Pe 

tneș — luminile”.
11.M Emisiune de divertisment s

Timișoara pe adresa dv. (H).
22,83 In slujba sănătății. Primul o- 

■ Jir. or in razuri ee’i w’12.29 Telejurnal.
15,45 Deschiderea emisiunii 

dună-amlază, Tenis do ctmp

Români» — Australia 
oala interzonală a 
Davis”, partida de 
Transmisiune directă 
rena ProgrcsuL Comentator : 

Emanotl Valerio.
1S.15 Emisiune In limba germană.
11.53 ÎMI de seri. '
15.30 Telejurnal a Hotărîrile Con

ferinței Naționale a partidu
lui — cauză a întregului 
popor.

HJO Efigii lirice. Emisiune de poe
zie românească.

99.53 Teleendclopedla.
Sl.M Film serial : 

mul episod

(xemlfl- 
.,Cupei 
dublu), 

do ta a-

„Mannlx”. Prl- 
__ ______ _ „Numele Iul c 
Mannlx”. In rolul titular : 
Mike Conners. Regla : Lenard 
J. Horn a Cuvtnt Intraduc- 
t!v — călin Câllman.

51,53 Apartamentul II — serial dis
tractiv.

55.M Telejurnal.
5J.M Săptămtna sportivă,
3,33 Seară de romanțe cu 

Stanescu. Natalia Gllga 
Denone Slnuiescu.

Programul de lucru al tării 
programul omului de

i

(Urmare din pag. 1)

vem o meserie foarte grea, cx- 
trpm de grea — aceea de a 
desprinde din clmpui mare al 
valorilor sensibilității umane, 
care cu toții slntem părtași.

apuse astfel I 
lltați ertetico semnificative. Noi, crea
torii care minuim dalta, pensula sau 
Instrumentele de gravură ne sim
țim frații tuturor, acelora ce deschid 
terestrele spre viitor : căci a fl ar
tist înseamnă a fl deschis către nou.

Toți cel ce au realizat lucrări mi
nunate — muncitori, tehnicieni, in
gineri. activiști, toți sini artiști, sini 
artiști in măsura In care realizează 
orizonturile României de miine prin 
Inteligență, muncă lucidă, conștientă 
și elan creator. Numai activitatea 
conștientă și forța de sinteză și nu 
rutina produc adevărațl creatori, 
așa cum numai forța de sinteză duce 
la Inovație șl descoperiri, In 
direcție. In brice domeniu al 
al tehnicii și științei.

Dragostea cu care ne-am

muncă România Ișl va ocupa In 
lume locul [>e cnre-1 merită oamenii 
el, că numai prin muncă, prin apli
carea In practică a cuceririlor știin
ței și tehnicii vom' străbate drumul 
către vllțorul de progres șl civilizație 

. Jalonat cu limpezime in programul 
parLIduluL SIntem conștiențl că
muncă constituie dreptul, datoria și 
idealul nostru, că munca constituie 
factorul de mlșcare-progres In lu
mea socialists.

Arta plastică modelează mediul 
■prin lot ceea ce artistul produce ca 
frumos și util. Ca să objinem pro
duse și utilaje șl mai frumoase.

pregnant afirmată In ultima

— ........ simții
Întotdeauna înconjurați dc către In- 

poppr, de- către condu- 
narildulul. de tovarășul 

Ccaușeseu personal, ln- 
noastre cu secretarul ge- 

partldulul. cu conducerea de. 
partid au constituit pentru artiștii' 
plastici un permanent Imbold. Cuvin
tele pe care le-a rostit. îndemnurile 
sole, sprijinul concret spiritual șl 
material pe care le-a acordat. In 
permanență și cu generozitate, ar
tiștilor plastici arată că In țara noas
tră se înțelege clar că arta are un 
rol Important In viața socială. In 
dezvoltarea sensibilității sl orizontu
lui spiritual al omului.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu ne-a 
demonstrat tuturor că numai prin

prin tot 
frumos fj. Mm. <
duse șl utilaje șl 
competitive, este necesar să fim in 
mai mare măsură preocupați de 
estetica produselor, de prezentnreo 
produselor, de estetica vizuală și 
ambientală. Cred că este necesar ză 
se treacă practic \ ' 
speculativă care are, fără îndoială, 
valoarea el. la estetica aplicată. 
Intr-o scrie de sectoare. înainte de 
toate In domeniul producției mate
riale. iată de ce problema educației 
estetice In școala generală. In liceele 
tehnice șl școlile profesionale. In 
sistemul de reciclare din malorila- 
tea sectoarc'or de activitate, este. ‘ 
necesitate urgentă, pe care nu 
poate rezolva

o 
. , ...™. .- -............................ io
poate rezolva Uniunea artiștilor 
plastid șl nici singure Consiliul 
Culturii șl Educației Socialiste sau 
Ministerul Educației șl Tnvățămlntu- 
lui. Estetica produselor trebuie să 
devină — după părerea mea — o 
problemă de stat, căreia să 1 se 
stabilească cadrul legal necesar In
tr-un sistem sincronizai cu produc
ția de bunuri materiale, cu activita
tea de cercetare — design-marke
ting. Pe de altă parte, sistematizarea 
satelor cere specialiști conștlenll : 
astfel Incit construcțiile no] să păs
treze genul locului, să protejeze re
zervațiile necesare de arhitectură ță
rănească.

Strădania artiștilor noștri —

__________ ... ... x_____ i; vroma 
— a fost pentru făurirea unei arte 
care, respecUndu-și mijloacele spe- 
cilico de exprimare, să aibă un bogat 
conținui socialist, să trateze eu 
narv, cu pasiune Interpretativă lri- 

. făptuirile mărețe ale partidului nos
tru comunist. Șl In cele mal dese 
cazuri au reușit. Uneori, am reușit 
mal puțin. Drumul rflmîne deschis 
unor noi eforturi. Dacă artă Înseam
nă putere dc evocare și forță de a 
crea Imagini, atunci slnlem'siguri că 
munca de creație, spiritualitatea u- 
mnntslă care stau la baza artei ro
mânești. alături de pasiunea șl dra
gostea artiștilor noștri pentru cauza 
socialismului șl comunismului, slnt 
chezășia reușitelor noastre viitoare.

Artiștii plastici din România nu 
Intr-un înalt grad conștiința partici
pării lor efective la formarea omului 
nau, la promovarea valorilor muncii, 
la îndeplinirea programului de edu
cație pe care l-n adoptat confe
rința partidului, prlntr-o muncă sus
ținută. depusă de toți artiștii din 
România, pentru realizarea unor 
opero de o înaltă ținută artistică și 
Ideologică. Subscriem cu toții, cu 
entuziasm pentru documentele și 
programul prezentate conferinței, ' a 
căror Înfăptuire constituie chezășia 
trecerii României, in viliorll ani, in 
rindul țărilor dezvoltate. în progra
mul partidului, destinat înfloririi 
patriei, edificării omului unei con
științe înaintate, fiecare om de artă, 
fiecare creator care ș!-a făcut din 
identificarea cu poporul, cu năzuin
țele acestuia Idealul suprem al exis
tenței sale, vede propriul său pro
gram. Ideologic, etic. însăși sursa ac
tivității sale, telul artei noastre so
cialiste chemate să slujească omului 
țării, aspirațiilor sale umaniste, pa
siunii sale pentru frumos." vocației 
sale de luplfitor pentru progres 
civilizație.
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Țoyarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GIIEORGIIE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dfflf’i tovarăși,
'n "“'-v»' *-4
Vft mulțumim cordial pentru salutările șl felicitările adresate cu 

prilejul celei cie-a 28-a aniversări a Renașterii Poloniei.
Folosind acest prilej, dorim să exprimăm din nou sentimentele 

noastre de prietenie pentru poporul român, precum șl profunda convin
gere că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor 
dezvolta șl întări In continuare, pentru binele popoarelor noastre, In in- 

I al mișcării comuniste șl mun- 
soclalișmulul șl păcii In lume.

I al nostru personal, vă urăm noi suc- 
alLste România.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone 

s - '■ 7

teresul unității țărilor socialiste, precum și 
cltorești Internaționale, pentru binele socia 

în numele poporului polonez șl 
cese ta dezvoltarea Republicii Socia

EDWARD GIEREK
Prim-secretar

al Comitetului Central
al Partidului âfuncitorcsc Unit

Polonez

Președintele ConsHiulut dc Miniștri 
al Republicii Populare Polone
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DUPĂ PRIMA ZI IN „CUPA DAVIS

PIOTR JAROSZEWICZ

CURER

homAum - ÂUsmAUA 1-1 
dar puteam conduct, cu 2-0..

O Ieri : ANDERSON-ȚIRIAC 2-6, 2-6, 8-6, 6-4, 6-4 ; Nâstase-Dibley 6-3, 6-0, 6-2 
o Asiazi, partida de dublu (de la ora 15,45)

Ion Țlriac a avut drep
tate ; acest meci, cu Aus
tralia, este cel mai impor
tant, dar și cel mal dificil 
pe care echipa României l-a 
susținut vreodală In „Cupa 
Davlș", pe teren propriu. 
Miza lui, perspectiva de a 
ajunge pentru a treia oară 
in finală (iar finală ®ă aibă 
loc Ia București !) au mării 
pe de’O parte răspunderea 
șl emoțiile echipierilor tri
colori, tar pe de altă parte 

frați — fără 'exagerare — ____ t .
la milioane de oameni de du-1 pe Tiriac să ah 
pe tot cuprinsul țării. alerge — șl 'evident

Decanul do vlrsfi al teni
sului nostru a trecut Ieri 
p® lingă o extraordinară 
victorie, ce o putea realiza 
In dauna jucătorolul nr. 1 
al Australiei, Mal Anderson.

. Ion Tiriac Începuse foarte 
’ bine, juclhd atent șl lup- l a 
tind pentru fiecare minge. sese 
Erau momente cind Andcr-, 
son părea simplu spectator 
pa teren, !ntr-atlt-de preci
se, de Imparablle erau ser
viciile, pastag-șulurUe, sto
purile lui Tiriac. 0—2 In 
primul soi ; 0—2 In cel dc-o.l 
doilea — de flecare dală in 
favoarea sportivului nos
tro. Deși ila semne de o- 
bojeală, Tiriac are In setul 
III „minge de nieci", căd 
conducea cu 3—3. Dar ei 
ratează momentul prielnic

șl partida in o altă tur
nura... Tenacilalea austra
lianului, ca și busia sa for
mă fizică aveau însă să 
producă o spectaculoasă 
(pentru noi, să recunoaș
tem. o incredibilă și regre
tabilă răsturnare de situa
ție. Replica lui Tiriac devine 
mereu mal palidă, mal ne
sigură. El nu reușește să 
facă față tacticii adversa
rului care, cu bună știință, 
joacă continuu cu mingi 
plasate alternativ spre col-

I
slnță primele puțuri din cele 
peste SO prevăzute a se construi 
aici în viitorii ani. Ele furnizea
ză circa o pătrime din debitul 
aciua! de apă al orașului.Acasă la navetiști

O interesantă acțiune politi- 
co-educativă a fost inițiată de 
către comitetul de partid de la 
Exploatarea minieră 'SAsar. Este 
vorba de organizarea periodică 
a unor intUniri ale conducerii 
exploatării miniere cu minerii 
navetiști șl familiile lor. Pre
miera acțiunii a avut loc In ța
țele Sălsig șl Tâmala, Cu acest 
prilej au fost «SrMtoriJi frun
tașii in întrecerea socialistă, 
s-au organizat discuții pe teme 
pricind comportarea in muncă, 
familie ți societate, grifa pen
tru creșterea ți educarea copii
lor. In cinstea minerilor sărbă
toriți, fanfara unității a pre
zentat un program artistic.

'i ■ ___

Noi edificii 
social-culturale
In județul Satu-Mare au fost 

terminate și predate beneficia
rilor noi edificii social-culturale. 
Printre acestea se numără : pa
tru școli In localitățile Pomi, 
legheriște, Mieula jț Viile, un 
infernal cu 22D locuri- la Liceul 
pedagogic din Cărei, două că
mine culturale la Clamcțti țl 
Mcdiețul Aurit, doud dispen
sare umane ta comunele Crai- 
dorolț ți Odoreu. Ue,, asemenea, 
au fost dale ta folosință b-ăl 
comunale ta Ardud țt Turf. în 
municipiul Satu-Mare s-a su
praetajat ți modernizat creța 

■ „1 Iunie", care va putea găzdui 
de două ori mai mulți copil de
ci! plnă acum.

ne, au, desigur, prima șan
să. Neale Fraser, căpitanul- 
nejucătbr al echipei Aus
traliei, .Aludioză" Insă pro
blema ; cel puțin așa se 
ln’.elege din secretul ce-1 
păstrează asupra cuplului 
jientru această partidă; 

_ ____ _ „Cel doi" vor ti Anderson
rnonslrație dc eficacitate, ’ șl Dibley ? Sau Dibley si 
ciștlglnd absolut totul, iată Coojter ? Prcvallndib-se de 
scorurile solurilor : G—3, '
0-0, 0—2.

Cu victoria aceasta, 
ticipată de altfel; In 
ciul Romănfa—Australla re
zultatul a devenit egal :

“■ de £apt’ nU‘f P*“Ca ,m‘ 
indică favorlțl pc români 
Iile NâstaM» și Ion Tiriac, 
cuplu de tradiție șl de s
maro redutabilltale pe te
renurile de tenis curope-

turl’or sale, direcția Im
previzibilă n mingilor, chiar 
și la serviciile extrem de 
puternice ale lui Dibley, au 
lîiclntat din nou i>e spec
tatori, mai ales că de fie
care dată Năsldse puncta 
clar In setul al doilea, el 
n făcut o adevărată dc-______ .1,,

regti lament, el va elucida 
totul astăzi la oru 13 (deci 
cu o oră înainte do Înce
perea Jocului), cind. vo- 
leM-nolens, trebuie s& a- 
nunțe oficial numele ju
cătorilor. respectivi. Ceea 

de. dublu, pronostlrorile Ii ^t“^'

să joace’ bine șl... să <

I. DUM1TRIU

nostru a trecut ieri

an- 
me-

noștri ; el s'.iu că trebuie 
“ tișîlge.

Egiptului
L‘> -■

C r o ni c a zilei

$'Ș-

LA GRUPUL DE FORAJ-EXTRACȚIE TG. JIU
j

£

Grija față de sondori
zare ș! masă pentru toți salarii 
Iii. Au fost construite conforta-

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voltec, a primit din partea lui 
Stanislaw Gucwa, mareșalul Seimu
lui R. P. Polone, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările trans
mise cu prilejul celei de-a 28-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cornelia 
Mănesru, a primit 6 telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Polone, Ște
fan Olszewski, prin care mulțumește

Ambasadorul R.P. Chineze la 
București, Cian Hai-fun, a oferit 
vineri un dineu cu prilejul vizitei 
in țara noastră a delegației agricole 
chineze conduse ele Șa Fang, minis
trul agriculturii șl silviculturii.

Au participat Angelo MIculescu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, George Macovcs-

pentru felicitările! transmise cu pri
lejul celei de-a Sl-a aniversări a 
Renașterii Poloniei.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Comellu 
Mănescu. a primit b telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
nl Republicii Arabo Egipt, Murad 

• Ghaieb, prin care se exprimă mulțu
miri călduroase pentru felicitările 
adresat© cu ocazia Zilei naționale a 
Egiptului. a

(Agerprcș)

cu, prim-ndjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nlcolae Giosan. pre
ședintele Academici de științe ogri- 
cole și silvice, Nlcolae Ștefan, șeful 
Departamentului ogrlculturll coo
peratiste și al gospodăriilor popu
lației. adjuncți al ministrului agri
culturii, cpe-etallștl. -

(Agerpres)

TG. JIU (corespondentul 
„Scinteii" M. Dumitrescu). PrcH .
festa de- wnțtor’---Impune-ade--- - ^■■r.:ic s;xJ'1li c:'"-'eanttrrrr ? 
&oa desfășurarea unei acti
vități In puncte Izotate de lucru, 
acolo unde se sfredelește pă- 
mlntul in căutarea ..aurului 
negru“. Această ritualic spe
cifică solicită din partea c- 
chipelor de smdori disciplină, 
conștlmciozltata, aubreontroi. Re
zultatele buno obținute in pro
ducție de sondorii gorjeni cer
tifica atitudinea lor înaintați) 
față de munefi. răspunderea 
pentru îndeplinirea exemplară a 
obligațiilor profesionale. Dar 
pentru ca sondorii să-și poală 
aduce întreaga lor contribuite ta 
realizarea și depășirea sarr-lm- 
lor de pian, el au nevoie de con
diții bune de viață șl de muncă ■* 
indiferent de izolarea In care 
lucrează o sondă sau alta, tata 
de ce conducerea Gropului in
dustrial dc (oraj-extracțle țițâ 
Tirgu-JIu si-a înscris printre 
principalele sale preocupări șl 
tx? aceea privind asigurarea unor 
condiții corespunzătoare de ca-

'V ■ ■ ■

grupuri soetal-culturale.
— în același timp — ne spune 

tovarășul Inginer Emil Preoțes- 
cu, directorul general al Grupif- 
tul de foraj-exLracțle Tlrau-JJti 
— au fost alocate însemnate fon
duri pentru protecția muntil. De 
curind, s-a luai Inițiativa ca re
prezentanți ai conducerii între
prinderii să se deplaseze periodic 
la flecare sondă, să discuta cu 
întregul personal, ta fața locului, 
stabilind in mod concret măsu
ri Ir care să ducă ia asigurarea 
celor mal bune condiții de rrnin- 
'efl ®1 viață.

De notat că stldența acestei 
Inițiative a trezit un deosebit 
interda si a fost extinsă s! In 
alte întreprinderi clin județul 
Gorj Ea duce ta sporirea răs
punderii ce revine ctmfflueerilir 
de întreprinderi față de salartațl. 
la antrenarea acestora in -rezol
varea celor mai Importante pro
bleme din procesul dc producție.

(Urmare din pag. D le cuvenite să poată fl majorate sau 
diminuate, in cadrul aceleia?! sume, 
cu plnă la 29 In sută. In funcție 
de contribuția efectivă a fiecărui 
membru din formația la realizarea 
lucrărilor. ■ ' V

în ce privește sistemul de premie
re trebuie arătat că, venind In In- 
timplnarea propunerilor făcute de 
numeroși oameni al muncii pe par
cursul experimentării sistemului de 
salarizare, In proiectul de lege s-a 
prevăzut că personalul din cadrul În
treprinderilor și centralelor indus
triale care ebțlne realizări deosebite ‘ 
în muncă poate fl premiat «i in 
cursul anului dintr-iin fond ce se

fel cu ceiale căror realizări slnt
la nivelul planului.

în vederea cointeresării întregului 
personal ta depășirea sarcinilor, pro
iectul de lege prevede aplicarea unor 
forme colective de salarizare — 
cum alnl acordul globul, acordul po 
bază de normă plan — precum și 
acordarea de premii pentru rezulta
tele obținute In muncă, astfel Incit, 
așa cum în cazul nercallzăril snrcl- 
nilor salariile s« diminuează, tot ușa 
veniturile să crească In cazul depă
șirii sarcinilor stabilite. De pildă, 
personalul de conducere, precum «I ”'“ț;personalul tehnic de execuție din «UMlilnle prin aplicarea nnel cote 

secțiile de -producție va putea fl re- 
tribuit fio in acord global, fie In 
alto forme de acord colectiv, cn și 
muncitorii pe care II conduc. De 
asemenea, este prevăzută și aplicarea 
Intr-un cadru mai larg a formei co
lective de salarizare In acord pe 
bază de normă plan.

Noutatea coristă In faptul că în
tregul personal, Inelusiv conducerea 
întreprinderii, poale primi salarii 
majorate — In cazul depășirii planu
lui — sau diminuate, în cazul nerca- 
iizArli sarcinii de pian. Indicatorul 
de plan In funcție de realizarea că
mila se va recnlcuin salariul tarifar 
va fl stabilit potrivit cu specificul 
fiecărei ramuri sau activități. Pen
tru flecare procent de depășire a in
dicatorului stabilit "urmează să se 
acorde același procent din salariul 
tarifar cu care se face diminuarea, 
in caz de nerealizare. majorarea sa
lariului tarifar fiind limitată la 
aceeași cotă la care este limitată șl 
diminuarea salariului In cazul ne- 
reallzărllor, ceea ce este perfect 
echitabil,

Totodată. In scopul elaxUdzărlI 
formelor de salarizare aplicate In 
prezent, proiectul de lege aduce 
unele îmbunătățiri șl precizări. De 
exemplu, spre deosebire de •,:tua- 
țla actuală, tind repartizarea su
melor cuvenite In acord Intre 
membrii

cuvenite 
formațiilor de lucru se 

fare numai In raport cu salariul 
tarifar de încadrare al fiecărui mem
bru al colectivului îi cu timpul lu
crat, In proiectul legii se prevede 
posibilitatea cn. In cazul in rare ma
joritatea membrilor dlntr-o forma
ție sini de acord, salariile Indlvidun-

. de plnă ta I ta sută asupra fondului 
total de salarii planificat al unității- 
Această prevedere, de natură să n- 
ducă un plus de eficiență sistemu
lui de premiere, asigură totodată 
păstrarea întregului fond de premie
ro din beneficii, care ise utilizează la 
finele anului pentru acordarea de 
gratifica ții. fond care in prezent se 
diminuează cu 23 la sută, în măsura 
In caro In cursul anului se acordă 
premii pentru activitate deosebită.

Se cuvine relevat că fondul de 
premiere anuală (gralifleațllle), con
stituit prin aplicarea cotei stabili
te asupra beneficiului realizai, se va 
majora sau diminua, cu cite un pro
cent pentru fiecare procent de depă
șire sau nercallzare. spre deosebire 
de reglementarea existentă In care 
se prevede numai că fondul de pre
miere șe diminuează cu cite două 
procente pentru flecare procent de 
nereallzare a beneficiului planificat 
sub 98 la sulă. Totodată, este de men-* 
țlonat că. In cadrul regiementărilorf 
privind premierea, s-a Imbunătfițfl $1 
modul de repartizare a fondului de 
premiere. In sensul că fruntașii in 
întrecere pot primi premii pc, baza 
unei cote mal mari cu piuă ta 2® ta 
sută decit aceea stabilită pentru res
tul personalului din unitate.

Proiectul de lege prevede ș! crea
rea unor niveluri noi de salarii, In 
scopul unei mal bune diferențieri n 
acestora și pentru atragerea cadrelor 
celor mai bune ta locurile de muncă 
care prezintă Interes deosebit pentru 
economia națională, Experimentarea 
a arătat că astfel de modificări slnt 
necesare pentru unele meserii cu o 
tehnicitate înaltă, cum nr fi cele de

!

și emoțiile eci’lDÎerilor tri-

speranțelc suporterilor, ci- plasate alternativ spre col-
-----,. țurUe terenului, obligta- 

lerge șa 
S“ obo

sească mai mult... Austra
lianul egalează situația la 
seturi (8—0 șl 6—4), pentru 
ca in setul decisiv să se 
impună iarăși (0—4) șl ast
fel să aducă un punct nes
perat echipei sale.

Pa tit de disputată fu- 
. j partlda-prolog a me
dului România—Australia, 
pc atll de simplă avea să 
fie cea de-a doua ; in a- 
proximaliv o oră, Ilic 
Nav..i»;e a terminat in fa
voarea sa jocul cu Colin 
Dlbley. Trei seturl-fulger,- 
d&ar primul de un anumit 
echilibru, pentru că Năs- 
tase nu și-a putut" stăplnl 
nerviL.. în general, supe
rioritatea campionului nos
tru nu a stat sub semnul 
îndoielii. Varietatea lovl-

o Gimeno l-a învins pe Smith
r. ' "■

BARCELONA 4 (Ager- 
pres). — Echipa Spaniei 
conduce cu 1—0 după prima 
zi a meciului pe rare-1 sus
ține la Barcelona cu selec- 
țlorajta S.U.A. In semifina
lele Interzonale ele „Cupei 
Davls“. Introdus in echipă 
in ultimul moment, ca ur
mare a accidentării Iul 
Ornntes, fostid profesionist 
Afidres Gimeno, reamalori-

zat opul acesta, l-a Învins 
destul do categorie (0—8, 
7—3, 0—3, 6—4) pe dșiiRfl- 
tonil turneului de ia Wim
bledon, Stan Smith. Cea 
de-a doua partidă de sim
plu (dintre Harold Salomon 
șl Juan Gisbert) s-a între
rupt, din cauza întunericu
lui, la situația de 0—7, 7—5, 
0—0 in favoarea jucătorului 
american.

aS J 
.......... ,......................... .

Internaționale de fotbal pen
tru Juniori „Cupa Prietenia". Iată 
rezultatele tehnice Înregistrate : Lu
goj : U.R.S.S.—Romănlo 2—0 (1—0) : 
Timișoara : Cuba—Polonia 1—0 (0—0) ; 
Bulgaria—Ungaria 2—0 (1—0) ; Sin- 
nicolau Stare : România II—fLP.l). 
Coreeană 0—I (0—0).

în cîteva
■ i'-’ I ‘ |' «'■ /: ' Jș -

FOTBAL. — Aflată in turneu In pr 
Cehoslovacia, echipa de, fotbal Uni- ta

VRANGEA >

Chemarea 
munților"

O veste bună pentru amato
rii de excursii șl drumeții: la 
Focșani a luat flințâ, pe lingă 
Casa tde cultură municipală, 
primul club turistic din județ 
cu denumirea „Chemarea mun
ților". Avind caracter de orga
nizare fi stimulare a /activității 
turistice de masă, clubul !jl 
propune, printre altele, studie
rea zonei turistice a Vrancei si 
stabilirea unor noi trasee de 
mare atracție, organizarea 
excursii ji 
in județ și în fard..

TELEORMAN
I

Pa loja lui Nâsîose, satisfacția succesului...
• loto : Agerpres

I 
f'

Nou record mondial la disc
Vineri la Moscova. In cadrul , unul 

concura de verificare pentru Jocu
rile Olimpice, cunoscuta^ campioană 
Falita Melnik a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea discului, 
cu performanța de 03.70 m. Vechiul 
record, deținut de 
era de 85.48 m.

r î n d u r i

aceeași alleffî/
r . r

; > 
>7 -‘ . ■î

titlul

Meciul Șpasski-rFÎ^cher
- . .. - U . - ■ - gt - -

La Reykjavik n continuat . 
după-amlază cea de-a zecea partidă 
(Întreruptă joi, la mutarea a 40-n) a 
medului Spasskl-Fisehcr. Șahlstul 
american — care, după cum am a- 
nunțat, avea avantaj la întrerupere 
— a terminat învingător in mutarea 
a 53-a. în acest fel, scorul a deve- 
nit 0.3—3,3 puncte in favoarea lui 
Fischer. Partida a 11-a esie'iprevă- 
zută pentru duminică,: cu albele vn 
juca Spasski.

de
drumeții montane,

MUREȘ

Expoziție 
itinerantă

Muzeul de istorie din Roșiorii 
de Vede a organizat la cSminul 
cultural din comuna Peretu o 
expoziție consacrata marii răs
coale țărănești de la 1S1J1. Ex
poziția este alcătuită din docu
mente ala vremii privind învo
ielile agricole înrobitoare, re
partiția nedreaptă a proprietății 
funciare, lucrări de arid plastică 
ți literatură beletristică inspi
rate din viața ți lupta fârâ- 
nimll. Anlhd un caracter itine
rant, erpoffifia va fi deschisă 
In lunile următoare Ip toate co-
manele județului.

iroba de maraton, lși va nnăra ___
a cea de-a XX-a Olimpiadă de vară 

versitatca Cluj a intllnil la Kosice de la MQnchen. sperînd să fie ai doi-
Mrmniin ifwnhs m s c » Fnii,=.i!is |ea maratohlst al tuturor timpurilor,

după compatriotul său Blklln Abebe. 
de dotai ori tiștluăior al ceiel mai 
dificile probe atletice. NATATIIi 
-- Campionatele de notație ele 
S.U.A. au continuat la Chicago. O 

(0—0) performantă excelentă a realizat 
5M. — Gary Hali In proba de 400 rn mixi.

stabilind, cu ‘tlmnul dc 47>0"8/l0. un 
.......... nou record mondial. . .

formația locală „M.S.S.“ FotbalEștli 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 2—il (2—1). ® La Stavnn- ___
ger (Norvegia).' Intr-un med contind dificile 
pentru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, echipa Norvegiei 
n învins cu scorul do 4—1 "* m
selecționata Islurtdel. ATLETISM.
Etiopianul >Mamo Wolde, campion 
olimpic la Ciudad de Mexico In

/r 3 F rf, , «l.t
■ ■ ’* *v

t

i

îl

» ■ t-, ț _ ;

așchicre a metalelor, precum si ta 
unele locuri ide muncii eu tehnicitate 
și complexitate deosebită a produc
ției. cum ar ti sculflrllle din Între
prinderile constructoare de mașini 
Bparținlnd Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. în acest 
scop, In proiectul de lege ®-a prevă
zut un nou nivel dc salarizare Aie, 
cu salarii tarifare mai mari cu 3 la 
sută.

Tinind seama de Importanța pe 
care o are darea in funcțiune la ter
men și de bună calitate a marilor 
Investiții prevăzute In cincinal și în 
scopul atragdrll forței de muncă spre 
șantierele, mari, undo se construiesc 
obiective economice importante. In 
profectul de lege s-a prevăzut,' pe 
lingă nivelul de Hilarii existent, un 
nivel superior cu cfrcJuS la sută față 
de cel actual. Acest nivel urmează 
să se aplice- muncitorilor construc
tori de pe șantierele obiectivelor e- 
conomice importante aparținind Mi
nisterului Construcțiilor Industriale. 
Unele corecturi ale rețelelor de sa
larizare, In sensul majorării lor. au 
mai fost făcute și la ramurile textile, 
tăbăcărie și jzbotehnle.

ȘI In cei privește modul de acorda
re a salariilor, proiectul dc lege pre
vede unele precizări șl îmbunătățiri, 
în primul rlnd. trebuie arătat că in
dicatori! in funcție de care se dimi
nuează salariile vor fi astfel stabi
liți Incit venitul fiecăruia șă fie dl ■ 
mai legat do rezultatele obținute In 
munca sa ?i pc compartimentul din 
caro face parte. în al doilea rlnd. 
modificările cuprinse in proiectul de 
lege nu In vedere simplificarea evi
dențelor necesare pentru reținerea și 
restituirea sumelor in cazul nerea- 
lizăril sarcțailor , si economisirea 
timpului necesar pentru realizarea 
acestor evidențe.

Proiectul legii remunerării, defi
nitivat cu propunerile ce vor rezulta 
din dezbaterea publică, va contribui 
In mobilizarea tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii in obținerea de 
rezultate di mai bune In activitatea 
creatoare consacrată transpunerii in 
viață a mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul nl X-lea și de recenta 
Conferință Națională a Partidului 
Comunist Român pentru accelera
rea progresului economic ?l social si 
Urii.

il

mașinilor de gătit
și încălzit

1,1 - • i •

Acțiunea de modernizare Â 
diversificare a produselor n de
venit □ preocupare constantă a 
întregului colectiv al fabricii de 
mașini casnice emailate „23 Au
gust" din Satu Mare. După cum 
ne relatează tovarășul1 Tiberlu 
Boitor, Inginer-șef adjunct al 
fabric!!, se diversifică atlt pro
ducția de mașini de gătit eu ga- 

. ze. (prin extinderea folosirii e- 
lementelor tipizate), cit șl cea a 
aparatelor casnice de încălzit 
mu gătit (care funcționează cu 
combustibil lichid sau solid) 
Din prima categorie se remarci, 
prin mulllfuncțîonalîțate șl as
pect estetic, mașinile de gătit cu 
gaze „Ideal". „Lux", „Modern" 
și „Elegant", rare vor intra In 
curind In fabricația de serie. 
Mașina „Lux", bunăoară, este 
prevăzută cu patru arzătoare de 
gătit cu gaze, (poate fi dotată ș! 
cu un ochi de gătit electric), un 
arzBtor-grătar. cuptor, ceas a- 
vertizor. grătar rotativ Iluminat, 
in cuptor, dulap lateral. Din fn- 
mllla aparatelor casnice, eare 
funcționează cu combustibil li
chid. se remarcă arzătorul pen
tru cazan de baie cu Încărcare 
termică plnă Ia 73C©0 kcal/h,' 
precum șl mașina de „gătit cu 
combustibil lichid, model DLL.

. BOD. cu plită șl cuptor, care rea
lizează performanțe superioare 
la fierbere si coacere. De curind. 
a ieșit lotul zero de cazane" de 
încălzit, model C.i. 20. (..mlcro- 
centrale" termice pentru locu
ințe de 3—4 camere) care, dato
rită volumului restrlnș și liniei 
lor elegante, pol fl instalate, du
pă dorință. In bale, bucătărie 
■sau anireu.

Octav GRUMEZA 
corespondonlul „Stinleii"

Inițiativa 
sănătoasă

Deși importanța terapeutică 
pentru reumatici a apel sărate 
de la Jabenița era cunoscută de 
localnici de mult timp, vechile 

sici au fost, pa nedrept, 
. De curind, din iniția- 
prin grija Consiliului 

popular comunal Volovistru, 
băile târâie de la Jabenița au 
foit reamenafate. A fost dat ta 
folosință primul basin eu o su- 
prafață de 650 mp. S-au con
struit, de asemenea, cabine a- 
decvate ji s-a introdus o curtfl 
de autobuz pe ruta Reghin-Ja- 
behlțâ.

potabilă
Pentru îmbunătățirea aprovi

zionării cu apă notabilă a orașu
lui Slatina, ta lunca Oltului se 
execută importante lucrări de 
forare și captare de noi izvoare. 
Plnd acum au fost dale In folo-

BISTRIȚA- 
NASĂUD

Arheologii 
din Chiochiș

Un grup de profesori/de ta 
școala generală din localitatea 
Chiochiș au înființat dc curind 
un cerc de arheologia. Cadrelor 
didactice li s-eu alăturai nu- 
meroși elevi ți localnici. Săpă-

La

coperi-ea,~uBsr_..ol;iccta de ce-,, 
ramică din neolitic, toporușe de^ 
piatră, săgeți de silex, diverse 
monede antice ri medievale, o 
lance din secolul al XVII-lea ți 
altele. Au fost descoperite, de 
asemenea, cărți rare aatlnd din 
secolele trecute. Reunind cele 
piste 250 de obiecte descoperite 
,acum, pasionalii arheologi 
amatori au inaugurat un muzeu 
de istorie al localității Chiochiș.

_ ___2—__ 
l/

normele te comportare internațională a statelor
In acest sens — ceea ce constituie, 
plnă In zilele noastre, un serios ne
ajuns pentru ansamblul relațiilor In
ternaționale. O dată apărute, aceste 
mijloace de exterminare in masă au' 
proliferai, și-au sporii considerabil 
forța de distrugere, ejunglnd ca as
tăzi să constituie unul dintre prin
cipalii factori de amenințare a păcii, 

■ a însăși existenței popoarelor, un 
Instrument de intimidare In relațiile 
Internaționale. Tocmai de aceea, !o- 
menirea consideră» eliminarea efec
tivă a spectrului pericolului nuclear 
care planează asupra ei ca obiectivul 
primordial al dezarmării Plnă la în
făptuirea acestui deziderat, o excep
țională Importanță pentru îmbunătă
țirea climatului internațional ar avea 
traducerea in viață a propunerii fe 
vansate In raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușeacu, ca Dec.tarațla-ah- 
gajament să includă obligația puteri
lor posesoare de arme nucleare că hu 
vor recurge ta aceste arme, sau ta a- 
menlnțarea eu utilizarea lor față de 
nimeni și in nlel o Împrejurare.

Răspunzlnd pe detain deziderate
lor de pace. i„ 
dență. progres ale popoarelor 
prețul Indent i . "
Deelarațta-angnjament _____ _
teazfi șl se condiționează reciproc, 
alcătuiesc un ansamblu unitar, un 
tot Indisolubil, atalcarea lor nenu- 
tlnd fi înțeleasă decit ca atare, Adu- 
e!ndu-le In atenția lumii. România 
nu le concepe lnir-o formă rigidă, 
ele puțind fl Inmșlte fie ca angaja
mente ...........  ' " ’ " 1
parate

" nu forme < Mi. ___ jWIL-______
proclamată solemn de către statele 
lumii fală de aceste prindnll de 
stringentă actualitate, concomitent

(Urmare din pag. I)

nice motivări, alit In dreptul Inter-’ 
național, cit și in cerințele practice 
ale vieții contemporane. Astfel. In 
zilele noastre s-a impuți cn avind o 
însemnătate excepțiohnlă principiul 
că nici o problemă care interesează 
diferitele state nu poale fi regle
mentată decit cu participarea direc
tă și eu respectarea Intereselor tu
turor eelor în cauză. Este o realitate 
că, In condițiile schimbării raportu
lui de: forțe, îngustării ariei de ac
țiune a Imperialismului — cu politi
ca sa de dictat de dominație și im
punere de decizii peste capul altor 
ponoare — soluționarea marilor pro
bleme Internaționale nu mai poate 
constitui un -apanaj al citorva state. 
Participarea directă a tuturor sta
telor ta reglementarea acestor pro
bleme constituie un deziderat care 
decurge din principiu! egolitățil in 
drepturi a tuturor națiunilor ; prin 
Însăși natura lor. problemele interna
ționale privesc toate statele șl erie 
'dreptul egal a' fiecărui stai, al fiecă
rui popor de b-ș! spune euvlntul pro
priu. direct, asupra acestor proble
me. Participarea tuturor statelor in
teresate este totodată garanția unei 
abordări multilaterale, și nu unila
terale. n problemelor, a examinării 
lor mal complete, din toate unghiu
rile de vedere, fiecare țară avind 
posibilitatea să-șl aducă propria con
tribuție ia găsirea celor mal eficiente 
soluții.' Ciț privește respectarea In
tereselor' tuturor celor In cauză, 
aceasta e nu numai o cerință de 
etică Internațională, ti șl o necc- • 
sliatc dc ordin practic, intrucit-o în
țelegere bl sau chiar multilaterală 
ce tacaleă, interesele altui sau ailor 
popoare nu poate fl trainică, deoa
rece perpetuează surse de neînțele
geri și tulburări, care, mal devreme 
sau mal tlrzlu. capătă caracter de 
acuitate.

Desfășurarea vieții Internaționale 
arată că una din sursele, principale 
do încordare șl pericole pentru pace 
o constituie amestecul In treburile 
'altor stale. Este un odevăr axiaș 
malic că oriunde Inillnlm pe 
'glob „puncte fierbinți", zone 'te 
.'fricțiuni și conflicte, găsim în
totdeauna șl germenii nocivi ai 
imixtiunilor, ai amestecurilor străine 
In treburile popoarelor. Statuarea 
preconizată de tara r.oasfră. cn orice 
încălcare a principiilor care Irebule 
țft clrmulască relațiile Intcrnnllonaie. 
orice amestec în treburile altor state 
să fie considerate acte Imnotriva 
păcii, atentate In cauza cotaborflril 
Internationale, este menită să con
ducă. In acest fel. la eradicarea 
unuia din princlrtalli factori de In- 
veninare a atmeraferei Internaționale..

Asumarea unui asemenea angaja
ment ®i traducerea Iul In viață ar 
deschide cale largă unui proces de 
eliminare n 
zltațiS Intre

.. largă unui proces de 
suspiciunilor și nnlmo- 

............. state, de cțestindere șl 
incelățenire a încrederii reciproce, 
a cooperării fructuoase in evantaiul 
tuturor, InguMInd și mal mult terenul 
de ftcțiunc al lmperlnllsmulul, osigu- 
rind o arie de amplă manifestare n 
dreptului poj>oarelor do n-.șl orindui 
viața așa cum doresc ele Insele. ,

De asemenea, in deplină contor?j 
driiița cu cerințele actualității este 
dezideratul ca In Declarațla-angaja- 
ment să fie precizată ferm necesita
tea respectării dreptului sacru al tu
turor țărilor la existență liberă, pre
cum șl dreptul lor legitim de a se 
apăra eu toate mijloacele, Inclusiv 
cele militare, împotriva oricărui a- ______
tentat ta adresa suveranității șl / Nicolae Ceai 
independenței lor naționale. Aceasta p ■ ■ -
corespunde procesului impetuos al 
afirmării voinței popoarelor de pre
tutindeni de a fi Indeo-’ndente șl su
verane. de o se dezvolta de sine stă
tător. Iar atunci tind este cazul — 
dc n lupta prin toate mijloacele 
păntru apărarea libertății, a ființei 
lor naționale. Militlnd pentru pace, 
pentru lichidarea conflictelor șl 
neînțelegerilor pe calea tratativelor, 
pe bâza recunoașterii dreptului tutu
ror națiunilor de o ti stfiplne Ia ele 
acasă, România socialistă Ișl expri
mă totodată neabătut t solidaritatea 
Internațional Istă cu cauza tuturor 
popoarelor care-șl apără cu dlrzenie 
libertatea șl independența națională.

Corolar nl principiilor neameste- 
. cuiul șl respectului suveranității este 

principiul abolirii politicii de forță 
— problemă cardinală a vieții Inter
nationale. în acest sens, partidul șl 
guvernul nostru preconizează ca 
toate țările să declare că vor re
nunța Ia folosirea forței șl la ame
nințarea cu forța împotriva oilor 
stoic. Epocii noastre II este caracte
ristică afirmarea Impetuoasă o ce
rinței de a se înlătura, sub toate 
formele si reminiscențele ei. vechea 
șl discreditata ..diplomație a cano- 
nlerelor". politică imperialism pro
fund nedreaptă, de dominație și dic
tat Excluderea definitivă n forței ca 
Instrument de acțiune pe plan Inter
național nr avea o Importantă imen
să pentru înseninarea climatului 
politic, ar deschide cale liberă apli
cării largi a metodei contactelor, dis
cuțiilor șl tratativelor, purtate In spi
ritul stimei și Înțelegerii reciproce. ar 
constitui un «tlmulenl de o forță ex
cepțională pentru promovarea de
zarmării.

-—-îrflîmpCd elaborării Cartel O.N.U.. 
arma atomică încă nu fusese folo
sită, astfel Incit documentul de 
ol organizației nu cuprinde referiri

securitate, indepen- 

propunerile pricind 
lament se comple-

comune, fie cn declarații go
ale statelor. Esențială ar fi 

declarației, cl adeziunea

principii de

cu înfăptuirea lor efectivă.
Inițiativa cuprinsă in raportul 

tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Nnțională cu privire la 

.Dedarația-angajament relevă tn 
mod elocvent Ițjjșjta responsabilitate 
n politicii externe n României so
cialiste. caracterul el ndiv și creator, 
orientarea el spre soluționarea pro- 
blemelor-cheie pentru destinele păcii 
șl securității popoarelor, ilustrează 
in<-â o dafă rolul secretarului aene- 
ral al psnriidulul nostru In elabora
rea șl promovarea acestei polilid. 
Aprobate si susținute cu hotărlre de 
întregul popor român, ale cărui in
terese fundamentele le exorlmăj ac
tivitatea Internațională a oarild"iul 

, șl stalului nostru, orlndollle si Idei
le militante pe care Ie promovează 
In siuiba nării si care s-au îmbo
gățit Ig, Conferința Națională, cu 

alive de seamă, corespund, 
același timn. Intereselor și aspi

rațiilor tuturor nonoareior. cauzei 
p5dl șl colaborării In întreaga lume.



AMPLE
Luări de poziție împotriva 
bombardamentelor americane 

asupra R. D. Vietnam
Declarațiile reprezentanților K. D. Vietnam 

și Guvernului Revoluționa^ Provizoriu 
ai Republicii Vietnamului de Sud

■ ■■ •. <(■ ' .1 > 
mai in 27 do zile ale lunii iulie fiind 
efectuate 63 de astfel de raiduri.

în Încheiere, Nguyen Than Le și-a 
exprimat speranța că la următoarea 
ședință plenară a conferințe! „dele
gația S.U.A. va adopta o poziție mai. 
serioasă ?! mai constructivă".

La rindul său, reprezentantul dele
gației Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu ai Republicii Vietnamului de 
Sud, Lî Van Sau, a condamqat bom
bardamentele americane asupra R. D. 
Vietnam; subliniind că. in sioftda a-’, 
ceator noi acte de război, poporul 
vietnamez va obține victoria in lupta 
sa justă.

•

f
f

PARIS 4 (Agerpres). — După În
cheierea lucrărilor celei de-a 153-n 
ședințe a conferinței cvadripartlle de 
la Paris in problemele Vietnamului, 
reprezentanții delegațiilor R. D. Viet
nam și Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu aî Republicii Vietnamului de 
Sud, nu organizat o .conferință de 
presă.

Reprezentantul delegației R. D. 
Vietnam, Nguyen Than Le. a con
damnat bombardamentele efectuate 
de aviația americană asupra diguri
lor și sistemelor de irigații din R. D. 
Vietnam. EI a arătat că avioanele a- 
merieane nu bombardat de 173 de ori 
digurile șl sistemele de Irigații, nu-

Constatăriie făcute la fața locului 
de un fost ministru american

tru american a declarat ziariștilor eă 
„bombardamentele de acest gen pun 
in pericol viața populației, mii de 
persoane rlseînd să suporte conse
cințele". Clark a subliniat că a fost 
impresionai de vigoarea și curajul 
poporului vietnamez, relatează, in 
Încheiere, agenția France Presse.

o ROMA. — Un grup de 14 de- 
pulațl aparținlnd partidului italian 
de guvernămlnt, dcmocrat-crcștin. 
au adresat o interpelare ministrului 
de externe, propunlnd „Inițiative și 
contacte pe lingă actuala Administra
ție americană", în scopul de „a se a- 
dnce o contribuție Ia accelerarea 
ineetării războiului din Vietnam". 
Autorii Interpelării afirmă că „o so
luționare juxtă a problemei Vietna
mului implică recunoașterea dreptu
lui poporului vietnamez la autode
terminare, in libertate și independen-’ 
ță. potrivit acordurilor de Ia Ge
neva din 1951".

o TOKIO. — Ministerul japonez al 
Afacerilor Externe a protestat pe 
lingă Ambasada S.U.A. de in Tokio 
In legătură cu utilizarea bazelor din 
Okinawa de către bombardiere 
„B-52", caro efectuează, după cum se 
știe, raiduri zilnice de bombardament 
asupra Vietnamului și a altor zone 
din Iridochlhn.

Conferința internațională 
împotriva bombelor atomice 

și cu hidrogen
t 

Romflnla, în cadrul lu
crărilor n luat cuvln- 
tul Nicolao Stolan, 
membru al comitetu
lui.

în continuare, dele
gații vor participa ia 
un „marș al păcii* In 
cartierul Ucno din To
kio. după care se va

■

TOKIO. — Cores- de delegați japonezi și
ponderitul Agerpres, străini au audiat ra
ții Tulu, transmite.: portul p
Vineri s-au încheiat Gensulkyo,
lucrările sesiunii pre- "
llminâro a cele! de-a 
18-a Conferințe Inter
naționale Impoirivn 
bombelor atomice ; 
cu hidrogen, orgnnl . __
zatfl de Consiliul ja- *ru a asigura pacea șl trece la sesiunea prin- 

. . , . n !mnlfull/iK< ronnlo w-ffl-nsponez împotriva bom
belor atomice șl cu hi
drogen (Gensulkyo).

în cursul sesiunii.
cel aproximativ 2®0

<•'*’ i i 1 ' ‘ 4 ’k». s - ‘=.' ‘ti ;

străini au audiat 
“oftul general ol 
.j rii.< u, „. o, prezenta, 
de K. Sateuma,1 di
rector al consiliu
lui. in care ec sub
liniază necesitatea ur-

și gentil ca popoarele lu
ll- mil să se unească pen-

a Împiedica repetarea 
tragediei de Ia Hlro-

Din parton Comite- vo:‘ desfășura In pa
tului național pentru miel la Tokio șl FII— 
apărarea păcii din roșlma.

clpală a conferinței, 
alo cărei lucrări se

raiel la Tokio sl Hl-

PREMISELE

L BREJNEV SI G. HUSAR
MOSCOVA 4 (Agcrpres)i — Agen

ția TAJS.S. anunță că vineri a avut 
loc o Intllnlrc intre Leonid Brejncy. 
secretar general al C.C. ni I’.C.U.S.. 
șl Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, aflat 
la odihnă în Crimeea. Ei s-au In
format reciproc despre desfășurarea 
construcției comuniste șl socialiste In 
țările lor șl nu examinat probleme le
gate de adlncirca relațiilor sovleio- 
cehoslovaee po linie de frârtld și de 
stat.

HANOI 4 (Agerpres). — Agenția 
France Presse Informează că Ram
sey Clark, fost ministru al justiției 
sub Administrația Johnson, eare con
duce Comisia Internațională de an
chetă cu privire la atrocitățile co
mise, de S.U.A. In Indochina, a vi
zitat. la 3 august, Împreună cu doi 
membri ni comisiei, lucrări hidrau
lice distruse de bombardamentele o- 
merlcane In provincia Thal Btnh. din 
R. D. Vietnam. Această cîmpîe de 
coastă, care a fost bombardată de 
150 de ori In ultimele patru luni, are 
un litoral de 42 kilometri, fiind una 
din regiunile cele mal populate ale 
TL D. Vietnam, relatează agenția 
France Presse. Potrivit statisticilor 
oficiale, 35 de porțiuni de dig din 
Thal Binh au; fost deteriorate de 
bombardamentele americane.

După ce a parcurs In automobil 
kilometri întregi de dig. fostul mi
nistru a ajuns In localitatea Nam 
Cuong, unde locuitorii munceau să 
umple cu 3 000 mc do pămint ks- 
terele provocate de opt bombe lan
sate de bombardierele de vliiăloare 
americane la 21 iulie. Clark a vi
zitau pe malul mării. Vana Lan — 
lucrare din beton și oțel de 32 me
tri lungime, complet distrusă In ul
timele zile după mal multe raiduri 
succesive.

Corela tind pagubele, fostul mtuls-

JAPONIA

'8.

CONFERINȚEI GENERAL EUROPENE"
• Un interviu al mlnlstrulal de externe al R. P. Bulgaria

SOFIA 4 (Agerpres). — Intr-un Mervlu acordat publlcajiei „Litera- 
turm Front" ți reluat de agenția D.T.A., minlatrul afacerilor externe 
al H.P. Bulgaria, Petăr Mladenon, a abordat unele probleme pri&ind 
concocarca conferinței europene ți eforturile depuse de Bulgaria in 
acest sens.

f
Relevind evoluțiile favorabile In- 

Vegfetrato po continent, Mladenov a 
arătat că au fost create premisele 
necesare șl obiective pentru convo
carea cinferinței general-europene 
în problemele securității șl eolabo- text, însemnătatea Intllnlrilor bnl- 
rȘtrfl. „Conferința, a adăugat minis- goro-româ e la nivel înalt penlru 
trul bulgar, nu pnaîe epuiza șl nu "
poate oferi soliițll pentru toate pro
blemele, orlcit de mult s-ar dori a- 
ceasta. Noi sîntem optimiști in ce 
privește totosul pe care îl poate a- 
duco popoarelor Europei aceasta 
conferință”.

Petăr Mladenov a relevat apoi că 
Bulgaria întreține relații diploma
tice normale cu toata {Mie baJca-

u

nice șl acordă cea mai mare atenția 
tmbunăîățlriî situației din zonă.

EI a subliniat eă relațiile Bulga
riei cu Romania se de* voltă bine in 
multiple domenii, relevind, în con
text, insemnăiatea Intllnlrilor bul- 

evoluția raporturilor dintre cele 
două țâri.

După ,ce s-a referit la relațiile 
țării sale cu Turcia, Grecia șl'Cipru, 
Mlădenov a spua câ, in ce privește 
relațiile cu Iugoslavia, „in prezent 
se face tot ce este posibil penlru 
consolidarea șl lărgirea lor. Am dori, 
a spus el in încheiere, să dezvoltăm 
rotațiile noasire și cu Albania".

In sprijinul reglementării 
raporturilor cehoslovaco 

vest-germane , , | ;
FRAGA 4 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe ni Cehoslovaciei, 
Bohuslav Chnoupek, a apreciat, in- 
tr-un articol scris pentru revista so
vietică „MejdunarodnaLa Jîzn", că 
tara sa este hotârîtă șl pe viitor șă 
manifeste bunăvoință in căutarea unei 
înțelegeri cu R. F. a Germaniei. „Ne 
pronunțăm pentru reglementarea re
lațiilor noastre cu It. F.' a Germaniei 
în timpul cel mal scurt șl considerăm 
că eu or putea fi realizată incă îna
inte de alegerile penlru Bundestagul 
vesl-german", a subliniat ministrul 
cehoslovac. Relevi nd că R. F. a Ger
maniei or trebui, la rindul său. Să 
manifeste bunăvoință s! să recunoas
că nevalabililalea de ta bun început 
a dictatului de la MQnchen. ministrul 
a subliniat că această cerere a gu
vernului cehoslovac este justa.

Referindu-se. 'npplț la unele probîe- 
mo privind convocarea conferințeJ 
general-europene in problemele secu- 

. ritațll șl colaborării, ministrul ceha- 
' slovac a evidențiat participarea ac

tivă a țării sale la rezolvarea unor 
probleme legate do pregătirea reu
niunii: „Diplomații noștri’ s-au con
sultat In această problemă cu repre
zentanții ministerelor de externe ale 
Finlandei, Belgiei, Elveției, Canadei 
șl altor țări, care și-au manifestat ho
tărirea de a participa la conferință, 
a menționat Chnoupek. Dezvoltarea 
acestei inițiative șl obținerea spriji
nului mal larg al statelor europene a 
căror opinie publică aprobă Ideea 
conferinței continuă să răfcină o 
sarcină a politicii externe ceho
slovacei'.

ii

Pasul următor în lupta oamenilor muncii

englezi trebuie să fie greva generaiă
— DECLARA SECRETARUL GENERAL AL P.C 

DIN MAREA BRITANIE

renunțarea la „legea privind rela
țiile In industrie". Numai coeziunea 
clasei muncitoare și lupta ei activă 
sini capabile să înfringă, legislația 
antlslndlcală conservatoare.

*
Premierul britanic Edward HerJh 

a convocat ieri cabinetul său tn- 
spus el, constă in n cere Congre- tr-o reuniune în cadrul cărein a 
sulul sindicatelor britanice (T.U.C.) fost trecută în revistă situația crea- 
să obțină din partea guvernului tă ca urmare a grevei docherilor.

Greva feroviarilor italieni a paralizat 

întregul trafic
— într-un comunicat al 
centrale sindicalo din 
subliniază că la greva 

de 21 de ore a ferovta- 
Srilor, care a luat afirșit joi seara, 

a participat aproape întregul per- 
i sonul al căilor ferate de sial din 
1 țară. A fost paralizat în întregime 
l traficul feroviar de persoane i-i 
. mărfuri, cn < 
1 aprovizionării

LONDRA. — într-o declarație 
făcută la Londra, secretarul general 
al P.C. din Marea Britanic, John 
Gollan, a relevat că „pasul următor 
in lupta oamenilor muncii englezi 
Împotriva legilor ontlmuncltoreștl 
trebuie să fie greva generală". Sar
cina principală b sindicalelor, a

ROMA, 
celor trei 
Italia se 
națională

localității Ancona, de pe coasta de 
est. Reprezentanții celor trei u- 
niiml sindicale au aprobat propu
nerile de declanșare a unei greve 
naționale similare la 23 august 
n.c., acțiune In favoarea căreia 
se pronunță majoritatea salnrlațl- 
lor căilor ferate, care sint hotăriți 

... ,__  . . să obțină satisfacerea rcvendlcărî-
excepțla celui destinat lor privind îmbunătățirea condițil- 
II zonei sinistrate a lor de muncă și viață.

sâ obțină satisfacerea revendlefiri-

După o lună de luptă dîrză, petroliștii 

australieni au obținut satisfacerea parțială 

a revendicărilor
patronatul a acceptai satisfacerea 
unei părți a cererilor greviștilor.

în afara repercusiunilor econo
mice ale penurie! de combustibil 
(traficul rutier a fost practic pa
ralizat In ultima perioadă), greva 
a avut și implicații politice, pozi
ția premierului Wiliam McMahon 
do sprijinire a Intereselor marilor

CANBERRA — Membrii sindica
telor petroliere din Australia, reu
niți la Sydney, Brisbane, Adelaide 
șl Melbourne ou hotfirlt să Înce
teze greva declanșată în urmă cu 
peste o lună in sprijinul revendi
cărilor lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă șl viață. A- 
gcnțja Renter, care transmite ști-- . . .. . .
rea, nu furnizează detalii asupra firme petroliere fiind puternic
acordului realizat, conform căruia combătută do opoziție.

c de oficialități pentru 
normalizarea relațiilor cu R. P. Chineză

PEKIN 4 (Agerpres). — Agenția (iilor cu Taivannl — Informează
China Nouă anunță, citind agenția agenția United Press International.
Kyodo, că Ia Tokio a avut toc o In- Șeful diplomației japonezo a gubll-
tilnlre Intre premierul Knkuel Ta- nlat „Importanta rcorlentare a po’.i-
naka și președintele Consiliului ja- tlril externe a Japoniei",
ponez pentru normalizarea relațiilor 
dintre Japonia șl China, Zentaro 
Kosaka.

in cadrul-întllnlrll. Z. Kos-aka l-a 
informat pe premierul Tanaka despre 
consultările avute cu membri al con
ducerii consiliului. In cadrul cărora 
s-a subliniat că relațiile dintre Japo
nia și China ar trebui să lie norma
lizate șl că primul ministru Japonez 
ar trebui să facă o vlzllă la Pekin 
pentru n avea un schimb de păreri 
sincer cn conducătorii chinezi In 
chestiunile fundamentale de Interes 
reciproc.

Premierul Japonez a apreciat acti
vitatea șl eforturile consiliului penlru 
netezirea căli în vederea normalizării 
relațiilor între Japonia și China și 
și-â exprimat speranța că membrii 
consiliului vor ajunge la un consens 
în această problemă șl vor finaliza 
hotărirea privind restabilirea relații
lor dintre cele două țări In cadrul 
unei întruniri generale.

După cum s-a anunțat consiliul a 
fost format după preluarea de către 
Tanaka a funcției de prim-mlnlsbru 
și acționează sub directa conducere 
a acestuia. In calitatea sa de pre
ședinte al Partidului liberal-democrat.

TOKIO. — Ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei. Marayoshî Ohlra, 
a declarat, In cadrul unei reuniuni a 
liderilor Partidului liberal-democrat 
(de guvernămlnt). că guvernul nipon 
v.-. întreprinde măsuri penlru stabili
rea de relații diplomatice cn Repu
blica Populară Chineză, chiar dacă 
acest lucru va însemna ruperea reia-

de cuvînt al guvernului
f

uest-german

Tratatul sovieto-american privind limitarea 
sistemelor apărării antirachetă ratificat 

de Senatul S.U.A.
in care iși manifesta mui'umire.i față i 
de votul din Senat

După cum s-a mai anunțat tratatul 
stabilește angajamentele concrete ale 
ambelor țări in ceea ce privește li
mitarea reciprocă a sistemelor do 
apărare antirachetă, in conformitate 
cu principiul securității egale. Părțile 
pornesc do la faptul că o astfel do 
limitare va constitui un factor esen
țial In trlnnrea cursei Înarmărilor 
strategice ofensive.

împreună, cu tratatul menționat. 
Administrația a supus aprobării ce
lor două camere ale Congresului șl 
acordul provizoriu dintre U.R.S.S. șl 
S U.A. cu privire la unele măsuri In 
domeniul limitartl armamentului slra- 
tegic ofensiv.

Acordul provizoriu prevede că, In 
timpul valabilității sale, nu va spori 
numărul rachetelor eu baze terestre. 
Acordul limitează, de asemenea, nu
mărul submarinelor moderne cu ra
chete balistice șl ol instalațiilor de 
lansare pentru rachete balistice de 
pe submarine atomice aparținlnd 
părților.

Atil tratatul, dt șl acordul provizo
riu au foit tuato in dezbatere șl de 
Camera Reprezentanțllar. 'După apro
barea lor de către Senat șl Camera 
Reprezentanților, tratatul șl acordul 
provizoriu vor fi înaintate președin
telui Nixon spre semnare»

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Sena tui american a ratificat, cu M do 
voturi (contra două), tratatul dintre 
U.R.S.S. șl S.U.A. privind limitarea 
sistemelor apărării antirachetă, sem
nat la Moscova, Itț 28 mal. cu prilejul 
vizitei președintelui NÎxon. Casa 
Aibă a dat publicității ■» declarație

î

Tj

I

în dezbaterea Comitetului O. N. U. pentru
-

folosirea pașnică a teritoriilor submarine

La Palatul Națiuni
lor Unite din Geneva 
se desfășoară, In a- 
ceste zile, sesiunea Co
mitetului O.N.U. pen
tru folosirea pașnică 
a teritoriilor subma
rine. Pe ordinea de ri 
a actualei sesiuni se .JL,.- 
află in principal pre- clatuțla de principii
găti rea viitoarei con- privind relațiile de

prietenie și colabo-
■tată, de asemenea, In 

1IJ70, In interesul 
menținerii păcii, secu
rității Internaționale, 
promovării cooperării

BONN 4 (Agerpres). — Ziarele 
„Neue Ruhr Zeilung" șl „Neue Rhaln 
Zeltung" publică Interviul acordat 
de purtătorul do cuvînt al guvernu- _ 
lui vest-german, secretarul de stat’ 
Conrad Ahlers, în care acesta arată 
că. imediat după întoarcerea can
celarului federal Willy Brandt din 

' concediu, va fi declanșată campania 
pentru noile alegeri generale.

Purtătorul de cuvînt guvernamen
tal subliniază, pe de altă parte, că 
„este posibil țl. totodată, de dorii 
ca procesul de normalizare a rela
țiilor dintre R. F. a Germaniei șl 
IL P. Chineză să fie încheiat Inaln- . 
tea alegerilor. Guvernul federal, e 
arătat el. se va strădui ea acest pro
ces să Înceapă in curlnd".

TRATAT1VELE DINTRE 
FINLANDA Șl R. D. G.

] MIND: STABILI^ î 
RELAȚIILOR DIPLOMATICE
HELSINKI 4 (Agerpres). — La 4 

august n fost încheiată prima etapă 
a tratativelor dintre Finlanda șl 
R.D.G. privind stabilirea relațiilor 
diplomatice. Tn comunicatul oficial 
dat publicității de Ministerul de Ex
terne ol Finlandei se relevă că „in 
cadrul tratativelor, care s-au desfă
șurat Intr-o atmosferă de lucru șl 
constructivă, s-a realizat un progres". 
Delegațiile Finlandei și ILD.G. au 
convenit să continue tratativele In 10 
august, ta Helsinki.

GEORGETOWN

a Muncii
PARIS. — Biroul Confederat 

țloi Generale a Muncii din 
Franța (C.G.T.) a analizat si
tuația soclal-cconomScfi și perspec
tivele mișcării sindicale din țâră. 
Tn declarația dală publicității la 
Paris de către Biroul C.G.T. se a- 
rală câ in primele șase luni alo 
acestui an prețurile au crescut in 
Franța cu 4 la sută. în timp ce 
puterea de cumpărare a oame
nilor muncii scade» Biroul - Confe
derației Generale a Aluncll relevă

Declarația Biroului Confederației Generale ( 

din Franța
necesitatea unirii forțelor elndl-f 
cale, peniru ea acestea si ceară 
guvernului reglementarea proble
melor în suspensie.

Declarația subliniază Importan
ța inehelerll acordului dintre P.C. 
Francez , și I'-S. Francez asupra 
programului comun de guvernare. 
Acest acord — se arată în decla
rație — deschide perspective fa
vorabile unității de acțiune în lup
ta pentru satisfacerea revendică
rilor oamenilor munell franeezL

Consultările lui

Gunnar Jarring

OLANDA

Eșec el încercării de 
reconstituire a unui 
guvern „in cinci

BAGA 4 (Agerpres). — Tentativa 
de reconstituire. In Olanda, a unul 
guvern de coaliție „In cinci", alcă
tuit din partidele catolic, creștin isto
ric, ahUrevoluționnr, liberal șl demo
crat-socialist „70“ a eșuat, deocam
dată — transmite agenția France 
Presse.

Fostul ministru al justiției. Y. 
Scholten, numit la 38 Iulie consilier 
al premierului demlslonar, Bnrend 
Bîesheuvel. In vederea conducerii 
convorbirilor pentru rezolvarea cri
zei guvernamentale. I-a Informat pe 
acesta din urmă de eșecul misiunii

NEW YORK 4 (Agerpres). — So-, 
slt, In urma cu trei zile la New 

, York, Gunnar Jarring, reprezentan
tul special al secretarului general âl 
O.N.U. pentru Orientul Apropiat, 
și-a Început, mal devreme dealt se 
anunțase Inițial Ia sediul Națiunilor 
Unite, consultările sale. După ce 0 
conferit, miercuri, cu secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
Gunnar Jarring a avut jo! o între
vedere cu reprezentantul Republicii 
Arabe Egipt la Națiunile Unite, Ah
med Esm.it Abdel. Este prima între
vedere pe care Gunnar Jarring o 
avut-o cu reprezentantul unei țări 
arabe după reluarea misiunii sale de 
pace.

GEORGETOWN 4 (Agerpres). - Tn 
capitala Guyanei s-a deschis joi reu
niunea Comitetului preparator al 
Conferinței statelor nealiniate, care se 
va desfășura Inlre 8 șl 11 august. Re
prezentanții celor 16 țări co fac parto 
din acest corniței au ca principală 
sarcină elaborarea proiectului ordinii 
de zi a Intllnlril.

Shridalh Ramphal. ministrul de ex
terne al țării gazdă, care prezidează 
lucrările comitetului preparator, a 
declarat că se așteaptă ca la confe
rință să fio prezente delegații din 
aproximativ 70 de țări.

. ffiI > fJ j . 
cercetarea științifică. 
Li rindul său. fiecare 1 
din cele trei subco- i 
mitele’ are dreptul de 
a constitui grupe de® 
lucru. ! care să elnbo- 
reze propuneri Inlț-o 1 
problemă sau alta.

România, care face 
parte din comitet Încă 
de ta constituirea a- 
eestula, și-a adus o 
contribuție de scamă 
la elaborarea Declara
ției de principii din 
1970. a participat șl 
participă activ la pre
gătirea noii conferințe 
asupra dreptului mă
rii. Tara noastră este 
membră a unui grup 
de lucru, format din 
33 de1 state, pentru e- 
laborarea principiilor 
de bază ale viitorului 
tratat privind regimul 
zonei internaționale a 
teritoriilor submarine.

Imnortanto nrobl<?- , 
meloT! In discuție, di
versitatea de Interese i 
ale statelor, la care se 
adaugă adesea dense- l 
blri de vederi In ches
tiuni nolitiw. econo
mice șl luridlce, fac 
ea ne ivltalea comite
tului să fie complexă 
si adesea anevoioasă. 
Există insă temeiuri 
să {creadă efi intere
sele comune ale state
lor. de cooperare și 
conluțrn're pașnică. In 

d» «tofe > domeniile, care fac o- de state. ac{lvlt8H)
mltctului vor nrevala. 
nsisuHnd reușita ne- 
socleri.Inr In probleme 

functionlnd Tn" prezent TT
trei subcomitete care 
se ocuDă de nrincioa- 
lele domenii ale drep
tului mării. resDcct'v 
regimul zone! interna- 
tionale. regimul mării 
teritoriale si Dlntouiul 
continental, elaborarea 
unor prlncinii și reguli 
unitare pentru proiec
ția mediului marin si

utilizarea zonei Inter
naționale In scopuri 
exclusiv pașnice, obli
gația statelor de a 
acționa conform prinS 
clplllor și regulilor a- 
plicablle ale dreptului 
internațional, Inclusiv 
Caria O.N.U. și De-

Kurt Waldheim,

gătlrea viitoarei con-
I Cerințe asupra drep- —
! tulul mării, convocata rare intre state, ndi 

de către Adunarea ' “
I Generală a O.N.U. 

penlru anul _ 1673.
După cum este știut, 
adoptarea acestei ho- 
tăriri de către Adu
narea Generală încă 
In sesiunea din 1070 
s-a datorat, mal alea, 
transformărilor rapide 
din domeniul științei 

1 și tehnicii, precum și
I unor clemente noi de

ordin politic, econo
mic și juridic apărute 
după conferințele In
ternaționale dih 1038 
șl IC® pentru codifi
carea și dezvoltarea 
progresivă a dreptu
lui mării.

Pregătirea noii con
ferințe a fost încre
dințată Comitatului 
penlru utilizarea paș
nică a teritoriilor sub
marine din afara li
mitelor jurisdicției 
naționale (denumită 
In mod curent zona 
Internațională) eare 
ființa din 1ÎMH3 și a 
cărui activitate a fast 
concretizată in 1970 
prin adoptarea .unei 
declarații de principii, 
document de impor
tanță deosebită pentru 
configurația viitoru
lui regim al zonei și 
pentru modul de o- 
bordare a problemelor 
din întregul domeniu 
maritim. Printre prin
cipiile înscrise în c- 
ceastă declarație fi
gurează, de exemplu.

CORESPONDENTA 
DIN GENEVA

I

d

Internaționale și înțe
legerii reciproce.

Deși și-a păstrat
vechea denumire.. Co
mitetul pentru folosi
rea pașnică n terito
riilor submarine a fost 
adaptat noilor sarcini 
încredințate, transfor- 
mindu-so in fapt in
tr-un organ de pregă
tire a viitoarei con
ferințe asupra drep
tului mării. Sub as
pect ui comnonențeL
numărul statelor mem
bre a crescut de 
42 Ia 01 c_ ____ .
Transformări s-au a- 
dus și în structura or
ganizatorică a comi
tetului. în cadre! său 0 lMfimnain(e mn.

șl juridice, fac

țhirtiie. Numai netlo- 
nlndtț-șe tn are»! șpl- 
rlt! se vn . putea așl- 
"■■”n Iransformarea
■„lumi! lnfr-0
lume n nări! ri co-

toșie ! i.—-

Tudor MIRCEA 
? El’h ‘ fi

Iransformarea 
„ÎL i

B nării si eo- 

natiunile lumii.
’3 T

‘Ti-

i

La Pimmnnjnn a ovuS ,M ’z>- 
neri o nouă rjnmlune a Comisiei mi
litare de armistițiu In Coreea, In 
cadrul căreia reprezentantul EL P. D. 
Coreene a prezentat un protest ferm 
in legătură cu introducerea, de că
tre militarii Statelor Unite, a unor 
cantități de armament automat In 
zona demilitarizată. Aceste acte — a 
subliniat reprezentantul R. P. D. Co
reene — releVă intențiile S.U.A. de 
a întreține starea de tensiune In zona 
demilitarizată șl de a împiedica evo
luția favorabilă a negocierilor dintre 
Nordul și Sudul Coreei. intr-un mo
ment In care a fost creata o atmo
sferă propice pentru reunlficnren 
pașnică, independentă a Corect

0 delegație guvernamen
tală chineză; condusă de Pai 
Slan-kuo, ministrul comerțului exte
rior, care va face o vizită de priete
nie In Peru, a sosit la

Partidul Comunist Ger
man 0 Prezenlat un program de 
măsuri împotriva creșterii prețurilor 
. — b declarat

ședințe a Prezidiului 
,G„ Herman Gîsuihîer. 

sa

V

între Guyana și Cuba ou 
loc convorbiri pentru stabilirea de 
relații diplomatico, a declarat primul 
ministru al Guyanei, Forbes Burn
ham. Aceste convorbiri vor continua 
cu ministrul do exierno al Cubei, 
Râul Roa, care urmează să soseas
că in capitala Guyanei pentru' a par
ticipa la conferința miniștrilor de 
externe al țărilor neailnlBte. Burnham 
a subliniat că „Guyana nu va per
mite unor puteri străine se ames
tece in politica ol".

* . : . *1

In R. F. a Germaniei
In cursul unei 
conducerii P.C.i_ .
membru al prezidiului. P.C.G. cere 
se pună capăt dictatului monopoluri
lor in domeniul prețurilor și să ®e 
inșii tu le un control riguros asupra 
prețurilor, precum șl asupra imoo- 
zitclor pe veniturile monopolurilor.

Guvernul chilian a pre
luat controlul asupra com
paniei „Cristalerias Chile", 
specializată In producția de obiecte 
de sticlă. Această măsură a fost 
anunțată in urma conflictului Izbuc
nit intre muncitorii angajați de com
pania respecllvă șl patronat, conflict 
ce se soldase cu sistarea producției 
societății „Cristalerias Chile".-
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Erich Honecker, prim-s«Te- 
tar ol C.C. al P.S.U.G., l-n primit pe 
Abdel Fattah Ismail, secretar general 
al CC. ol Frontului Național din Re
publica Democratică Populară a Ye
menului. șeful delegației de partid și 
guvernamentale yemenite, care a fă
cut o vizită oficială In R. D. Germa
nă. în timpul întrevederii au fost 
discutate probleme referitoare la dez
voltarea relațiilor prietenești dintre 
cele două țări, dintre P.S.U.G. și 
Frontul Național din R. D. P. a Ye
menului.

miletului, după cum precizează agen
ția Taniug, este dezvoltarea colabo
rării economice, a cooperării Indus
triale șl extinderea schimbului de 
mărfuri ‘ dintre cele dauă țări.

La Fraga a fost semnai 
un acord p0 ‘ermen *uns «oia- 

intre Cehoslovaciaboraro culturală 
și Olanda.

George McGovern, randlt,a- 
tul Partidului democrat In alegerile 
prezidențiale din Statele Unite, a de
clarat joi că II consideră pe senato
rul Edmund Muștele ca posibil 
coechipier pentru funcția de vicepre
ședinte, In lacul senatorului Thomas 
Eagleaton, care și-a retras candida
tura.

Programul de dezvoltare 
al O.I.U. va acorda ^udanulul un 
ajutor de SfAflilO dolari. Agenția su
danezi de știri care a transmis in
formația n precizat că soma va fl 
folosită pentru proiecte de cercetări.

Utt QCOîd Prlv*n^ crearea unul 
comitet iugoslavo-mexîean pentru 
colaborare economics o fost semnat 
la Belgrad. Surd na principală a co-

Epidemie de holera în Fi- 
lîpine. Auiorllfi-.ile medicale filipi- 
ncze au declarat că in provinciile 
care au suferit de curlnd de pe urma 
inundațiilor s-n semnalat o epidemie 
de holeră. Deja In principala 
arhipelagului, Luzon, s-au 
tarat 13 morți- Autoritățile au 
situația ca fiind critică.

InsuLă a 
înregîs- 
calificat
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