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Buna aprovizionare a populației "și 
dezvoltarea rețelei comerciale -cori- 
sUtulo o preocupare constantă a 
partidului șl statului. Potrivit ultime
lor statistici, la dispoziția cumpără
torilor se află In prezent circă* Bl 0®0 
de Qnliăți comerciale, cu o suprafață 
de peste 5 milioane mp, dotate cu 
circa 33 609 de instalații frigorifică. 
Volumul mărfurilor vinduio prin co
merțul socialist a fost in 1971 cu B,1 
ta suta rnal mare decil fa anul pre
cedent, planai anual fiind depă
șit cu 2,2 miliarde lei. Numai fa 
primul semestru al acestui an, planul

J„ do desfacere a fost depășii cu peste 
'*‘y! .728 milioane leL Iată citeva griipe do

V mărfuri- ta care s-au vîndut peste 
prevederi : televizoare; cu 20 la suiă , 
aparate de radio, cu ‘12,8 la sutăj mo
bilă, cu. 12,3 la sută'; la1 fel — .frigi
dere, mașini de spălat, produse ali
mentara etc.

Po măsura dezvoltări! economiei, 
a sporirii producției' de bunuri des 
consum, se vor lărgi In continuare 
desfacerile de mărfuri pe piața, aș.i 
cum s-a prevăzut ta Conferința Na
țională, fa anii următori aprovizio
narea populației va fi substanțial Îm
bunătățită. Numai pentru anul 1973, 
do pildă, se prevede desfacerea unul 
volum de mărfuri ca 2 miliarde lei 
mal mare decât s-a avut in vedere 
Inițial în planul cincinal. Livrările da 
mărfuri către fondul pieței vor de
păși, fa anul viitor, nivelul din 1070 
cu 32 la sută la carne șl produse din 
carne, cu 42 ta sută ta lapte ți pro
duse din lupte, cu 35,3 ta sută ta tri
cotaje și cu 27,9 la sută la IndUțÂ- 
minte. . . ‘

Comerțul are de făcut față deci 
unor sarcini mult mal mari, undr 
exigențe sporite .șl unor preferință in 
continuă diversificare. Cum Intențio
nează MlnLsterul Comerțului Interior 
sti-țl Îndeplinească sarcina de a asi
gura mat buna gospodărire a fondu
lui de mărfuri, desfacerea Iul In con
diții superioare ? Iată una din în
trebările ta caro am solicitat răspuns 
tovarășului Ing. Gh. Cazan, - adjunct 
al ministrului comerțului interior.

— Intr-adevăr, comerțul trebuie să 
răspundă' unor cerințe sporite. Lim
bajul sec, statistic a! cifrelor nu poa
te. să dea nici po departe imaginea 
reală n .importantului volum de măr

iți ■ drcutațle. 
'acerea în con- 

ăvem în ve- 
- folosirea ln,- 

comerciale 
producilvî-

furi caro va fi pu; 
f Pentru .lț asigura des 

diții corespunzătoare, 
dero, in primul rinei, 
tenslvă a spațiilor 
existente șl creșterea 
tățll muncii prin extinderea activi
tății magazinelor cu două schimburi 
șl cu orar prelungit, sporirea".numă
rului de unități ce " utilizează forme 
moderne, rapide do servire. Desigur, 
In același scop, se va dezvolta și re
țeaua comercială, pentru care s-a a- 
locat un volum de Investiții cu cir
ca 1,7 miliarde mai maro dacii in 
cincinalul precedent. Se știe1 clț, 
mni ales In sectorul alimentar, e- 
xlstența unor utilaje moderne este 
deosebit de Importantă pentru crea
rea unor condiții buhe do conservare 
ji desfacere. Ne prop:
comerțul cu amănuntul cu numeroa
sa instalații frigorifice." astfel Incit 
numărul acestora să ajungă,' 1a sflr- 
șitul cincinalului, la ăl 039 (3,5 pe un 
magaz'.n, față de 1,9 !n prezent).

George POPESCU

,em să dotăm;

(Continuare In pag. a V-a)

ții muncii a fost depășită «* apraaPQ•«10
de colectivul Fabricii de materiale izolatoare și fkilsjij 
din Turda. Regruparea utilajelor tehnologice potrivii 
fluxului impus de sortlmdnîelo Introduse in fabricație, 
mecanizarea unor operațiuni cu ajutorul utilajelor șl 
mecanismelor realizate prin autodolaro — măsură care 
a redus șl 'efortul' fizic nl ‘ muncitorilor — utilizarea 
rațională a^tlmpuliiț de lucru sini doar clieva din 
acțiunile caro s-au întreprins old pentru a se asigura 
sporirea forțe! productive" "a mun
cii. De altfel, pe* seama Șacestui 
factor a fost obținută șl cea mal 
mare parte a producțtei-mâr'ă su
plimentară de plnfl acum Iri valoa
re de 3,5'milioane lei, llvrlndu-sc, 
pește plan; economici naționale im
portante cantități de produse : 
020 &M mp carton bltumlnaț, 27 009 
mp; covor PVCj 58-î OOO mp pinză 
b! luminată ș.n, In același timp, prin 
reducerea .consumurilor specifice 
de.materii prime șl- materiale,, co
lectivul Întreprinderii a realiza*, e- 
conomil la prețul de" cost ce însu
mează 3,2 milioane lei, ■

1 - f • t ■ î. i
© „Din deșeuri — pro

duse noi, de calitate" — 
aceasta este Inițiativa pornită dc In 
două mari unități din Industria 
ușoară din Capitală : Filatura de 
lină pieptănată șl Filatura română 
de bumbac. Iată șl rezultatele : prin valorificarea 
perioară a* unei chnlltățl de’ 70 000 kg de deșeuri, 
mni In șapte luni din acest an, ta prima întreprindere

cu circa 3,2 milioane lei, sumă care plnă la sfirșltul

muncll șl extinderea mecanizării In tonte, sectoarele 
de exploatare. In această ordine de idei1,, de remarcat 
este faptul că in primul semestru al acestui" an, ex
ploatările forestiere Tenciu, Ilva, Prundul Blrgăului 
ți altele din cadrul Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnulul-Blslrlța au fost dotate cu 78 
ferttstrale mecanice, un troliu FP 2, 11 tractoare cu 
trolLi și pește 38 de bascule șl autocamioane. Produc
tivitatea muncii ia operația de fasonare a lemnului 

In sectoarele iiizeslrnte cu Jerfis- 
t-aie mecanice a crescut cu 12 la 
sută față de sarcina de plou. Con
form unul calcul, plnă In preajma 
zilei de'23 August, lucrătorii de la 
C.E.I.L. Bistrița vor livra peste 
plan produse In valoare de încă un 
milion lei. ceea ce va asigura un 
avans de 12 zile față de pian.

© în cadrul Fabricii de 
motoare electrice din Pi
tești au fost realizate, In acest an, 
prin autoutllare. Instalații, utilaje, 
mașini șl dispozitive, a căror valoare 
totală, do peste 2 2®0 (MM) lei, este cu 
3#0 000 le! mai mare dorit cea În
registrată in Întregul an precedent. 
Intre altele, de la Începutul anului 
șl pLiță acum au Intrat In funcțiu
ne un cuptor pentru topit aluminiu, 
un altul de Încălzire a pieselor In 
vederea" Izolării lor cu rășini epoxi- 
dice, o mașină de bronzat, o mașină 
de desfăcut cochlle. ț
cu mijloace proprii, a unor mașini

ș-4.

Vîrsta
' ; -t .-■.‘I ™

viselor
■

Ochi dc o dezarmantă puri- 
- late, o privire candidă, voce clnd 
plmă .de sfialăfJ^ind fremătind 
dă impetuoritate, ața mi-a apă
rut in față un tinăr muncitor 
pUețtcăn, care, cu dteva zile 
înaintea Inîîtairii noastre, trăire 
poate clipa supremă a pielii sale. 
Era comunist. Vlrsta lui — ceva 
suli’ăn pătrar de veac. Clipa ? 
Momentul cind fulgerele : unei 
furtuni aprinseseră tm rezer
vor imens cu carburanți1 clin 
rafinăria pltețteană, și el, nepre- 
cupețlndu-fl viața,’ s-a năpustit 
asupra flăcărilor ears amenințau 
ii provoace o deflagrație de 
proporții incalculabile, pltuin- 
du-lc țîjnirea. Unul dintre, mal 
bâtrinii Iul meșteri mi l-d ca
racterizat pe tinăriil erou, ca pe 
atîjla elfii ca el cu care astăzi 
ie mlndrețle țara, intr-o sin
gură frază : „Dacă, aja cum zice . 
proverbul^ ziua bună se cunoaj- 
țe dc dimineață, omul reușit la 
maturitate se cunoaște din tine
rele".

Ce splendid anotimp al vieții, 
clnd puterea de a visa este mai 
iute de picior declt capacitatea 
de a realiza și etml imaginația 
dă contururi definitive operei ce 
abia începe să te fnfirlpe in 
milntle convinse întotdeauna efi 
pot face mai mult decil au făcut 
mllnile celor ce le-au adus pa 
lume ! Ce minunată virstă acecc, 
clnd discrepanța dintre vis fi

Ioan GKIGORESCU
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(Continuare In pag. a IV-a)

Microinterviu despre rezultate

și proiecte privind îmbunătățirea

aprovizionării populației
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Unul din modernele complexe comerciale din Baia Mare
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Cit de Inedite, do 
necunoscute ml &e par 
aceste meleaguri știu
te de mult ’ lini stă
ruie Încă In minte 
conturul precis al dea
lurilor, as putea chiar 
evoca așezarea 
cllor, cu tot i 
de veac care a 
cut de clnd n-am mal 
călcat pe aici 
puțin tLmp după .na
ționalizare, 
iau tensiunile ‘ Înalțe 
ale primelor întreceri 
STctallste. Dar ncum, 
dc sus, de pe acoj>e- 
rtaul.noll clădiri u.sta-

copa- 
sfcrlul 

tre-

■Era

toți ■ tră-

țleî de aglomerare a 
minereului, scrutlnd 
Împrejurimile cărora 
fabrica li s-a inte- ■ 
grai, mi se dezvăluie 
un tablou ,cu totul 
nou. Iar compararea 
Ipostazelor, punerea 
față fa față a trecu
tului cu , prezentul se 
Impune de la sine.

Pe vremuri, oameni! 
de aici, de In Vlă- 
hițn, topeau flerul cu 
mijloace rud Imdnta- 
re, Iar acolo unde azi 
aleargă sprintene 
benzi rulante, munci
torii cărau minereul

Ipostazelor, 
fața In față

Prin'. executarea, __ _______
șl instalații, colectivul fabricii plteșțeno a obținui In 
acest" an economii* de circa 1,2 milioane le!, sumă cu 
care s-a redus Importul de utilaje.cheltuielile, materialo ele producție au tost diminuate 

cu circa 3,2 milioane lei, sumă care plită la sfirșltul 
anului vn fl aproape-de 3-ori mal mare. La Filatura @ | gg tQne dc me|Q| a economisit co-
română de bumbac, economiile din reducerea chel
tuielilor materiale, prin valorificarea deșeurilor, au lectlvul Uzinei de reparat tractoare și motoare grele •

Ioane lei." ' liesie > 80 ia sută din angajamentul anual asu
mat In întrecerea socialistă. O contribuție deosebită te 
această direcție au adus-o secțiile de prelucrări și 
sculărla, care s® află in fruntea Întrecerii, Pornind de ; 
ta rezultatele obținute plnă acum, comisia econo
mică a comitetului de partid al uzinei a analizat șl 
alte no! rezerve șl posibilități care să asigura condiții 
concrete ca plnă la 23 August economia de metal să 

«ajungă In 2OT de tone, depășindu-se’astfel șl angaja
mentul anual

ajuns lă 1,2 milioane lei. Iar potrivit calculelor, plnă Rolnna jlin C!mp!na, ceea ce, de fapt, reprezintă 
la sfirșltul anului' ele ,vor Însuma 3,8 mhloa

IȘ

® 10 zile avans față de plan au cîștl- 
pQ| muncitorii, inginerii șl'tehnicienii de ia Combina
tul de exploatare sl industrializare a lemnului din 
Bistrița,' plnă In ziua de’14. august a.c. Ca urmare, el 
au livrat economiei naționale, peste prevederi, pro-
duse ‘lemnoase In valoare de aproape 0 milioane lei. 

ii-A 1'1 VăI f . t.: , .'W, L.'r.p - ' .«I'.I
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Esen^al este ca întotdeauna adunările generale 
ale organizațiilor de partid să dezbată... esențialul 
„Ceața" de la Turda poate fi pe deplin risipită ! 
Am primit scrisoarea dv. I
Faptul divers 
Traîan Vuia -
Exigențele autenticității

precursor al aviației moderne

Comuniștii columbiehi,
-A

in

pentru reînnoita țării
• 1 ■. ■■■■I

Magazinul universal Trivale din Pitești
' ■ '.'.«fi V
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Intorviu cu JOSâ CARDONA HOYOS
membru al C.C cl P.C. flin Columbia

• ■j

o ■ Ak asestui

AZI, PRIN TELEFON, DE LA MIERCUREA CIUC
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După cum se știe, la Invitația C.C. al Partidului Comunist 
Roiuin o delegație a Partidului Comunist din Columbia, condusă 
dc tovarășul Jos6 Cardona Hoyos, membru al C.C. ol P.C.C., a vi
zitat, reveni, (ara noastră. Răspunzind cu amabilitate solicitării 
ziarului „Scînteta**, oaspetele a acordat Interviul de mal jos.

.cu roaba plnă ta 
rite cuptorului, 
bulnd să Înfrunte 
fața neacoperită 
'vătăfie focului 
.nestins.

Semnele modernl- 
fzăril, nle tehnicii no!. 
In acord cu cudențe- 

;lo contemporane, sir.t 
prezente azi peste lot 
La uzlnfi. Doar gră- 
jnezlle dc mangal dc

BEKB GyOrgy

(Continuare 
in pagf. a V-a)
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In aceste zile, la Vlâhița : ,1a temperatura Inaliâ a metalului incandes
cent se câlesc caractere, se formează oameni

J

— Vd rugăm td nc preimtafj 
riSuajta din Columbia, principa
lele elemente ce definesc viața 
ptMiico-îeccmomică ți ipctală a 
tării. In momentul actual, în 
condițiile în care pe continentul 
latlno-american au lac profunde 
transformări înnoitoare.

— Columbia aste o țară relativ în
tinsă — are cam de cinci ori supra
fața României — cu ieșire ta ocea
nele Atlantic șl Pacific, ceva ce 
Înseamnă, practic, o Imensă bogă
ție maritimă. Solul unora din văile 
sale prezintă o fertilitate In nive
lul celor mal bune păminturi d!n 
•lume. Iar subsolul conține numeroase 
zăcăminte minerale. indispensabile 
pentru industria modernă. Din păcate, 
harnicul nostru popor nu se bucură 
docit fa mică măsură de aceste bu- 
.gățli. Stnicturilo soclal-econom'ce 
existente privează marca masă de n 
beneficia dc avantajele ce decurg 
din prezența unor asemenea re
sume naturale. Cea mal mare parte 

■a celor 30 milioane de hectare cxploa-

late astăzi este folosită pentru creș
terea extensivă n animalelor, prac
tică total neeconoinlcă In condițiile 
dezvoltării contemporane. Totalitatea 
marilor ferme zootehnice, ca șî cea 
mai, mare parte a păinfaturilor deșt!- ‘ 
note agriculturii sini proprietatea 
unor latifundiari. în aceste condiții, 
clnd mal puțin de 3 ta sută din 
proprietarii rurali dețin peste 30 fa 
sută din pămlnt, situația țărănimii 
este dezastruoasă, iar procesul de dis
pariție a micilor gospodării, fie prin 
pauperizare, fie prin recurgerea ta 
deposedarea prin mijloace violente, 
devine toi mal accentuat.

Columbia cunoaște o relativă dez- 
Lvoltarp Industrială șl comercială, po- ■ 
sedă ,o rețea de comunicații in dez
voltare, o flotă comercială moder
nă. Dar și nici situația este asemănă
toare cu cea dfa mediul rural. Mal 
mult de 80 Ia sută dintre acțiunile

Interviu consemnai de 
Valentin PĂUNESCU

/

(Continuare In pag. a V-a)
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O Începerea tratativelor oficiale dintre delegațiile
R. D. Germane și R. F. a Germaniei

O Manifestări peste hotare consacrate zilei de
23 August
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© Lucrările Comitetului pentru dezarmare
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Micii
arheologi 
din Vînători

Paslonațl de arheologie, plo- I 
nieril din comuna Vînători (11- I 
fov) au devenit, pe timpul ya- I 
ranțai, „vînători" de comori" Îs- ■ 
ibrice! * Ținta 7 Una din movl- I 
lele situate in apropierea co- I 
munel, unde, sub îndrumarea 1 
directorului școlii z și profeso- I 
ruiui de Istorie Ion Cărunții, 
precum șl a do! cercetători de 1 
la .Muzeul de Istorie a Re- i 
publici! Socialiste RomSnia I 
s-a deschis un veritabil șantier I 
arheologic. Rezultatele n-nu In- ■ 
tlrziat Micii arheologi au scos I 
la iveală 15 vase șl numeroase | 
fragmente de ceramică, precum z 
și unelte de silex aparținLnd | 
culturii Gumelnița din neolitic.

'O mare parte din bogatul nu- I 
lerinl adunat va figura in mu- ■ 
zeul școlii, urmlnd ca alte piese I 
să îmbogățească fondul de va- | 
lori al Muzeuiul de istorie na
țională.

| Surpriza de
■
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după ospăț
Cdsdlorindu-șl fiica, familia 

Al. Vas din satul Alica (Mureș) 
a făcui nu da mult o nuntă, la 
care au foit invitate 300 de per
soane. La masă s-au seroii, po
trivit obiceiului local aperitive 
(caltaboși, tobă etc.), supă cu 
tdijei preparați cu oud de rață, 
friptură fi multe altele. După 
ospăț, a urmat surpriza. Peste 
o iută din cei ce au participat 
la petrecere s-au intoxicat, unii 
trebuind să fie internați in spi
tal. Cauxa ? Unele mlncdruri, 
care, se pare, nu re împăcau 
prea bine cu căldura. De unde 
se cade cd, in anotimpul căldu
ros, asemenea petreceri presu
pun neapărat și... un supliment 
de precauții de ordin igie-' 
nico-sanitar !

■a ta hm

ca valoare DuMtivă II
.............. ■....... .......................................

exemplu, plnă In ziua de 11 — 
a.c., flnețele naturale au fost cosite 
' . proporție da 93 la sută in coope
rativele agricole din județul Suceava 
șl numai de 21 Ia sută in Botoșani. 
Diferența nu poate fi pusă pe seama 
condițiilor, naturale, Intrudt in pri
mul județ vegetația este mal lntlr- 
zlată Cauza o constituie nefolosirea 
perioadelor cu,timp frumos, Insufi
ciența sau slaba utilizare a mijlca^ 
celor de recoltare șl de transport, 
lipsa de preocupare pentru aplicarea 
acordului global la recoltarea fu
rajelor.

întîrzlerea cositului, a transportu
lui și depozitării finului provoacă 
mari pierderi de substanțe nutritive. 
Este cunoscut că finul de calltaie 
foarte bună se apropie , de valoarea 
natritlvă a boabelor de cereale, Iar 
furajele deshidratate și brichetate 
poi avea un plus de proteină, ' vi
tamine, săruri minerale și mlcroele- 
mente. Din contră, la nutrețurile lă
sate in brazdă, degradate de ploi, 
valoarea nutritivă scade plnă ta a- 
cee» a palelor. In acest din urnă 
caz, pierderile de substanțe nutri
tive depășesc 59—OT la sută. Aceste 
date, rezultate din analiza a zeci dq 
mii de probe da flnurl; demonstrea
ză că — prin aplicarea metodelor șl 
procedeelor adecvate pentru Înlă
turarea pierderilor de substanțe nu
tritive din furajele verzi — se poate 
mări producția de carne șl lapte. 
Cantitatea totală de substanțe nu
tritive ce se dșllgă ;ln acest mod 
echivalează cu necesarul pentru ob
ținerea a 1OT0—2 0OT,il lapte la hec
tar șl chiar mal mult

In numeroase unități agricole din 
Județele Maramureș, Neamț, Alba, 
Hunedoara și altele, pe clmp 
există furaje cosite șl așezate In 
căpițe, uneori de peste o lună, dar 
transportul acestora la fermele de 
animale lntlrzle. Din această cauză,

I
I
|

cosit cu întirziere
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Recoltarea intr-un timp cit mal 

scurt a flnețelor naturale, trifollene- ___
lor șl celorlalte culturi da nutreț, in proporție da 83 la sulă in coope- 
conservarea acestora sub formă de ‘ ’
fin sau siloz reprezintă sarcini de 
Însemnătate majoră do care depind 
echilibrarea balanței furajere, îm
bunătățirea alimentației animalelor 
șl, pe această bază, creșterea pro
ducției de came șl lapte. în, pre
zent, în unitățile agricole continuă 
recoltatul finețeior naturale sl al trl- 
follenelor. Din datele centralizate la 
minister rezultă că, plnă la 11 au
gust, în Întreprinderile agricole de 
stat flnețele' naturale au fost recol
tate in proporție de S3 la sută, iar 
coasa a treia ta furaje, perene s-a 
efectuat in proporție de 24 la sută ; 
cantități moi mari de flnurl au fost 
depozitate in întreprinderile agricole 
de stat din Județele Prahova, Teleor
man, Iași, Maramureș, Galați și 
Dolj. Pină la aceeași dată. coo
perativele agricole au depozitat 48 
la sulă din cantitatea totală de fin 
prevăzută In planurile de producție, 
rezultate mai bune fiind obținute In 
cooperativele agricole din județul 
Harghita, unde realizările însumea
ză 87 la sulă din prevederi. Iar in 
cele din Satu Mere —,83,1a sută.

. Ținind seama de faza de vegetație a 
diferitelor culturi furajere perene șl 
finețe naturale, cantitatea do flnurl 
depozitată intr-o scrie de județe 
este foarte redusă. In cooperativele 
agricole din Județele Maramureș șl 
Hunedoara, de exemplu, n fost de
pozitată numai 17 la sută din canti
tatea de fin p-evăzutB. De aseme
nea, In Județele Alba, Bistrița țfă- 
săud, Ilfov, Dolj, Timiș ș! Botoșani 
nu s-au strins dedt cantități mici 
de fin, ceea ce, evident, va Impieta 
buna hrănlre a animalelor. ' 

In foarte multa județe șl unități 
agricole învecinate, in aceleași con
diții pedoclimatice, se Înregistrează 
rezultate extrem de diferite. Spro

august Conducerilor unităților agricolepe lingă degradarea unei cantități 
importante de flnurl, sub flecare că
piță rămln porțiuni de teran pe 
care nu mal crește nimic. Adunate, 
acestea reprezintă mii de hectare de ______ ,
pe care nu se mal obține o nouă pozltărll finului, ca șl a insllozării 
recoltă Un mare ciștlg se poate furajelor, spre a asigura cantități
realiza prin luarea măsurilor pen- îndestulătoare de nutrețuri nece-
tru buna păstrare a furajelor, aco- sare dezvoltării sectorului zootehnic, 
perlrea șirelor cu pale, Împrejmui
rea depozitelor de nutrețurL

Conducerilor unităților agricole ți 
■ direcțiilor agricole Județene le re

vine snrdna de a lua toate măsurile, 
de a folosi toate forțele pentru gră
birea recoltării, transportului șl ae-
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Sînt necesare măsuri energice
i pentru a pune la adăpost 

toate resursele de furaje 1

0
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Existența unor Întinse suprafețe cu 
pășuni și finețe naturale, dt șl cul
tivarea a drea 10 GOT ha cu trlfollc- 
ne constituie factori care au făcut ca 
zootehnia să ocupe un loc principal 
In activitatea cooperativelor agricole 
din județul Neamț. In aceste zile, Iri 
multe unități se acordă atenția cu
venită strlr.gerll și depozitării In 
bune condiții a tuturor furajelor. 
Piuă la data de 18 august, spre exem
plu, coasa a doua la trtfollone s-a e- 
foctuat pe M,4 la sută din suprafațăj 
tar la tinetele naturale cositul s-a 
făcut pe 7 813 ha, ceea ce reprezintă 
95,0 la sută din total Cooperative
le agricole au preparat 11 C'M tone 
semislloz din lucarnă șl trifoi. Cu 
bune rezuMate au acționat in. aceas
tă direcție cooperatorii din Seculeni, 
care au participat In masă la recol
tatul furajelor. De asemenea, a fost 
Încheiată acțiunea de recoltare a tri- 
follenelor In cooperativele agricole 
GldJnți, Dochia. Văleni, Făurel, 
Horla. Podolenl și altele.

Dar acțiunea de stringere a furaje
lor nu poate fi considerată Încheia
tă declt In momentul cTnd ultimele 
cantități de fin se vor afla Ungă fer
mele zootehnice;. In multe coopera
tive agricole; cum slnt cele din Gîr- 
cirut, Ion Creangă, Vinâtorl, Burlești, 
Stănlța șl altele, se lucrează în ritm 
lent la stringerea furajelor. La Sag
na și Valea Ursului, recoltatul flne- 
telor naturale se află abia la Început

La cooperativa agricolă din Vină tor!, 
cosașii nu au Intrat In cele 30 ha cu 
trifoi lene, Iar pe valea Ozanel, la 
Nemți por si Cărbune, nu slnt cosl- 

natu-; ta aproape 100 ha cu finețe 
rale.

O situație cu totul • necorespunză
toare se înregistrează la cooperativa 
agricolă din comuna Ion Creangă, 
unde Inginerul șef Ioan Dragomlr șl 

1 medicul veterinar Constantin Topli- 
ceanu, șeful fermei zootehnice, nu-șl 
pot explica de ce finul de pe cele 
05 ha, cosit, cu circa două Băpttaninl 
In lirmă, bc află și acum Iri brazdă. 
Drept urmare, finul s-a depreciat. 
Iar pe alocuri s-a îngălbenit, de par
că ar M pale.

Ln cooperativa agricolă din Glrd- 
na au rămas de recoltat 100 ha fi
nețe naturale, iar restul stă șl acum 
în brazde nau căpițe. Președintele a- 
cestel unități, Vaslle Enache. și ing. 
Adrian Llvezeanu au dat uitării o- 
bllgațliie ce le au privind asigurarea 
bazei furajere, petreclndu-șl o bună 
parte din timp prin orașul Piatra 
Neamț. -

Asemenea situații arată că In Ju
dețul Neamț slnt necesare măsuri 
energice pentru grăbirea ritmului de 
stringere a furajelor și depozitarea 
lor fără pierderi.

Este cunoscut rolul pe care-1 are materiale — de flecare dată „ac- 
tualizlndu-se" aceleași rapoarte — 
fără a se face măcar referiri la utili
zarea Judicioasă a timpului de lucru. 
Firește că asemenea ^analize" nu au 
dus la scăderea absențelor, care 
continuă să se mențină la un .nivel 
ridicat șl constituie urui din cauzele 
prineipalo ale neindepllnlrll unor in
dicatori economici.

A discerne matur și responsabil 
obiectivele primordiale, lată un atri
but care trebuie să definească munca 
fiecărei organizații de partid. In a- 
ceastă privință, o maro importanță 
are justa apreciere sau „clntăriref 
atlt a sarcinilor imediate, dt șl a ce
lor de perspectivi. La Grupul 5 șan-î 
tlere construcții, de pildă, se știa «47 
mult timp Înainte că planul de con
strucții din acest an. este mai mare 
declt anul trecui. Aceasta presupunea 
acordarea priorității . unor probleme 
de perspectivă care priveau asigu
rarea forței de muncă, aproviziona
rea cu materiale a șantierelor etc. 
Din păcate, pe ordinea de zi a adu
nărilor generale nu șl-au aflat loc 

■ "'XX; ' ■■ ■ ”■ 

șantierele nepregă
tite, ceea ce se 
reflectă In Ș ] 
zent in 
stagnări In i 
duețle, nepri 
rea la timț. „ 
unor obiective etc. 

Ce factori con
tribuie adeseori la 

asemenea „scăpări din vedere" a e- 
sentlolulul 7 Din discuțiile cu membri 
de partid din cadrul organizației 
de bază Grup 5 șantiere, unul a de
venit absolut evident : lipsa unor 
consultări sistematice do către bi
roul organizației de bază a masei 
membrilor de partid pentru alegerea 
Judicioasă a temelor adunărilor ge
nerale. „întrecerea socialistă la noi 
nu se desfășoară bine, fiindcă nu 
are obiective clare șl o evidență pre
cisă. Iată o temă pentru adunarea 
generală". (Gheorghe Slmlon, lăcă
tuș) ; „întîrzlerea dării In folosință 
a unor obiective, cum slnt secția sti
clărie, unele școli etc., ar fi fost e- 
vitată dacă 11 determinam pe toți 
comuniștii, prin intermediul adună
rilor generale, să-șl înțeleagă răs
punderile" (Ștefan Dlaconu, lăcătuș) J 
„De ce nu se dlsculă In adunarea 
generală aprovizionarea defectuoasă; 
cu materiale a șantierelor^ șl faptul 
că pentru aceasta conducerea grupu-] 
lui a delegat un salariat permanent 
cu sediul in București, care nu-ți 
face datoria 7" (Dario Dobrescu, șef 
de echipă lăcătuși).

Iată, deci, că biroul organizației 
de bază, renunțlnd la aportul comu
niștilor în stabilirea tematicii n:l'.i:Vi- 
rilor generale, se lipsește de un reper nnir»t"S nn!f. rwtnl'Hi A

adunarea generală de partid ca prin- tunlizlndu-se" aceleași rapoarl
clpalÂ școală de educație partinică fără a se face măcar referiri la u
a comuniștilor. Reflecllnd necesi
tățile Îmbogățirii conținutului adu
nărilor .do partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In raportul prezentat la 
Conferința Națională a partidului, a 
subliniat necesitatea ca organizații
le de partid să dezbată mal temei
ul o șl mai organizat problemele care 
preocupă anltaiea eeonomleo-socla- 
lă respectivă, să pună în centrul a- 
iențlel lor preocupările majore ale 
colectivului, să le orienteze eforturi
le spre sarcinile hotărlioare in ve
derea Îndeplinirii Înainte de termen 
a actualului cincinal.

Ancheta noastră întreprinsă In or
ganizații de, bază din municipiul 
Constanța Lșl propune să urmăreas
că in ce măsură adunările generale 
ale organizațiilor de bază reușesc să 
selecteze cu adevărat ceea ce este de 
?rlmă Importanță In viața colectlvu- 
ui, să. capteze energiile șl să le o- 

rlentezc spre obiectivele principale, 
esențiale pentru realizarea mai de-
vreme a prevederilor cincinalului. asemenea teme șl, ca urmare, noile

......................... " - • sarcini au găsit șantierele nepregă-... Organizația do 
secția navală a 
Șantierului navaL 
In adunarea ge-- 
nerală din luna 
Iunie, aici s-a a- 
nallznt modul In 
care slnt lndepll-, 
nlte botărirllo co
muniștilor pri
vind valorificare 
sporire a produi

bază nr. 2 din

iri

pre- 
repetate 

' i pro- 
nepreda- 

ip a

rea rezervelor do 
____  _ , , icțlel In atelierele 

secțieL De ce tocmai această temă 7 
— Pentru că in lima Iunie ea era 

cea mai importantă și la ordinea zi
lei — ne-a răspuns tov. Ion Mun- 
ieanu, secretarul organizației de ba
ză. Unele prevederi ale hotărirli a- 
dunărll generale din martie, care vi
zau folosirea eficientă a timpului do 
lucru, Îmbunătățirea calității, reduce
rea consumului de metal, nu so in- 
făptulseră. în adunarea generală au 
fost criticate o scamă do neajunsuri 
din munca unor membri de partid. 
S-a avut in vedere creșterea spiritu
lui de răspundere al acestora față 
de sarcinile încredințate,.

Urmărind aici olanul tematic al 
adunărilor generale, desprindem fap
tul că el este ancorat In actualita
te, In preocupările comuniștilor. Po 
lista temelor puse In dezbatere in 
cursul acestui an slnt concentrate 
coordonatele principale ale organi
zației de bază : munca politică de 
masă in lumina Indicațiilor Confe
rinței Naționale a partidului, preo
cuparea comuniștilor pentru continua 
ridicare a calificării • șl altele. Ca 
urmare a faptului că se stabilesc te
mele cele mal potrivite, materialele 

lei adunărilor genera- 
IczbatcrUe , ’
Ic spirit < 
tonte acestea
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căutarea unei soluții'pentru-h-și - 
crea In casieria unității un sold 
personal. A studiat cu atenția 
toate conturile șl s-a oprit !n-
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deosebi asupra colul din care .
plătea pensiile țăranilor coope- 1 u RĂII fî f» C il*f» fi! pr îi
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rul respectiv. Vom lua ți alte mă
suri.

ii mțdlului lncon- Am discutat despre „ceața"- da „la 
i Găitan;'"inginerldho Turda și cu'iov. Ioan Vodennu, print?;: 
ciment din’Turda, ■ secretar al comitetului municipal, do

porci din gospodăriile unor să
teni. Paguba se ridică In peste

poate fi pe dhph risipită!

rntorl. „Flerul" său de casier 11 
spunea că nimeni n-o să observe 
dacă va introduce pe statele de 
plată mai mulțl pensionari de
clt erau în realitate. A procedat - 
așa- cum dicta acest v,fler“ ș!, In 
consecință, soldul personal ră
mas In casă creștea do ta o lună 
ta alta. Plnă lntr-o zi, cind, la 
o revizie de fond, falsurile au 
fost scoase la iveală Acum, 
V. A. iți așteaptă plata de ri
goare. La „casieria" instanței 
de Judecată.

în luptă 
cu flăcările

S-a intimplat In comuna Osica 
de Sus, Județul Olt. In timpul 
unei furtuni — ne relatează 
Gheorghe Rotaru, primarul co
munei — o șlrd de paie, aflată 
in ineinta barei furajere a coo
perativei agricole de producție, 
a fost lovită de trârnet. S-a de
clanșat un incendiu care putea 
produce mari pagube materiale.. 
(Numai valoarea furajelor de
pozitate în apropierea paielor 
incendiate se ricfica la peste un 
milion da lei). Toți cooperatorii 
aflațl in sectorul zootehnic au 
început imediat lupta pentru 
împiedicarea extinderii focului. 
In clteua minute, le-au venit in 
ajutor ceilalți locuitori din sat, 
formația locală de pompieri ți 
cea a depozitului de tutun din 
Vlddulenl, pompierii militari din 
Caracal. Toți au muncii neobosit 
mai bine de 12 ore fără întreru
pere. In zorii zilei Inxâ, cind in
cendiul era complet lichidai, ni
meni nu era obosit oamenii 
dovediseră mai tari ca focul.

De mal multe săptămlnl, 
zona comunei Cuclulata (Bl 
șov), șl-a făcut apariția un urs, 
.cars, la JntGrv&lci de 2“—3 zile., uâ 
lama prin cireada do taurine -și 
turma de ovine a cooperativei 
agricole de producție. Pină a- 
cum a vămult șeplolul coopera
tive! cu 10 taurine și 13 ovine, 
la rare ae adaugă mal 
porci din gospodăriile unor să
teni. Paguba se ridică la peste 
OTOTO leL în ciuda faptului că 
In comună se găsesc dțlvn vlnă- 
torl, p!nă in prezent nimeni nu 
s-a putut apropia de urs. Moti
vul 7 La toate adresele prin care 
cooperativa agricolă solicita au
torizație pentru Împușcarea ur
sului, organele silvice „au vina: 
tot felul de argumente pentru 
amlnarea expediției cinegetice. 
De cile contraargumente (ci
tește : pagube) mal e nevoie

La o recentă sesiune a consiliului 
popular județean, undo s-au discutat 

’ problemele poluării mediului lncon- 
Jinător1,,'Constantin Găltan;r'lnglrieridf'n' 

■■.iti-șef al fabrldl de.
a fost Întrebat de deputațl : „Plnă 
cind vor mai emana praf' cuptoarele 
de cilnlrer, plnă clnd turdenil vor 
fi nevoiți să inhaleze tonele de praf 
ce se răsplndcsc ■ zilnic In atmos
feră r.

Dar „ceața" Turdei are surse mul
tiple. La poluarea mediului contrl(- 
bule din plin șl alte întreprinderi : 
fabrica de produse refractare. Între
prinderea de prefabricate, Eledro- 
ceramlca, fabrica de sticlărie șl 
chiar întreprinderea de materialo 
Izolatoare ți do finisaj.

Prineipala sursă de poluare o con- 
slitule IruA fabrica de ciment, care 
cu numai 5—7 ani la urmă pulveriza 
în atmosferă anual zed de mii do 
tone de praf. Măsuri importante s-nu 
luat — noile cuptoare de clinker au 
fost dotate cu clectroflitrc care cap
tează în prezent circa 3®0 tone po zi 
din cele 4OT—459 ione emanate. 
Dacă In perioada ll®a— 1C-59, tind 
elecrrofiltrele erau mult timp de
fecte, gradul de reținere era de nu
mai 71—77 la sută, în prezent se re
ține din praful ■ degajat 91 la sută, 
iar In Cazul trimestrului I din acest 
an 93,4 ta sută. Indicele de utili
zare a electrotiltrelor a crescut șl el 
la S3 la sută șl chior 09,1 la sută. A 
fost organizata o .secție speciala, În
cadrată cu personal calificat, pentru 
exploatarea și Întreținerea echipa
mentului do reținere a prafului, pen
tru manipularea celui reținut și pen
tru transportul In vederea reintrodu
cerii Iul in procesul de fabricație. 
Dar pentru ca fabrica să se încadreze 
In normele normale, electrofiltrele ar 
trebui să atingă un procentaj con
stant do reținere de 8'9 la sulă. în a- 
ccsl. scap este in curs o lucrare de 
investiții, In valoare de 23 milioane 
lei, care vizează dublarea prin supra
etajare a actualelor filtre. în naza 
unei soluții proprii, cu caracter de 
noutate, se lucrează acum la modifi
carea instalației de captare. Se ur
mărește ca praful să fie reintrodus 
in cuptorul care l-a emanat. De ase
menea. este in curs de montaj un 
tip de arzător realizat in fabrică, care 
va realiza o flacără scurtă, va reduce 
temperatura gazelor arse șl deti va 
Îmbunătăți randamentele electrolil- 
trelor. Pentru protejarea zonelor a- 
proplate ale orașului s-au executat 
capsulări de benzi, s-au provocat hi- 
drocicloane și mulliclcloane,' s-au 
Îmbunătățit etanșărlle etc.

...Șl totuși, deasupra Turdei stăruie 
„ceața". După unele măsurători ale 
Inspectoratului sanitar șl ale altor or
gane, la MO de metri do fabrică can
titatea de praf așezată este de circa 
29 de ori mai măre declt normele ad
mise, la 1 OTO de metri de circa 3 ori 
etc.

Cum e posibil ca In urma atltșr 
măsuri destul do costisitoare polua
rea atmosfere! să persiste Intr-un 
asemenea grad 7 Iată o primă expli
cație : cuptoarele vechi de clinker, 
1—4, cu o producție incomparabil mal 
mică declt cele noi, nu nti eleclrofll- 
tre. Și o altă sursă : atunci tind cup
toarele noi slnt oprite pentru repa
rații, la reluarea activității, eleclro- 
flltrele nu Intră Imediat In acțiune 
(plnă nu se atinge □ anumită tempe
ratură). în acest timp cantitatea de 
praf emanat este foarte mare.

— Ne zbatem de ani de zile să re
zolvăm problema prafului — ne spu
ne. inginerul Carol Herll, directorul 
întreprinderii. Am rezolvat multa 
probleme, dar multe ou rămas Încă 
in studiu. Cred că eforturile noastre 
trebuie mal stains corelate cu ale or
ganelor sanitare. După părerea mea, 
inspectorii nu nu doar menirea să 
constate șl să aplice amenzi, cl să 
vină șl cu idei noi, cu sugestii-: Pri
mim cu plăcere orice propuneri. Pen
tru a feri omul de praf, am luat 
chiar hoiărlrea ca Ia defectarea unui 
filtru să oprim Instalațiile ia cupto-

partid, primarul municipiului.
— Apărarea mediului Înconjurător 

— ne spunea Interlocutorul — a de
venit o preocupare consemnată șl In 
documentele Conferinței Naționale a , 
partidului. Apreciem cu toții. In mod 
deosebit, eforturile pe care statul le-a 
făcut, prin Investiții, pentru reține
rea emanațiilor de praf. Dar la puri
ficarea atmosferei putem contribui șl 
noi, gospodarii municipiului, depută
ții, toți cetățenii. în acest au, do pil
dă, am reamenajat șl reslstcmatlzat 
parcul tineretului amplasat In apro
pierea fabricii ; am făcut plantații de 
pomi șl arbuști ornamentali pn zeci 
de hectare, caro contribuie la puri
ficarea atmosferei. Iată șl o măsură 

/ i cu Implicații mai largi : In cadrul ac
țiunii de sistematizare vom orienta 
dezvoltarea orașului Înspre Clmpta
Turzil, unde, din datele existente, 
poluarea este mult mal redusă. 
Am atras atenția foarte serios 
conducerilor Întreprinderilor Bă 
Închidă ermetic toate sursele do 
poluare. Dacă semnalele noas
tre nu vor fi luate in considerație, 
slntem hotărițl să facem toate demer
surile necesare pentru ca cel In 
culpă să fie sancționați exemplar.

Punem punct'aici consemnării opi
niilor edililor din Turda. Nu Insă 
înainte de a nota că e demult timpul 
ca asemenea declarații de intenții să 
fie șl materializate.

Alexandra MUREȘAN 
corespondenta! „Scînloii"

supuse discuții . .._________
«l^shrtfuhnlitlte, dar dezbaterile . pă-^.»,dcasebU;.de_-ljnportan:. pentru oriea-J 
trunso de-dii puternic spirit Critic ^tarbaSăcestor "'adunări1 in conforml- 
șl autocritic. ’-Evident, toate acestea- ‘ - tate feti ‘ceea: efe 'sbllcîlă,reaHintea, vis
au influențat direct asupra întregii ța. Este nevoie să se Înțeleagă bine
activități din secția navală : planul faptul că planul tematic trebuie să fie

, -ț.3. .fr j .yi y .r/-;

,•

'7/‘'J ’
i X-.

Noi consfnjcjn la Hunedoara

activități din secția navală : planul 
de producție pe primele 7 luni, deși 
mărit cu 10 la sută față de anul pre
cedent, este mult depășit, au fost e- 
conomlslte peste S5 tone de metal, 
iar În ultimele două luni nu s^au 
mal Înregistrat absențe nemotivate 
de la serviciu.'

Așadar rezultă că una din condi
țiile esențiale ale eficienței adună
rii generale este alegerea probleme
lor la ordinea zilei, de maximă uti
litate pentru sectorul de muncă unde 
organizația de bază ișl desfășoară 
activitatea. Respectarea acestui de
ziderat Influențează capacitatea or
ganizației de partid de a concentra a- 
portul comuniștilor spre înfăptuirea 
unor Importante obiective. Este el 

' peste tot respectat 7
Iată-ne la întreprinderea do produ

se secundare șl de deservire a șantie
relor, care aparține de trustul de con
strucții din localitate. Colectivul de 
ale! se confruntă lună de iună cu o 
seamă de neajunsuri privind disci
plina In producție : numai In cursul 
trimestrului I ol acestui an s-ău Înre
gistrat peste 33 4OT ore absențe nemo- 
Uvate, tar fluctuația muncitorilor 
este foarte mare. Erau dec! suficien
te motive ca organizația de bază 
să dezbată această stare de lucruri. 
Dar aici. In primele șapte luni ale 
ânulul, tn adunările de partid s-a 
analizat de patru ori modul in care 
au fost îndeplinite planul de pro
ducție șl pianul de aprovizionare cu

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
ȚÎNȚARII

Șl RĂSPUNSUL 732

în satul Glîmbocala, a- 
dlcă intr-o anumită zonă 
a salului Glimbocata, din 
județul Argeș, există o 
Împărăție a liniarilor și 
nu numai a țlnțarllor. A- 
cea suprafață de circa 
10—12 ha e bună con
ducătoare de... microbi. 
In imediata apropie
re a acestei „situa
ții* trăiesc vreo 14 fa
milii. Au scris șlmllli. Au scris șl scriu 
peste tot, că această „apă" 
le intră fcaMformată In 
Igrasie In case șl mal ales 
In oase. Direcția genera
lă pentru agricultură a 
Județului, ba chiar șl to
varășul director general, 
cunoaște această situație. 
Le-n trimis chiar și răs
punsul nr. 732 din 23 de
cembrie 1971, prin care le 
strune că au., dreptate.

Dragi tovarăși, petițio
narii știu că au dreptate 
ți ar dori (din tot sufletul 
să nu mal aibă o aslfel

i ................

mal ur-

mai de- 
comlsle 

să

de „dreptate" dt 
gont.

Ii ajutați 7
P. S. Dacă se 

plasează vreo
pentru ..reeercetare" 
albă grijă să se ferească 
de țlnțnrl și mai ales do 
„friguri".

DE CE
VĂ MAI MIRAȚI?...

Dumitru Purice, sala
riat al Combinatului si
derurgic Galați, are o ne
dumerire :

— S-o auzim.
— In parcul orașului, In

— Dar dacă aceste ar
teziene au fost „croite" 
ca să funcționeze cu apă 
de mare 7

...EI. atunci de ce vă 
mal mirați că nu țlșnesc 7

fața magazinului Komi’.r- 
ta șl in alte puncte ale 
orașului au fost instalate 
niște frumoaso flntlnl ar
teziene.

— Asta nu-1 rău de loc. 
. CU mal mul!exartezlcne !

— Ba e rău, că n-am 
văzul țlșnlnd apa din ele. 
Au fost făcute numai ca 
decor 7

— Poate că n-au ană ?
— Cum să- nu ! Dună

rea e alături 1

DAȚI-MI NOTA
DOI, TOVARĂȘE 

PROFESOR
Ora?ulOrașul Gherla 

după cum ne Informează 
profesorul Vlsarion Beal- 
covschi, șl un magazin cu 
articole electrice.

— Nu se găsesc becuri 7
— Pe ușă se găsește de 

mal multă vreme un bi
let pe care scrie „bolna
vă". De unde trebuie să 
deducem că gestionara 
s-a Îmbolnăvit. Dar nu 
înțelegem do ce șa'li 
dumneaei vor cu orice 
chip să ne Îmbolnăveas
că șl pe noi. Pentru un 
bec, o baterie, ori ’mal știu 
cu ce, trebuie să te duci 
ori la Dej, ori la Cluj; 
Pe ușa librăriei, de ase
menea, un alt bilet : „In
ventar". La București In 
cit timp se face un In
ventar 7 Cit timp se țin 
închise niște magazine 
care slnt strict necesare 
cumpărătorilor 7

— Dați-ml nota doi. to
varășe profesor. Nicio
dată n-am putut răspun
de la aceste întrebări. 
Dar ml se pare că șl unii 
dintre mal marii comer
țului nu știu. Dacă o aw. 
datl-le șl lor un doi

CEL DE-AL 4-LEA 
COPIL 

Șl BIROCRAȚIA

Soția lui Gheorghe Gli- 
guțâ a nâscut la 13 Ia
nuarie 1072 al 4-!ea co- 
pSL Șl, așa cum scrie la 
carte, trebuia să primeas-

că o Indemnizație de 1 090 
de lei.

— ȘI de ce n-â primit 7
— Pentru că acest copil 

s-a născut la Șlmleul Sil- 
vanlel, . Județul Sălaj, Iar 
Intre timp instituția l-a' 
mutat pe Gheorghe Gligu- 
ță, șl familia sa În muni
cipiul Cluj, strada Brln- 
coveanu nr. G9. Clujul 
nu-1 dă Indemnizație că 
al 4-lea copil s-a născut 
la Șlmleu. Șlmleul nu-1 
dă nlc! el că nu mal are 
domiciliul la Șlmleu. Să 
fie de vină cel de-al 4-lea 
copil că s-a născut In 
ziua de 13 7

Nu credem, pentru că 
nu slntem superstițioși.

Birocrații care se fac vi 
novați do tărăgănarea so 
lutlonăril cazului, el b 
bată In lemn pentru ce-i 
va aștepta.

URĂM INSPECȚIEI 
SPOR LA LUCRU
Slntem Informați că la 

sanatoriul T.B.C. din Nu- 
cel-Blhor ar fi foarte 
salutată șl bine primită 
de Internați o inspecție a 
secției sanitare Județene. 
Ca să venim In ajutorul 
Inspecției co so va de
plasa sugerăm următoa
rele „puncte de reper". 
Se zice In scrisoarea pri
mită că :

Punctul 1. In apropie
re există niște grămezi 
cu praf de bitum și altfel 
do praf care ajunge plnă 
șl In sanatoriul T.B.C.

Punctul 2. Administra
torul nu prea este admi
nistrator șl nici măcar 
gospodar, din care cauză 
mlncarea este foarte sla
bă (s-a servit și pește 
alterat), soneriile defecte, 
liftul „ruginit", pijamalele 
nu au nasturi, saltelele 
slnt rupte, pe jos este 

. ciment șl nu există nici 
un covor, nici o oglindă 
ca lumea. televizorul 
funcționează anapoda.

Punctul 3. Nu slnt des
tul de „bogate" cela două 
puncte 7

Urăm Inspecției succes ! 
Șl s-auzim de bine.

Nlcut» TANASE

i se Înțeleagă bine
. . tematic ircbule să fie

rodul gîndlrll șl experienței colec-J 
tlve, al consultării tuturor eomunlș-! 
tllor. Numai așa el va reflecta pro-, 
blemele cele mal Importante, se va 

• asigura, Încă de la început, înfăp
tuirea hotărîrilor adunării generale.

Un rol do mare Importanță in în
drumarea în acest sens a organizații
lor do bază ii au comitetele de 
partid. Multe din neajunsurile card 
persistă In activitatea organizațiilor 
de bază clin trustul de construcții 
so daioresc unei greșite Înțelegeri de 
către comitetul de partid de aici a1 
rolului său In Îndrumarea organiza-! 
țlilor do bază In vederea orientării 
adunărilor generale către sarcimiq 
majore alo colectivului de muncă; 
Ajutorul concret la fața locului este, 
înlocuit aici frecvent cu Impunerea 
de către comitetul do partid a unor 
teme stabilite din birou. Firește, In 
asemenea condiții, cu greu se mal 
poate vorbi de stimularea inițiativei, 
comuniștilor.

In Încheierea Investigațiilor noas'4 
tre, am discutat cu tovarășul Nicolae 
Dane, secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Constanța, a cărui 
opinie o consemnăm :

— în lumina sarcinilor stabilite de. 
Conferința Națională a partidului, ne 
dăm seama că elementul de bază, 
in creșterea forței de mobilizare a 
comuniștilor de către organizațiile do 
partid constă in perfecționarea rolu
lui adunărilor generale ale organiza
țiilor de bază. Recent, om organizat 
o consfătuire cu toți secretarii corm- 
tetelor de partid din municipiu, prilej 
cu care s-nu elaborat clleva măsuri in 
vederea creșterii simțului do răspun
dere In pregătirea ș! desfășurarea a- 
dunărilor do partid. Ne dăm scama că 
trebuie să Întărim controlul de 
partid în această privință șl, In a- 

, ceiașl timp, să oferim un clmp mai 
larg Inițiativei, să valorificăm mal 
bine Ideile Izvoriie din masa comu
niștilor.

Acestea slnt ci leva din preocupă
rile comitetului municlpnl de partid, 
urmărind să confere adunărilor ge
nerale de partid o maximă efiracltatc. 
Rămlne ca ele să fio traduse In pla
nul faptelor, sâ determine îmbunătă
țirile scontate.

La Timișoara

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Sdntcii”, Cezar Ioana). La Ti
mișoara șl-a Început activitatea 
o nouă întreprindere de indus
trie locală — „ILCIIIM". După 
cum am aflat de la tovarășul 
Inginer Ion Staicu, directorul 
direcției județene de Industrie 
locală, noua unitate realizează 
pesta 300 de, articole șl sorti
mente de uz Industrial șl gos
podăresc. Totodată, ea oferă 
prestații de servicii către popu
lație prin sectoarele de iwlan- 
gerle, oglinzi șl geamuri, con
fecții, haine din piele etc. Cea 
mal mare pondere a activității 
sale o nu secțiile cu profil 
chimic. între acestea, sa află o 
fabrică de făinuri proteice fo
losite ca ingrășămint, o uni
tate de mase plastice șl alia de 
produse chimice și de cosmetice.
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In siderurgie

cailta-

In industria textilă

precizează dl-
— că măsurile

irezent 
e i noi

Paginfl realizata de Teodor CAZACU 
ți Elena MANII"

de vorbă cu
FRIEDERICB

Fcbriccijia acestui sortiment, este In curs do asimilare la Combinatul siderurgic

la . semifabricate superi 
bază de lemn, prin vn-

-Jw > ->Un revine sectorului de 
contribuția 

concretizindu-se in 
efecte economice

asemenea, pe baza unei tehnologii 
elaborate șl proiectate de către 
cercetătorii și prolectanțll din in
stitut K-a construit șl' pus In func
țiune ;la Rafinăria Teleajen o ln- 
stalațle de hldrofinare a uleiurilor 
care asigură un-bene'Iclu suplimen
tar] de circa 9 milioane Ici pe an. 
Calitatea uleiurilor obținute — net 
superioară — nu putea ?! asigurată 
prin vechea tehnologie.

■.... -,.'ÎPdirecție, miniaturizarea 
■ constituie unul dintre 
s primordiale. O dovedeș- 
nil planlmetru, aflat in 

'anală;'

„Credem

ei, mecanica 
dintre .ramu- 

>1 și tehnicii extrem de

Colectivul Institutului de 
cercetări textile din Bucu
rești și-a propus ca uri o- 
biectiv principal In activi
tatea sa descoperirea șl va
lorificarea de noi materii 
prime. In atingerea a- 
ceslul obiectiv moblllza- 

accentul va cădea 
extindere* șl innol- 
bazei de materii prl- 
textllc din producția

Inir-o fază foarte avansată m. 
află lucrările de valorificare a teh
nologiei de fabricare a uleiurilor cu 
Indice de vîscozitate ridicat, prin 
tratare cu hidrogen prlntr-un pro
cedeu original. Intrarea in Iun.,-, 
țîune a acestei Instalații va aduce 
un beucfielu suplimentar de 12 mi
lioane Iei pe ari, obținlndu-se tot
odată un sortiment mai larg de ule
iuri de calitate superioară și o creș
tere a Bradului de prelucrare a ți
țeiului. La aceste succese obținute 
de cercetarea românească in dome
niu! uleiurilor lubritiantc se Înscrie 
și devansarea cu 2 ard a cercetărilor 
pentru elaborarea unul proces șl 
catalizator do hldrocracare a frac
țiilor petroliere medii șl grele prin 
aplicarea căruia se vor aduce mo
dernizări actualelor scheme de pre
lucrare a țițeiului, i

trial, de exemplu, greutatea mode
lului experimental inițial s-a re
dus de la 159—IOT kg in • numai 
OT kg.

La centrul-nostru slnt In plină 
desfășurare lucrările de reconside
rare șl rcprolectare a produselor 
existente in fabricația acestora, 
căci multe sini depășite. Plnă la 
afirșltul actualului cincinal vom 
contribui, din ce in ce mal substan
țial. la reînnoirea a circa 60 la sulă 
din gama produselor actuale, 
această r 
produselor 
obiectivele 

'.te*-1 și _ ik>t .
faza 'experimenta Li finală, pe 
Standurile de Încercări ale centru
lui, care, comparativ cu cel pro
dus la Uzina de mecanică fină din 
București, este not superio: 
tiv, tar construcția lui este mal e- 
conotnlcă, mult simplificată. Tntr-o 
lună fi vom oferi, spre omologare 
șl asimilare uzinei. Ca șl alic re
zultate recente (din domeniul oro- 
logeriel " Industriale, de pildă), el 
confirmă că mai ales prin soluții

In domeniul valorificării resurse, 
lor naturale de cere dispunem, 
rol Important1 
prelucrare a țițeiului, 
cercetări! concretizindu-se iri sub
stanțiale efecte economice prin 
îmbunătățire* tehnologiilor de pre
lucrare existente șl elaborarea 
de noi tehnologii. Se înscrie a- 
ceslor exigențe șl activitatea Insti
tutului de cercetare și proiectare 
tehnologică pen
tru prelucrarea ți- t~.—'

•• (elulul- din 1'1 o- «

a. B
In urmă, cosnu- 
nlșlil acestui In- la
stltui, Întregul co-

• lectiv au dezbătut 
in cadrul adunării 
generale acțiunile 
concrete caro.tre
buie , întreprinsă . ■ 
pentru Îndeplini- sa
rea hotarlrllor JH “ __
Conferinței Na- «m W Ezri
ționale a partldu- vMd
lui. Printre accs-

" tea — ne preciza 
corif. dr. Ing. ION 
Z1RNA, director

4 adjunct științific — se Înscriu cu 
prioritate intensificarea preocupă
rilor pentru asigurarea asistențe! 
tehnologico ia instalațiile existente, 
elaborarea de tehnologii moderne 
In scopul utilizării cu eficiență spo- 

’ rită n materiilor prime; creșterii 
gradului lor de prelucrare șl ridi
cării calității produselor.

Pe linia elaborării de no! tehno
logi! de prelucrare a țițeiului se dă 
atenție in special acelor tehnologii 
care au ea rezultat o valorificare 
superioară a tonei de țiței. în acest 
sens, pe baza rezultatelor obținute 
f:: I.CJP.T.P.T. a fost aplicat In pro
ducție procesul de solventarc n mo
torinelor cu furfurol In scopul rea
lizării de materii prime pentru 
negru de fum șl a unei motorine 
cu calități superioare. Producția a- 
cestel instalații, aflată in funcțiune 
la Uzina de petrol Borze?'.!, se ci
frează la 25 milioane lei pe an. De

așa cum n! se re
valorificarea supe- 

a masei lem- 
Institutului - a ș

conslrucllve noi, economice — cale 
ce trebuie să ne stea permnnent in 
atenție — se pot reailza progrese 
substanțiale in valorificarea su
perioară a fiecărui gram de metal. 
Mai ales dacă acesta este șl de- o 
calitate deosebită, dacă se Include 
celor deficitare. în același scop am 
trecut și In utilizarea de no! mate
riale, preponderent de proveniență 
indigenă, in primul rind, pentru a 
reduce cit mid repede și mal mult 
Importurile. .
' — Concret; ce obiective aveți In 

atenție acum. In această direcție.
— Am șl trecut la extinderea‘fo

losirii tn construcția de aparate de 
măsură șl control (manometru. pa- 
sametre, deblimetre. etc.) a unor o- 
țelurl speciale («nalt aliate). Ne-ar 
interesa să folosim tnnl mult șl 
tablele subțiri. După cum util 
ne-er fi șl noul sortiment de tablă 
(emailată, placată-cu mase plasti
ce, vopsită) produsă la Combina
tul siderurgic de faaGolațL. Tn'.pri-. 
vlr.ța utilizării iniocu I tori Iot ^meta
lului, folosim in special mase plas
tice. Am creat ți un laborator de

tor 
pe 
rea

internă. Se vș avea in ve
dere In special Înlocuirea 
cit mal grabnică a unor 
sorturi de materii prime ș! 
materiale Importate, care 
grevează prețul de cost al 
produselor textile șl creea
ză probleme de ap-ovlzlo- 
nare. Concret. cum se va 
acționa ? O colaborare mal 
susținută cu cercetători! de 
la Institutul de cercetări 
chimice (ICECHIM) va 
permite specialiștilor din 
colectivul fllatură-Ilita "să 
experimenteze, peste pion, 
unele fibre noi : copolles- 
tcr. Acestea vor aduce Im
portante economii valutare, 
prin Înlocuirea in import 
a unor materii prime defi
citare. , Totodată, vor con
tribui. In. acest fel. și la 
extinderea gamei sortimen
telor cu noi produse de ca
litate superioară. In a- 
ceeașl direcție, colectivele

șlnl ele. Prin atragerea in circuitul 
economic a lemnului din specii In
ferioare, nefolosite plnă In 
Industrial, prin elaborarea1 
soluții constructive pentru, produc
ția de ambalaje ușl-fcrestre, de mo
bilă cu consum minim de cherestea 
și uiillzareirinlocultoriior prin pro
ducerea de semifabricate plastice 
pen&u înlocuirea reperelor- din 
lemn de. format mijlociu șl -mare 
din construcția mobilei, se vor o!>- 
tl'ne venituri suplimentare; In va
loare de 5 milioane lei. ,

Devanslnd Încă din acest an ter
menele de Încheiere a unor teme se 
uțmărcște scurtare* duratei de cer
cetare șl proiectare Ii un număr de 
.circa 2C4) lucrări, cu un total de 
6 GOT z'le/om. in așa fel Incit ..cin
cinalul cercetări!" In acest dome
niusă se încheie cu 6 luni mal 
.devreme. ’!. >J ’ ■

Prin-realizarea unei microproduc- 
,țil do cernmat —■ pastă de lustruit 
— se va realiza o economie de COT 
mil lei și se vor pregăti condițiile 
pentru organizarea. înccplnd cu a- 
nul 15773. a unei mlcroproducțli de 
adezivi de topire șl adezivi rezor- 
clnotormaldehldlci In valoare de 3 
milioane leb

f-------------------------
După cum menționa dr. lng.DU-- 

MITBU rVANESCU, directorul 
Instliutulol de ccrcelĂrl și proiec
tări pentru imlusirl» lemnului, In 
actualul cincinal 49 la sută >dln ca
pacitatea de cercetare este afectată 
rezolvării temelor ce nu ca efect 
lărgirea resurselor materiale de pro
ducție, reducerea consumurilor; fo- 

'■ loslrea raționali și economisirea 
materiilor prime. Față de aceasta, 
recentelo angajamente aduc un 'plus 
concretizat In * efecte economico 
substanțiale; Astfel, cercetătorii vor 

1 contribui la realizarea unei; econo
mii medii anuale de IOT milioane 
da lei

'Moare'‘-pe’ 
lorlflcarea- lemnului- de mici di
mensiuni șl'a deșeurilor de In ex
ploatarea și industrializarea: lemnu
lui, precum și prin obținerea colo- 
fonlulul din resturi tehnologice.

în această direcție, cercetători! 
noștri au reușit să obțină rezultate 
bune și In ce privește Înlocuire* 
cherestelei, In special a celei rășl- 
noase. șl Introducerea în construc
ții, In producția de mobilă, de am
balaje și de mijloace de transport ■ 
unor noi materiale ț>e bază de lemn.

V ___________

luate de colectivul nostru pentru 
mărirea capacității șl Întărirea co
lectivelor de proiectare a utilajelor, 
ca șl realizarea standurilor de în
cercări vor duce la o suplimentare 
a acestor angajamente.

în ceea ce privește creștere* vo
lumului exportului, prin1 cercetarea 
și proiectarea de noi tipuri de mo
bili, ease prefabricate, ambalaje șl 
prin elaborarea de procedee și re
țete pentru climatizare* lemnului 
șl produselor pe bază de lemn, des
tinate exportului In țări cu medii 
climatico diferite, valoarea produ
selor destinnte exportului, rc-allzato 
pa baza concepției proprii vn În
suma clteva zeci de milioane lei va
lută pe lin".

Totodată, 
lata, pentru 
rioară șl complexă 

.noase colectivul 
elaborat unele, soluții tehnlco-ștlln- 
țlfice valoroase pentru crearea de 
produse noi : plăci aglomerate din 
așchii de salcie, plăci, fibrolemnoaso 
din fag, placaje pentru cofraje, 
nave și vagoane, lemn stratificat 
denslflcnt pentru Industriile elec
trotehnică șl constructoare do mn-

Pornlnd de la rezultatele obținute 
pe linia creării unor noi materialo 
tehnologice (adezivi șl lacuri do 
finisaj), cercetătorii s-au anga
jat să sporească șl mai mult 
contribuția Institutului la redu
cerea importului, să realizeze 
no! matejlale tehnoJoglce (lacuri, 
emfflluri) pentru finisarea mobi
le! . șl n plăcilor pe .bază de 
lemn. El și-au propus să realizeze 
unele mașini, utilaje, instalații și 
subansamble noi : punți pentru 
tractorul cu "șasiu articulat TAF-B5 
D, lame de ghidaj șl lanțuri pentru 
fierăstrăul „Retezat", instalații pen
tru fabricile de>P.A.L. cu capacita
te de 5 OOT t/nn. Ca urmare a anga
jamentului suplimentar, contribuția 
institutului In aceasta direcție se 

ivn concretiza intr-o economlo de 10 
milioane leb valută pe an. ■

Capacitatea redusă a atelierului 
propriu de prototipuri mecanice, 
care duce la lungirea termenelor de 
realizare n unor mașini, utilaje șl 
Instalații, a făcut ca acest angaja
ment să nu cuprindă cifra și mal 
mobilizatoare, Înccplnd chiar cu e- 
cest an.
rectorul institutului

secțiilor de cercetare — 
bumbac și tricotaje vor 
experimenta suplimentar. 
In colaborare cu Uzina de 
fibre sintetice din Iași, noi 
fibre pollcsterlcc eu pllllng 
(cu contracție redusă), cale 
prin care se vor aduce îm
bunătățiri substanțiale In 
privința calltațll produselor 
(respectiv a tricoturilor), 
no! sortimente de confecții 
șl reducerea unor faze teh
nologice de prelucrare.

O alta cale preconizată 
de colectivul acestui Insti
tut este asigurarea noilor 
imilățl industriale Intrate 
In producție cu materia 
primă necesară, procurata 
dl mal avantajos. Pe a- 
ceasiă linie, Institutul va n- 
corda asistență tehnică su- 
pilmehtnră unor unități, 
cum șint, de exemplu, 
;,Dunăreană"- sau Fabrica 
de volvatlr din Piatra 
Neamț. Colectivul de cerce
tători al sectorului filatură- 
bumbac vn sprijini între
prinderea textilă Galați In 
extinderea — cu circă I OOT 
de tone pe an — a ariei de 
aplicare a unor amestecuri 
no! de fibre, ceea ce va a- 
ducc econom!! In prețul de 
cost da. aproape 2OT0OT Ic! 
pe an.

Recent s-au Încheiat, ta 
combinatele siderurgice de 
la Hunedoara șl Reșița, ex
perimentările In prbducțîq 

■ale.- prpccdcylpJ-^ rorAfliiesc, 
original, de realizare a 
fonici prin folosire* coc- 
buIuI brichete — ne spune 
lng. Iile Barbu, cercetător 
principal la Institutul de 
cercetări metalurgice din 
București. Cocsul produs pe 
baza • „procedeului LC.M." 
a fost Încercat timp de 39 
de. zile la furnalul nr. 1 
de la C.S." ’ Reșița în pro
porție de 30 la suta (șl cl
teva.zile chiar la OT Ja suta) 
din Încărcătura dc cocs. 
Pe bâza comparării rezul
tatelor obținute in cele 30 
zile .cu cele obținute tn pri- 
rriele 3 luni ale anului s-a 
putut stabili că 1,1 i coes 
brichete I.C.5I. pot în
locui 1 i cocs de Import 
șl că există 'perspectiva 
creșterii participării coc
sului brichete in încărcă
turii de cocs.

Ce semnifică un nîcme- nor cărbuni inferiori, 
neă rezultai ? Cum cea mal getici, la fabricarea 
marc parte a cheltuielilor sulul.

ce se vor obține, &fl 
reluate studiile pentru 
construirea unei capacități 
mhl mari, corespunzător cu 
resursele de materii prime 
disponibile, precum șl; cu 
economicitatea folosirii u- 

ener- 
coc-

Preocupările privind îmbunătăți
rea calității .uleiurilor lubrillante 
Indud și cercetările pentru elabo
rarea de aditivi utilizați la amelio
rarea proprietăților acestor produ
se. De altfel,- este cunoscuta1 activi
tatea LC.P.T.P.T. In acest domeniu,- 
lntruclt a alnborat primii aditivi 
pentru uleiuri încă din 1BOT. Por
nind do la această _ experiență, in 
prezent, cercetatorll au ca’ oblec-

■ tiv obținerea- da 
MMffsiRUME— produse mal acti

ve, cu perfortnan- 
Lțc comparabila cu 

cele realizate pe 
plan mondial. Ast
fel, au șl fost !n- 

,tdustrinlizațl do! 
s , aditiv! pentru u-

Iciuri cu aseme
nea calități șl slnt 
in curs de efec
tuare lucrări de 

- - cercetare șl pro-
uA—r-uQ lectore pentru di-
frB0 verse alte formo
h ELa de aditivi.

O pondere În
semnată In induti- 

n~ ■■c-w. .. ■: ■■’rTa tria de prelucrare
- ’ a țițeiului o au

procaselo do fabricare a combusti
bililor. Cum este șl firesc, o parte 
din lucrările do cercetare din acest 
domeniu nu ca obiect elaborarea ti
no r procese de obținere u combusil- 
blIilor de calitate superioară. în a- 
cest sens se cuvine menționată În
cheierea lucrărilor de cercetare i si 
predarea la proiectant ai tehnologiei 
de obținere a unu! catalizator de je- 
formaro catalitică pe bază de plati
nă, pe seama căruia urmează a se 
construi o fabrică do icatnllzatori; 
Trebuie amln'dt.că pornind de la 
astfel de cercetări anterioare a fost 
construita Fabrica de , cataliza lori 
de la Craiova — aflata, in prezent 
În probe tehnologice — șl a cărei 
producție va realiza o economie u- 
nuală de'clrca 1,5'milioane lei va
luta. ;

Din documentele Conferinței-Naționale a partidu
lui a reieșit, cu deosebită ^claritate, că pentru fructifi
carea la un nivel tot mai înalt a resurselor de; care dis
punem — obiectiv vital pehtru realizarea programului 
de dezvoltare rapidă și modernizare a economiei noas
tre — atenția colectivelor din unitățile de cercetare 
științifică trebuie să se îndrepte, deopotrivă, spre am
plificarea și diversificarea gamei de materii prime și 
materiale și spre valorificarea superioară a acestora. 
In legătură cu acest aspect, se pune tot mai acut în
trebarea : cît scoatem în prezent, ce valori de între
buințare și la ce nivel, din fiecare tonă de metal, de 
petrol, din fiecare metru cub de masă lemnoasă sau 
de gaze naturale ?

De altfel, așa cum dovedește și experiența creației 
tehnico-științifice internaționale, creșterea gradului de 
prelucrare a materiilor prime constituie în prezent una 
dintre orientările moderne, intens stimulate. Unele re
zultate meritorii obținute pe frontul cercetării proprii, 
cu deosebire în ultimii ani, atestă posibilitățile exis-

profll, dotat cu uUtajele necesare, 
cele mai multa procurate pe calea 
autoutllării (de pildă, presa de In
jecție). Experiența folosirii unor 
repere do masă plastică la ireljdlE-:, 
pozitive destinata actlvitațl! de iri
gații din agricultură (debltmetru 
do nivel, debltmetru de canal, 
llmnograf) confirmă nu ntimal e- 
ficacltatea acestor Înlocuitori, dar 
șl posibilitățile mari, multiple, de 
extindere a utilizării lor In dome
niul nostru, la realizarea unor re
pere, dar ți a. diferitelor casete sau ' 
elemente de ambalaj..

Pînă la sflrșilui; acestui an vom 
confecționa o serie de dispozi
tive pbrtsculc pentru strungurile 
produse in-țață. Am: șl realizat 
proiectul ! unui astfel ■ de dispozitiv 
pentru strungurile paralele."

Slnt numai clteva dintre direcți
ile importante de economisire șl 
valorificare superioară a resurselor 
de poliție ș! materiale spe-
.clhce,. acestui; fecior de;:năxCțr.ln%u 
seninătate pentru progresul econo
mie! naționale.

în Iciborclorul de specialilale ol Institutului de corcelâri metalurgice din Capitală, ing. 
C lonescu sludiazâ cu ajulorul microsondoi calitatea tablei subțiri pentru fasonare la 
rece.

/--------------------------------------
* La Centrul de cercetare șl pro. 
leciarc pentru mecanică fină șl seu 
le din Capitală stăm 
tovarășul EDUARD
— InglncT-isef : ‘

■— Prin specificul , 
fină reprezintă una 
riie știiii;___
dinamice, apte să contribuie decisiv 
la realizarea,unul lnâlt grad de va
lorificare a materiilor prime șl mn- 
terialalor. Ea se; ocupă, ce! mai a- 
;:<rtea, de scule șl dispozitive rela
tiv mărunte, dar i strict necesa
re (aparate de măsură și control, 
scule de așchlefe, diverse dbspozl- 
tlve de urmărire și control al 
proceselor de producție etc.). Cu 
toate occstea, chiar la aceste pro
duse, ameliorarea constructivă per-, 
mite reduceri șubstanțlale aîo’.voj- 

t lumulu! fizic, material, ^datorită nti- 
ntarulul mare de asemenea produse’ 
folosite In întreaga economie". Tot
odată, șl in cazul unor dispozitive 

.■j:nW.ir;mari șjntjposibHe-astfel de îm- 
n biinălățIrL.l-.la - țn rnjjțorpat' comer

cial- (de marcat "efecte poștale) de
finitivat recent ca prototip Indtis-

v

materiale care grevează 
prețul de cost șl economi- 
clintea fabricări! fonic! 
astăzi srlnt reprezentate de. 
țsurngle-,MCheltuite .^‘pontrul 
cocs respectiv ■ -pentru1 
cărbuni coeslflrablil — pe 
Ungă faptul că acest }coc.s 
brichete este produs Inte
gral. din materii prima din 
țară, permite și o econo
mie corespunzătoare; ! de 
valuta, • reducerea însem
nata a cheltuielilor pentru 
procurarea acestor materii 
prime din Import De altfel, 
Ministerul Industriei jMe- 
tnlurgice a șl luat o scrie 
de măsuri vlzlnd extinde
rea capacității stației i de 
cocs brichete de la Călan 
la circa IOT GOT t 'an șl ur
mează, pe baza rezultatelor 

fie
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PROGRAMUL I

a/ avia

Festival83,1.0 Drumul Un&rulul spre mun-

de folclor
litoral

ROMÂNIA FILM prezintă

Victor PAHHON

(Urmare din pag. I)tea nu

tiare

urmăresc

Călin CĂL1MAN
ARTA 
£5.15.

decolare pentru a nzvlrll 
aer, au fost punctele de 
trenurilor de aterizaj mo-

latorla

închl- 
Inain- 
vlitor.

11, lipsuri și Infringed. 
I a fost opera sa, cfld

Al.
RACOVICEANU

considerare sugestiile,
privind

române In

august, la cine-
Patria" din

18,3® La volan — emisiune pentru
conducătorii auto. i

SClNTEIA — jol 17 august

„bărbatului cumseca
de" rlln filmul de față, 
șoferul Marek. Jude
cat și condamnat pen
tru un gest nesăbuit 
de furie, gest pe care 
șl-1 reprobă în pri
mul rlnd el Însuți ®i 

încerca.

manifestare ce

angajam en- 
Q Agenda 

o Podiumul 
Ronay

grele In rlndul dușma
nilor. Pentru inamic, 
drumurile minate ast
fel. în cele mni neaș
teptate locuri, devin 
de nestrăbătut : duș-

mită stereotipie a In
trării, ieșirii șl dispu
nerii formațiilor In 
scenă), trebuie apre
ciat faptul că majori
tatea județelor au În
țeles să aducă In 
scenă nu fastidioase 
montări regizorale, cl 
dnteco șl dansuri au
tentice, multe dintre 
ele mal puțin cunoscu
te, Impreslonlnd nu 
printr-o spectaculozi
tate „stilizată**, cl prin 
simplitatea șl sobrie
tatea lor, prin solemni
tatea lor aproape ri
tuală.

Menționăm, în acest 
sens. In primul rlnd, 
evoluția ansamblului 
folcloric al județului 
Alba, unde, alături do 
binecunoscutul dans al 
fetelor de la Cflpllna, 
am putut urmări nu

pe care va 
slrguinclos, sft-1 repa
re printr-o comporta
re exemplară In mun
că. In mijlocul colec
tivului (există aid și 
„bărbați cumsecade' 
de un tip special, din
tre cel care, pentru a-1 
„ajuta" pe erou! nos
tru. II Încarcă foile de 
parcurs cu transpor
turi fictive, nereguli 
depistate șl recupera
te de Marek însuși), 
protagonistul conflic
tului va Izbuti să-șl 
redștlge. cal puțin 
parțial, echilibrul su
fletesc șl speranțele. 
Filmul. In care oame
nii lid recomandă re
surse morale cu for
ță, de exemplu, urmă
rește gradat acest 
„drum al reabilitării*, 
dar nu se Indreantă

Filmul regizorului 
Josef ReZuchn „Băr
bați cumsecade” (dis
tins cu premiul prin
cipal, unul acesta, ta 
festivalul de la" Kar
lovy Vary) Iși pro
pune o Incursiune In 
prezent, printre oame
nii unul șantier de 
construcții. O face cu 
sprijinul unul scenariu 
(lens, cu reale virtuți 
elice.

Ne-arn obișnuit să 
catalogăm drept „fil
me psihologice* ast
fel de creații, care Iși 
propun să urmăreas
că destinul moral b1 
unor personaje, chiar 
dacă autori! . '
cu precădere trama și 
nu. Întotdeauna. Im
plicațiile psihologice 
ale devenirilor etice. 
„Bărbați cumsecade* 
es!e, așadar, un film 
psihologic care merge 
pe firul unor Inllm- 
plări nu lipsite de dra
matism. încerclnd să 
descifreze consecințe
le unor gesturi uma
ne necugetate. De ta 
o astfel de premisă 
pornește povestea

j Sfînta Tereza
\ vi rlînvnlii

„Bărbați cumsecade"

nematografului chinez, 
ci le confirmă 1a un 
nivel superior. Su
biectul filmului se in
spiră din lupta de re
zistență populară Îm
potriva invadatorilor 
japonezi. Desfășurată 
pe parcursul a doi ani 
(1M2—1944), acțiunea
pune în valoare erois
mul locuitorilor unui 
sătuleț care fac lotul 
pentru a opri înainta
rea dușmanului. In 
lupta lor Inegală, atit 
numeric, cit șl In ceea 
ce privește dotarea cu 
armament, oamenii, 
constltuiți In detașa
mente de miliție popuj- 
Iară, dovedesc Insă o 
deosebită Ingeniozita
te. Tradiționala iscu
sință șl inventivitate a 
poporului chinez sa 
manifesta din nou,. in 
cele mal neprevăzute 
situații. Oamenii fac 
mine din piatră șl Ișl 
produc, tot singuri, «1 
pulberea necesară 
pentru a le umple. Șl 
alături de minele au
tentice, 
teptate

mânui Iși vede 
să calea • spre 
tare, calea spre 
Pentru palrioțl, pentru 
popor, acest tenace și 
curajos „război al mi
nelor* este o piatră de 
Încercare a dragostei 
de țară.

“în demonstrarea Idei
lor sale, filmul dove
dește certe virtuți ci
nematografice. Ne-a 
impresionat, In primul 
rlnd, imaginea care 
știe să pună in valoare 
puterea do sugestie a 
peliculei alb-negru. 
Na-a reținut atenția ți 
o hiperbolă reușită : 
comandantul inamic 
are, la un moment dat, 
Impresia că se află In 
față cu o mină uriașă 
— forța întregului po
por chinez. Merită, de 
asemenea, să fie men
ționați interprețll care’ 
au demonstrat mult 
firesc șl multă since
ritate in Jocul lor. Fil
mul „Războiul mine
lor* este o /reușită a 
studiourilor cinema
tografice chineze, atit 
In ceea ce privește 
ldeea sa centrală, cit 
și ln privința transpu
nerii artistice. ,

nlMfid lor de U.T.C., sd-și petreacă 
concediul de odihnă pe șantierul Lo
trului. Sd și-l „petreacă* cite un fel 
de a spune. Deoarece, conform unui 
plan „secret" pe care l-au discutat 
în amănunțime șl l-au pus de acord 
cu constructorii de pe șantierul celei 
mal mari hidrocentrale de pe apele 
interioare ale României, n-au por
nit Intr-acolo să facă turism ori 
să-și rumenească trupurile tinere la 
soarele cu dinți din aspra climă 
montând. Cl să muncească, să res
pire aerul șantierului, sd pună umă
rul la greutățile lui pentru a se în
toarce apoi la uzina lor din Capitală 
și a-și relua ocupațiile, din celelalte 
unsprezece luni ale anului, ca după 
cea mai rodnică vacanță. Au vrut să 
facă așa, nesiliți de nimeni ți ne- 
imboldiți de altceva declt de propria 
lor voință. Și au făcut-o. Întorși din 
peisajul Inciircat de ozon al șantie
rului In atelierele lor de mecanici 
fină se fălesc că au respirat acrul 
tare al înălțimilor străbătindu-le cu 
rucsacurile pline de clic. Și cd 
le-au readus, încărcate de fapte.

Generația celor care au acum 40— 
45 de qr.1 iejea din adolescență în 
etapa marilor înfruntări revoluțio
nare, cinei totul trebuia cucerit prin 
dăruire de sine, abnegație. Același 
lucru se petrece ți cu cel ce bat ai- 
tezi la porțile bărbăției. Prin muncă 
ți responsabilitate, revoluția li scoate 
cu impetuozitate din copilărie. Ea le 
dă sarcini pline de gravitate ți, prin 
asta, li introduce tn maturitate, ve- 
rificlnd astfel, in practfcâ, șl eu re
zultate ce pol fi demonstrate prin 
însuși chipul de astăzi al țârii, uni
cul proces valabil de inițiere in 
viață : munca.

Iată de ce, dacă ziua bună se cu
noaște de dimineață, dacă omul reu
șit la maturitate se cunoaște din ti
nerețe, valoarea ți conținutul unei 
tinereți trăite cu folos nu se pol 
măsura declt printr-un singur eta- 
lor : rodnicia muncii, sentimentul 
angrenării febrile ți totale la .efor
tul colectiv, realizarea viselor celor 
mai înaripate prin unica lor cale de 
înfăptuire : activitatea creatoare in 
scopul colectivității umane căreia li 
aparținem.

o A.RJ.AJ (la Teatrul de vară „a 
August*) — Spectacol extraordinar 
cu formația „Tropical Fiesta* (Ra- 
publlca Africa Centrală) — S9.
o. Teatrul GluleșU (la Arenele Ro
mane) î Freddy — ».
o Teatrul satlrlc-muzlcal „C. T4- 
nase* (la grădina Boema) : Trls- 
nltul meu drag — IO.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Pe plaiurile Mioriței 
— 13,13.

mal puțin Impresio
nantele, dar mai puțin 
cunoscutele dansuri 
specifice de Ocoliș, 
Pețelca, Călușerul de 
Mureș, apoi dansurile 
ardelenești de Sebeș 
și dansul moțesc Țari
na. Întreaga desfășu
rare a „Cunune! bel
șugului* din Alba poa
te să servească drept 
exemplu pentru vechi
mea și autenticitatea 
deplină ale folclorului 
adus In scenă, fără nici 
un element „stilizat*, 
In dans, in dnlec, In 
sobra armonie a cos
tumului.

Un.bun exemplu de 
montare, caro nu a a- 
fectat cu nimic auten
ticitatea folclorului, l-a 
constituit șl „Nunta In 
Oaș*, a județului Satu- 
Mare, transpusă sce
nic cu o vădită grijă 
pentru respectarea rl- 

mperatlv„(Se turdulul, pentru trațw- 
li al politicii ,mlterea nealterată • a 

tradiționalelor danSurii” " Este 
din Oaș șl Codru, a 
specificității costume
lor. a dansurilor a- 
coinpaniate do „ce- 
terași*, a dntccelor 
de nuntă sau a tipu
ri Surilor.

Cu ropote de aplau
ze au fost primite pl- 
toreștlle obiceiuri de 
Anul Nou din Vol- 
neștl, județul Vaslui, 
dansurile de 1a Paltin 
șl dansurile cu măști 
ale județului Vrancea, 
sulta de dansuri popu
lare secuiești, prezen
tate de Județul Har
ghita, sau „Nunta de 
pe Mureș*, realizată 
de Județul Arad. De o 
bună" primire s-au 
bucurat șl dansurile 
specifice Bărăganului, 
.Interpretate de forma
țiile căminelor cultu
rale din Modelu și

S.M DcxOildere» emisiunii. Telex. s-'1: i. -.1 : •
9,Romania tn lume.
9,15 Prietenii lui Așchluțâ. Emi

siune pentru preșcolari.

nici o clipă 
Garches, s-a 
util, primind 

cu bucurie pe românii ce veneau aă-1 
viziteze, lmpărtășindu-lo din expe
riența sa. în ultimii’ an! al vieții s-a 
reîntors In patrie, Înconjurat de 
toată stima șl căldura compalrlo- 
țllor. S-a stins din viață In 1050. 
A ,fost, un orn. lnzMlr.it cu , Însușiri. 
Înalte, a. avut o Intuiție extraordi
nară, o glndire profundă, a fost te
nace, modest șl Integru. Prin opera 
realizată,' prin Influența covlrșitoaco 
pe care a avut-o asupra generațiilor 
tinere de cercetători care au eonii-, 
nuat opera sa tn țară, Tralan Vuia a 
adus o contribuție remarcabilă la 
dezvoltarea aeronauticii și a tehnicii 
românești. Pentru toate aceste me
rite, poporul român este recunoscă
tor vrednicului său fiu, care mia 
uitat niciodată că aparține acestui 
pămlnt ce a dat omenirii creatori 
nemuritori.

zlstența la 
avionul In 
plecare" ale 
derne și ale dispozitivelor complexa 
de decolare de.aslSzL

Vuia șl-a continuat activitatea sa 
remarcabilă închinată problemei 
zborului, aducind noi Îmbunătățiri 
avionului său. T-a aceasta se adaugă 
șl ‘ alte realizări excepționale, prin
tre care vom aminti generatorul cu 
abur cu ardere catalitică șl contri
buțiile sale prețioase la construcția 
elicopterelor. Vuia a reușit să rea
lizeze un generator de abur do di
mensiuni mici, care poate vaporlza 
pe oră o mare cantitate de apă șl 
al cărui focar asigura arderea com
pletă ta o temperatură foarte Înaltă. 
Acest generator șl-a găsit aplicarea 
In multe ramuri industriale ca, de 
exemplu, chimică, alimentară, ener
getică.

Toată activitatea Iul Vuia s-a des
fășurat In Franța, unde a lucrat cot 
1a cot cu muncitorii și tehnicienii 
francezi. EI a manifestat recunoștin
ță pentru tot sprijinul pe care 11-a 
dat poporul francez, partldplnd Ia 
toate durerile Franței, fiind prezent 
ta luptele sale eroice, Inscrlindii-se 
printre primii In rlndurilo Rezisten
ței franceze, fiind chiar printre con
ducătorii rezistenței 
Franță.

Dar el nu șl-a uitat 
țara natală. Retras ta 
străduit mereu să-i fie

Era aviației, Începută In primii ani 
al secolului nostru, s-a desfășurat 
Intr-lin ritm Impetuos. Pinh la cu
cerirea totală a văzduhului, calea 

■a fost lungă șl presărată cu multe 
ți grele obstacole, cu sacrificii dure
roase, dar șl cu fapte eroice.

Poporul român se numără printre 
primele popoare care au participat 
Ia această nobilă 
trebuia să ducă, Intr-un răstimp do 
circa șase decenii, Ia o dezvoltare ui
mitoare a navigației aeriene. Astfel, 
la 18 martie 1906, ta Montesson, lin- 

jgă Paris, uh român a reușit să se 
‘ridice In aer cu avionul construit 
de el, utilizlnd numai puterea Insta
lată ta bordul avionului, său șl ru- 
llnd pe pămlnt cu ajutorul unu! că
rucior eu patru roți cu cauciuc. A- 
cesta a fost Tralan Vuia, care re- 

îzolvase astfel problema zborului 
complet : desprinderea de pămlnt 
cu mijloacele proprii de bord (de
colare), zborul In văzduh șl reveni
rea nevătămată pe pămlnt

Tralan Vuia s-a născut, acum IOT 
de ani intr-o familie de țărani din 
comuna Surducul Mic, de lingă Fă- 

i getul Banatului. Și-a terminat stu
diile primare șl liceale In Banat, a- 
pol cele universitare ta Budapesta, 
unde șl-a luat doctoratul cu men
țiunea „Mngna cum laude*. Dar pre
ocuparea cea mare era aviația. A ple- 
cat ta Paris, unde Ideca de a pune 

: In practică un 'proiect care se în
firipase do mult In mintea sa, pro-

Ajuns ta cea de-a 
VIIl-a ediție. Festiva
lul de folclor de pa li
toral a devenit o ma
nifestare tradițională a 
mișcării artistice do a- 
matori, caro oferă 
spectatorilor români și 
turiștilor străini, vc- 
nlțl la odihnă. Imagi
nea vie, cuprinzătoare 
și reprezentativă a 
bogăției șl varietății 
folclorului nostru. 
Timp de o lună, sce
nele teatrelor de vară 
din toate stațiunile li
toralului găzduiesc, 
rind pe rlnd, forma
țiile artistice din 20 de 
județe ale țării, care, 
a părtinind unor zone 
folclorice diferite, au 
posibilitatea să trans
forme flecare spectacol 
lntr-o demonstrație e- 
locventă a diversității 
șl autenticității 
ce caracterizează 
creația noastră 
folclorică. In ace
lași timp, fiind 
vorba de partici
parea 1a un fes
tival de amploare 
șl semnificație 
națională, forma
țiile artistice șl 
selecționerii lor 
nu datoria să , J 
Înțeleagă lntrea- Q 
ga responsabili
tate ce le revine, 
acțlonlnd ca me
sageri al tradi
țiilor poporului nos
tru, dar șl al spiri
tualității sale contem
porane, socialiste, ofe
rind spectatorilor Ima
ginea reală a continui
tății șl vitalității crea
ției noastre folclorice, 
caro cristalizează sl 
azi, sub ochii noștri, 
noi șl noi nestemate 
de frumusețe.

Transpunerea sceni
că a creației folclorice 
ridică Insă o serie de 
dificultăți specifice, șl 
In dorința de a se con
feri un caracter dt 
mal spectaculos mani
festării artistice ca a- 
tare, de-n lungul ani
lor s-au produs tot fe
lul de, denaturări care 
riscau să prezinte o 
Imagine deformată, 
falsă a folclorului 
în aceste condiții, păs
trarea nealterată a au
tenticității sale a de- 

ș venit tiPilr;. 
prim ,o.rdln. al 
noastre, culturale, iar 
actuala ediție a festi
valului de folclor stă 
sub semnul unei spo
rite exigențe a tuturor 
factorilor răstornzători 
da păstrarea g| valori
ficarea bogatelor noas
tre tradiții.

Am urmărit cu In
teres sBoctncn'ele an
samblurilor d<n Jude
țele A’ba, Vaslui, lalo- 
mlta. ftntu-Marc. Arad. 
Doll. Vranrea șl Har- 
phua si uutem vorbi, 
fără rdcl o îndoială, de 
un salt calitativ tn nre- 
^ontarea folclorului! 
AriM. chiar dacă une
ori libretul spectacolu
lui duce la o legare ar
tificială a- numerelor 
din program, iar „sul
tele* do dansuri mal 
mărturisesc, Încă Inter
venția nu întotdeauna 
inspirată n coregrafu
lui (a se vedea o anu- Amara, cu care

ledul avionului său, a pus cu tâ
rle stăpinlre pe el. A meditat mult 
asupra acestei Idei, s-a zbătut, a 
muncit șl a învins.

Iatâ-1, in ziua de 18 februarie 1OT3; 
depunlnd un memoriu ‘ foarte docu
mentat șl științific la Academia de 
Științe , din: Paris asupra unui aero
plan așezat pe patru roți de cau
ciuc. Memorabilă dată, deoarece 
Vuia demonstra In acest memoriu, 
cu argumente științifice, posibilita
tea zborului mecanic complet, de la 
decolare plnă la aterizare, a zboru
lui Integral. Vuia apăra eu multă 
convingere, această Idee îndrăzneață, 
valabilă șl tn zilele noastre. Cu atit 
mal mare este meritul aău cu dt 
nimeni nu zburase Încă plhă Ln acea 
dată. Ei a vrut &ă dea o rezol
vare practică și comodă zborului, 
folosind pentru decolare -orice plată 
Intr-un clmp deschis. Avea convln- 
geren certă, încă Înainte de IOT3, 
asupra posibilității zborului cu des
prindere de pămlnt (decolare) prin 
mijloace proprii de bord, fără alto 
mijloace do lansare din exterior.

Pe acele timpuri, Inginerii șl con
structorii !și îndreptau preocupările 
către balonul dirijabil, care era în 
centrul atenției tuturor. Se părea că 
numai aparatele nwț ușoare tțeclt 
aerul sint menite să se dezvolta. Vuia 
era insă convins că zborul putea fi 
realizat șl cu un aparat mal greu 
dorit aerul. „Greutatea este departe 
de a fi factor stingheritor ln rezol-

,,Războiul minelor*, 
filmul care rulează In 
prezent pe ecranele 
Capitale!,' nu dezminte 
bunele tradiții ale ct-

U,M Telejurnal.
17,10 Deschiderea emisiunii de 

după-amlMâ. Emisiune ln 
“ limba maghiară. Cincinalul 

înainte de termen, in cinstea 
zilei de 23 August șl a aniver
sării Republicii. Din cuprins l 
• Concretizarea ‘
eelor In producție 
de Majtenyl Ertk 
tinerilor Interpret! : 
Adam a Cunoașterea legilor 
— o obligație cetățenească. 
Anchetă realizată ln colabo
rare eu dr. Urlncx Itasxlo 
e Ctnteco de dragoste din 
secolul XVII. Interpretează 
Csartan Marton.

lași cinematograf marți
22 august

realitate nu provoacă drame și cind 
prin lucrarea conjliincioatd Ic reali
zarea năzuințelor se atinge acel 
punct de contact dintre vis și reali
tate capabil zâ demonstreze că to
tul este posibil ? Dar oare tinerețea 
este numai o ulritd, o ctapd a vie
ții ?

Tinerețea este, mai ales, o 
de spirit, ea nu are întotdeauna o 
anumită vtrztd. Mai mult declt o 
simplă etapă de viață, ea asia o în
flăcărată manifestare a voinței, o 
fervoare a imaginației, o perpetuă 
intensitate emotivă, un triumf ne
stăvilit al curajului asupra timidită
ții, o nobilă sfidare a confortului ji 
o nepotolită sete de nou.

Două duzini de tineri de la urina 
bucureștecnd de mecanică fină au 
ptacat, împreună cu secretarul orga-

prezentat judoțul Ialo
mița, sau jocurile băr
bătești ale grupului do 
dansatori din’ Blrca, 
reprazenilnd județul 
Dolj.

Au nemulțumit, ln 
schimb, formațiile de 
dansuri ale județului 
Vaslui, ln evoluția că
rora sa mal puteau re
cunoaște „efecte* core
grafice împrumutate 
din montările profesio
niste, impresia de În
depărtare de la au
tenticitatea folclorului 
fiind augmentată de 
prea bogate sdlplri de 
palete tn 
solistelor

„Războiul minelor"

cicatrizează mai greu, 
șl viata însăși, prin 
InUmplărlle el. conți
ne — pentru erou — 
lecții mal puțin scon
tate,.

Sint, ln filmul regi
zorului Joseph Tle- 
lucha, cîteva secvențe 
remarcabile, prilejui
te Îndeosebi de prota
gonist : actorul Vtado 
Mtliler (pe care l-am 
văzut In numeroase 
filme, cum ar fl 
„Moartea se numește 
Engelchen*. „Acuza
tul*. „Crăciun cu Ell- 
sabeta*) este o Pre
zență „cinematografi
că", desenează cu mult 
firesc contururile etice 
și evoluția personaju
lui. FUmul iasă totuși 
Impresia că „acomo
dează* uneori viața la 
necesitățile personaje
lor și nu Invers... Ceea 
ce nu-1 împiedică să 
fie mai mult, șl alt
ceva, declt o spune — 
cu umor — afișul său 
publicitar ; o dezba
tere etică cu reale în
vățăminte de viață 
pentru spectator.

Orice cinematografie 
națională are datele el 
specifice, trăsăturile ei 
definitorii care 11 re
zervă un loc aparte in 
ansamblul producției 
mondiale de filme. 
Dacă ar fi să stabilim 
trăsătura dominantă a 
cinematografiei chi
neze, am spune că ea 
este dată de earacte-' 
rul profund militant, 
revoluționar al filme
lor sale. Cinematogra
ful ca mijloc do pro
paganda de Idei, cine
matograful ca vehicul 
pentru un crez politie 
— tată o formula con
centrată pentru ce 
vrea să fie și este fil
mul chinez. Asta nu 
înseamnă nicidecum că 
filmele chinezești ră
nii n la faza demon
strației reci, declarati
ve. întotdeauna este 
căutată haina artistică 
cea mal potrivită Ideii. 
Cineaștii chinezi se 
dovedesc cunoscători 
al limbajului cinema
tografic. Fără a apela 
ia artificii formale, tentlce, aceste neaș- 
filmele lor rețin a- teptate explozive din 
lențla prin metaforele piatră produc pierderi 
concentrate..

„Războiul

varea problemei navigației aeriene" 
— spunea el ln memoriul prezen
tat Academiei de Silințe din Paris. 
De această afirmație, confirmată pe 
deplin astăzi, este legat primul său 
merit științific de importanță ca
pitală.

Memoriul a fost Insă clasat, deoa
rece succesele răsunătoare ale diri
jabilelor, șl Încercările' Infructuoase 
ale avioanelor prezentate plnă a- 
tunci nu făcut Academia de Științe 
din Paris să renunțe pentru un timp 
să mai la in . c._ ‘
comunicările șl proiectele 
zborul mecanic.

Vuia se hotărî să-și construiască 
el singur avionul, Infruntlnd tot fe
lul de greuiăf.......................................
Chlar'motoru!
a trebuit să-l conceapă' el Însăși a- 
proape din nou, adaptlnd anumite 
realizări din acea vreme la nevoile 
avionului său. __ 2___
cărllo nu l-au fost zadarnice, deoa
rece rezultatele obținute nu fost 
bune, punerea la punct a acestui 
motor nou i-a intirriat montajul a- 
vlonulul plnă In august 1OT3.

Abia ln decembrie aparatul era 
guta de zbor, Iar la 18 martie .ltMMJ, 
la Montesson, In prezența eltorva 
prieteni, mașina a zburat. Cronica
rii francezi au consemnat, ln presa 
vremii, momentul epocal al realiză
rii primului zbor , mecanic complet 
de către Vuia,. Din păcate, eveni
mentul acesta atit de important 
pentru dezvoltarea de mal tlrzlu a 
aviației nu a fost omologat oficial, 
ln lipsa unei com tall oficiale la fața 
locului, gloria fiind atribuită Iui 
Santos-Dumont, care a zburat insă 
mai tlrzlu declt Vuia, după ce a- 
doptose sistemul trenului da ateri
zai al acestuia, dar a avut- norocul 
să fie omologat de către o comisie 
oficială.

Care este Influența concepțiilor 
Iui Vuia asupra dezvoltării aviației 
mondiale 7 Diversele sisteme de 
lansare nu aveau nici un viitor șl 
nu permiteau o dezvoltare rapidă șl 
practică a aviației. înșiși frații 
Wright au adoptat mal tirzlu prin
cipiul de decolare al Iul Vida, ellbe- 
rindu-se astfel de toate neajunsurile 
pe care le comporta legarea do pă
mlnt Problema trenului de aterizaj, 
Bvlnd roți cu cauciuc și umorll- 
zoare, precum șl aceea a puterii mo
torului. care trebuia al Învingă re-

costumcle 
ca șl do 

acompaniamentul șl a- 
ranjamentul muzical 
alo numeroasei orches
tre populare „Tranda
fir de la Moldova* din 
Bl riad. Sub posibilită

țile de care dis
pune s-a prezen
tat șl județul 
Dolj, Intre altele 
cu o ■ neconvin
gătoare formația 
de zece călușari 
și cu o llpaă de 
varietate o nume
relor programate, 
In spectacol, con
trazisă de bogăția, 
varietatea șl vi
talitatea exube
rantă ale folclo
rului oltenesc cu
noscut la el acasă 
și chiar de evo

luțiile din alțl ani alo 
ansamblurilor olte
nești»

O tendință prea 
frecventă pentru a nu 
atrage atenția esto 
cea de încheiere a 
spectacolelor nu prin 
cel mal spectacu
los dans autentic, să 
zicem, cl, „neapărat*, 
printr-un final de an
samblu, care condu
ce adesea la o aură ar- 
tlflclalfl, de care for
ma ții te artistice reuși
seră ln general să se 
debaraseze plnă In a- 

‘cest punct al reprezen
tației. Se impune, de 
altfel, după părerea 
noastră, și o scurtare 
n duratei spectacolului 
fiecărui județ, o con
centrare n ceea ce este 
mal reprezentativ, In- 
lăturlndu-so Impresia 
de repetare șl de lun
gime ce mal dăinuie in 
.programul unor for- 
'Tnațll? 'i1
'„’.J necesară, pe de 

altă parte, și o mai ju
dicioasă pregătire șl 
nrganiznre a cadru
lui scenografic ca ata
re, de multe ori prea 
oarecare fată de exi
gențele unul festival 
foldoric do amploare 
naționala.

Participarea specta
torilor români și a nu
meroșilor turiști stră
ini, core răsplătesc cu 
ropote de aplauze pa
siunea șl dăruirea de
zinteresată a artei a- 
matorilor, măiestria 
Interpretativă șl mo
destia lor reală, este 
entuziastă. Iată de ce 
prezentarea folclorului 
pe scenele litoralului 
pretinde In continuare 
o atenție sporită, pen
tru ca girul autentici
tății sa fie asigurat 
fiecărui spectacol.

(luni, 21 
matograful 
Capitala, ora 20). Scena
riul și regia: Francisc Mun- 

Imaginea : Ni- 
colae Girardi ; Muzica : 
Temîstocle Popa ; Decoruri 
și costume : Nicolae Dra
gan. Cu : Ion Dichisea- 
nu, Peter Paulhofer, Reka 
Nagy, Cornel Coman, Va- 
sile Nițulescu, Zephi Alșec, 
Costel Constantinescu, Ion 
Anghel, Horea Popescu, Iu
lian Vișa, Andrei Codarcea. 
Filmul va rula la ace-

Șl cu toate că Inccr 
f< ’ '

rezultatele obținute nu 
punerea la
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DE VITEZA

(Agerpres) i

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, a partici
pat Nicotae Ecotxscu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

SClNTEIA—joi 17 august 1972

Președintele Consiliului dc Ml- plecareșț,.definițivă a acestuia din
nîștri bl Republicii Socialiste Ro- țara noastră, 
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri după-amlază, pe 
Marcos Antonio .de Salvo Coimbra, 
trimis extraordinar șl ministru 
plenipotențiar al Republicii Fede
rative a Braziliei, In legătură cu

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Indonezia, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, Conteliu Mănescu, a 
transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 

.indoneziei, Adam Malik. _

Miercuri seara a sosit In Capitală 
Phagna La Norindr, noul ambasador 
al Regalului Laos in Republica So
cial 1st ft România.

v (Agcrpres)

SPORT O SPORT • SPORT • SPORT O SPORT
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ii.

Flacăra olimpică străbate

pe teritoriul românesc
© ASTĂZI, ȘTAFETA VA Fl PREDATĂ SPORTIVILOR 

IUGOSLAVI
. tșj'H-JJrufeBțîoJ.-Vji----------- ' -«•j.v
Drumul pe teritoriul țării noas

tre al flăcării olimpice se apropie j 
de sfirșlt. In curau! zilei de ieri, 
torța a fost purtată dc ștafete de 

" ’ ’ un traseu slrăbătind

■ț

I 1
Automobilism

“ , ■ ° ■ • ' • . J ,rr f
dată de sportivii județului Arad 
celor din Județul Tim!?. Ea a fost 
preluată do Gheorgite Hășranu, cfl-
pltnnul echipei de rugbl Univers!- i 

alergători pe un traseu străbătind tatea Timișoara. Apoi, purtătorii - 
județele Hunedoara (de la Deva, 
unde a înnoptat, prin Mintia. Vețel, 
Gura Sada, Zam), Arad (Săvlrșîn,
Vărădla de Mureș, BIruiva, L!po- 
va). Timiș ($agu, Vinga, Orțlșoa- 
ra). De la Intrarea in România — 
la Giurgiu — și ptnâ la Timișoa
ra, unde a sosit Ieri după-aminză, 
spre ora 17, flacăra olimpică a

Știri culturale

Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Ansamblul folcloric polonez din 
Bydgoszcz a prezentat, miercuri 
seara, pe scena Casei do cultură a 
sindicalelor din municipiul Pitești, un 
spectacol muzical-coregratic.

Tn următoarele zile, artiștii oaspeți, 
care se află in țora noastră în cadrul 
schimburilor culturale dintre județul 
Argeș șl Voievodatul Bydgoszcz, vor 
mal evolua la Clmpulung, Curtea de 
Argeș, Topolovenl, Câllncști, iar in 
zilele de 23 șl 24 august vor susținu 
două spectacole la Pitești. ‘

Cunoscuta formație „Troplcal- 
Flesla", din Republica Africa Cen
trală, întreprinde in aceste zile un 

. turneu la mai multe orașe din țara 
noastră.

După mal multe spectacole care 
urmează a fi susținute zilele acestea 
pe scena teatrului „23 August? din 
București, artiștii oaspeți Iși vor 
continua turneul Ia Brașov. Pitești, 
Craiova, Timișoara, Iași, Galați și 

■ în alto orașe ale țării.
(Agerp-es)

Noutăți, măsuri, perspective
(Urmare din pag. I)

— Ce ne puteți spune despre evo
luția alimentației publice ?

— Pentru dezvoltarea șl diversifi
carea acestui sector avem un pro- 
gram separat. Astfel, plnă In 1073 am 
prevăzut ca numărul unităților cu 
autoservire să crească cu 75 la rată, 
al unităților gospodina cu 125 la sută, 
al canllnelor-restaurant cu 4®9 Ia 
sută, al pensiunilor cu 83 la sută etc.

— Se prevăd, după cum ne rela
tați, importante măsuri do ordin teh
nic și organizatoric. Dar nivelul 
servirii are și anumlțl parametri ca
litativi...

— ...Fără îndoială. Dorim ca fie
care cumpărător să se simtă In uni
tățile comerciale înconjurat de aten
ție ca și cum ar fi Invitat în casa 
unul prieten. Totul depinde de

gradul do educație și de competența 
lucrătorilor noștri. îmbunătățirea 
pregătirii șl instruirii cadrelor din 
comerț se află In permanență pe a- 
genda noasiră de lucru. Chiar ln a- 
ccst an, circa 72 COO de lucrători vor 
fi Înșira Iți prin diverse cursuri de 
inlțlcrei perfecționare și specializare. 
Iar plnă la stlrșltul cincinalului toți 
salarlațil din comerț vor absolv! ce! 
puțin una din formele de pregătiră 
organizate.

Deși abia schițat, tabloul realizări
lor șl preocupărilor comerțului oferă 
posibilitatea evaluării realiste a apor
tului acestui sector, la îmbunătățirea 
aprovizionării. Buna gospodărire a 
fondului de mărfuri, ridicarea nive
lului servirii, satisfacerea la un 
nival tot mal înalt a nevoilor și ce
rințelor oamenilor muticii sini co
mandamentele cărora trebuie s& răs
pundă Întreaga activitate comercială.

i ASIGURAREA- CU TERMEN FIX
Printre multiplele forme de n- 

algurarc practicate de ADAS se 
numără șl aceea cu termen fix. 
Cel care doresc ca o anumită 
persoană, pe care singuri șl-o 
desemnează, să primească o 
sumă de bani după o perioadă 
dinainte stabilită, pot încheia o 
asigurare cu termen fix. Prin 
această formă de asigurare, pe 
Ungă spiritul- de prevedere, se 
realizează importante economii 
bănești. Asigurarea cu termen 
fix oferă toate garanțiile ca 
persoana aleasă, dlipă un ,Ump 
stabilii de cel care încheie asi
gurarea (nu mal mic de 5 ani 
și nu mal mare do 20 ani), să 
primească suma (cel puțin 
lOOTO'lei), indiferent dacă, Ia 
data respectivă, asiguratul mai 
este sau nu In viată. Costul a- 
eestei asigurări este convenabil 
Inlruclt totalul primelor de pla

'i

tâ este msl mic decît suma care 1
so va plăti, la termenul stabilit, l
de către ADAS. în caz de deces .
al-persoanei care a încheiat con- ț
trnclul, asigurarea cu termen t
fix rămîne in vigoare. Totodată,' ’
nu se vor mal plăti In continua- l
re prime de asigurare, urmlnd !
ca ADAS, la împlinirea terme- j
nulul fix stabilit în contract, &â i
achita suma asigurată beneficia- ’
rulul (persoana desemnată în l
contrbcl). Important de reținut ■ « 
este șl faptul că în toațfi peri- )
oada de valabilitate a contrac
tului, asiguratul poale schimba 
oriclnd persoana desemnată să 
primească suma respectivă.

Asigurarea cu termen fix se 
-poate încheia la responsabilii cu 
asigurările din întreprinderi șl 
instituții, la agenții șl Inspecto
rii de asigurare sau, direct, la 
orice unitate teritorială ADAS.

t

(Urmare din pag. I)

torței olimpice s-ou Îndreptat spre 
orașul de pe Bega- Aici, In piața 
Operei do Stat, circa GOTO de Iubi
tori ai sportului ou făcut o entu
ziastă primire flăcării olimpice, 
simbol al .......................~ .

i tinerelul < . „
nlmentul a fost ’ salutat, intr-o 
alocuțiune, de Georgo Micota, pri
marul municipiului Timișoara.

Astăzi, ștafeta olimpică Ișl con
tinuă drumul pornind in cursul 
dimineții de la Timișoara șl lri- 
dreptlndu-se spre punctul de fron
tieră Stamora Moravlța. în cadrul 
unei festivități speciale, In granița 
dintre Romania și Iugoslavia, fia- | 
căra olimpică va fl transmisă de 

; sportivii noștri sportivilor iugo
slavi, care o. vor duce mal departe, 
prin țnrn lor, spre Ungaria. Fcsll-

Imlre ■ flăcării olimpice, 
prieteniei șl păcii lnire 

din întreaga lume. Eve-
.BpiU ura Alș i.UlLHl.1 IMLSlipitU a 
parcurs circa EW) dc kilometri, pur
tată fiind de peste 550 de sportivi 
români. . .

Ca șl In zilele precedente, tre
cerea purtătorilor torței a- fost 
marcată de entuziaste manifestări, 
numeroși locuitori din localitățile 
străbătute, ca și din localități în
vecinate, au ieșit In lntlmplnare 
Imb-ăcați, în costume naționale 
specifice, cu fiori; aplaudînd.

La Arad, unde a ajuns Ia ora L__ , , __  , __ ___ ,
13.30. a avut loc o frumoasă fcstl- vlîatea transmiterii flăcării olltn- 
vltnte. La ora 18, în comuna Orțl- pice este prevăzută In jurul orei 
șoara, flacăra olimpică a fost pro- 10,30.

3 septembrie, la Sinaia
Cea de-a treia etapă a campiona

tului național de automobilism (vi
teză în coastă) va avea 16c dumini
că 3 septembrie le Sinaia, pe șo
seaua spre Cota 1409. Traseul In- 
cepo de la trifurcația Furnica — 
șos. Codrului — Cota 1400 și,se în
cheie cu 200 m Înainte de parcarea 
din fața hotelului Alpin. Antrena
mentele oficiale slnt prevăzute pen
tru slmhătâ 2 septembrie (între orele 
15 și 18). Organizatori! ne-au anun
țat Ieri că Înscrierile -se primesc 
plnă la 25 august, la sediul central 
al Au’.omoblL Clubului Român (sir. 
Nikos Belolanls, 27 — București).

În cîteva rînduri
■ ■ i ■

în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, e- 
chipa americană masculină de 
baschet ,jS*„ Joseph's College" 
din Philadelphia a jucat ieri 
după-amlază, in sala Progresul 
din Capitală, cu formația bucu- 
reșteană I.E.l’.S. BaschetbalLșUi 
americani au obținut victoria 
cu scorul do GO—52; (10—2ff).

DJAKARTA

Ziua națlonnlâ a Republicii Indonezia îmi oferă plăcuta ocazie de a 
transmite Excelenței Voastre, în numele poporului român, -al Consiliu
lui dc Stat șl al meu personal, cordiale fel’.citar!, împreună cu cele mal 
bune urtri de progres și bunăstare poporului indonezian.

Folosesc acest prLiej pentru a-mi exprima speranța că bunele relații 
existente între Republica Socialistă România și Republica Indonezia 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii ln lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
i! ■ ’ r . - t

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru generosul salut transmis 
cu ocazia sărbătorii naționale a patriei melc și, la rindul meu, vă adresez 
cele mal călduroase urări pentru prosperitatea României și pentru succe
sul Excelenței Voastre In activitatea de cea mal Înaltă răspundere.

Sportivii noștri h Jocurile Olimpice 
de la Machen

sportivi), box (participare completă : 
11), canotaj (3 echipaje ; 11), ciclism 
(1), calâc-canoe (participare comple
tă: 17), gimnastică (participare com- 
Elolă : 14), handbal (16), haltere (2), 

iot (2) și sări lori in apă (2), lupte 
(participare completă : 10 la greco- 
rdmane șl 10 la libere), penta
tlon modern (3), polo (12). :irri-_» 
mă (participare completă : 20), tir 
(10), Aoicl (12). După cum se 
poate - constata’, reapar pe fron
tul olimpic asemenea sporturi cura 
slnt: polo, volei, gimnastică, pen
tatlon modern, sărituri în âpă, 
haltere, cărora 11 se adaugă șl jiand- 
balqL Do asemenea, e de remarcat 
prima participare completă a sporti
vilor români la lupte, box șl scrimă.- 

La J.O. de la MUnchen ișl, vor 
confrunta puterile aproximativ 
10 000 de sportivi din aproape 120 de 
țări. întrecerea pentru 'medalii și 
alte locuri fruntașe, [întrecerea țoen- 
tru doblndlrca gloriei sportive se 
va desfășura la un grad foarte liajl 
de calitate și de exigență. Spre 
culmi nu vor răzbate dedi acela

- • pus la temelia talentului
iVegâtire imi ” ; ..................

Sintem ln preajma Începerii Jocu- 
rilor relei de-a XX-a Olimpiade mo- 

, denie, .Cea mal însemnată întrecere 
sportivă , internațională din lumea 
contemporană, Întrecere care, la a- 
ceastă ediție, va avea loc la MQn- 
chen. (IL F. a Germaniei), între 28 
august șl 10 septembrie.

Cum ne vom prezenta la apropia
tele Jocuri de la MOnchen 7 La o 
conferință do presă ce a avut loc 
Ieri s-a adus la cunoștință compozi
ția definitivă a Iotului olimpic ro
mân, ața după cum a fost cn hotă- 
rită de către QN.ELF.S. șl Comitetul 
olimpic român. Ca urmare a expe
riențe! doblndlte șl a progreselor 

tlnreglstrate de ramurile sportive din 
țara noastră,! reprezentanții Româ
niei au fost înscriși la 10 sporturi 
(față de 10 în Mexic), Iar numărul 
lor total va fi de 170 (față de 87). 
Definitivarea nominală a delega
ți el române s-a făcut pe baza urmă
toarelor criterii : a) la sporturile' In
dividuale —; posibilitatea clasării 
sportivilor respectivi în primele zece 
locuri ; b) io sporturile [de echipă 
—? posibilitatea clasării în „primele 

ț .șasq,-locuri ; kc) rla" sparturile,.indivi
duale Înscrierea a 20 de tineri

i

clasării

u
talentațl, cu perspective tn arena 
internațională.

în ordinea'alfabetică, cele 16 spor
turi sini următoarele : atletism (19

care șl-au pus la temelia talentului 
,-te’'61'nregatlre Impecabilă. ‘ ’Sintem 

iwfearfoFr ea sportivrr romani,
trenorll, medicii șl ceilalți specia
liști au folosit din plin excelentele 
condiții ce le-au fost create.

Valerin MIRONESCU

vremea

i
TENIS. — nic Nfistase șl Ion Ti

riac au debutat victorioși ih cadrul 
turneului InternațioiMl de La Toronto 
(Canada). Năstase l-a învins cu 0—4, 
2—0, 7—6 pe sud-atricanul McMillan, 
iar Țlrtac l-a eliminat- cu 4—0, 7—5, 
0—0 pe cehoslovacul Pala. In proba 
de dubiu,.Iile N&stnse șl lori Tiriac 
au Întrecut cu 0—2, 6—4 cuplul 
Humphrey Jose (Venezuela) — Plnto 
Bravo (Chile). 1IANIUIAU — La 
Varșovia, In competiția internațio
nală „Cupa Prieteniei" (rezervată 
echipelor de Juniori), selecționata 
României a Inllln.lt formația R. D. 
Germane pe care a Invlns-o cu 13—12 
Alte rezultate : Polonia (A) — Polo
nia (B) 21-21 ■ U.R.S.S. — Ungaria 
10—18; Bulgaria — Cehoslovacia 
21—19. ATLETISM. — Pe stadionul 
„Dante“ din Mtlnchen, capitală Bnva
riei, au fost Înregistrate cl leva per
formanțe de valoare. Astfel, după 
cum s-a mal anunțat, sovlellcul Vik
tor Saneev a realizat cea mai bună 
performanță mondială In proba de 
triplusalt : 17.25 m. Pe locul secund
— brazilianul Nelson Pnidencio cu 
10.69 m, urmat do Ghenadl Besonov 
(U.R.S.S.) — 16,38 m. Sprinterul so
vietic Valeri Borzov a clștlgot cursa 
de ICO m In lO'T'UlOB. urmat de ja- 
malcanul Lennox Miller — 10”24/100 
și vesl-germanul Gerhard Wuchercr
— 10” 37/100. ȘAH. — Astăzi după- 
amlază. se dispută partida a. 15-a a

, meciul uL Spaaskl — .Fțscbfir-.n.Peatcyr. 
titlul mondial. în urma remizei rea
lizate (cu albele) in partida a 14-a, 
Fischer păstrează același avantaj : 
0,5—5,5 p.

. i

a Republicii Indonezia
Ziua națională

Cu deosebită atenție,
Gonoral GUILLERMO RODRIGUEZ LARA

Președintele Republicii Ecuador

‘ . i" s ' • ■ ■ -
lor economice cuprinse 
în „Repellta" — pla
nul de dezvoltare a ță- 
rll pentru ani! 1071— 
1073. Acest plan pre
vede dezvoltarea mul
tilaterală a agricultu
rii — principala ra
mură a economiei in
doneziene. Indonezia 
ocupă, în prezent, al 
doilea Ioc in producția 
mondială de cauciuc șl 
nuci de cocos, primul 
loc In producția de 
chinină, un loc de 
frunte in producția de 
ceai șl trestie de za
hăr, reallxlnd totoda
tă însemnate cantități 

> etc.
Slnt alocate importan
te fonduri pentru ex
tinderea Irigațiilor, e- 

___ fectulndu-se vaste lu- 
spre c.-flr! de hidroamelio

rații, ca urmare a că
rora suprafața cultiva
tă va crește simțitor. 

Dlspunlnd de In-

Poporul Indonezian 
sărbătorește cea de-a 
27-a aniversare a pro
clamării independenței 
țării sale.

Indonezienii îșl de
finesc patria prin două 
elemente fundamen
tale, „tonali" și ,-nlr" 
— pămlnt șl apă — 
slmbollzlnd conglome
ratul celor 13 677 insu
le veșnic verzi, care 

• se întind de la Sabang 
Ia Marauke și pe În
tinsul cărora trăiește o 
populație de peste 120 
milioane locuitori.

Aflat, pe rind. timp 
de aproape patru seco- , —-----„
le. sub opresiunea co- de cafea, cacao 
lohlallștUor portu- ” 1 
ghezl, englezi, olan
dezi și japonezi, po
porul Indonezian a nă
zuit cu ardoare i„__. 
libertate șl Indepen
dență, înscriind pa
gini de eroism In lup
ta pentru împlinirea 
acestor aspirații.

Ziua de 17 august 
1043, clnd s-a pus ca
păt dominației colo- 

q ntola,țaj-jdeșchls pol o- -ni 
rlzonlîiri in fața po- te.

la ridicarea nivelului 
de trai al populației.

O dată cu dezvolta
rea Industriei șl agri
culturii, se schimbă 
înfățișarea tării. Au 
apărut noi obiective 
soclal-culturale. Ală
turi de străvechile mo
numente arhitectonice, 
se ridică edlficU mo
deme, mărturie a pu
terii de creație n po
porului Indonezian.

Puternic atașat cau
ze! libertății popoare
lor, a păci! șl progre
sului, poporul român a 
urmărit cu simpatie 
lupta poporului indo
nezian împotriva do
minației străine, pen
tru libertate șl progres 
social. Relațiile de co
laborare statornicite 
Intre cele două state — 
România și Indonezia' 
— se dezvoltă pe ba
zele reciproc avanta
joase nle respectării su- 

■■”■"! naționale, ■ 
. .în drepturi, 

taV- neamestecului in tre- 
bucile interne — in 

1 ‘ ’ interesul celor două

semnate zăcăminte do ver?,r!!,Vn . 
petrol, gaze naturale, ■ 
cărbune, cositor, 
xltă, mangan.

fiar întCreSUl CPLOr uOUri

ti., Indonezia acordă “'«‘Ș cu cerințele co-porului Indonezian, etc., Indonezia acordă 
care șl-a asumat sar- -■ —*■- ■■ ■—
cina lichidării grele! 
moșteniri a colonialis
mului.

Angajat ln procosul 
de dezvoltare n econo
miei țârii, de valorifi
care a bogățiilor solu
lui șl subsolului, 
porul Indonezian 
pune eforturi 
realizări

laborărli Internațio
nale.

Astăzi, dnd poporul^ 
Indonezian sărbătoreș
te 27 ani de la procla
marea independenței 
țării 
român _ ______
urările sale de succes’ 
pe drumul propășirii 
economice șl sociale.’

totodată atenție dez
voltării Industriei ex
tractive, miniere șl ce
lei prelucrătoare, 
extind cercetările 
tru identificarea 
noi zăcăminte de 
terii prime, au luat fi- 

po- ință ramuri Industria- 
de- 

pentra 
•ea obiectlve-

Se 
pen-

de 
na-PRONOEXPRES «ale, poporul 

li adreseazăreșil : Vremea n fost călduroasă cu 
cerul vnrlnbU mai mult senin. V’n- 

. tul a suflat slab, temperatura ma
ximă a fost'de 34 grade.

Timpul probabil pentru zilele do 
18, 19 șl 20 august. In țară : Vremea 
se menține călduroasa, dar ușor va 
fl InstabUti in Banat, CrLșana, Tran
silvania, Maramureș și in nordul 
Moldovei, unde vor cădea ploi de 
scurtă durată, însoțite pe alocuri de 
descărcări electrice. în rest, averse

,.,R,

Ieri In țară : Vremea a fost fru
moasă, deosebit de călduroasă, co
rul a fost mai mult senin. In cursul 
după-nmlezii s-au J_ produs ‘ timorări

■ ZO „ —...  --------- — p t.--------- ---------- -... - -  .................................................. - - - T v H
dlșul Transilvaniei, unde Izolat, s-au vor fi cuprinse noaptea intre 9 șl
semnalat- averse și frecvente des- 19 grade, iar ziua intre 23 și KJ gra-

’i de, local mal ridicate. In Bncnreșli : 
general slab. Temperatura aerului Ia Vreme frumoasă șl călduroasă. Co- 
ora 17 era cuprinsă Intre 24 grade 
la Clmpulung Moldovenesc ț! 37 la1 
Răuțl șl Moldova Veche. în ‘ Ruru-

NUăTERELE EXTRASE 
CURSUL Nr. 33 DIN 1(5 
1072 :

FOND GENERAL DE 
2 053 EOT lei 
REPORT

Extragerea
.Extragerea

LA CON- 
AUGUST

param
din care 1029 231 lei

I : 37 7 21 4 12 3
n n-a : 30 42 27 43 25

le care Î?1 aduc con
tribuția In transforma
rea vechilor structuri, T. DUMITRU

r Z

după-amlezil s-au Tti’rodiL ______
in zona de munte, Maramureș și Po- izolate. VInt potrivit. Temperaturile 
dlșul Transilvaniei, unde Izolat s-au Vor fi cuprinse noaptea lnire 9 șl 
semnalat-; averse și frecventa des- 19 grade, iar. ziua lnire_23 și 33 gra- 
cărcărl electrice, viatul a suflat in

19 grade, Iar ziua Intre 23 și 
de, local mal ridicate, ln Bi

rul va fi nml mult senin. Vlnt slab 
plnă la potrivit. Temperatura ce 
menține ridicată.

-- i ' ° - ■ '-’.'••t-V '. vț

(urmare din pag. I)

pentra reînnoirea țării
Privesc acum in o- mal recunoaștem nici' 

giinda unui olt deș- . un drept asupra el. 
lin : turnătorul SzDcs 
Imre. Lucrează de nu
treizeci de' ani ln tur- _.
hătorle, iar In fabrl- zan turnat: de noi pe varflșe 
că e din vara anului cereale. Dar fabrica Cc'"L... 
1940. ' n-arh părăsit-o niclo- de parcă

Ce Iți dă senii- ------
meniul că această fa
brică iți aparține !n- 
br-adevăr, ■ : tovarășe 
Sz&m7 . _____.

— Slnt multe de călclle șl șl-au luat 
spus. După război nu •- ----- ■«
rămăseseră din uzină, vreme 
după cum știți, dedt 
pereții ți cîtevâ ma-
'1: ■ ' . ■: ■ ’

for.tă. N-nveam nici 
experiență, nici uti- . . . .„
ș! dintre aceia, mai 
ales printre vlrstnlci, 
care nu credeau că .. .
vom reuși o oseme- Ia Îndeplinire
nea performanță. Dacă —“ -----
n-nm fl Izbutit am fi 
adus mari pagube e- 
conomlel naționale.

— Șl ce v-a îndem
nat sâ Încercați 7 

niciodată 
acest colectiv n-o dat 
înapoi din fața ho- 
tfirfrlîor cutezătoare. 
Desigur, a contat și

Bocșa, Intllnltc lingă IțțJțjJ necesar. Erou 
uzină, sint cn și altă- m“‘
dată. E materialul 
care se folosește în lo
cui cocsului ia topi
re, e materia caro dă 
specificul fontei de 
Vlăhlța.

Mă întreb : oare nu-, 
mal reporterul desco
peră atîtu Inedit, vede • , ,,
aceste plaiuri atlt dc ' ,
schimbate? Nu de *
mult s-au adunat nici 
sa sărbătorească două
zeci de ani de ' 
absolvire foștii 
al școli! profesii 
de la Vlfthijn. Au re
venit din alte centre 
industriale ale țăriL 
Trei. ani după absol
vire, aceasiă uzină fu
sese propria lor casă. 
Po urmă s-au risipit 
care încotro. Acum 
trebuiau să-1 Invcța 
din nou cărările. A- 
mlntlrUe s-au dove
dit a fi călăuze slabe.

Ce reprezintă aces
te schimbări pentru 
cel care le-au reali
zat in fapt 7 Ce amin
tire ieșită din comun, 
legală de acest flux 
impetuos al creșterii, ___
a rămas mai adine pe- spune că 
cetluita, bunăoară, In' pricepere, competen- 
sufielul șefului tur- ța temeinică și In-
nălorlei, Nleolac Crai- drăzneață s-au format
nle ? A venit ulei din 
gatul Vlrfurile, Jude
țul Arad, eu 17 nni , .
in urmă, după ter- depășeau puterile,
minarea școlii profe- Acum ne mlndrlm că
slonalo. Pe. atunci In 
uzină nu numai mij
loacele de muncă erau 
rudimentare, dar nici 
colectivul nu era Încă 
bine constituit. TLneri 
care abia părăsiseră 
plugul s-au alăturat 
bă tri oilor furnal Iști.
Și cum unii erau cu 
părul cărunt. Iar alții 
cu țuicile abia i 
te, firesc era 
modul lor de 
să fie -diferit

— Atunci ni 
trasat sarcina să 
cern In fabricarea 
nul tip superior

la 
elevi 

irofeslonale

produse dc bună ca
litate. Aici, in Har
ghita, le-am spus, șl 
noi sintem aceia.

— Șl a trecui mult 
timp de clnd ați dus 
Ia îndeplinire acea 
primă sarcină cu 
fonta ?

— Să fl trecut zece 
ani de atunci.» — și 
văd umbrele aduce
rii aminte unduind 
in ochii verzui. Eram 
nouă cei care ne-am 
apucat de lucru. N-aș 
vrea sfi amintesc de 
dificultățile tehnlee

„Dorea măcarH

priceperea 
r.nlă. Dar

profcslo- 
oș putea 
adevărata

iu, luiiuat 
pe măsura rezolvării 
unor astfel de sar
cini care, aparent, ne

_______ .... ’ suță care ar fi' încă-, 
un drept ’ asupra cl. put mal toată In vreo 
Așn și era, nici leafă cameră rnai maro din

i primeam, schlm- aceste blocuri.
bam doar dte, un, ca- — Clțl-copil al, to-

Se gthdeșțe o cilpă 
de parcă ar trebui ®a-i,-' 
numere.

— Vezi, întrebarea 
asta mă luminează

cereale. Dar fabrica

dată. Concluzia era 
firească : alei, cl nu 
mal aveau ce 'ciuta.

»•

— Șl ce au spus ? parcă : • obla clnd mă
— S-au întors pe glndcsc la destinul co-

tălpășița. In scurtă 
după aceea a 

venit, de data asta o- 
flcial, naționalizarea

plllor mei Iml'dau sea
ma de distanța stră
bătută.

— Cum să înțeleg 
tesla 7 . ’

— Am trei copil, doi

0

cupări ale partidului comunist 
pentru realizarea aspirațiilor vi
tale ale poporului columbian.

începutul unul vast proces de inte
grare Istorică, ca primă etapă a imul 
Front Patriotic de Eliberare Naționa
lă, care va fi, de fapt, instrumentul 
revoluției populare, al luptai pentru 
răsturnarea și zdrobirea Imperialis
mului în patria noastră.

— Care slnt impresiile cu care 
plecași din România ?

sodctățllor industriale șl comerciale 
sânt in proprietatea a mal puțin do 
1 la sulă din acționari.

Această 'structură monopolistă este 
dominată de capitalul nord-american, 
prezent prin investiții în multe sec
toare ale economiei : petrol, mine, 
fabrici, marele comerț, industria ho
telieră etc. Acest capital controlează, 
de asemenea, comerțul exterior, fi
xează prețurile cafelei șl materiilor 
prime, plnslndu-ne in condițiile unul 
schimb absolut neechivalent, impu- 
nindu-ne condițiile sale de credit 
nefavorabile, ■ ceea ce determină un 
permanent dezechilibru ol balanței 
comerciale a țării noastre. Jumătate 
din bugetul național columbian este 
cheltuit pentru amortizarea creditelor 
obținute de la băncile nord-americn- 
ne. în aceste condiții, cheltuielile 
pentru nevoile social-culturale — să
nătate. lucrări publice, educație — 
reprezintă un procentaj foarte redus, 
în orașe, col puțin 15 in sută din 
populație este lipsită do locuințe. Șl 
mai nefavorabile slnt condițiile de lo
cuit șl, in general nivelul de trai, la 
sate, situație" co determină, adesea, 
țărănimea să: recurgă la lupte de 
guoillă

Toate acestea nu dus In o 'criză a 
vieții politice columbiene. Cele două 
grupări care nu dominat scena politi
că timp de mal b!ne de un secol, li
beralii și conservatorii, se văd, astăzi, 
In situația de o nu mal putea guverna 
cu mijloacele do plnă acum.

Ln această oră, in Columbia există 
noi formațiuni politice. Masele caută • 
noi drumuri. Clase și pături sociale 
care înainte erau pasive aspiră să 
joace un rol propriu In desfășurarea 
Istoriei țării. Faptul că burghezia Co
lumbians n-n putut guverne in 
decursul ultimilor 25 de ani decit pe 
baza aplicării legii stării excepționa
le demonstrează că politica sa este 
ln profundă contradicție cu necesită
țile dezvoltării contemporane o socie
tății noastre. Tot nllt de evident este 
și faptul că actualele instituții poli- 
tlco-sociale nu mai corespund, nu mal 
pot servi vieții noastre naționale. Slnt 
instituții Învechite șl prea strimte 
pentru tnmul tînfir șl mereu in creș- 
terti al națiunii.

— Fără îndoială, Partidul Comunist 
din Columbia s-n afirmat ca o mare 
forță renovatoare a spiritului națio
nal, de-a lungul celor 42 de ani dc 
existență o> sa. Po , parcursul celor 
patru decenii, partidul s-a situat, cu 
succes, in fruntea luptei pentru inde
pendență și democrație, a unor largi 
acțiuni de masă, a marilor bătălii 
antllmperiallsle, dobîndlnd

■ tale șl un prestigiu do ti
In concoi Îl..’," _ '____ ____ „„

rlos de luptă, partidul acționează, In 
prezent, pentru crearea condițiilor 
politice care ®ă permită Înlocuirea 
actualului grup oligarhic de la condu
cerea țării prinir-un Front al Opozi
ției Democratice. Partidul nostru 
face eforturi pentru o se ajunge la 
unitatea forțelor populare care țin
tesc la o schimbare politică șl socia
lă. Vasta exj " ”

.comuniștii col ____________ ____
ț<unilor revoluționare de masă l-au 
dus la concluzia că numai prlntr-un 
front larg al tuturor forțelor popu
lare progresiste poale fi rezolvată 
sarcina creării unui stat nou. care să 
reprezinte Interesele muncitorilor șl 
țăranilor, întregului popor, să deschi
dă țării o altă perspectivă istorică.

Dar partidul nostru nu dorește o 
simplă alăturare de forțe eterogene, 
fără nici un program, care să caute 
schimbarea ca un scop in sine. Ne 
este clar că un acord între forțe po 
litloe distincte trebuie să albă im con
ținut. un program Inițial, care să se. 
poată dezvolta In realizarea de ac
țiuni comune, pe baza noilor fapte ce 
survin, a unei interpretări comune a 
acestor fapte șl.a perspectivelor ce sa 
vor deschide. Potrivit acestui crite
riu, Partidul Comunist din Columbia 
a supus discuției publice, ca proiect 
de program minimal al Frontului 
Opoziției Democratice, următoarele 
puncte : naționalizarea petrolului ; o 
reformă agrară democratică, care să 
ducă la exproprierea latifundiilor șl 
să distribuie gratuit pămlnt țărani
lor ; abolirea oricărei legislații repre
sive, a stării excepționale șl restabi
lirea deplină n libertăților politice șl 
sindicalo : desființarea sistemului de 
concedieri, majorarea snlarllior pen
tru a ține pasul cu castul vieții, con
trolul efectiv al prețurilor bunurilor 
de nrlrnă neeesltnte ; democratizarea 
vieții universitare, eliberarea sa de 
sub influența Imperialismului lan- 
cheu.

Este, deci, clor ’că In concepția Par
tidului Comunist din Columbia, Fron
tul Opoziției Democratice va marca

I o autorl- 
i prestigiu de necontestat, 
ir clanță cu trecutul său glo-

— Ducem cu noi, din România, 
Imaginea mărețului șl prodigiosului 
progres obținut In toate domenlUc și 
amintirea unor primiri pline de cor
dialitate in toate locurile pe cire 
le-am vizitat. Este dificil să te referi 
la atitea și atltca calde mărturii de 
afecțiune frățească. Toate acestea no 
obligă nu numai să comunicăm po
porului nostru ceea ce am văzut șl 
am Învățat aici, ci și să contribuim 
la dezvoltarea șl Întărirea prieteniei 
Intre columbien! și români. împreună 
cu tovarășii mei din delegație am 
văzut uzine de tractoare, de automo
bile, de locomotive electrice, ferme, 
stațiuni viticole, institute de invăță- 
mînt superior, grădinițe de copil, 
case de cultură etc. Peste tot este 
prezent efortul creator cu care se 
mlndrește comunismul șl caro contri
buie — pe plan Internațional — ln 
consolidarea dreptului nostru, al co
muniștilor de a conduce lumea de 
azi. Am Încercat un legitim sentiment 
de mlndrie Internaționaliste în fata 
centralei hidroelectrice do ln Porțile 
de Fler, operă dc proporții uriașe, 
realizare comună n românilor șl iugo
slavilor, care se numără printre cele 
mal mari realizări de acest gen pe 
plan mondial. Dar nu numai pro
gresul material, economic,1 te surprin
de. te emoționează. Este evident ni
velul cultural șl artistic ridicat nl În
tregului popor. De asemenea, ne-au 
Impresionat căutările și soluțiile arhi
tectonice, realizările din domeniul 
construcțiilor de locuințe. Impresiile 
noastre slnt, Intr-un cuvint, foarte 
bogate.

După cum se știe, ln cursul vizitei 
noastre om avut, la sediul Comite
tului Central nl Partidului Comunist 
Român, rodnice convorbiri cu o de
legație a partidului dumneavoastră. 
Discuțiile noastre, au demonstrat că 
Intre cele două partide există multe 
preocupări comune, că legăturiie lor 
frățești de prietenie, colaborare șl so
lidaritate Intcmnțlonallstă so string 
tot mai mult.

De neșters, mereu vil șl luminoase; 
vor ti amintirile din această frumoa
să șl plin® de învățăminte călătorie 
ln România socialistă, țară aflată In 
plină și stimulatoare operă de con
strucție a unei noi vieți,

a băieți și o fată. Clnd 
rai început să lucrez 
olcl. Ini uzină, e'" 
detun cam așa f „El, 
dacă asta' ml-a fost 
scris: mii 
copiii mc .M.., 
de o asemenea soartă.- 
Cilne aș fi dacă I-nș 
face luraători sau 
furnalIșU".

— Ce face cel mal 
virstnic dintre 
ciori ?

— A terminat 
do! la școala de me
talurgie din Hune
doara. Feciorul ăsta 
al meu a lucrat In va
ră două luni cu mi
ne nici, in uzină. Pot . 
fi mlndru do dte 
știe.

— Deci 1-al făcut lot 
metalurgist 7

— Șl pe al doilea 
tot metalurgist 11 fac. 
In toamna asta se 
deschide la noi Uceul 
de specialitate, va 
crește cadre pentru u- 
zlna noastră. L-nm 
înscris acolo, că-1 pla
ce meseria și lasă să 
am cui preda schim
bul cinci ol ieși 
pensie !

Nu i-am mai 
nici o întrebare 
Sz&cs Imre. Ultimul 
răspuns arunca neaș
teptat o lumină bo
gată asupra unu! des
tin sintetic : a! lui, 
al copiilor săi, ol uz! 
nel, al Vlăhițel de 
și de mllne. Al 
de azj șl de inline.

gln-

le, măcar pe 
iei iă-i scutesc

le-
anul

:periență acumulată de 
Uumbienl pe tărimul ac-

ș!ni și scule pa caro 
noi, muncitorii, le-am 
ascuns cn să! nu fie 
jefuite de | fascLșU." 
Eram la sHrșltul li
nul război i distrugă
tor, țara trebuia grab
nic refăcută, nevoia 
de metal se simțea 
tot mat acut șl noi poate de mal Urzlu, 
nu puteam sta cu bra
țele , încrucișate, 
începutul lui ’45,

ne care a trebuit să le 
biruim. Nu în asta a 
constat victoria, cl In 
faptul că, topind fon
ta la temperaturi mal 
Înalte, om topit și 
multe dintre deprin
derile vechi din noi 
înșine șl, mal ales, 
ne-sm sudat ca un n- 
devărat colectiv mun
citoresc al unei uzi
ne socialiste.

— Cine țl-e cel mal 
bun prieten in uzină, 
tovarășe Crainic 7

— Am suie do prie
teni bunf

— Cum așa ?
— Toți, clțl lucrează’ 

în uzină. Cel mai buni 
prieteni si mei sini 
tovarășii rnel de mun
că. Asta nu înseamnă 
Insă că uneori nu a- 
vem și dispute. Dar 
prietenia noastră are 
tări.a fontei turnate 
ia noi.

șl de atunci au Înce
put noua biografie a 
uzinei, adevăratul ei 
destin de Întreprinde
re socialistă.

— De atunci te simți 
unul dintre proprie
tarii uzinei î

— De atunci, sau

mljl- 
ca șl 
glndlre

priceperea șl compe
tența oamenilor noș
tri se bucură de pre
țuire In țară șl in 
străinătate : primim 
mereu bune aprecieri 
pentru carcasele de 
motoare electrice pe 
care le fabricăm. Nu 
de mult au fost pe la 
noi reprezentanții Ur
me! A.E.G. din Re
publica Federală a 
Germaniei șl ne-au 
spus că au venit mi
nați de curiozitatea 
de a vedea unde este 
acea Vlâhlța cnre le 
furnizează asemenea

nu puteam sta cu bra- ■ nu știu, nu e un sen- 
țele , încrucișate. La tlment cure se naște 
începutul lui ’45, cu 
mijloacele rudimenta
re pe core le aveam, 
ne-am apucat și om 
dat drumpl j la pro
ducție. In fruntea ac
țiunii erau comuniș
tii. Proprietarii ca
pitaliști șl-au făcut
apariția abia prin
1047, clnd producția 
era de-acumL pusă pe 
roate. Veniseră să-și 
preia „proprietatea", - 
Le-am spus că fabri
ca a fost reconstruită 
cu brațele și mintea 
noastră șl că nu le

ușa, deodată. în 1947 
nm devenit membru 
de partid. Iubesc uzi
na asta șl am sim- 
țămintul că olcl slut 
stimat, prețuit, că slnt 
socotit un om util, ne
cesar. Asta înseamnă, 
nu-l așa, că te simți 
la tine acasă 7 Uita- 
țl-vă In Jur ș! priviți 
cum devenim no! un 
oraș- in adevăratul 
sens al cuvinlulul : 
peste tot noi blocuri, 
ntll. locuințe. Odinioa
ră trăiam o familie 
întreagă In cite o că-

— Știm că. în ansamblul for
țelor progresiste din Columbia, 
partidul comunist s-a afirmat șl 
sa afirmă ca un apărător r'lrz al 
intereselor clasei muncitoare, ale 
maselor țărănești, ale întregului 
popor, ca luptător pentru demo
crație si progres. Vă rugăm să 
ne vorbiți despre actualele preo-

i
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Delegații celor 42 OOO docheri britanici, reuniți miereurl In Londra, 
' an acceptai, cu 53 de voturi contra 30, propunerile de compromis Ina-
l intaie de administrația dorurilor, holărind, astfel, Încetare.» grevei
! care paralizează de 20 de zile porturile engleze. Acceptarea de către
ț delegați a propunerilor patronale a provocat o nemulțumire pro-
i fundă in rindui muncitorilor portuari venlțl Ia Londra din diferite
’ părți ale țării. O parte dintre aceștia au pătruns în sala unde avusese
I Joc întrunirea delegațllor, Intrenipînd o conferință de presă organizată
t de liderul sindical Jack Jones, l a numai elteva ore de la anunțarea
ț compromisului, numeroși delegați ai docherilor a'u recomandat or-
l ganizațiilor sindleaie locale continuarea grevei. în fotografie : un grup
’ de docheri proteslind împotriva acceptării propunerilor patronale.

Distrugeri provocate 
de bombardamentele

0 declarație a M. A.E.
G1 ' ' ■ .

al R. P. D. Coreene

II

HM ■
■1

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST
© R.P.D. COREEANA

PHENIAN 10 (Agerpres).
drul manifestărilor care a

— în ca-
_ ___ ___ .............. au loc În 

R. P. O. Coreeană in cinstea celei 
de-a, 28-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist, la 
combinatul siderurgic „Cholllma" din 
districtul Karisen a avut Ioc o ședință 
festivă la care au participat sute de 
muncitori, tehnicieni șl ingineri. Au 
luat parte, do asemenea, LI Un Sok, 
vicepreședinte nl Comitetului popular 
al regiunii Phenianul de Sud, O Rye 
Son, președintele Comitetului raional 
Knnsen, Li Hyon Jori, secretar al Co
mitetului ralonnl Knnsen al Partidu
lui Muncii din Corcea,- Pak In Su, 
directorul combinatului, alte cadre 
din conducerea organ&or locale de 
partid și de stat, precum șl funcțio
nari superiori din M.A.E. al R. P. D. 
Coreene. Au fost prezențl membri al 
Ambasadei romane din Phenian.

Lutnd cuvlntul, directorul combina
tului a trecut in revistă succesele 
obținute de poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
In opera de edificare a socialismului, 
a evocat legăturile .tradiționale de 
solidaritate, prietenia frățească șl co
laborare multilaterală dintre po
poarele român și coreean. Vorbito
rul a subliniat importanța deosebită 
a discuțiilor purtate la Phenian, In , . ■> ' i ; . . ,j

■ ■ ’ • - ! - -■ 
Iunie 1971, de tovarășul Nicolne 
Ceaușescu,; secretar general , al Par
tidului Comunist Român, președinte 
nl Consiliului de Stat, cu tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar genera! al C.C. 
al Partidului Muncii din Cordea, 
președintele Cabinetului "de Miniștri'.

în continuare,, directorul combina
tului siderurgic „Chollima’' a relevat 
preocuparea constantă a poporului 
coreean pentru reuni fica ren pașnică 
șl, independentă a patrleL

Adunarea festivă B-a des'ășumt Irț- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

i ■
® R.P. JJNGARĂ

BUDAPESTA 18. Coresponden
tul nostru, Al. Plutea, transmite : La 
Ambasada Republici! Sodallste 
România din capitala HP. Ungare 
a arat loc o conferință de presă con
sacrată sărbătoririi Zilei eliberării 
României do sub jugul fascist Atf 
participat numeroși ziariști ungur! — 
redactori a! presei eentrale, al agen
ție! de presâ. ni radioului șl teievl- 
ziunlt

Despre Însemnătatea Istorică a zile! 
de 23 August, despre succesele obțl-
nute de poporul ‘român ta opera 
construcție socialistă' a vorbit 
Cotoț, ambasadorul României 
Budapesta.

LA BERLIN AU ÎNCEPUT

X
asupra R. D. Vietnam

F. Jatobiea, deputat in Folke
ting, membru al delegației Co
misiei internaționale pentru an- 
chetarea atrocităților comise de 
S.U.A. in Indochina, care a făcut 
o ciriiâ in Ji. D. Vietnam, a 
declarat cd la Hanoi și Ilalfong a 

.văzut cartiere de locuințe mun- 
dtoresti, întreprinderi textile, 
scoli fi spitale distruse de bom
bardamentele americane. Fam 
Dinh, oraful textilifIilor, este 
distrus aproape In întregime. 
Jakobscn a subliniat că „cercu
rile militariste americane nimi
cesc in mod conștient populația 
pașnică a R, D. Vietnam, dis
trug baraje, întreprinderi econo
mice fi instituții .culturale".

PHENIAN 18 (Agerpres). — M A.E. 
al R.P.D. Coreene a dat publicității 
o declarație ta care condamnă noile 
acțiuni agresive întreprinse de S.U.‘A. 
împotriva ILD. Vietnam, nnunță a- 
gențla A.C.T.C. Guvernul R.P.D. Co
reene, populația acestei țări con
damnă cu fermitate bombardBrea te
ritoriul R.D. Vietnam și susțin pe 
deplin poziția justă a poporului viet
namez. Guvernul R.P.D. Coreene șl 
poporul coreean vor sta totdeauna, 
cu fermitate, ■ de partea poporului 
vietnamez frate, care luptă împo
triva agresiunii Imperialiste, vor de
pune toate eforturile penlru a-1 sus
ține activ, ptnă ln victoria finală, ta 
lupta lui sacră împotriva agresiunii 
și pentru, salvgardare națională.

BERLIN 16. — Corespondentul nos
tru transmite : La 18 august, la Ber
lin au Început tratativele oficiale 
Intre delegația Republicii Democrate 
Germane, condusă de Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de Mi
niștri, și delegația Republicii Fede
rale a Germanici, : condusă de Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
federală, Împuterniciți de guvernele 

! pentru tratative In vede- ; 
tlcrli unul tratat de bază 
reglementeze relațiile Intre

cele două state germane, așa cum 
se obișnuiește Intre state indepen
dente.

în comunicatul dat publicității se 
arată că delegațiile nu stabilit să se 
lndlneoscă din nou la 17 august, toi 
In sediul Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.

TOKIO 18 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei; Ratatei Ta
naka, a primit marți pe Sun Pln-h’ua, 

aix

ii 
conducătorul trupei’ de balet din Șan- ' 

~t Siao Sian-clen, șeful Ofl- 
[in Tokio al Memorandumu

lui comercial China — Japonia, In
formează agenția China Nouă.

Sun Pin-hua a adus la cunoștința 
primului ministru Japonez că minis
trul chinez al afacerilor externe, Ci 
Pln-fel, a fost autorizat să anunțe că 
premierul Cin En-lnl l-a adresat sa
lutul său de bun venit șl Invitația do 
a vizita China. La rlndul său, primul 
ministru japonez a transmis premie
rului Ciu'En-lid mulțumiri pentru 
salutul de bun venit șl Invitația de a 
vizita China, exprlmlndu-șl,. in ace
lași timp, speranța că întrevederile 
sale eu premierul chinez vor fi rod
nice.

Lucrările Comitetuluipeutru dezarmare
GENEVA 16 (Agerpres). — In se- tărlrea încrederii Intre state șl ar fa- 

dința dîn 13 august a Comitetului clllta rezolvarea altor -chestiuni ale 
■pentru ' dezarmare au luat cuvlntul dezarmării11, a declarat reprezentan- 
reprezenianțil IL P. Ungare șl tul sovietic.
U.R.S.S. * ' .................. ...........

In cuvintul său, Janos Petrat .(Un
garia) a apreciat că, in prezent, sini 
Întrunite condițiile necesare pentru 
irecereh la consultări Biultllăteraie 
Intre stelele continentului ciirojjean 
In vederea pregătirii conferinței pen
tru securitate' și cooperare. Repre
zentantul Ungariei s-a declarat, de 
asemenea, pentru convocarea unei 
conferințe mondiale de dezarmare, 
apreciind că aceasta va trebui să dea 
un Impuls Important tratativelor in 
domeniu! dezarmării.

Ambasadorul U.R.S.S., Aleksei Ros
ei n. a tratat în discursul său unele 
probleme ale dezarmării nucleare. 
„Creșterea stocurilor de arme . nu
cleare șl perfecționarea lor constituie 
cea mal periculoasă parte a cursei 
Înarmărilor. Progresul pe calea re
zolvării problemei dezarmării nu
clearo ar exercita o Influență enor
mă asupra atmosfere! internaționale 
In ansamblul ei, ar contribui la ln-

în continuare, delegatul U.R.S.S. a 
prezentat poziția țârii sale față de a- 
cordurlie privind limitarea Înarmări
lor strategice, Încetarea experiențe
lor niicleâre subterane, IntcrzlberKS 
folosirii armelor nucleare, eroarea do 
zone ’ denuclearizate In diferite părți 
ale lumii, lichidarea bazelor militare, 
In primul rind a celor cu arme nu
cleare de pe teritoriul altor state.

Subliniind Importanța creării de 
zone denuclearizate, Aleksei Roscin 
a declarat : „în legătură cu problema 
zonelor denuclearizate, am dori să 
reafirmăm «tprijlnul nostru pentru 
propunerea făcută de Republica So
cialistă România de a so constitui o 
zonă liberă de arme nucleare In’Bal
cani. Această propunere, ca șl propu
nerile altor state, de,a se stabili zone' 
denuclearizate ln diverse jjărți ale 
lumii, vizează limitarea sferei de ata- 
plașare și folosire a armelor nu
cleare".

UN ARTICOL DIN
„NEUES DEUTSCHLAND" 

in legătură cu stabilirea 
de relații pe linie de stat 

intre R. 0. G. și Elveția
BERLIN 16. — Corespondentul nos

tru transmite : „Stabilirea de re
lații oficiale între RJ>. Germană 
șl Elveția ,a trezit un vin ecou 
și a «coȘ din nou In evidență ten
dința spre destindere, care se afirmă 
iot mai mult pe continentul nostru", 
relevă, intr-un comentnr*u> ziarul 

, „Neues Deutschland", organ al C.C. 
al P.S.U.G. Stabilirea de relații pe 
linie de stat intre R. D. Germană ți 
Elveția este un pas important pe ca
lea normalizării relațiilor externe 
ale R.D.G. en statele vest-europene. 
se apreciază ta articol.

Ziarul subliniază că aceste relații 
constituie o contribuție la procesul 
de destindere șl colaborare intre sta
te cu sisteme sociale diferite, ta spi
ritul principiilor coexistenței pașni
ce, șl că ele se bazează pe res
pectarea egalității Ln drepturi și 
suveranității. ,

7

Conferința de la Georgetown a statelor neangajate'IA DEZBATEREA0 CONTRIBUȚIE POZITIVĂUNOR PROMHffi IMPORTANTE ALE ACTUALITĂȚII
unei conlucrări mal strinse a țărilor 
mediteraneene — Insr-o primă etapă 
a țârilor neangajate convocarea 
unei conferințe In acest sens, in ve
derea asigurării pârii, securității șl 
încetării cursei Înarmărilor in aceas
tă zonă.

Printre obiectivele ce s-au aflat In 
atenția partldpanților reuniunii do 
la Georgetown, problemele econo
mice au ocupat, in mod firesc, un loc 
deosebit de important Majoritatea 
covirșitoare a țărilor neangajate 
fiind țări ta curs de dezvoltare, 
dezbaterile s-au ocupat po larg 
de căile lichidării subdezvoltării 
economice, relevlndu-se ta acest 
context importanța prioritară a e- 
fortulu! propriu, paralel cu Întărirea 
cooperării regionale și cu extin
derea colaborării economice cu ce
lelalte state ale lumii, ta baza de
plinei egalități ta drepturi. Unanimă 
a fost dezaprobarea față de irosirea 
In lume, ta scopuri militare, a unor 
uriașe resurse, care ar putea fl fo
losite pentru 
economice. în 
dezarmării, < 

. popoarelor, a 
de toți delegații, 
nea, atenția hotărî 
totodată, respinsă 
lor economice, dc 
nlnțare la adresa pârii șl securității 
inler naționale"

Urmărită cu un viu interes de opi
nia publică internațională, conferința 
miniștrilor de externe el țărilor ne
angajate, prin dezbaterile și conclu
ziile sale, a adus o nouă conflrmaro a 
rolului Important p® care II au a- 
ceste state ta viața mondială.. La 
Încheierea conferinței de la George
town, majoritatea pariiclpanțllor au 
ținut să dedare că această reuniune 
poate fi considerată ca una dintre 
cele mal rodnice alo țârilor neanga
jate.

Iată tot ntltea temeiuri care în
dreptățesc aprecierea că reuniunea 
a marcat un nou pas pe calea spo
ririi contribuției acestor țări la re
glementarea unor probleme strin
gente ale actualității, la consolidarea 
păcii "și securității ta lume.

Enqen IONESCU

Zilele trecute, In Georgetown, ca
pitala GuyancI, nu luat sfirșlt lucră
rile conferinței miniștrilor de externe 
al țărilor neangajate.* Dezbaterile 
acestui for, la care au participat de
legații șl observatori din peste 00 de 
țări, au scos in evidență prezența 
lot mai activă a statelor neangajate 
pe arena inteniaționalâ. hotărî rea 
lor de n-șl spori contribuția la în
făptuirea idealurilor de pace și jus
tiție ale contcmpcraneilățll.

Semnificativ in această direcția 
este faptul că unul din principalele 
puncte de pe ordinea de zi a confe
rinței n fost examinarea locului șl 
poziției țărilor neangajate In rela
țiile internaționale, sublln!lnclu-se 
necesitatea ca aceste țări, in care tră
iește peste două treimi din popu
lația planetei noastre, să joace un 
rol pe măsura acestei realități. Este 
aceasta o nouă confirmare a conștiin
ței aportului cresdnd pe care rint 
chemate să-l albă țările mici șl mij
locii — situație in care sc găsește 
marca majoritate a statelor neanga
jate — pe arena mondială, in prbmb- 
vnrea destinderii și colaborării intre 
națiuni.
' Abordlr.d o gamă largă de pro

bleme politice șl economico, in spi
ritul precedentelor int-ilnlrl ” td- 
vel înalt — ale reprezentanților țări
lor neangajate de la Belgrad, Cairo și 
Lusaka, reuniunea de la Georgetown 
a fost dominată de un puternic carac
ter ontilmperlalIsL Atlt cuvlntărlîe 
cit șl documentele adoptate au rea
firmat sori linul deplin nl partlclpan- 
țllor fală de mișcările de eliberare 
națională din Africa, voința guver
nelor lor de n contribui in mod 
eficace la" lichidarea loială și Ime
diată a colonialismului, neorolonla- 
llsmulul și rasismului, inclusiv prin 
furnizarea sistematică de fonduri șl 
de arme mișcărilor de eliberare ofrl- 
cane.

Dezbaterile conferinței su pus. 
încă o dată, in evidență vigoarea cu 
care se Impune, ne, tonte meridia
nele. Imperativul inseăunărl' lai
nice, în practica col'dlsnă, a norme
lor legalității sl echUMII, a renun- 
țlrll In . ................ ■ '
pnlldca 
forța, a

a-și hotărî singur destinele, de a-șl 
exercita deplina suveranitate asu
pra resurselor naționale. In intere
sul propriu. Pârilclpanțit și-au re
afirmat solidaritatea deplină cu lupta 
eroică n popoarelor vietnamez, cam
bodgian șl laoțian pentru libertate șl 
independență națională, au condam
nat bombardamentele S.U.A. asupra 
teritoriului R. D. Vietnam, cetind 
retragerea tuturor trupelor ameri
cane din Indochina, astfel ca po
poarele din această parte a lumii 
să-ți poată decldo de sine stătător 
soarta, fără amestec din afară.

O deosebită Însemnătate prezintă, 
fără îndoială, hotăririle privind ad- 

■ miterea ca membru cu drepturi de
pline a Republicii Vietnamului do 
Sud In grupul țărilor neangajate 
ș! ca statul cambodgian să fie re
prezentat de către delegația Guver
nului Regal de Uniune Națională al 
Cnmbodgiel, hotărlri ce vin să Ilus
treze prestigiul tot mal mare po 
care il au pe plan internațional re
prezentanți! legitimi ni popoarelor 
din Peninsula Indochina, .constituind, 
totodată, o recunoaștere a contribu
ției pe care aceste popoare o aduc 
la cauza generală a llbcrtAtU si 
nf>atlrnărll.

în lumea de astăzi a interdepen
dențelor. problemele unei zone sau 
alia a lumii au încetat do mult de 
n preocupa exclusiv popoarele din 
regiunea respectivă. în această lu
mină. partlclpa'nțl! la reuniunea de la 
Georgetown șl-au manifestat sa
tisfacția pentru progresele obți
nute in direcția materializării Ideii 
conferinței privind securliatea și 
colaborarea in Europa, apreciind, 
In mod deosebit, eforturile In fa
voarea cooperării europene, des
fășurate de marea majoritate a 
statelor continentului. Atlt In cuvln- 
tărlie n numeroși delegați, dt șl in 
rezoluțiile adoptate s-n scos in re
lief importanța deosebită pentru în
făptuirea sccurliățll In Europa șl in 
lume a unor asemenea măsuri cum 
ar fi dizolvarea alianțelor militare, 
lichidarea bazelor militare de pc te
ritorii străine, crearen do zone ale 
coexistenței pașnice. Un viu Interes 
a suscitat. In acest sens, propunerea 
delegație! algeriene de promovare n

. i militare, a unor 
_. care ar putea fi fo- 
uccelcrarea dezvoltării 

... acest sens, Imperativul 
da deziderat arzător al 
i fost subliniat cu vigoare 
•'ții. Reține, de nseme- 

rlren cu care a fost, 
1 practica presiuni- 
leftaltâ ca o „ame-

(j-.

ORIENTUL APROPIAT

© SESIUNEA EXTRAORDI
NARĂ A ADUNĂRII POPORU
LUI DIN EGIPT, O DECLARA
ȚIILE MINISTRULUr DE EX, 

TERNE EGIPTEAN
CAIRO 16 (Agerpres). — Adunarea 

Popoiulul dta Egipt, Întrunită' ta se
siune extraordinară sub președinția 
lui Hafez Badawi, a adoptat, în pri
ma sa ședință, două proiecte de lege 
care acordă Jibienilor dreptul de a 
deține proprietăți mobiliare șl imobi
liare in K.A.E., și de a-și exercita 
profesiunea ln această țară anun
ță ,agenția M.E.N.,/

*
BRASILIA 18 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Egipt, Murad Ghaleb', 
aflat Intr-o vizită oficială în B.razUla, 
a făcut o declarație presei -tarare a 
menționat că relrageren trupelor 
Israelului dta teritoriile arabe ocu
pate șl recunoașterea ■ drepturilor pa- 
lestlnenllbr ar permite găsirea unei 
soluții pașnice pentru Orientul Apro
piat 1 '

In ce privește redeschiderea Canar 
lulul de Suez, șeful diplomației egip
tene a arătat că guvernul de la Cairo 
este dispus să examineze această pro- 

■ blernă, a cărei Importanță pentru co
merțul internațional este recunoscută. 
Murad Ghaleb a menționat că „este 
imposibil să se deschidă» canalul 
pentru navigație atita timp cit tru
pele. unei țari ln război cu Egiptul 
s-ar'găsl po celălalt mal".

de Miniștri și C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 15. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențlu Duță, transmi
te : ■ La 18 august, tovarășul Iile 
Verdcț, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al

Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire prietenească.

*
■ Tovarășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv,■*- U.UMU.U.U. T* « „S ul VUUUU<liUUU -.UAVLUHVi ;

C.C. ol P.C.R., prlm-vlcGprcgcdlnte secretar ol C.C. nl P.C.R.. aflat la 
al Consiliului de Miniștri al Republi- * odihnă In Uniunea Sovietică, a avut, (

?■

cil Socialiste România, aflat la odih- ia 18 august, o Întrevedere cu P. N. 
nă in U.R.S.S.. a avut o intreve- Dcmlcev, membru supleant al Bi- 
dere cu K. T. Mazurov, membru al roulul Politic, secretar al C.C nl 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., P.C.U.S., cu care a avut o convorbire
prlm-vlcopreședlnlc al Consiliului de prietenească.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT.’.

LO DUC ThO, n>e'nb™ .nl B1* 
roulul Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Celor co Muncesc din Viet
nam, consilier special al delegației 
R. D. Vietnam la conferința cvadri- 
partliă de la Paris, a sosit miercuri 
ta Moscova, transmite agenția T. A.S.S. 
Po aeroportul Șercmetlevo el a fost 
Iniimplnat de K. F. Katușcv, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., de alte oficia
lități sovietice.

Secretarul general d 
O.N.U., Kurt Waldheim, care și-n
Încheiat marți vizita oficială In R. P. Canada, William KOSh-

tOn, ?l‘“ •f’chelat vizita In Cuba. 
Oaspetele a avut întrevederi și con
vorbiri cu Fidel /Castro, prim-ee- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Guvernului Revoluționar, și 
cu alțl conducători cubanezi.

Radiodifuziunea belgiana, in 
colaborare cu Ministerul Turis
mului Radiodifuziunea româ
nă, au organizat o emisiune de
dicată țdrii noastre. Emisiunea, 
intitulată „L'homme en vacan- 
ces“, a fost transmisă in direct 
de programul postului de radio 

j , Bruxelles — timp da două ore.
tn cadrul emisiunii au fost 

prezentate pe larg realizările 
României socialiste In diferite 
domenii.

Henry Kissinger, 
președintelui Nixbn pentru proble
mele securității naționale, a sosii 
miercuri la Salgori.

KMstail de externe ol 
Canadei, MltcheU. Sharp, a , sosit 
miercuri la Pekin, anunță agen ia 
China Nouă.

C’hlneză, a sosit' miercuri la Vlena. 
H a făcut' scurte escale la Cairo și 
Atena, unde’ a conferit cu ministrul 
egiptean al informațiilor, Hossan El 
Zayyat, și, respectiv, cu ministrul ad
junct al afacerilor externe al Greciei, 
Ch. Xanthopoulos-Palâmas.- ‘Intr-o 
declarație ' făcută la sosirea sa la 
Vlena, secretarul generai al O.N.U, 
a apreciat convorbirile purtate cu 
conducătorii chinezi asupra principa
lelor probleme Internaționale ca po
zitive și fructuoase.

Secretarul general <d P.C.

j>

VARȘOVIA

1

VARȘOVIA 18 (Agerpres). 
Varșovia' a arat loc o consfătuire a 
conducătorilor mlnlsierelor și‘ orga 
ncior locâle ale puterii de stat,’pre
cum și a președinților'organizațiilor 
cooperatiste, consacrată Investițiilor 
capitale — relatează agenția P.A.P

In raportul prezentat de Mleczyslaw 
Jaglelskj, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, s-a relevat Că, 
potrivit datelor preliminare, nivelul 
investițiilor va fi In acest an cu 16,8 
la sută mai mare decil cel din anul 
trecut, dep&șlndu-se cu aproximativ 
6 la suL& indicatorii de. plan. Avlnd în 
vedere depășirea considerabilă a pla
nului producție! Industriale (cu apro
ximativ 50 miliarde zloți) și, prin a- 
ceasta, și a venitului național, pro
porțiile planului rămln neschimbate. 
Raportul. evidențiază, de asemenea, 
că In anul 1972 au arat Ioc noi fe
nomene pozitive in,domeniul Investi
țiilor care demonstrează > lichidarea 
'unor greutăți exlsienlc In acest‘ sec
tor In anii irecoți.

Mleczyslaw Jaglelșki a subliniat 
Importanța pe care o.are pentru, mo* 
nomla naț!on0lă deschiderea unor 
astfel de investiții.’ cum sint-uzlria si
derurgică de la kațowice, complexul 
de IntrcprÎEderr pentru construcția 

. de autoturisme șl autobuze pe, bază 
de licențe și altele. '

Plotr Jaroszewlcz, președintele 
Consulului de; Miniștri al R. P. Po
lone, a evidențiat că discutarea de pe 
acum a unor probleme legato de pla
nul de Investiții po anul vllțor va 
permite evitarea unor greutăți In 
cursul Îndepliniri! lui. Politica parti
dului șl guvernului; a spus, vorbito
rul, a trecut cu bine "examenul șl In

domeniul Investițiilor. S-au Însănă
toșit diverse faze ale procesului de 
muncă, lor rezultatele obținute in a-, 
cest fel constituie fundamentul pe 
caro se sprijină sarcinile pe anul 1073.

PRAGA

CONVORBIRI
CEHOSLOVACO- POLONEZE

-!•

>rin a-
, pro-

PRAGA 16 (Agerpres). — La invi
tația Iul Lubomlr Strsugal, președin
tele guvernului federal al R. S. Ceho
slovace, miercuri a sosit la Praga, 
intr-o vizită de prietenie, președin
tele Consiliului { de Miniștri ai IL P. j 
Polone, PJotr Jaroszewlcz.

în oceeașl zi au Început convorbi
rile oflclnle dintre cel doi oameni de 
stat. După cum menționează agenția 
C.T.K., obiectul convorbirilor 1,1 con
stituie problemele referitoare la adir- 
drea colaborării dintre Cehoslovacia 
și Polonia.

Tot In cursul zilei de miercuri, 
Plotr Jaroszewlcz a fost primit de 
Gustav Husak, secretar general ni 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

, La sediul din Copenhaga 
al Biroului regfonnl pentru Euro>n 
al Organizației Mondiale a Sănătății 
a avut loc ceremonia oferirii daru
rilor guvernului român pentru noua 
clădire a sediului. Operele de artă 
oferite, constlnd'dlntr-o sculptură ) In 
bronz, intitulată „Păsări", creație - a 
sculptorului G. Lucad, șl tapiseria 
„Cocoși de munlo“, realizată de ar
tista- Mlml Podeanu, au fost ampla
sate In sala de conferințe a noii clă
diri.- ' I

■ /

NOTĂ
1
ț

„Revolution Africaine14 despre relațiile 
internaționale ale F. L N. din

ALGER 16. — Corespondentul- A- sade1 i.Rcvolutlon Africaine*. Au 
gerprps, C. Benga, transmite : în- avut loc, de asemenea, convorbiri
tr-un articol consacrat TelațUlar in- Intre reprezentanți ai' frontului și

. terrjițloanle ale Frontului de Ellbe- al P.C. Italian. P.S. din Uruguay, 
rare-Națională din Algeria, săptă- P.S. Francez, P.C. din Cehoslovacia, 
mlnalul „Revolution. Africnine“i dr- P.C.U.S.
gări al frontului, relevă că .Jnire Aceste convorbiri au-permis păr
ând 1968 șl 1970 F.L.N. a stabilit șl țllor să-și reafirme punctele de ve- 
culțlvat relații cu jxartîdele frățești dere ‘ Identice asupra unor ,probleme 
șl prietene de care U leagă multiple privind lupta 
interese comune". Au fost realizate 
contacte cu Partidul Socialist Baas 
din Siria, Partldbl Baas dtn Irak. 
Partidul, Socialist Progresist din

I
dîn siria, Partidul liăas din Irak,

Ubhn, P.C. dîn Cuba, Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia.

Au avut loc convorbiri cu inalțl

Ăceste convorbiri au

dere Identice asupra unor „probleme 
privind lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonlnllsmulu!, ' să-și consollA 
dezo relațiile în spiritul, solidarității 
și unității forțelor progresiste. ■ anii? 
Imperialiste, ale lumii. în acest ca
dru pot fi situate "ș! Convorbirile 
recente dintre delegațiile Frontului

reprezentanți a! Partidului Comu- nigerian și P.C. Francez. Este vorba
nisț Român șl Partidului Muncitor de o reiuaro a. contactelor dintre

ro/nkliVi ,,i_ cele două partide, după ' o întreru
pere de șapte ani, menționează fâp- 

.. .................. „

resc Socialist Ungar, cu prilejul vi
zitelor oficiale efectuate in Algeria 
de șefii de stat al celor două țări, tăminalul Algerian.

După catastrofa aeriană 
de la Konigs-Wiisterhausen

R.D.G., cu IM de persoane la țord 
—„relatează agenția AD.ff.

'Luni, cu puțin după ora 17X0 (cm 
. iDua tiaj f ■ ivuui ulei u la.m iaumgps- ua &vj., 
hausen cu auzit explozia avionului și 
'au văzut cum acesta s-a prăbuși:, 
menționează A.D.N. Citcva minute 
nial Llrzlu pompierii din localitate au 
sosit la locul catastrofei, fiind ur
mați, la scurt timp, de primp Ieri i dîn 
alte slocnlîtăți. Toi atunci au sosit șl 
medici ai spitalului raional, membri 
nl societății de Cruce Roșie, precum 
șl peste o sută de cetățeni dhi lora- 
îltate. pentru a aeorda primul aju
tor. Toate eforturile nu fost insă 
zadarnice.1 ' .

La scurt timp după 
începui activitatea, la 
fel, comisia guvernmneni

BERLIN 16. — Corespondentul: : r
s-a Întrunit Prezidiul Consiliului do 'Luni, cu puțin după ora 17X0 tern 
Miniștri ui Republicii Democrate locală), locuitorii din Kănigs-Wilstcr-
Germane. La începutul .ședinței, re- " 
lntează agenția A.D.N.. membrii 
prezidiului nu cinstit memoria cetă
țenilor republicii care și-au pierdut 
viața' in mod tragic Iu accidentul 
de avion de lud!. Consiliu! de Mi
niștri a exprimat condoleanțe pro
funde familiilor color dispăruți. Au 
fost stabilite miiuri pentru a 1! bl 
acorda acestora toi ajutorul șl spri
jinul. ‘

Președintele comisiei guverna
mentale însărcinate cu elucidarea 
cauzelor prăbușiriiL avionului, minis
trul transporturilor al R.D.G., Otto 
Arndt, a prezentai un prim raport 
L'n grup de ezperțl a! comisiei gu
vernamentale cercetează * cauzele ca
tastrofei.

Prezidiul Consiliului' de Miniștri 
a însărcinat comisia guvemarnenfaifi 
și grupul de expert! să coritlniie 
Intens cercetările pentru a lămuri 
cauzele catastrofei.

*

nostru, Șt. Deju, transmite : Marți
’ Consiliului de

intrusa U se

'I

ora 18 C0 sl-a 
locul eatastro- 

___ _____ „ mială. condu
să de ministrul transporturilor, OIlo 
Arndt.________________‘ '

După cum a Informat ministrul 
Arndl, avionul „11-62“ a fost condus 
de un echipaj cu experiență. Căpi
tanul, Heinz Pfaff, In vlrslă de 51 .
de ani, a arat o solidă pregătire șl 
calificare de zbor, o îndelungată >ix-

* perlență In zborurile cu avioane
Sute de pompieri șr.mcmbfl al po- „Mușin*, 'fiind apreciat drept un

llției populare, numeroși membri 01 comandant deosebit de atent șl excm-
Cruclt Roșii șl personal sanitar au plar. Totodatăt ministrul d subliniat
continual lucrările In locul unde, ’uni, că avionul a fost supus exact și In
s-a prăbușit un avion cvedrlmolur termen, conform noianelor de stat,
,J1-G2” al sO'C'elății „Inter£luga din controalelor obligatorii

Arme — pentru toate vîrstele 
și pentru toate gusturile...

I Una din cele mai pildă. Minutemen, au 
influente „lobbies" .

1 (grup de interese care ochii autorităților,
exercită presiuni a- 
supra 'organelor legit- ■

I lative pentru a obține 
adoptarea de decizii

' favorabile acestor1 in- IJU
I terase) din Statele U- ri(,

r.lte este așa-numffa
I .National Rifle Asso-

paniiMhuI unci netd-

putut acumula, sub . .. ...... . e_.. 
devărate arsenale, pe 
ears la folosesc tn ac
țiuni teroriste.

Beți în ultimul 
timp, in cadrul, dîfe- 
..teior anchete efec- 

i-numita ivate ln .s.u.z., 75—K) 
t-,— -—-- la ratd din cei ches-

elation (N.R^A.). Sub tionGțl s-au exprimat 
i j _ interzicerea

novate „țoclctâți de t'inMrlfor libere de 
tir“, N.R.A. cile, de arme, agenții plătiți 
fapt, o asociație a ce- ai șf.R.A„ referlndu-se 
lor mal mari ■ ,/aori- psrsgra/ , al.
cânți americani de c&iwtituflei america-• captl . , _ ,
arme da foc. Recent, , 
„lobby"-ui fabrican
ților de arme a re- j 
purtai o nouă victo- , 
rie : Senatul ameri
can a respins cu 83 
coluri contra 7 un a- ' 
mendament care pre- , 
vede interzicerea de.- ■ 
ținerii de arme de foc , 
de către particulari.

Amendamentul a 
fost respins de Senat 
ih pofida faptului cd 

S.U.A. se vlnd. a- 
nual, către particularii 
aproi-tmatic 2,5 mill- ; 
oane de arme de foc, 
de diferite tipuri și 
calibre, Dupd .cum 
reiese din statistici, 

IMfl—1966, Ininfre
S.U.A., 7S7tm.de oa
meni fl-au pierdut 
viața 
folosirii armelor de 
foc. Numai in 19 9 
au fost Impuțcate In 
Statele Unite 23 0'00 
de persoana, din care 
9 430 — asasinate.
Este fncd ide in me
moria tuturor tragica 
dispariție a fostului 
prețedinte John Ken
nedy, ca ți a fratelui 
iflu Robert Kennedy, 
uciși cu arme procu
rate în acest mod, 
sau carul mai ’ re
cent al guvernatoru
lui Wallace, grav ră
nit in cursul alegeri
lor preliminare din 
acest an. Pe de 
altă parte, organiza
ții paramilitare reac
ționare, cum este, de

ca urmare a

țemna sflrțltul unui 
business din cele mai till'business din cele mai 
rentabile.

Azldri, arați! statis
ticile, In S.UM. se 
află In rniini particu
lare 50—109 milioane 
de revolvere, pistoale, 
puști, carabine, arme 
automate șl semiauto- 
mats, despre care dr. 
Milton Eisenhower, 
fratele fostului pre
ședinte al Statelor 
Unite; declara: „Nu 
este vorba de arme 
sportive, ci de arme 
destinate, In cea mal 
maro parte, omoru
lui-.

Prin respingerea •- 
mendamentulul amin- 

___ „_____ tu, asemenea arme 
„fiecare american are vor continua să fie 

fabricate ți cumpă
rate in chipul cel mal 
legal eu putință.

G. D,

constituției america
ne, d tind din timpul 
războiului de inde
pendența impotrioa 
dominației britanice 
ți care prevede că

dreptul să poarte o 
armâx, duc o campa
nie susținută împo
triva und asemenea 
măsuri, care ar in-

â;

raporturile Interstatale la 
de f-rtă Sfit nmrninlare cu 
dreptului fiecărui popor de

Intr-un magazin de Jucării : „Fii atent ce 
scrie aci — pentru cițiva cenți în plus poți 

cumpăra una adevărată..." 
(„International Herald Tribune^*)
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