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Eveniment memorabil

CADRU DE EVIDENȚĂ SAU DE ACȚIUNE ? O CONFUZIE 
CONSTATATĂ IN MARAMUREȘ, DAR (DIN PĂCATE) CU O 

VALABILITATE MAI GENERALĂ

colaje, dar li folosim, tol- 
o-dată, ți ca excelent mate
rial pentru benzi transpor
toare de mare capacitate. 
Firele de relon sini țesute 
In stofa Îmbrăcăminte! iar 
blănurile sintetice se fac 
din fire de rolan, care se 
nasc, de asemenea, la Șă- 
vjne.șt!

Dar din ce vise și năzu
ințe umane sint urzite fj-

România 
socialistă

Economist la cooperativa agricolă 
de producțlo este o profesie de dată 
mai recentă. Ca ajutor al șefului de 
fermă șl împreună cu acesta, econo
mistul trebuie să Întocmească planul 

financiar, să analizeze 
__________ ,_j economlco-fînandară 
fermei și, In funcție do rezultatele

comune, dar 
deosebiri.

Lidia Militară are 23 do

rele albe ■ de relon 7 Ce 
destine au fost îndrumate 
spre orizonturi noi de că
tre firul acesta subțire șl 
aparent atlt de fragil 1

Siau de vorbă cu două 
dintre miile de muncitoare 
ale uzinei. Biografia lor 
Înfățișează- multe trăsături 

destule

însuflețiți de vastul program stabilit de re
centa Conferința Națională a partidului, an
gajați plenar In opera măreață dă Înfăptuire, 
mai devreme a cincinalului actual — se arată 
In telegrama Comitetului județean Neamț al 
P.C.R. și a Consiliului popular Județean — 
comuniștii, toți oamenii muncii din acest coi'; 
de țară raportează astăzi conducerii partidu
lui, cu legitimă mindrie și deosebită bucurie, 
Încheierea electrificării Întregului județ

.„Aici, la Sftvlneșll. In 
„împărăția minunilor", sc 
fabrică buna noastră cu
noștință 'raionul. Gazul Ine
fabil se transformă in
tr-un delicat fir sintetic, 
alb ca neaua, mlădios ca 
mă simen. Fă clnd o dată cu
noștință cu acest nou pro
mt,s. nu ne mai putem 
lipsi de el. II transformăm 
in textile ușoare șl in tri-

Țelegrâme adresate C. C. al P. 0. P

planuri se rea- 
datoritfi acelei

(redate economiei naționale un 
! capacități de producție, din 

... 7 I....,.! cele mai

vă. raportează că au îndeplinit sarcinile da 
plan la indicatorii producțle-marfă șl pro 
ducțle globală pe opt luni ale acestui an in 
ziua de 19 august a.c., cu 12 zile mal de-

.. .. . cu adinei somnifi-^
cațil; politice și econopodcosbclalc,- 
ce va rămlne inserts cu litere de 
aur In istoria acestor meleaguri, pu
nerea sub tensiune, cu doi ani mai 
devreme față de plan, a rețelei ?L 
Instalațiilor electrice din salul Izvo 
rul Alb, din ultima localitate no 
electrificată pinâ azi a Județului, 
esto rodul politicii consecvente a 
partidului șl statului nostru de in
dustrializare socialistă, de dezvol
tare armonioasă a tuturor zonelor 

continuă creștere a nivelului'de trai

Constatările n-au darul să ne 
bucure. Dimpotrivă. Deși au trecut 
doi ani de la „decretarea" acestei 
profesii in cooperativele agricole, 
nici pinâ in prezent nu se cunoaște 
exact Caro sint atribuțiile economis
tului de fermă. Cale mai multe ca
dre de conducere din cooperativele 
agricole văd In economistul actual 
pe vechiul socotitor, omul pus să în
registreze documente, a cărui muncă 
se reduce la rezolvarea unor proble- 
me mărunte, cu caracter admlnlstra- 
Uv. In asemenea situații, activitatea 
proprie unui economist calificat este- 
lăsată po ultimul plan.

La cooperativa agricolă Sălsig, una 
din îintiățlle cele mai bune din județ, 
activitatea cate organizată pe două 
forme, una pontai cultura plantelor 
de dmp șl alta zootehnică. Cu re se 
ocupă economiștii din aceste ferme ? 
Ne răspunde economista fermei zoo
tehnice. Silvia Miza. ..înregistrez zil
nic consumul de furaje, Întocmesc 
jurnalul de mulsuri, procesul verbal 
de ieșire a bunurilor din inventar, țin 
la zi registrul fermei, fișa indivi
duală de evidență' a muncii șl alte 
documente care ni se cer”.

Firește, este necesar ca economistul 
să completeze aceste documente ®i »1 
le înainteze contabilității. Dar el tre
buie să meargă mal departe. Și anu
me, să focă analize șl studii privind 
posibilitățile de intensificare n pro
ducției, de rentabilizare a fiecărui

Wu,'»de'.. 
al tuturor oamenilor munci:

Mulțumind călduros 
și;, statului '. pentru 
acordat permanent în înfăptuirea Înainte de 
termenul planificat a programului de elec
trificare a Județului — se spune In Înche
ierea telegramei — ne folosim și do acest 

cit'prilej'spre-a vă asigura Încă o d 
Iubi te "tovarășe - Nfcolae CeaușcScu,' • de pro
fundul atașament al comuniștilor, al tuturor 
muncitorilor, țăranilor și Intelectualilor din 
județul Neamț față de întreaga politică a 
partidului, de hotărlrea lor fermă de a-șl 
pune Întreaga energie, putere de murei, dă
ruire patriotică șl spiritul revoluționar care 
11 animă îh slujba înfăptuirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe pâmintul 
RomânieL

Istoria unul popor — o știm cu 
toții — începe b dată cu actele solo 
de delimitate. Filele cronicilor stră
bune consemnează faptele de vitejie 
și demnitate ale poporului nostru, 
greu încercat de vitregia secolelor. 
Toate aceste acte dc curaj și do 
demnitate ne-au legitimat nouă În
șine dreptul sacru de a trăi ca popor 
liber. •

Orice eveniment capital, demn do 
Istorie, are semnificația sa știută, 
consfințită, verificată. Nici unul Insă 
nu cred că întrece Ih perspectivă șl 

’"nu s-a dovedit mai transformator șl 
pUn de consecințe ca acela reprezen
tat de intrarea In primul. plan al 
luptpi poporului nostru pentru cuce
rirea demnității sale a-unei noi forțe 
politico : partidul comuniștilor din 
România. O dată cu aceasta efortu
rile națiunii româno nu dobîndlt o 
uriașă perspectivă. Așa cum faptele 
au dovedit-o, istoria României după 
23 August 1944 reflectă Istoria celei 
mal profunde prefaceri a societății 
românești din tot cuprinsul evoluției 
sale. Este istoria făuririi socialis
mului.

Ce eram noi, românii, ce era Româ
nia în ujunul zilei do 23 August 
1944 ? O țară adusă de guvernanții 
burghezi Intr-o situație aproape fără 
Ieșire. Poporul cu o atlt de puternică 
și profundă personalitate istorică 
fusese constrins să urmeze o politică 
ce nu era a luL O Românie rănită 
șl Istovită de cel mai nimicitor război 
pe care l-a cunoscut vreodată istoria.

Autorul celei mai mari transfor
mări politice din istoria modernă a 
României, autorul reclșllgăriâ demni
tății noastre Istorice șl al uriașei pre
faceri a societății românești, a trecerii 
de la capitalism la socialism, Împreu
na cu toate fenomenele șl urmările 
fericite pe care Ie-a adus această 
trecere In domeniile vieții socialo șl 
individuale, a fost șl este Partidul 
Comunist Român, „Insurecția armată 
din Aupurt 1944 — arăta tovarășul 
■Nicolae Ceaușescu — a'conjtituit o 
străluclld încununare a eroicei lupte 
revoluționare purtate de oamenii 
muncii,. de forțele progresiste ale so
cietății, in frunte eu partidul comu
nist, impolriifa fascismului și războ
iului, a dominației imperialismului 
străin, pentru eliberare socială si 
națională".

Ca întotdeauna, de-a lungul în
tregii Istorii, clștlgarea demnității 
noastre istorice s-a făcut cu Jertfe .șl 
sacrificii. Poporul nostru a pecetluit 
eu stngele său viteaz locul de clr.sta 
pe. caro țara avea să-l ocupe In lu
mea de după război.

4
Cezar BALTAG
, . . .. . ...

Aici, la Uzina de fibre sinloli- 
ce din Sâvineșii, sint produse 
firele josuie tn stofa Îmbră
cămintei și în blănurile sintetice 

Foto : Gh. Vlnțllă

GU PLANUL PE 8 LUM
Mobilizați de documentele recentei Confe

rințe Naționale a Partidului Comunist Român 
șl de prețioasele Indicații date de către dum
neavoastră, tovarășe Mcolao Ceaușescu. co
lectivele de oameni al muncii din unitățile 
Ministerului Construcțiilor Industriale — se 
spune In telegrama trimisă de acest mi
nister — raportează realizarea planului de 
construcțli-moataj po primele opt luni alo 
acestui an cu 12 zile mai devreme, realizări 
care reprezintă (îî.l la sută din planul anual.

înregtatrlnd o producție suplimentară pină 
la aflrșitul acestei luni de peste 320 milioane 
lei, nu fost pj—•• •
număr de 182 c ,______________ _
care 12 Înainte de termen. Printre 
importante enumerăm : unitatea 
nouă dc articole tehnico de cauciuc 
din Pitești — cu 180 zile mal de
vreme, secția de echipament de Iri
gat Piatra Neamț — cu 390 zile 
Înainte de termenul planificat, sec
ția de confecții din carton ondulat 
de la Combinatul de celuloză și 
hirtie Drobeta. Turnu-Severln — 
cu 210 zile Înainte de termenul 
planificat

Partîclplnd cu Întreaga noastră 
energie creatoare la efortul a 
tuturor oamenilor muncii din patria noas
tră pentru înfăptuirea actualului cinci
nal In patru arii și jumătate,’ asigurăm 
conducerea partidului că ne vom consacra în 
continuare țoală puterea noastră de muncă 
pentru Îndeplinirea și 'depășirea sarcinilor 
ce sint Încredințate Ministerului Construcții
lor Industriale...

înrtelcgrama. Comitetului.Jadefcțn tifoy al 
P.C.R. sa spune, ‘printre altele : In aceste zile, 
clnd Întregul nostru popor se află angajat 
lntr-un efort constructiv de a Înfăptui măre
țele obiective stabilite In Înaltul forum nl co
muniștilor, Conferința. Națională a P.C.R., 
care a JaJosiat magistral direcțiile de dezvol
tare economică, politică ș! socială a patriei 
noastre, comuniștii, toți oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale Județului Ilfov

conducerii partidului 
sprijinul neprecupețit 

i Înfăptuirea Înainte de

Contlnulnd activitatea în același ritm, în 
spiritul deplinei responsabilități față de an
gajamentele asumate in Intimplnnrea zllpt de 
Z3 August șl a celei de-a 25-a aniversări a re
publicii, vom realiza plnă la sfințitul lunii 
august o producțle-marfâ suplimentară In 
valoare de 188 milioane lei, ceea ce repre
zintă 89 la sută din angajamentul de depă
șire a planului pe întregul an.

Se prelimină cri planul de livrări la ex
port pe primele 8 luni, pe ansamblul jude-

de producție șl 1 
periodic situația 
a|C_ L.
constatate, să propună măsuri menite 
aă ducă la reducerea cheltuielilor 
materiale și a consumului de muncă. 
Am urinării activitatea economiștilo- 
d!n citeva cooperative agricole din 
județul Maramureș, pentru a vedea 
practic în ce măsură el se pronunță 
asupra fiecărui leu care se cheltu
iești!, asupra tuturor problemelor de 
care depinde promovarea criteriilor 
de eficiență șl dacă se ține cont de 
părerile lor.

ancheta epistolară: 

REPORTERUL

produs. Nunta! că economista de Ia 
Sălslg nu cunoștea gradul de renta
bilitate a produselor fermei, costul 
unei rații furajere, direcția in care 
se va profila ferma in viitor. La În
trebarea : cit costă litrul de lapte, 
tovarășa Silvia Miza a Început să 
calculeze costul rației furajere pentru ........... —’•‘■«[țjggl! „J

Eldia a pornit de la țară, 
deda Dolhasca. din jude
țul Suceava. Stă șl acum 
la țară. aici. In Județul 
Neamț, in comuna Glrov. 
S-a mutat de dragul ’so
țului In sat la el, la 15 ki
lometrii da fabrică. Foc 
naveta amlndol, soțul, fiind 
maistru tot aici, in uzină. 
Din sat s-a ridicat Lldia 
Militari:, dar aerwul și 
perspectiva vieții le-a pri
mit de la industrie șl tot 
de industrie so leagă În
treaga ei maturltaie. c

Matrona Murdari, iot In 
virală de 23 de ani, 
a venit In uzină tot 
dlntr-un sat. dc Ia Cas- 
vanl, după ce a terminat 
școala profesională. Și tot 
în urmă cu șase ani, cn șl 
Lldia Mllllnru. Ca și prer 
ccdenta mea interlocutoare.

ani șl lucrează.: la laborato
rul textil U unde contro
lează firele de relon. Pre
gătirea î Școala profesio
nală, tar pe urmă liceul. A 
fost repartizată alei, unde 
lucrează de G ani de zile.

— Vă dă multă bătaie 
de cap controlul de cali
tate ?

— Vedeți, munca noastră 
e de ușa natură că uzina 
merge cu atlt mal bine, cu 
cit mol puțin se vorbește 
despre

—• Va să zică, nici nu-i 
nevoie do Intervenția con
trolorului de palliate™.

— în momentul dc față 
cam Mta-1 situația.

Noi mărturii 
despre oameni 
ai zilelor noastre, 
cei ce înalță

O CE ÎNTREPRINDEȚI 
PENTRU CUNOAȘTE
REA DE CĂTRE TOȚI 
OAMENII MUNCII A 
DOCUMENTELOR CON
FERINȚEI NAȚIONALE? 
însemnări din activitatea 
organizațiilor de partid 
din municipiul Galați

■ ' ■

Zilnic, docherii brăllen! manipulează sute 
do tone de mărfuri pe navele ce acostează 
la danele portului. „La ora actuală — ne. 
spunea operatorul de dană, Nicolae Dan — 
avem o depășire de peste 47 (MM) tone trafic 
ș! 61000 tone mărfuri manipulate. - în foto
grafie s se încarcă pe șlepuri cojlloare de 
mare capacitate pentru Combinatul de celu
loză șl hirtie de la Drobeta Turnu-Severin.

Dacă încercăm să ne reamintim de 
unde am .pomii, de la ce condiții 
grele, neînchipuite a Început noua 
etapă fundamentală din istoria noas
tră, aceea a cqnslrucțlei soclalwle, 
valoarea marilor succese pe care ța
ra ie-a repurtai, sub conducerea co
muniștilor, crește , Înzecit Este un 
fapt de mare mlndrie pentru noi 
modul In care a reușit un pof-cr 
mic ca al nostru să devină un popor 
eu o puternică personaliiăte In lu
mea contemporană. Este un fapt de 
mare mindrle modul in caro ăm reu
șit să dezvoltăm o Industrie moder
nă, o civilizație moderaă In adevăra
tul Înțeles al cuvlntuîui. Prononl- 
curlle celor care, Îndată după răz
boi, persiflau Încercările noasfcre de 
a face Industrie istoria le-a dez
mințit cu energică hotărire, mcnln- 
du-le anecdote! și ridicolului. Dar 
faptul că au existat voci care ne 
preziceau eșecul, si.ne ironizau pro
iectele ilustrează, el Însuși, valoa
rea drumului pe care l-am parcurs. 
Au existat destule momente grele 
!n reconstrucția noastră, in dezvol
tarea noastră soctallstă. Determinâri- 
tă In depășirea greutăților, in mo
bilizarea energiilor a fost, întotdea
una, unitatea de nezdruncinat din
tre partid șl popor. Căpfll’nd o ne
știrbită Încredere in politica parti
dului comunist, poporul ■ nostru sț-a 
Închinat Întreaga sa energie Înfăp
tuirii acestei politici. Poporul nostru 
a știut întotdeauna că numai îm
preună cu partidul, sub conducerea 
sa, va depăși orice Încercare, va pu
tea să-și realizeze înaltele idealuri.' 
Mărețele noastre 
îizează cu succes 
forțe Inepuizabile a timpului., nostru 
care este unitatea dintre partid șl 
popor.

Avlritul In marea Intrcccrs? socia
listă care se deafășmră azi tn Ro
mânia, In scopul realizării cincina
lului Înainte de termen, este un re
flex admirabil ol acestei puternice 
unități Poporul rom In are senti
mentul plenar, are certitudinea i că 
aceste fabrici noi, aceste șantiere 
pline de mișcare, aceste ogoare ge
neroase 11 aparțin pe deplin. Tara 
a fost adusă la o mare înflorire și 
prestigiul el In lume este, astăzi, 
înalt

La aproape trei decenii de la ma
rele act Insurecțional care a deschis 
drumul socialismului, poporul Irt- 
mează cu o Încredere mal' deplină 
declt orlclnd partidul său comunist

— Nu stat cumva prea 
Indulgent! controlorii dc 
calitate ?

— Veghind ca la ochii 
din cap la calitatea pro
duselor, veghem la pro
pria noastră onoare. Așa 
ne-tsm obișnuit noi, la 
Săvlneșli.

țulul, să fie depășit cu circa 5 la sută, 11- 
vrlndu-se peste prevederile planului : O* mo
tonavă de 5 OM tone, 1729 mp covoare, 18 
tone conserve came, 8'2 tone tutun fermen
tat, 167 mc cherestea stejar, 143 tone cartofi, 
8 '10'9 OM ouă și altele. De asemenea, a foșt 
realizat șl depășit planul de livrări la’ fon
dul pieței, Uvrlndu-se benefldirilor; peste 
prevederile ,'planului»".'mărfuri,‘în valoare .de 
■aproape M milioane.îcl.

.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, 
eă rezultatele obținute dc hărnicite și entu
ziastele’ colective de muncitori, tehnicieni șl 
ingineri din întreprinderile noastre Industri
ale slut o chezăș’e a îndeplinirii prevederi
lor planului cincinal 1971—1075 In patru ani 
șl jumătate, așa cum nc-am angaja» In fața 
conducerii partidului și a dumneavoastră 
personnl, tovarășe Nicolae Ceaușescu.

ițiel furajer* 
ziua precedentă, celelalte cheli., 
îngrijirea animalelor și să le com
pare cu veniturile realizate. „Ieri om 
obținut un venit net do 25 bani ta 
litru de lapte1* —■ spunea ea la sfir- 
șitul calculului. Dar cit s-a cheltuit 
alaltăieri, cu o săptămlnă sau cu o 
lună in urmă, asemenea calcule nu 
se făcuseră „Ce rost mal axe să fa
cem asemenea calcule, clnd știm că 
la no! producția de tapte este neren- 
tabita“ -- afirma inginerul-șet al coo- 
Ktivei. Or, tocmai această situație 

mea sâ se facă analize, din care 
să rezulte asupra căror elemente tic 
cheltuieli trebuie &A se acționeze 
pentru ca producția să devină renta
bilă

Care este situația 1a ferma vege
tală ? De la început, economista Flo
rien Cosiin ne-a prevenit să nu o 
întrebăm uimic in legăturii cu fer
ma, deoarece nu știe ce culturi nu 
fost insămințate' șl unde sint ampla
sate Dar r.u din vina ei. în loc să 
.w ocupq de activitatea economico-fi- 
nandară a ferme! economista a fost 
obligată să Întocmească fișele de evi
denta a muncii ta cele irel brigăzi 
șl să ți!ta, dnd e nevoie, locul aju
torului de șef contabil. „Am cerut 
dc mai multe ori ca economista sâ 
lucreze la locul de muncă prevăzut, 
ne spur.ea șeful de fermă Ș. Goron. 
Ml s-n spus insă că nu are cine să, 
țlriă evidența ia brigăzi0. Este ade
vărat că nu trebuie sâ se mărească 
personalul tehnico-ndmlnîstraiiv. Dar 
această indicație nu se referă ta eco
nomiștii din cooperativele agricole; 
în această direcție Instrucțiunile sint 
clare, și prevăd obligativitatea consi
liilor de conducere de a asigura fu 
fiecare fermă un economist. Numai 
că la cooperativa agricolă din SAlsig,

Sosit POP

O File dintr-un vast pro
gram. DEZVOLTAREA 
TRANSPORTULUI IN 

COMUN

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ

° Centenarul întlâcâratulul poet patriot DIMUTRIE 
BOLINTINEANU ® FESTIVALUL CÎNTECULUI OSTĂ^ 
ȘESC „TE APĂR ȘI TE CÎMT, PATRIA MEA !“ ® Anti- 
clpări-lpoteze: CUCERIRILE „TEHNOLOGIH COSMICE^ 
IN SLUJBA OMENIRII O DOUA MONUMENTE VESTITE

DIN OLTENIA SOLICITA RESPECT Șl GRIJA
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însemnări din activitatea organizațiilor de partid
din municipiul Galați

Un milion de ilustrate

dumneavoastră!

ilustrate.

Mihai IONESCU

pentru dezvoltarea 
călători Interurban

*,le pentru 
.1 fi inde- 
ca cererile 
fie exem-

Co::Ma?riln
MORAJ2U

lațl s-a format o comisie din 7 comu
niști care a elaborat o alnteză privi
toare la problemele de baza puse de 
Conferința Națională a partidului, fn- 
tzrestnd In mod direct combinatul. A- 
ceastă sinteză face obiectul unor dez
bateri in cadrul adunărilor de partid, 
care analizează rezervele și modalită
țile existente in fiecare secți 
ca planul cincinal să poala 
plinit'în 4 ani șl Jumătate, 
de melnl ale economiei să 
plar satisfăcute.

Experiența arată cfi discuția des
chisă cu comuniștii, . explicarea de
tailată a semnificațiilor pe care 

cit

pe adresa

intermediul 
alăturate,

Iilor, dlrecțil- 
.... ... ____ le. plnă la aj,
paratul Ministerului Co
merțului Interior. Cu alto 
cuvinte, vom căuta să ve
dem cum funcționează, in 
comerț, autocontrolul.

Conform dispozițiilor con
ducerii M.CX, date cu nu-

săptămlni In

Cu aceste prilejuri, comun 
aflat în fruntea acțiunii do 
a noi posibilități 
materialelor. Concomitent,

...... LtS| Ini-'
nereușitele membrilor

| Acordați-! 
| prioritate!

:area geomon-, 
______ .. Și o nouă 
intlmplare o ficat ca hoții să 
iată la „autostop* în momentul 
cind pa șosea trecea spre Ca
ransebeș autocamionul condur 
de el 1

® 80 DE TRENURI DE MARE VITEZĂ APROPIE ORA
ȘELE © LUNGIMEA TRASEELOR DE AUTOBUZE EGALĂ 
CU CEA A ECUATORULUI © ZILNIC PESTE DOUA MILI
OANE CĂLĂTORI CU TRENURILE Șl AUTOBUZELE IN
TERURBANE © DOTĂRI ALE CINCINALULUI : 1 800 
VAGOANE DE MARE CAPACITATE Șl VITEZĂ; PESTE 
2 200 AUTOBUZE; NAVE FLUVIALE CU 2 700 DE 

LOCURI

multe alte asemenea biji 
prezentate plnă acum in 
expoziții personale la casa de 
cultură a sindicatelor șl la com
binatul siderurgic, sini doar 
dteva din compozițiile care, 
rolcvlnd ce comori se ascund 
In meialul cel mal banal, vor
besc, de fapt, despre dragostea 
și pasiunea Inraustate în el da 
făurarul lor.

plnă azi, 
deschise a crescut cu

s, ajunglnd la aproape 
leglnd Intre ele, practic, toate 
iele și orașele țării. Dacă am

jl; bineînțeles, 
al țl coautori

o facem

mai două

Îndată la acțiuni practice. 
Cum s-au petrecut lucru
rile în realitate, ce au con
statat cel cinci controlori 
din minister pe parcursul a 
două săptăminl 1 Doi din 
cei cinci ne-au informat :

L. Levy, director adjunct: 
„M-am Întors abia de cl- 
tova zile din concediu. Am 
aflat câ sini repartizat să 
controlez magazinele din 
Capitală, dar nu cunosc 
încă ce unități anume".

Gh. Bujorcanu, șef da 
serviciu : jN-am putut 
merge Încă in nici o uni
tate. Am avut mult de.lur 
cru Ia birou".

Ne-am deplasat șl la Di
recția generală comercială 
a Capitalei. Stăm de vorbă _ „ ___
cu tovarășul director gene- Am mers și in două 
ral adjunct. St. Volculescn. ganlzațil

cepute ; totul este aid. 
In hoteluri, in ame
najările turistice, in 
unitățile comerciale, In 
reataurante o armoni
oasă Îmbinare Intre proșablle 
util șl un înalt grad Șerban 
de confort.

FILE DINTR-UN VAST PROGRAM
.

afișe, In care se arată limpede, prin 
calcul, cit se pierde dacă mașina res
pectivă stă un anumit timp. Socotim 
că astfel muncitorul are limpede in 
față co daune pol aduce economiei 
o anumită abatere de la programul 
de lucru, rebutarea unei piese și, fi
rește, nu poate rămine nepăsător.

Am poposit șl -in alte unități In
dustriale din municipiul Galați. Se 
cuvine precizat că pretutindeni s-a 
trecut la organizarea unor acțiuni 
menite să mobilizeze puternic fle
care colectiv pentru realizarea cinci
nalului în patru ani și jumătate. în 
cadrul Combinatului siderurgic Ga-

nlzarea trai__
cenlulul trecut nu 
uzinei ..
comotlve Dlesef-eleetrica de 21OT CP, 
din producția de serie. Iar. clțlva ani 
mai tirziu, in 1038, căile ferate au 
fost dotate cu primele opt locomo
tive electrice produse de aceeași 
uzină. Azi, peste 80 la sută din volu
mul total sl transporturilor se face 
cu tracțiune Diesel șl electrici. A- 
cest procent urmează să crească 
plnă la S3 la sută. ......

Ce s-a făcut 
transportului de

Modernizarea transportului 
nostru feroviar cuprinde toate 
sectoarele — gospodăria de 
caJLgij tracțiunea, parcul . rulant. 
Numai in aciuatul.?• cincinal,--t 
pșjțul rulant ya?fi'Fljnz.ș£traț cu-’ițSi 
aproape 1SW de vagoane noi, ; 
de mare capacitate șl viteză — 
plnă la 160 km/ori — pentru 
călători, printre care șl un nu
măr sporii de vagoane-restaurani 
și de dormit. In fotografiile ală
turate, aspecte de muncă de la 
uzinele de vagoane din Arad, 
unde se fabrică noile tipuri de 
vagoane ce au intrat în dotarea 
căilor noastre ferate.

Miezul cerii, Sezon-de vtrf 
pentru zugrăveli șl lucrări de 
intrelinere a locuințelor. Cu 
toate acestea, numeroși cititori 
ne semnalează că, tocmai acum, 
în magazinele ne specialitate 
din Capitală nu se găsesc o 
serie de produse — cum ar fi 
praful de bronz sau ipsosul — 
absolut necesare efectuării unor 
astfel de lucrări. E vorba, după 
cum se vede, de două produse 
încadrate In categoria articole
lor „minore", dar lipsa lor a- 
duce frică o datâ pe tapet pro
blema ma.'ord a servirii prompte 
a cumpărătorilor. in consecință, 
așteptăm să zugrăvim... măsu
rile organelor comerciale de re
sort.

va da posibilitatea să so obi. 
la sfirșltul anului un beneficiu do 
circa un milion de lai.

Manlfcsiarea fermă a opiniei șl 
atitudinii colectivelor, care sl înre
gistreze prompt, atll succesele. Ini
țiativele, di . '
sfii, constituie o formă de muncă po
litică ce Iți vădește, în aceste zile, 
pe deplin utilitatea. în multe între
prinderi am intllnl-. preocupări sus
ținuta In acest sens. De pildă, In ca
drul laminorului do benzi la raid 
do ia Combinatul siderurgic Galați 
s-au format comisii de disciplină pa 
i|" ii “ * ,IfJ?/!i

în fiecare secție și atelier, l 
care echipă. Or, forța de șoc s 
cil politice trebuie să se 
tă, în primul rlnd, ț 
științei oamenilor muncii. Pentru 
obținerea succesului deplin in acest 
domeniu trebuie puse in acțiune toa
tă priceperea șl energia celor care 
activează in frontul muncii polltlco- 
ldeologice. '

Patsl DOBRESCU

wunare a unor or- 
irlid și de masă 
atingerea oblecti- 
unltăttpr respcc- 
—•••' Conferinței 

le, - prin mijloace specifice 
politice. Există Încă o vlzl- 

pune pe ' ^B-5 
-- ■ ! teh-

Inspectoratul sanitar da 
stat ol municipiului Bucu
rești ne-a pua la dispoziția 
două cifre : 2®9 șl 3 805. 
Prima cifră Indică numărul 
unităților comerciale ali
mentare Închise do la în
ceputul acestui an plnă la 
1 august, pentru nelndeplk 
nlrca condițiilor igienice dă 
funcționare. Iar cea de-a 
doua, numărul amenzilor 
dala personalului da ser
vire din magazine, pentru 
abateri de la normele sa
nitare. iată. In continuare, 
șl clțlvn dintre „protago
niștii" acestor sancțiuni, 
împreună ' cu faptele con
semnate in procesele-vcr- 
bale de constatare : la ali
mentara din sir. Brezolanu 
nr. 60 și magazinul da me
zeluri șl brinzeturi dlri 
strada Dr. Lister nr. 1 s-au 
găsit, pusa în vlnzare, ali
mente alterate : In cofetă
ria Union șl 
Monte C®ri 
perisabile 
frigider (pesemne crnu 
puse la stricat) ; la cofetă
ria Macu Roșu șl bufetul 
Olănești, echipamentul de 
protecție al vlnzătorîlpr 
era murdar,: la restauran
tele Rapid și Orizont ve
sela era necorespunzător 
spălată etc.

Gravitatea unor aseme
nea abateri depășește desi
gur limitele unor fapte oa
recare. Ele reprezintă o 
Sursă do | Însemnate picr- 

eri materiale șl. mai ales, 
un pericol pentru sănăta
tea publici. Ar fi nedrept 
să trecemInsă la o analiză 
mai critică a faptelor, fără 
a nota eforturile făcute !n 
ultima vreme de organiza
torii comerțului pentru în
lăturarea lipsurilor semna
late. Aitfi ‘ 
țară, la 
tainerlznt 
carne (in 
nea a fos 
tă, iar în 
plină desL.,— 
ga cantitate di 
nată J
vrează acum In stare pre-

In cofetă- 
restaurantul 

Carlo, alimentele 
nu se aflau in 
(pesemne

în picaturi 
de metal

funcționar, 
săptăminal 
2-3 unltăț 
19 restaurante și i 
Nicăieri Insă nu ni _ _ 
tut face dovada că perso
nalul din cele două insti
tuții respectă acel „Încăr
cat" și teoretic program de 
teren. Am Intllnlt in 
schimb unități la caro re
gistrele consemnau ca ul
timă dată de control lunile 
iulie, iunie șl chiar... apri
lie.

Am insistat în rfndurile 
de față asupra modului In 
care este organizată șl re 
desfășoară activitatea da 
autocontrol, pentru că, ața 
cum s-a putut constata din 
cele prezentate, la diferi
tele verigi ale comerțului 
s-a cuibărit o anume ten
dință de formalism, de Ig
norare a importanței sale 
practice. Vom mal reveni.

urmă, cea moi mare parte 
a salorinților din această 
instituție a fost desemnată 
să meargă pe teren pîntru 
a urmări la fața locului 
activitatea comercială loca
lă. O măsură, desigur, bi
nevenită. Pentru comerțul 
Capitalei nu fost reparti
zați In acest scop 3 salo- 
rtați. Era de așteptat ea cei 
5 funcționari — în condi
țiile rețelei comerclaio 
foarte întinse pe care o are 
Capitala — să treacă de

întregul nostru popor are în docu
mentele Conferințe: Naționale a 
partidului im program de lucru clar, 
mobilizator. In obiectivul imediat i:
mobilizarea tuturor resurselor pentru 
realizarea prevederilor planului 
cincinal Înainte de termen șl la un 
nivel calitativ dl mal înalt. în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite, un roi 
hotăritor 11 ațe cunoașterea te
meinică de către fiecare om a! 
muncii a acestor documente, a iri
gației de Idei pe care le cuprind,' a 
sarcinilor ce-1 revin in mod direct la 
Jocul unde î«l desfășoară activitatea 
cotidiană. Acest nsDCCt al muncii po
litice l-am urmă
rit în investiga- __________ 
țIile făcute In ci- : ■
leva unități pro- 
ductlve din ju- /atp n h r‘Telt^lnce- P[ | 

put notăm un H HM
fapt semnificativ. HR| fj ra
Chiar în timpul w “
desfășurării Con
ferinței Naționale, 
activiștii de partid m. i
șl de stat au fost H H
repartizați pc | H
grupe de Intre- ffl H
prinderi si Uni- |
lăți agricole, pen
tru a ajuta la 
dezbaterea docu- 
menteJor. Tolcde- H KM (F 
:«■, la nivelul ca- Kg BgHg0 

■mltetulul jude- 0| ||n|g
lean de partid a Jta H H Ij 0 h
fost inițiată o fi U Liv
acțiune promptă 
de popularizare 
a documentelor 
Conferinței Na
ționale ; _ Ideile 
cuprinse "în ra
portul tovară
șului Nleolae 

’ Ceaușescu au fost 
’ grupate pe pro
bleme vlzlnd di
ferite sectoare 
de activitate — 
industrie, agricultură, lnvățămlnt, 

■ creșterea nivelului de trai ele. — 
textele respective fiind tipărite sub 
forma de. afișe.

Desigur, este foarte important ca 
oamenii muncM să cunoască sarcini
le globale ce revin ramurii sau Între
prinderi! respective, dar, in același 
timp, e necesar ca el să albă 
clar reprezentau șl partea de
responsabilitate ee le revine In
Înfăptuirea planului, in exploata- 

fniensivă a capacităților de pro- . _ , . • lt unei
conțlnu-

P-eocupărlle constante aie parti
dului și statului nostru pentru Satis
facerea necesităților materiale ale 
omului includ, firesc, dezvoltarea 
transportului In comun. Pentru a 
cita doar citevn fapte, notăm că 
numai In acest an au fost puse In 
circulație 123 de trenuri noi do călă
tori, care sporesc'capacitatea zilnică 
de transport cu paste 48 mii de 
locuri. Dintre acestea, optzeci dc 
trenuri de călător! circulă cu viteze 
maxime de 120—140 km/oră ; » este 
vorba de majoritatea trenurilor acce
lerate și rapide de pe magistralele 
feroviare principale. Dacă începem 
să folosim șl timpul ca ml Hoc da a- 
preclcre a distanței, apoi Brașovul, 
Constanța, Craiova s-au „apropiat" 
de Capitală, durata unei călătorii 
‘ centre nedepășind cu

ore. Distanța plnă ia! P’o-

Multora dintre vizi
tatorii litoralului anu
lui 1972 nu le vine 
sS-ș! creadă ochilor. 
Cuvintele de admirație 
curg In cascade pentru 
constructorii care, în- 
treclndu-se pe ei înșiși, 
au stabilit o remarca
bilă performanță în 
materie : in circa 
opt luni de rile — de 
la încheierea sezonului 
trecut, rind au bătut 
țărușul unui nou șan
tier in’stațiunea Olimp, 
dlh zona Mangallel- 
Nord, și plnă la în
ceputul actualului se
zon — au Izbutit să 
adauge la șiragul de 
mărgăritare al litora
lului o perlă dintre 
cele mal slrăiudloare. 
Marele hotel „Amfi
teatru1. împreună 
calo două brațe 
sale ce vor parcă 
îmbrățișeze 
complexele 
mle“ șl „Belvedere" — 
edificii realizate din 
balon, sticlă șl alu
miniu, au o nolă apar
te conferită de origi
nalitatea arhitectonică piciul vreunuia din 
cu care au fost con- Impunătoarele edificii

toți salnrlațil instliuUlior 
dv. să meargă zilnic pe te
ren un anumit număr de 
ore ?

La auzul întrebării, cel 
doi directori au ridicat mi
rați din sprlncene. Apoi au 
meditat Imediat după me
ditație au Început să curgă 
argumentele In defavoarea 
controlului : „Cine va mal 
Întocmi diversele situații, 
rapoarte și Informări", ..Se 
vor aglomera hlrtlUe !, 
„Va scădea productivitatea 
muncii pe cap de funcțio
nar" ctc. Intr-un cuvint, 
ne-au dat de înțeles că 
propunerea este Irealiza
bilă și — vorba ceea — tot 
mai bună e munca de In- 
drumore.„ din birou. To
tuși și nici, tot teoretic, 
s-a repartizat fiecărui 

pentru control 
un număr do 

Am mor® prin 
magazine. 
..i s-a pu-

' ren 1__ . .
ducție. Tocmai de aceea, 
informări generale asupra ___ _

"tulul documentelor Conferinței Na
ționale se cere neapărat completată 
cu forme ale muncii politice care 
să permită concretizarea sarcinilor 
pe fiecare secție și chiar pe fiecare 
grup de mașini.

La uzina mecanică navală s-a fă
cut un început bun In această 

■direcție. Ale! — ne spune iov. Vlșan 
Ion, responsabil cu problemele eco
nomica in biroul comitetului sindicul 
județean — s-a trecut la detalcaroa di
feritelor angajamente și inițiative pa 
secții- Pentru diferite categorii de 
mașini, de pildă, s-au întocmit mici 

,, ■. ț ■ '*

I Da curind, in orașul Bydgoscz 
I diti R. P. Polonă, a avut loc un
1 concurs filatelic Internațional
1 pentru tineret. Tema acestuia —
| „Capitalele țărilor socialisto" —
8 l-a surls și lui Mircea Scarlnt
Idin Alexandria, student in anul 

II al Facuilățli de filologie de 
la Universitatea din București. 
Și colecția prezentată de el, ln- 

Itrunlnd cele mai favorabile a- 
prederi din partea juriului, a 
obținut premiul I. Un succes cu 

a adevărat de marcă, la care ii do- 
| rim tinărului fllalellsl să adauge 
B multe altele asemănătoare I

Cu cltcva zile In urmă, în fâfa 
mllifiei din Ccranie&eș o oprit 
țoferul Dumitru Dobre, de Io 
autobaza nr. 3 din Buzău.

— Derchldcji poarta, vă rog, 
â spus el ofijerj'.ui de serviciu. 
Am. in mașind trei hoți.

După ciieva momente, din 
autocamion au cofcorit Gheorghe 
Lăcătuju din comuna Țddirejfi 
(Iași), Corjtantin Popa din 
comuna Dumbrava (Mehedinți) 
fi Marin Casapii din Calafat, că
rora rau mică la-a fort mirarea 
cind s-au văzut in Incinta mili
ției J Ei erau, Intr-adepdr, hoții. 
Furaseră geamantanul unui cd- 
lâlor din trgwiir.Căranicbeș-Lu- 

de șofer 7 îri aceeați 'il, dimi
neața, conducătorul auto D. D. 
s-a intllnif tnlimpldfor cu păgu
bașul, de la care a aflat po
vestea, rclinind toata datele re
feritoare la înfățișat 
tonului ți o hoților.

rlle generale de partid, de sindical. 
“ ' 1, ___ anlMll s-au

;i__ ” .'.j depistare
de economisire a 

■ „ . i. «r. u » ,’"U ‘ ■ au {osî
expuse panouri care înfățișau reali
zările de plnă, atunci, prezentau cal
cule asupra economiilor eu care se 
va solda aplicarea inițiativei propu
se. Șl, in acest cadru de analiză exi
gentă, comunistul Slinca Ștefan, șef 
da echipă, a lansat chemarea de a 
realiza, la fiecare 23 de apartamente, 
unul tencult cu materiale economi
site. îndeplinirea acestui angajament » ----...._« -- -ijjțjftd ping

— Cum n fost organizat 
Ia direcția dv. controlul In 
depozitele șl magazinele b- 
llmentere 7

Răspunsul vine ' rapid : 
„Fiecărui salariat i s-a re
partizat o organizație co
mercială cu obligația do a 
merge pe teren 4 zile pa 
sfiptămlnă (2 zile da. una 
nu)“.

Teoretic, controlul pare 
organizat fără cusur. SA 
vedem cum funcționează în 
practică. Cu llsla celor de-

| După
I un autostop

In zilele din urmă, pe dru- 8 
murile publice din județul Te- I 
leorman. agenții de drcuiațle " 
au "oferit conducătorilor auto, > 
în mod gratuit, nu amenzi, cl I 
dte un exemplar din noua e- | 
dițle a foii volante „Circulația 
rutieră" — editată de serviciu! I 
da specialitate din cadrul In- | 
spectorattdul județean al Mi- " 
nisterului de Interne. „Axată a 
cu precădere pe munca da pre- I 
venire, ca pirghie principală în 5 
evitarea accidentelor de circu- , 
loțle — ne spunea căpitanul B 
Constantin Pană — ș! această I 
ediție a nvut un larg ecou In ’ 
rlndul conducătorilor outo“. O | 
inițiativă salutară, căreia me
rita să 1 se acorde™ prioritate » 
șl in alte județe din țară. 9

Rubricâ redacfală de s !
Dumitru TÎRCOB i
GSteurgîte DAVID 
ți corespondenții „Sdnleii"

spre aceste 
mult două c. 
iești se pan 
o traversare ____ ______
tobuzul sau tramvaiul. în actualul 
cincinal, parcul rulant va fi -Înzes
trat cu aproape 1 809 de vagoane noi, 
de mare capacitate,șl viteză (pină la 
160 km.,oră) pentru călători, printre 
care șl un număr sporit de vagoane- 
restaurnnt șl do dormit

Ce a contribuit la „comprimarea" 
distanțelor 7 în primul rind, moder- 

■„acțiunii. La începutul de- 
i părăsit porțile 

„Eîecîroputere" primele lo- 
fi Dlesel-eleetrica de 210'3 CP.

semnați să controleze uni
tățile comerciale pășim 
pragul cltorva birouri. Re
zultatul : din cel 11, cu care 
am stat do vorbă, nici unul 
nu fusese In ziua respecti
vă pa teren, doi fuseseră 
cu o zl In urmă, iar restul 
de 0 și-au amintit câ-și fă
cuseră „rondul" cu 2.3 zile 
șl chiar cu... o săptămînă in 
urmă. Ne Întoarcem In ca
binetul tovarășului director 
generai, căruia li aducem 
la cunoștință rezultatul son
dajului nostru. Pe un ton 
puțin iritat, directorul ge
neral ripostează :

— Asta e ; bună ’ Ați 
luat-o chiar așa după plan, 
matematic ? Nu poate fi to
tul executat cu precizie.

or- 
Intreprinderl

Deși acum este pensionar, de 
multe ori lamlnorlstul V. I. Ci
reș poate fi intllnit, in schimbu
rile de zi sau de noapte, pe plat
forma Combinatului siderurgic 
do 10 Galați, la secția finisaj a 
laminorului tțe tablă «roasă, Ia 
turnătoria mixta sau la oțelârle. 
Ochii lui iscoditori caută picătu
rile de metal ca se scurg do Ia 
turnare și caro capătă unsori 
fprme bizare. Stilizate" șl șlefuite 
apoi eu migală in laboratorul de 
acasă, toate aceste neînsemnata 
resturi de metal doblndcsc va
loarea unor adevărate lucrări de 
artă. Pentru că, îngemănate u- 
nele cu altele, în relief sau apli
cata p-o tăblițe de lemn, ele te 
constituie în nenumărate „an
sambluri" artistice, de o deli
catețe pe caro numai., durita
tea metalului o poate exprima. 
„Pacea", „Apărați pacea", „Te
merar", „Flori", „Egrete", „Mu
za poetului", „Eminesciana" șl 

itcril,

— deși ar merlla-o 
eu prisosință — nume
le celor rare au sem
nal acest act de crea
ție șl de execuție ire- 

— arhitect : 
Manolcscu ; 

constructori : inglne- 
In arest teritoriu de >"4 Constantin Dumi

trescu, Rosul Geavid, 
loan Burtea, loan A:i- 
ghel 
mulțl 
merituoși 
do aceasta dată noi 
ca o compensație la 
modestia lor.

Șl tot așa, spre a 
umple golul din vitri
nele cu Ilustrate, de 
unde lipsesc cele mai 
proaspete imagini ale 
litoralului, IncA „neo
mologate* de ccl care 
ar trebui si so ocupe 
cd promptitudine de 
nefastă iSeaȘsj trimi
tem prin 
fotografiei 
realizate de fotorepor
terul nostru Sandu 
Cristian, înspre toate 
i.lrilo țârii, un milion 
de

omunlșlll, e 
semnificațiilor pe 

le au, atlt pentru colectiv, 
șl pentru societate, creșterea ra
pida a producției și produeilvllâțli 
muncii, reducerea cheltuielilor ma
teriale, sporesc șl mal mult emula
ția in muncă, activizează gindirea șl 
spiritul de Inițiativă. Un exemplu 
concludent in acest sens 11 oferă de
clanșarea inițiativei „La 29 de apar
tamente — unul tencult cu materiale 
economisite". Redăm citevn dintre 
momentele esențiale ale lansări! a- 
certel inițiative. La Început s-a dis
cutat, pe Îndelete, cu comuniștii des

pre Importanta acțiunii de economi
sire a materiilor primo șl materiale
lor, In scopul ijreducerîi costurilor pe 
flecare apartament construit. După 
ce au fost relevate, în cadrul aces
tei discuții, posibilitățile efective de 
scădere a consumurilor de materiale, 
comunistul Vaslie Gurzu, șef do 
echipă la șantierul 2 al trustului 
județean de construcții, a lansat 
chemarea către toate echipele trus
tului ca, pitta la sfințitul anului, tvn- 
cuiellle la cel puțin patru aparta
mente să fie realizate din materia
lo economisite. Acest apel a fost 
supus unei noi dezbateri In adună-

" î‘> P. ! : " ‘ > î'b'M i < '

să se desfășoare șl un 
control riguros, zilnic, cu 
rolul do a prclhtlmpina șl 
Înlătura operativ deficien
tele din rețeaua comercia
lă. Activitatea instituțiilor 
organizata în acest scop — 
Inspecția sanitară. Inspec
ția comercială șl veterinara 
— nu vor face de data 
aceasta obiectul anchetei 
noastre. Ne vom referi, în 
special, Ia aparatul propriu 
da control al intreprinderi- 

il,‘ s-a trecut, pe lor, organizat"'-- "■—"■ 
transportul cor.- lor comercio 
ii preparatelor de
București acțlu- 
practlc Inchein- 

provlncle este in 
Ușurare) ; intrea- 

....... Je pui desti- 
aprpvlzionfirti se II- ■

auto 7 Nunxal de la Începutul cin
cinalului șl plnă ari, numărul tra
seelor noi deschise a crescut 
peste o mie, 
5 590, B " 
eomitm
pune cap la cap toate traseele, lun
gimea tar ar ajunge la 43 mi! km, 
ceea ce 'reprezintă 57 la sută din 
lungimea rețelei de drumuri a țârii 
și cu elo se poate Încinge globul la 
ecuator.

.în primele 7 luni ale anului In 
curs, unltațlle Centralei de transpor
turi nuto au fost dotate cu f&'J de 
autobuze noi șl s-au deschis pesto 
150 trasee cu circa 2130 de curse.

în vederea dezvoltării 6ran«porlu- 
rllo'r de călători cu mijloace auto, in 
actualul cincinal, parcul de autobuze 
crește cu 2 235 bucăți, -lungimea to
tală a ' traseelor cu circa 3 OM de 
km, numărul de trasee cu circa 2 01». 
Numai in primii doi ani ai cincina
lului au fost construite un număr de 
19 aulogări, urmlnd ea plnă In 1075 ,
numărul lor să sporească cu 47, in 
localități ca : Satu-Mare, Arad, Ora- 
dea, Caransebeș, Lugoj, Călărași, Sf. 
Gheorghe, Odorhel, Reșița, Slatina, 
Cluj etc.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
dă transport a călătorilor, in spe
cial spre stațiunile balneoclimaterice 
șl punctele turistice, precum șl In
tre localitățile mal importante (mu
nicipii sau reședințe de Județ), In 
anul 1075 vor fi In circulație 120 curse 
rapide. De asemenea, unitățile Cen
tralei de transporturi auto vor fi 
dotate șț eu 123 autobuze de mare 
capacitate șl tracțiune Diesel, cu 
viteză sporită.

La rlndul el, flota fluvială va fi 
dotată cu no! vase de pasageri lnsu- 
mlnd 2 7B0 de locuri, din care o 
bună parte in nave cu aripi por
tante și de mare viteză.

Cltova date doar despre transpor
turile pe calea aerului. Cum «e știe, 
la Începutul acestui clncirtaJ, cu a- 
vloânele s-a efectuat un volum de 
transporturi dc 1,4 miliarde cfilă- 
torL/kin pe an. Planul cincinal pre
vede o creștere de paste două ori a 
acestui volum. Descifrat,. aceasta în

deamnă că la nivelul anului 18Ț5, ■ - 
.■fjgcărul.itocult&r’ al -’țării' noastre l-aF’".” 
veri! riadul să facă o călătorie cu 
avionul pe o distanță ca București— 1 
Constanța, aproximativ o dată la ÎS | 
hint. Pentru aceasta, aviația noas
tră va fi dotată cu optsprezece a- Q 
vloanc de mare capacitate (cu pesie 
EK) de locuri) șl viteză, atlt pentru I 
cursele interne, dt și cele interna- n 
țiottale.

Tot ce ae face pe linia dezvoltării I 
transporturilor — sporuri de capa- o
citate, siguranță, viteză, confort — g
este pentru satisfacerea cerințelor I
mereu crescinde alo populației

Al. PLAIEȘU 8

soare și apă, desfășu
rate In evantai, con- 
sîrucțllle Înaintează 
spre mare In largi te- 
rase. Pe clar do lună, 
de la nivelul 7, tu
riștii văd cn in palmă 
constelația .de lumini 
a stațiunii ce se re- 
f.ectă cu mii de orbi 
sclipitori, plnă depar
te, in largul mării.

Și tot de aici se 
vede foarle clar plnă 
la cp altitudini ’ de la 
nivelul mării (șl a ph- 

“ sibilltațilo- sale . ncll- 
R ® mitato) se ridică omul 

5 i atunci cind inteligența, 
ingeniozitatea, măles- 

„Panora- t.;,h său or
ganizatoric fructifică 
din plin. Tocmai de 
aceea, inirudt n-am 
putut citi pe frontls-

secțll pentru conbaterea absențelor, 
a oricăror acte de indisciplină. La 
șantierul naval, cu ajutorul clne- 
cluburilor, se Întocmesc microfilme 
intitulate „Oamenii șantierului tra
duc in viață prevederile Conferinței 
Naționale", in care sini surprinse 
fapte pozitive, inițiative. Tot ale! se 
întreprind r’alduri-arichete cu prile
jui cărora sini criticate manifestările 
do Indiferență ți Indisciplină, pro- 
dcupărlle scăzute pentru perfecțio
narea profesională. Sini acțiuni care, 
practicate cu, tact, activizează mem
bri! fiecărui colectiv, li tac să se 
simtă responsabili in fața tovarășilor 

lor de muncă.
’ Pentru a fi pe 

-4. deplin eficientă,
munca pollUca-e- 

R ducativă trebuie
10 g S h w al si înregistreze

B B3 W r3 SB continuu rezulta-
l H H Sa R M tc*e ce sc °i>iin
' B LBffiLsH d® pe urtna lulțis- u iaaua^isi ■ tivelor Întreprinse, 

să urmărească ge
neralizarea Iniț.a- 
livelor ce și-au 
dovedit eficacita
tea. Or, tocmai 
din acest punct de 
vedere preocupă
rile sini mat pa
lide. Consuitlr.d, 
de pildă, planul 
comitatului de 
partid aî Șantie
rului naval Galați, 
al secției de pro
pagandă a comite
tului județean 
U.T.C., unde slrit 
cuprinse acțiuni 
majore privitoare 
lâ reducerea con
sumului de metal, 
utilizarea maxima 
a timpului de lu
cru, combaterea 
manifestărilor de 
Indisciplina, nu 
am fntîlnit nici 
cel puțin o va

gă intenție de examinare critică a e- 
riclențel acțiunilor întreprinse.

In sfirșit, nu am vrea să Încheiem 
aceste clleva rindurl fără a semnala 
Insuficienta preocu 
ganlzațli de pat .1. 
de a urmări 
velor ce revin 
țivb din programul 
Naționale, ■ prin 
munci! politice. ___
bilă tendință de a i—7 
mul plan doar ' mijloacele 
nlco-orgnnlzatorice de acțiune in ve
derea realizării obiectivelor propuse, 
șl mai puțin de a Interveni asupra 
conștiinței oamenilor, asupra pregă
tirii lor politice, profesionale șl mo
rale. asupra climatului ce domnește 
• /’ ta do
care echipă. Or, forța de șoc a mun-

1 politico trebuie să se slm- 
, în primul rlnd, pe planul eon

ii
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un petrolist răspund în scris la întrebarea

CE GÎNDIȚI DESPRE ÎMPLINIRILE

ÎNFĂPTUIRI ALE TĂRII ?

PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII

A DA Șl A PRIMI DE LA SOCIETA TE

valea

cineva

răspunderii 
mine alunei

ei, ea aceeași hotărire 
acum 15—20 de ani...".

atlt de 
modern

Desene de
TRAIAN VASA1

tgircenla scri- 
fiind extrem 
lori ficat ome-

umane pe care totdeauna și le propune Augustul aniversar. Astăzi, un

dlndu-ne scars: a

Felul Iul de a privi 
înapoi cu invidie este 
preocuparea generoasa a 
comunistului față do 
„propriii noștri înlocui
tori' :

fiecare
acum ce muncă a fost ne
cesară fi cu noi, alunei clnd 
am început ' vicia prin 
muncă. Principalele calități 
pe care nu eu, ci viața pune 
scama, sini cele ce dau 
factura morală completă, 
frumusețea caracterului, a- 
dică ceea ce înseamnă a fi 
un om de omenie In sensul 
comunist al cuplatului".

tivitatca mea, aș puica fi 
nemulțumit. Nu fiindcă 
n-am' format. Insă cel ce 
plnă la iO de ani line o 
asemenea socoteală e nor
mal să fie nemulțumit; 
ș’ilnd că a făcut încă pu
țin, Sigur, nu e o treabă 
ușoară, dar depinde de fie
care dintre noi să Ințele- 

să transmitem

Presecan, In afara pro
iectării, predă cursul 
de urbanism la facul
tate șl e vicepreședin
te al Comisiei, perma
nențe de arhitectură și 
sistematizare a muni-

fost dat pe mina copiilor-. 
(Presecan avea 28 de ani, 
Iar Ml iron, 28 — n.a.).
M-am simțit multă vreme 
rănit. Apoi, Incercînd sen
timentul încrederii fi al 
răspunderii, pur si simplu 
ml-a dispărut din minte 
replica. „Amnezia" aceasta 
o consider semn de matu
rizare. Am înțeles atunci 
că numai contactul direct 
cu cerințele vieții maturi
zează, îmbogățește și di
versified paleta. Sini, după 
mine, false concepțiile unor 
colegi care iji închipuie că 
numai In Capitală, la um
bra unor ■ maeștri, se pot 
realiza. Te realizezi, dacă 
ești Intr-adevăr înzestrat, 
numai in ’ confruntare cu 
producția. Nu sini încă

spre tinerețe. Dar NU din 
motiv că viața nu mi-ar fi 
oferit ceea ce am dorit ; 
dacă m-aș afla insă acum 
la începutul vieții, avlnd, 
bineînțeles, această expe
riență, aș folosi flecare mi
nut mai chibzuit In sensul 
celor arătate mal sus. Mai 
concret spus, ca noi toți cel 
din Hunedoara, sini preo
cupat de perfecționarea 
muncii mele, incadrindu-mă 
in bătălia da reducere a 
„importului de inteligență'.

„Mă glndetc de foarte 
multe ori la, momentul clnd 
am călcat pentru, prima 
dată in Hunedoara. Orașul 
o dată cu care am crescut.

Valea Jiului, 
ca un slnsur om, con
firmă — perilru a cita 
oară in istoria el 7 — 
sentimentul In . fața că
ruia orice cuvlnt păleș
te : solidaritatea uma
ni.

nedorene cu 
tlnuu' 
concepție 
te a Marii Adunări Na
ționale, cu timpul dră
muit, Trlpșa c departe 
do a agrea comunicarea 
epistolară. Este, ca oa
menii din categoria Iul 
dinamică, un oral prin 
excelență. Are nervul 
Ideii spontane, si fap
tului improvizat In con
versația directă. Ftlndu- 
rlle de mal Jos. elabo
rate in cuprinsul unul 
dialog cu sine însuși, 
dezvăluie un Stefan 
Trloșa Inedit. Meditativ, 
reflexiv, preocupat de 
probleme etice.

merge,la baza barajului fi 
la lucrările de mai sui. 
Dacă aveți ocazia, vd reco
mand să-l parcurgeți cu 
piciorul ■— are 1’209 metri 
lungime fi puteți admira 
barajul de jos in sus — 
imagine fantastică fi ne
liniștitoare zile in fir. A- 
cest traseu de 1 209 metri 
liniari are aproape 150 
m.l. numai poduri fi via
ducte.' unele mai frumoase 
ca altele, toate gladite 
,1 proiectate de un colec
tiv tlnflr, din care au făcut 
parte și doi colegi de fa
cultate fl de grupă, poate 
cei mai buni prieteni al 
frumoșilor ani de studen
ție. Toate aceste lucrări au 
pretins un înalt grad de 
tehnicitate și o glndire cu 
adevărat inginerească. Una 
din ele, cea mai semnifi
cativă, este .viaductul pes
te Valea lui Stan — adia
cent șoselei ce urcă la ba
raj ; are o boltă de M m 
deschidere ți 
112 m, fiind i

oțelar, un inginer de mine, un constructor de hidrocentrale,

care
■.gem..
acest lucru tinerilor — cil 
greutățile nu s-au născut 
învinse, că nu sirii de neîn
vins, tar pentru a Ib.învin
se trebuie să lupți, iar daci 
lupți vei clștiga, Nu fac de
cis să repet un adevăr ba
nal (banal pentru cine nu 
i-a imuls sensul prin efort 
propriu .’) : viața fără greu
tăți nici nu e frumoasă.;. 
Aici revine un mare rol 
conducătorului din produc
ție, educntorulul-muncltor.

„Mi-aduc aminte de un 
caz semnificativ, petrecut 
ceva mal demult. Ne-a ve
nit în praciicd un inginer, 
la prima vedere ca atiția 
alții care au mai fost in 
petrol; eu eram maistru la 
una vintre brigăzile gre.e 
de producție aii schelei, 
mal erau fl alte brigăzi 
conduse de colegi de-al mei; 
tot așa de grele. La un 
moment dat, unuia dintre 
acești maiștri i-a venit ria
dul, să plece in concediu. 
Cine să-l înlocuiască 7 A- 
tunci tinârul inginer nou 
sosit, Popescu Dumitru, a 
cerut șefului de secție să-i 
încredințeze lui această bri
gadă. Zis fi făcut. Timp de 
o lur.ă a fost model de con
ducere. L-am întrebat pe 
inginer de ce a ținut așa 
de mult să se înhame la o 
astfel de muncă, mai ales 
că s-ar fi găsit maiștri care 
,sa-i țină locul celui plecat. 
Mi-a răspuns : -Cind voi 
Gvea sectoare de producție 
In primire nu vreau să se 
spună că nu am trecut fl 
prin fazele U bază ale pro
ducției, că n-am lucrat e- 
fectio In ele-. Anii au tre
cut, inginerul a ajuns șef 
de secție, apoi inglner-șef 
al schelei, iar In prezent 
aste directorul ei".

Răspunderea, înțelea
sa ca un sumum ai ca
lităților procesionale și 
morale, devine un eta
lon al existenței :

obștească, 
asemenea, 

unor texte 
încheiate ia

vieții, ne mindrim 
mult cu acest oraș 
de astăzi, socotindu-l cu 
toții drept o stea in viața 
noastră. 4

■ M-ați. întrebat dacă mă 
consider un om realizat. 
Nu, nicicum na mă .pot 
considera un om realizat, 
glndjnd că citita vreme cit 
trăiești ești mereu dator 
să dăruiești societății' ceita, 
bazat pe dd<^®i'l care 
spune: pentru u"simți cA 
trăiești, ești dator să mun
cești. în modul cel mei co
rect, drumul vieții mele 
mi-a erect șl o serie de în
datoriri cu caracter extra- 
profezior.al. mat ales după 
acordarea titlu'ui de Erou 
al Muncii, dar nidouetă 
n-am spus, nici măcar mie 
însumi, cd. e prea mult. De 
aceea, emoțiile slnt mari 
clnd Imi. trec in revistă 
drumul ; Iml reproșez totuși 
că puteam fere mal mult, 
gindlndu-rvă la cuvintele 
until filozof care spunea 
..Fă-ți datoria, aricind ca ti 
cineva care să te vadă', 
dar mai ales la imperativul 
etic al zile’or noastre — 
omul adevărat Iți măsoară 
dreolul cu datoria,,

Ca orice om In floarea 
vieții, privesc (de ce n-as 
mărturisi-o ?) cu invidie

In funcțiune. A fost un 
an greu pentru mine, un 
an In care nti știu dacd au 
fost zece duminici sau săr
bători . In care să nu fi lu
crat ; cea mai durd pe
rioadă de muncă din anii 
mei, de aceea pot spune 
cd a fost lucrarea cere 
m-a calificat inginer. Cu 
toate a.estea, la 30 decem
brie 1058 (vedeți, tot la un 
sflrșit de an I) uzina Ccrbu- 
reni a fost pusă In func
țiune.

Dar numai după trei zile 
satisfacția unui asemenea 
succes m-a pus pe picioa
re ; clnd speram totuși la 
o perioadă de relnchc. a- 
dlcă să stau In continuare 
si execut ultimele amena
jări exterioare — fără pre
siunea termenului. am 
preluat o lucrare (iarăși

De reținut o definiție 
plastică a raportului 
dintre a da și a primi 
da la societate :

„Pentru mine e o ferici
re c<5 fac parte din colecti
vul acesta de petroliști ai 
schelet de extracție Moi- 
nefti, aproape de la înfiin
țare (februarie 1051). Pot 
acum să spun că am trecut 
prin toate fazele meseriei : 
toate au cerut eforturi 
multiple, al it efort fizic — 
de care nici un sondor nu 
se poate dispensa — cit si 
capacitate de glndire. Lipsa 
de concentrare asupra unei 
sirtpure operații executate 
la sondă s-a plătit întot
deauna. scump. Ml-a fost 
dat să constat personal cit 
iți sini de solicitate In me-

EDUCIND AZI PE ALȚII, ÎNȚELEGEM 
CE MUNCĂ S-A DEPUS ATUNCI 

PENTRU EDUCAREA NOASTRĂ...

permanent mă 
Ueca că flecare om „ 
gat. „să-fl trâlascd mese
ria'. atlt In condițiile de 
fiecare zi, cit ți In împre
jurări excepționale, Ce cred 
despre curaj ? (este între
barea dvJ. Curajul este 
încrederea In tine, dorința 
de a fl alături da oameni 
fi de a lupta necontenit 
pentru binele lor. In acest 
sens, in ultimii ani m-c 
preocupat in mod deosebit 
să contribui la diminuarea 
eforturilor minerilor.

Am avut o copilărie zbu
ciumată pe care o știu eu 
fl cei care mi-au întocmit 
dosarul Se partid, răminind 
In filele cuprinse Intre doud 
coperți. Pe mine m-a creai 
partidul. Iul li datorez to
tul. .Nu spun acest lucru de 
dragul de a-l spune, ci am 
încercat să-l demonstrez 
prin fapte După abwlvlren 
institutului de mine am 
foit repartizat la Petrila. 
unde am twreurs toate

Semnatarul alege for
mula răspunsului pe 
puncte : ’ '

■ ■ ■ ■ ‘ , 7 î ■ ■
— „Cum a evoluai gln- 

dlrea; concepția 'dv. do la 
„Grigorescu* piuă azi ?"

„Nu am făcut descoperiri 
senzaționale. Am căutat că 
transpun-ln noile lucrâri 
fot ce este mai bun în teo
ria și practica urbanistică ; 
studierea ■ cadrului, - natural 
dat, In simbioză cu cerin
țele social-funcționale fi 
economico-estetice a dus. In 
fiecare etapă de lucru, la 
concepții noi, la soluții noi 
șl, implicit, la satisfacții 
noi.

Fără a încerca să supra
pun meseria mea,altor dis
cipline apropiate sau foarte 
îndepărtate — cum jac unii 
clnd vorbesc despre arhi
tectura unei simfonii, arhi
tectura unui balet, în gene
ral despre arhitectura unei 
opere (lucrâri, realizări...) 
— trebuie să mărturisesc 
că pentru mine această me
serie este, incomparabil de 
frumoasă. Tocmai dragos
tea pentru meserie m-a 
obligat sâ evoluez, de la 
primele lucrări plnă azi, 
Numai accastd dragoste 
împletită cu o orientare 
multilaterali (profesională, 
culturali, ideologică etc.) 
poate conduce Ia atingerea 
Însușirilor mult rlvnlte : 
originalitate, realism, func
ționalitate, suplețe ti inde
pendență in muncă'.

— „Aveți sentimentul
maturizării ?“ , ‘ '

,,Mi-amlnteic de o repli
ca pe care a trebuit s-o în
frunt cu vreo zece ani in 
urmd. Era in perioada mun
cii febrile la „Grigorescu'. 
La chestionarea curentă ce 
se face pentru elaborarea 
proiectului de sistematiza
re, un anonim „matur" a 
rostit cu dispreț : «Clujul a

Se cer înscrise Bici 
ultimele date despre 
cel trei colegi de la 
proiectul. ^Grigorescu". 
Vaslle Mitrea e pro
decan al Facultății de 
arhitectură mal nou 
înființată la Cluj. Dom- 
nica Lllvin „a rămas 
în continuare credin
cioasă proiectării?, in 
același atelier de arhi
tectură, colegă cu Pre
getam Iar cl, Augustin

Prietenii aproplați al 
lui STEFAN TRIPSA, 
vestitul maistru hune- 
dorcan (probabil șl as
tăzi cel mal tlnăr Erou 
al Muncii Socialiste), 
știu dt de greu se aș
terne el la scris. Prefe
ră să se exprime prin 
cifre, grafice, -formule, 
In limbajul lapidar ăl 
„prozei" tehnice. In a- 
cest stil ș!-a scris nu- 

dințo unde-l solicită

activi tales 
preferă, do 
în locul i 
lungi, 
punct șl virgulă, fulge
rarea unor note scurte 
Iscate din și la tempe
ratura momentului. de 
vlnță respectiv. Om do 
acțiune, trecind cu ușu
rință de la ritmul tre
pidant al oțelărlel hu- 

„foc con
ta ’ atmosfera do 

rsolemnita- 
AdunAri Nn-

„Exprimat matematic, 
consider că ■ acest raport 
trebuie să fie lupraunitar 
in folosul colectivității, ne
adus la numitor comun,

„bătrln', dar Îmi permit o 
întrebare : nu tinerețea cu 
atributele sale — curaj, 
sacrificiu, puritate, căutări, 
dorință de împlinire — este 
cea mai frumoasă fi mai 
propice vlrstă a afirmării V

ș sld^si"' numdr 
\am format in ac- |

De reținut, In final, 
sinceritatea -portretului 
ncretuțat :. 'i

„De la uzina subterană 
di pe Argeș, unde am a- 
vut prilejul sd vd cunoic, 
am coborit pe Argeș-aval, 
făclnd un „popas' de un 
an fi jumătate la hidro
centrala Albești — lucrare 
pe care am lncepul-o de 
la prima cupd de excava
tor fi -pe care am dus-o 
plnă la punerea in func
țiune, la SO decembrie 1037.

După trei zile de odihnă, 
am preluat „la a treia 
mind- lucrările de la hi
drocentrala vecină — Cer- 
b urc ni — t.___
geologice au fost allt 
vitrege Incit 
semnul întrebării punerea

DV. PE FUNDALUL MARILOR

un arhitect și

' „La, ora actuală bălaiul 
meu a ) terminal clasa a 
Vl-a cu re-ultate foarte 
bune. ’ în acest an, pârtiei; 
pind taj concursul sportiv 
interșcolar, a ajuns in faza 

i finală pe (ară. claflndu-fc 
pe locul trei la săritura in 
lungime. Din cile se pare, 
Lică are. de olnd să devină

■ un bun profesor de sport 
șl, dacă e posibil, să facă 
fl sport de performanță. In 
orice caz. după succesul lui 
la id rit ura In lungime, 
mi-am zis că uite ! capdtd

■ fi el diplome, nu numai 
eu, vădind ambiția de.„ a 
ne echilibra In viață.

Cit despre alteia, vă rog 
ț să-mi icujrațl^i ’

sorii, timpul j 
de scurt ifi vait 
neștă posibil'.

care m-a transformat, care 
a făcut din mine ceea ce’ 
astăzi flnt. Hunedoara este 
prima mea dragoste. Aici 
pot spune că m-am născut, 
am crescut, m-am format 
pentru viață. Aici viața 
ml-a dăruit toate satisfac
țiile el : muncd, rezultate, 
familie, de aici am plecat 
In sfatul țării. Aici, in a- 
ceastă cetate de fac, s-au 
ndscul fi s-au afirmat tute 
fi mijride oameni,.ca„mfne^ 
copilul -venit odinlpțșria din, • ■. 
liârdbgnt. Școală a meta-. 
lurgiei romăneștl, școală a

Continuăm ancheta noastră sub semnul impresionantelor bilanțuri

și prin împrejurări grele, 
chiar deosebit de grele, 
insă niciodată nu am ce
dai, niciodată nu am avut 
gindul. de a pleca' de pe 
șantier.

Ce] am mai realizat plnă 
acum 7 O căsnicie fericită, 
cu un băiat fi o fetiță. So
ția este tot inginer șl lu
crează pe' același șantier 
cu mine, fiind C.T.C.-ul 
(controlul tehnic de calita
te - na.) activității mele'.

GAN. A , sosit acum rrio-’ 
mentul să-i pun Între
barea anticipată încă, do 
atunci :.„Ce ați mal re
peta și ce nu din acea

■ experiență ?“ Răspunsul 
vine fără echivoc : „Aș 
repeta căutările, dărui
rea, șl nu aș repeta so
luțiile". Cred că este 
însuși motto-ul reintll- 
nlrîl noastre, al unei tl- 

. rrereți angajate vizibil 
(mai vizibil dealt In
multe alte profesiuni) 
prin ceea ce larii tn
urmi Să respectăm 

ț, Insă . ordinea dialogului 
epistolar :

' V ; ■ '
„Poate că ați avut ocazia 

in activitatea dv. «d intil- 
nlfi oomeni care fînt in 
stare si realizeze lucruri 
mari, dar pentru care este 
foarte greu tă aștearnă cl- 
teva rinduri pa o filă de 
hlftle, mai ales dacă ire-s 
buia fd vorbească despre 
ei infimi- Chiar dacă nu ani 
realizat lucruri mari, mă 
identific fi eu cu cei. cp. 
comunică greu prin scris. 
Am fost fodrte mișcat in 
momentul clnd v-am citit 
fcriroarea, iar conținutul 
ei l-am prezentat și altor, 
colegi aproplați, pe_ lingă 
faptul cî am dat curs cere
rii dv. de a o transmite fi 
„vechilor' colaboratori — 
Vasile Mitrea ti Domniră 
Litvln — cu care de altfel 
colaborez fi „mai nou".

Pe semnatarul acestei 
scrisori, purtlnd cu
noscutul „antet” al ma
rilor familii migra
toare, Inginerul CON
STANTIN PREOTEA
SA, l-am cunoscut la 
Argirț. Era Încă, dacă 
nu mă înșel, stagiar. 
Absolvise Institutul eu 
10, 1 se făcuseră pro
puneri de a rămlne In 
București, asistent uni
versitar. „Mare prostie 
fad* l-a spus 
la despărțire.

Au trecut opt anL

NICOLAE NICULA 
este polrolLst de primă 
generație. Strungar In 
adolescență, la o uzină 
bucurcșteonă dc aleaiă 
tehnicitate șl finețe, In
dustria optică română, 
s-a decis, cu vreo două 
decenii In urmă, să In
tre In lumea petrolului 
„Am preferat aerul li
ber și curat, fără zgo
mote"'— explică el op
țiunea de atunci, prin- 
tr-un argument „balneo
climateric", destul de 
bizar pehtru-..clni 
rK>aștQ/sblialJărlle

' motele,>mlrr>sșril(. 
sluntle) dlnîr-o schelă 
petrolieră, Indiferent de 
motiv, interesantă este 
Integrarea sa lntr-o 
nouă profesie, In zona 
țițeiului moldav, ambi
ția de' a face o Ispravă 
pe acest nou tărlm. Ața 
11 cunoscusem cu ani 
In urmă la Molneștl, fi
gură de tinerel printre 
meșterii bătrlnl cu ră
dăcini genealogice prin 
partea locului ; așa II 
regăsesc astăzi, maturi
zat, bărbat cu răspun
deri sporite — „promo
vat că maistru princi
pal In aceeași secție 
unde, cu 20 de ani In 
urmă, lucrnm ca mun
cilor șl, In același timp, 
ales secrotar al comite
tului de partid". ,

Scrisoarea sa, un ade
vărat curriculum vitae 
(pe caro slnt nevoit s-o 
rezum), este, In esență, 
o expllcnro a acestei 
Înrădăcinări muncito
rești, a legilor- și de
prinderilor care guver
nează familia petroliști
lor, -cu observații socio
logice pătrunzătoare pri
vind experiența inie-

ADEVĂRA TA „A VANS ARE" ?

’ ; j ' i ?
Dar cn mai face Trip- 

șn-junior, Lică, alături 
de cure — pe motiv că 
trebuia dua la bunica — 
reușisem Intr-o vară 
„evadarea de la Geoa- 
glu-băî" ? Pretext pen
tru maistrul oțelar de a 
se susLrage rigorilor 
concediului, in favoarea 
unei raltfe profesfonale 
pe" la oiclărle.'

„Actul pe care l-am trăit 
atunci fi care a dus la sal- 
ccrea vieții, unui tovarăș 
de muncă, ara un a« uman 
pe care fiecare putea să-l 
facă. Deși aceasta s-a in- 
timpiat in- urmă cu rece 
ani, clnd aveam 29 de ani, 
l-aș repeta ori de cile ori 
ar fi nevoie. Minerul Ghe- 
za Cimpan , lucrează f i as
tăzi la aceeași mină. L-am 
intilnit în urmă cu clica 
timp, reamintindu-ne de 
intimplarca de atunci,' șl 
ipur.ea că e fericit că tră
iește, că de atunci a în
cepui cea de-a doua viață 
a lui.

In anul 1952 am partici
pat la scoaterea dlntr-o 
surpare a minerilor Con
stantin Flroiu fi Caro! 
Muntcanu, intimplare des
pre care s-a amintit, la 
vremea respectivă, In 
,„Sclntela“. In noiembrie 
1359 am luat parte la o lu
crare specială In suitorul 
central de aera) Petrila, cu 
minerii Cornel Sava fi Du- ■ 
milru Dănescu. Oamenii 
rămăseseră dgâțațl pe niș- ' 
te armături, puțind in fie
care moment fă cadă In 
puț. Prezența-mea acolo. t 
încurajările au evitat acci
dentul

Am redat aceste Intim- [ 
plări similare cu a lui Cim- 
pan pentru a vă arăta că 

urmărește-
‘ e obli-

Confesiunea Ingine
rului EMIL STOICA are 

' gravitatea existențială a 
oamenilor care su avut 
prilejul să mediteze a- 
supra vieții In Împreju
rări decisive. „Munra la 
mină Impune o discipli
nă fermă ; orice aba
tere te poate costa via
ța. Nu .peste tot sa 
muncește ca in mină, 
dar Indiferent de dome
niul In care ar lucra, 

’ tinerilor trebuie să 11 se 
transmită că realizarea 
lor este posibilă numai 

. cu sudoare". Moralistu
lui de ocazie, care . se 
hrănește’ cu abstracții, 

. tonul li poate părea 
' •' ssatențios; '-Imrealltate,- 

nu tonul, d adevărurile 
exprimate, slnt senten
țioase, slnt implacabile, 
a.ța cum slnt,

„în anul 1970 am fost 
destul de .grâ,v bolnav, 
fiind internat la1 spitalul 
din Petroșani fl apoi la 
Cluj. In tot acest răftimp 
au venit td mă viziteze, sâ 
mă îmbărbăteze zeci fi zeci 
de oameni ‘ Unul dintre el, 
nefilnd zi de vizită., a pă
truns pur fi simplu hoțește 
«ă mă vadă. Majoritatea 
erau ■ muncitori și maiștri- 
din cadrul exploatării mf- 
niere. Au fost ir. stare fă 
vină fi la Cluj, unii cu 
mașini închiriate ; aceasta 
tntlmpllr.du-se în timpul 
inundcțitlor, au avut multe 
greutăți pini s-au întors la 
Petroșani.

Mal tlrilu, dușsă ce m-am 

LA DESPĂRȚIRE: 0 LAMPĂ DE MINER
cărbunelui din Petroșani. 
M-am despărțit greu, după 
15 ani de muncă la mină. 
La plecare, muncitorii de 
la partea electromecanică 
m-au invitat la o mică in- 
tilnire (i-aj spune despăr
țire 1) tocărăfcafcă. unde 
mi-au inmlnat o machetă 
fimbollzlnd un miner fi o 
lampă de miner".

seria de sondor cunoștințele 
și deprinderile ce se for
mează in ani fl ani de zile. 
$i încă nu pot spune că 
mi s-au format toate !

Poate că sini intrucltva 
subiectiv, dar imi parc că, 
mai mint aeclt alte mese
rii, lucrul la sondă iți pre- 
tinae fi o conduită morală 
superioara, curajul răspun
derii, dar mai alei emite 
bazată pe cunoașterea fi 
raportarea exactă a situa
ției de la locul de muncă. 
Dacă încerci zd „aduci atu 

1E- cu-. - conaei-,-. de ■exempiu, sOf^ ' 
?A5(zgo-tcpirad'undi'’gByl< de ionuăr®traz 
!e.?' ten-v-> pnidatfla'^Aei zonae JWP'i 

păzi iau lecții, ori dacă 
scapi țeva scule in puț fi 
nu anunți faptul savlrșit, 
impudici ejectuarea altor 
operații ;i șwți pricinus pa
gube nebânuit de grave. 
Socotesc că necinstea, o 
dată apărută lă un om, e 
mai greu de corectat duclt 
neștiința'.

Olt, la Rm, VHcea, apoi 
1974 la Govora, 1975 - la 
Dăiefti, etc. Mă Întreb a- 
cum : oare la clte voi par
ticipa la tăierea panglicii 
in calitate de constructor 7

Aceștia rint cei 8 ani de 
viață trâiți pe șantier. Am 
realizat multe lucruri, am 
trăit multe evenimente fi 
am învățat enorm. Am lu
crat cu sute ți mii de oa
meni. am adunat, am for
mai și am sudat colective 
cu i ajutorul cărora am 
realizat obiective ce vor 
dura iute de ani. Toate a- 
cestea au necesitat, insă, 
muncă, dăruire, cinste fi 
dragoste de meserie — me
serie pe care, am ales-o, 
am i Indrăgit-o fi cu care 
mă mlndrcic. Am trecut

i . : . .
treptele : muncitor, mai
stru, fi. In continuare, am 
îndeplinit toate funcțiile 
Inginerești posibile pe linie 
electromecanică.

Titlul de inginer nu pre
supune o îndepărtare, cum 
din păcate se mai înșeală 
unii, ci o apropiere strinsă 
de muncltorL Procesul - de 

; formare a oamenilor ade- 
văreți are loc in mijlocul 
muncitorilor, la lacul de 
muncă direct^ productiv, 
alături de oamenii care au 
conștiința clară a datoriei. 

: Eu m-am atașat. Aș relua 
! viața ‘la fel cum am in- 

ceput-o. cu toate greutățile

UN RAPORT SUPRAUNITAR
IN FOLOSUL SOCIETĂȚII

„Conștiința 
s-a format la 
clnd am fost investit lă 
conduc oamenii. Postul în
credințat a însemnat o ade
vărată {coală a maturizării, 
a lucidității, a lărgirii ori
zontului politic fi profesio
nal. a disciplinei ți punc
tualității, a cunoailcrii oa
menilor și chiar o modifi
care a .vieții personale (No
roc că soția, Alexandrina, 
îmi înțelege munca ; se In- 
tlmp'd să-i spun că vin 
acasă Intr-un sfert de oră 
și, In realitate, si ajung 
abia după clteva ceaiuri).

în ce privește aspirațiile 
mele de viitor, știu că sal
turile tehnicii sint sveta- 
culocse fl mi-am nromi 
să fiu in pas cu e.'e. Re
cent, am absolvit la Iași un 
curi de perfecționare a. ca-, 
drelor. „Avansarea' nu în
seamnă neapărat ‘schimba
rea meseriei : omul multi
lateral avansează dc-a lun
gul întregii vieți prin apro
fundarea profesiei, prin 
perfecționarea muncii sale".

Victor VANTU

„Privitor la părțile de 
care ilnt nemulțumit șl 
unde voința fi puterea nu 
mă ajută, cu toată discre
ția vă mărturisesc că

— Cer- 
unde condițiile 

de 
puneau sub 

iăr

I o lungime de 
, , a doua lucrare 

de acest gen din țară după 
viaductul Cracău — lucra
re care, la timpul său. a 
fost realizată de somități 
ale meseriei. Greutâfile au 
foit aceleași — criza ds 
timp ji terenul accidentat. 
Să vă dau o singură di
mensiune : distanța do la 
firul văii plnă lira la pod 
depășește S0 de metri. Cu 
toate acestea, tinerețea fi 
dragostea de muncă au 
foit cele care au dimen
sionat timpul, lucrarea fiind 
terminată in opt luni, ter
men ce părea de necrezut 
pentru unii, și a fost ame- 
ciață la recepție cu califi
cativul excepțional. Si ia
răși a sosit un J0 decem
brie, Iarăși euforia suc
cesului fi nostalgia despăr
țirii de locurile acum bine 
cunoicute si îndrăgite, fi 
atacarea lucrărilor la o 
nouă uzină pe Argeș- 
avak

Speram atunci că, in 
sflrșit, vot sta acolo 3—4 
ani, dar au început lucră
rile pe Olt — de unde vă 
scriu acum — fi am fost 
numit inglner-șef la pri
mul șantier In cadrul ame
najărilor complexe ce vor 
fi executate aici, A trecut 
un an,' 1971, primul de e- 
ristență a noului colectiv 
pe care l-am format fi re
zultatele au fost frumoase. 
Se apropie 1973, clnd va fl 
pusă In funcțiune prima u- 
zină hidroelectrică de pe

Q.
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rea popoarelor, la lărgirea schim
bului de valori, prin utilizarea lor 
exclusiv In interesul păci! 31 priete
niei între popoare. Pentru că, pe

. J ps Brâ nouri 
trebuie, Înainte de toate, să-i

Mihail Kogulnicoano : Docu
mente diplomatice ; Ion Bahici : 
Solidarilcle milifantii anlifas- 
cisiâ 1933—1939 ; Aurel lancu : 
Eficiența economics maximS ; 
M. Zlalo : Psihologia socialâ a

rleol.
Trebuie știut că materia

lul exploatat din această 
' ■&
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Manifestări 
culturale 

consacrate zilei

în cadju! manifestărilor cul
turale consacrate cele! do-a 2G-a 
aniversări a eliberării jtalriel, la 
Complexul de prelucrare a lem
nului de în Blaj, Județul Alba,

1 a avut loc slmbătâ dupâ-amlnzâ 
l un simpozion. Au fost rele- 
’ vale marile perspective de 

dezvoltare a țârii ln lutni- 
s na programului elaborat ,1a 
* Conferința Națională a parlldu- 
1 luL La căminele culturale din 

Izvoarele, Mănărade, Tiur, Veza 
ț și altele au avut loc expuneri 
1 pe tema ,.23 August, ziua elibe-

5-y

pstrîa m^les

Ziiele acestea comenta- riu, dar a avut sarcina de
răm o sută de ani de la l
stlngerea din viață n iul suveran,
Dlmltrie Bolintlneanu, per- gani”
sonolltate marcanta a li
teraturii noastre, spirit a- 
nlmat de idealurile pa
șoptiste, tovarăș de idei șl 
de luptă al lui Nlcolae 
Bâlcesra șl, apoi, al lui A- 
lexandru loan Cuza.

Născut probabil in 1623, 
In ■ Bolintlnul din Vale 
(unde e și Inmormlntat), 
lșj are biografie slrins le
gală de evenimentele e- 
pocli. Ttaăr format In at
mosfera patriotică de la 
„Sf. Sava", face parte din 
asociația conspirativă 
„Frăția" ; la 1848 se Im
pune printre cel mal en
tuziaști mllitanțl ai revo
luției in Țara Româneas
că ; exilat, cămine pe a- 
ceieași poziții ; reîntors 
acasă, susține cu tărie u- 
nirea celor două princi
pate, Iar ca ministru, sub 
domnia Iui Cuza, se re
marcă prin susținerea și 
înfăptuirea unor inițiative 
cu totul deosebite : crearea 
Universității din București

ciul devenit clasic IL 
istorice, dar nu numi.. 
Ciclu relevant nu atit 
prin culoarea evocărilor, 
cit prin ceea ce, prelulnd 
titlul unul volum publicat 
de BollnUneanu In ÎES’J, 
s-ar putea numi „melodii 
române’". Tentativa, de a 
sublinia dimensiuni slruc-

Im-

UhlvefșitațU din București alintea națională, 
șl legea secularizării averi- crațle, la libertate și ochi
lor minăstlreștl ; pentru 
ca, după constituirea a 
ceea ce Bolllac a denumit 
„monstruoasa coaliție", să 
bo afirme ca un adversar 
al oligarhiei, demasclnd 
cu virulență demagogia, 
carierismul, falsul patrio
tism. Fără să apară

a redacta ziarul Poporul 
eran, organ de propa- 
(!â. agitație și mobili

zare. în exil, rsu s-a nu
mărat printre veleitari, dar 
prin acțiunile și mai cu 
scamă prin cărțile sale a 
întreținut un interes re- 
murcabll pentru probje- r____ .. .....____ ,
mele românești. Revenit turale perene ale suflelu- 
acasă, după aproape zece ‘
ani do emigrație im- vedeau revoluționarii pă
pușă, a preferat să-ți 
păstreze o relativă inde
pendență, ln numele fi
delității la programul pa
șoptist. întemeind Dlmbo- 
vi’a, gazetă țlo atitudine 
progresistă, militează pen
tru Înfăptuirea puncte
lor Înscrise în acest pro
gram. înainte de toate, a 
Ideii unirii principatelor. 
Dar șl a celor de natură 
socială, menite a anula re
lațiile. Inacceptabile intre 
clas®, perpetuate prin feu
dalism. Mă refer la elibe
rarea clăcașllor, la refor
ma legii electorale, la ac
cesul maselor la cultura,

■ la independența șl suvera- 
lâ jdemo-

tate.
Prin modestia Sul pro-

1 deosebire, 
... _____ „ten sa morală,
ilinlineanu n ocolit com-

De clteva zile, festivalul jilnteculul oslă- militare, facllltfnd nst- 
șesc „Te apăr și te ciut, patria mea" a inlrat fel Întilnirea, cunonș- 
Jn faza decisivă. Juriul, alcătuit din cunos- terea ostașului anului 
cuți muzicieni, oameni de cultură șl artă. T2 In cele mal dlvcr-
mdmbri al Uniunii compozitorilor, ai Unlu- se ipostaze ale condl-
nii scriitorilor, reprezentanți ai "—■■ ■ 
Culturii și Educației So-ciaiisSe și________
rului Forțelor Armate, a început' selecția — 
din cele aproape 4OT da lucrări primite — a 
creațiilor muzicale care vor intra in festival.

Cu acest prilej, am adresat clteva între
bări maeslruiul LAURENȚIG PROFETA, 
secretar al Uniunii compozitorilor, membru 
ai juriului celui dinții concurs șl festival 
național al dnteculul ostășesc.
— Ce vi spun 

concurs lo această 
„citire" ? . ''

ai Consiliului ției de apărător și
I ai Ministe- constructor, nle vieții 

sale spirituale.»
Și nr mal fi un 

element care vine să 
explice — nu mal pu
țin elocvent — parti
ciparea masivă a 
compozitorilor și poe
ților la acest concurs. 
In prezent asistăm nu 
numai la primul con
curs și festival al cin- 
te-rulu! ostășesc, ci șl 
la Inii la manifestare 
culturală cu caracter 
național dedicată crea
ției clnteculul de masă 
și adoptlnd. In etapa 
a doua a competiției, 
valoroasa formulă a 
concursului - coneerl. 
Acest fant transformă 
concursul și festiva
lul clnteculul ostășesc 
„Te apăr și te clnl. 
patria mea" Intr-o 
sărbătoare a cîntecu- 
lui patriotic, a muzicii 
corale,, a creației mu
zicale destinată ma
selor largi do auditori 
și de artiști amatori.™ 
Astfel privite lucru
rile. sper Intr-o bo
gata recoltă de muzi
că bună.

...... ..........      ciștigail de 
cu73 de ‘creație deșii- modalitatea cu totul’ c, !:r.a'L co‘e~
nat stimulării cîntccu- Ieșită din obișnuit n or- gllor din juriu 7 
Iul patriotic ostășesc a gnnlzărli acestei com- 
dobtndlt adeziunea — --*■*" •
nș putea spune — en
tuziastă n 
mâr mare 
zllorl 
texte.

| rării României- de sub jugul 
fascist". Do asemenea, bibliote
ca municipală din Alba lulia a 
organizai la fabrica de Încălță
minte „Ardeleana" din localitate 
un montaj Literar intitulat 
„Partidul marilor victorii".

* 1„Sub soarele lui. August, 23", 1 
astfel s-a intitulat spectacolul de 
sunet și lumină organizat la 
Tg. Jiu de Comitetul județean 
Go-j al P.C.R. ln intimpinarea 
zilei eliberării. Circa 1 MO de 
artiști amatori din formațiile 
reunite ale municipiului și ale 
unor localități din județ au in
terpretat momente din istoria 
patrie! și a poporului nostru re
date in clntece și versuri, pre
zentul șl viitorul patriei noastre 
socialiste, ale județului Gorj.

Numeroși săteni, tineri și 
virstnicl din Podari, Bucovăț, 
Simnic, Ișalnlța și Cernele, din 
Dâbuienl, Glngeova, Poiana 
Mare,'" Golcea, Segarcea și Fi- 

S rVn numf»rna«îrj 
alte așezări ale județului Dolj, 
au participat simbăt.l scara la 
spectacole muzical-coregrafi- 
ce organizate in lnllmnSnareâ 
zilei eliberării. în deschidc-eri 
acestora, activiști de partid și de 
stat, precum și ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate au 
vorbii despre semnificația zisei 
de 23 August, despre succesele 
obținute ln construcția socialis
mului in patria noastră.

(Agerpres)

rientul Apropiat, Macedo
nia și Moldova. Cum e; a- 
poi, ln ^lihnea șl baba", 
tema do sorginte ger
manică a baladei fan
tastice, ori, ln alte tex
te, motivul fausUc sau cel 
(tot aoethean) din Sufe
rințele llrtarului Wcrthcr. 
Ele demonstrează nu nu
mai receptivitatea scriito
rului român ln fenomenul 
european, d ș! capadtatea 
Iu! de n-1 asimila.

E de domeniul Incontes- 
că intențiile 

-j-- --------- n-au cunos
cut întotdeauna și re
zultatele estetice scontate. 
E Insă printre poeții care 
au avut un univers al lor 
și un stil ol lor. Cum slnt 
șl Alecsandri sau Alexan- 
drcscu. Toți trei e.xploa- 
tlnd (ca și Emlnescu pe 
urmele lor) și virtuțile so
nore, efectele eufonice ele 
limb!!, spre a sugera Inefa
bilul, dar șl valențele a- 
«eclive, adine omenești ale 
atitudinii lirice. Nu ml co 
pare de prises, ln acest 
climat competitiv, să men
ționez că Dimitrio Bolln- 
tineanu e printre primii 
scriitori români care In
teresează străinătatea. A- 
parițla In franceză a vo
lumului Brises d'Orient" 
(18®S) e intlmptnatâ cu 
elogii de Victor Hugo, 
Theodore de Banvllle și 
de alții, care 'văd In 
el o valoare vrednică a 
fi supusă atenției publice, 
prin originalitatea expre
siei șl prin lumea pe care 
o evocă.

Proiectat pe un atale e- 
eran, pentru noi rămîne 
Înainte de toate omul Ln u 
cărui conștiință ideea ‘de 
patrie, grija pentru desti
nul acesteia, rațiunea for-

Legende paloșul nu-1 taie ; / Dar 
mai aid. cu umilință lnnțu-1 înco- 

voaio !“ (Daniil Sihastru) 
ele. Formulări-lndemn, vi- 
zlnd condiția tradițional 
eroică a poporului român, 
dar și increderea-^port în 
destinul luminos al aces
tuia. Istoria devine astfel 
un pretext pentru cobori- 
rea in vital După cum 
actualitatea, In romane 
ca „Mauoil" și „Elena", 

frămlntă- 
rile anilor imediat post- 
pașoptlști, e, la rlndu-i, un 
pretext pentru dezbaterea 
unor probleme naționale și 
sociale de interes mal ge
neral declt cel concretizat 
prin conflictul epic pro- 
priu-zls.

Patria e, fără îndoială, 
tema predilectă a iul Bo- 
lintlneanu. Dar nu unica. 
Postul a debutat eu o ele
gie erotică (O fată tlrtard 
pe palul morțli), care i-a 
adus nu numai laudele Iul 
Hellade, el și o primă ce
lebritate, consemnata și de 
Emlnescu in EplgojiU, Fe
meia va umple, de altfel, 
cu prezența el numeroase 
pagini, mai ales In Florile 
Bosforului. Un lucru e 
cert : nimeni ln epocă 
n-a ^înălțat, la noi, atl- 
teri elogii femeii. Femeii 
luptătoare, vcaivlene, a- 
nlma,ta de dragostea pen
tru țară ; femeii frumoase, 
în accepția fizică și mo
rală ; :• șemell j dsmne, care 
nu admite compromisul, 
preferind sacrificiul su
prem,.' 1

Perepectlva rămlnc, evi
dent, romantică. E spiritul 
vremii. - Cura romantică o 
și maniera de '.’■atare a 
altor teme curente. Unele 
de împrumut Avlnd meri
tul Impămlntcnlrll. Cum e 

cMătoruluL Materia- 
uor / Mcrifd sâ-l poarte . llzatâ int~- de

rușinea lor n (G'ca .d&u&i-rțactură b;
• pe urmă haapfe- a fiul Mihsi 

cel Marc) ; „Viitor de nur 
țara noastră are / Si P”e- 
văz prin secol! a el înăl
țare" (Mircea cel Mare ți 
solii) ; „Capul ce se pleacă

lui național, așa cum H

v.erblală șl, cu 
prin fermitatea 
Bol 
prom’suL Deși, ipotetic, 
l-ar fi înlesnit, in ultimii 
ani de vloțâ, o situație 
măcar economic mal pu
țin dramaUcă. Numai că 
el a rămas un visător șl 
un Inadaptabil. Pool, cum 
de altminteri, trăiește ș! in 
conștiința posterilățiL

Poat esențial romantic, 
navlglnd Intre „cinlece” șl 
„pllngeri", udlcâ intre stă
rile de relativă euforie și 
cele de intenție elegiacă, 
poposind clnd In una, cind 

motivele .
Je și de . spre; 
șilaie pe ■

1 europe- 
ca precursor. ’ ne, s-a impus memoriei in

Ea 18Î8, D. BolînUneanu primul rlnd prin latura 
n-a făcut parte din guver- patriotică a creației sale, 
nul revoluționar provlzo- Latură evidențiată In d-

no- , 
apărat in prim plan, o În
țeles să fio prezent in 
toate momentele semnifi
cative ale anilor pașoptiști 
și poslpnșoptlșli, fidel u- 
nor convingeri de înălță
toare probitate civică, ști
ind sâ le slujească, exem
plar. șl ca simplu ceîă- 
țean, șl ca scriitor. Pe 
scurt : ca patriot E, ele . .

. altminteri, imattîiaea sub ln alta, stras de 1
t care'a . Inljral-lnă elarnJ’ri’:!:»-. lirlcd In 'circulație 
itâte.' Imagine su,b;rarp ('armiile âxperimen'
nerațllle noastre 11 vfid diverse meridiane

soarta Amotei ?
De la tribuna acestei ru

brici semnalam aproape cu 
doi ani ln urmă primejdia 
ce amenință Arnoia cu dis- 
iparițin,, pricinuita de acea 
icaricrft do calcar amplasa- , 
tă in masivul stincos pe 

fcare-1 străjuiește ctitoria 
'Iui Matei Basarab de la 
anul 1(B3. 

; Cum ineă răspunsul față 
ide sesizarea noastră conti- 

. ‘nuă să InUrzie, ne vedem 
Siliți să revenim și să ce
rem să fie făcut cunoscut 
'opiniei publice care va fi 
{lotuși soarta acestui monu
ment atlt de important 
«pentru Istoria artei romă- 
fnești 7

ȘUm că beneficiarii ex
ploatării de calcar continuă 
:să sporească dezvoltarea 
aceste! cariere, propunln- 
Jdu-și să consume întreg 
masivul muntelui Arnoia 
să so treacă șl pe versant _ 
învecinați, fâdnd abstrac
ție de existența acestei cti
torii domnești. In care sa 
află și morminte! voicvo- 
Mului. Telegramele anunță ■ meniului este pusă In pe- 
Me ta Arnoia, aproape săp- 
tăminal, efectuarea de ex-

lu- — Cum

astfel s-a Întitulat spectacolul de
______ X '_S 1___ ti—X .---- 1 I —

erp'iccfi 
participare 
flcwt festi-

șopttalL Lclt-motlvelc a- 
costula. E in afara oricărei 
discuții că Ln scenografia 
legendelor Ideea reconsti
tuirii e absentă că totul e 
de fapt o alegorie, că Ște
fan cel Mare, Mihai Vitea
zul, Mlreea cel Bătrin, fila
ria Putoianra sînt pseudo
nime ale poetului însuși, 
porta-cocc alo propriilor 
sale Idealuri, particulari
zări ale unui mod de re
prezentare tipologic) Re
marcabilă e nu cantonarea 
Intr-un trecut pilduitor și 
deci educativ, d configu
rarea unul climat etic ro
mânesc, care Justifică, din
colo de atestatul docu
mentar, caracterul nein- 
tîmplălor al atitudinilor, 
natura lor Consubstanțială 
Conferind evocării aer le
gendar, BollnUneanu ii, 
descifrează astfel coordo
nate profund patrii 
în fond contează ale 
aspectul epic, c'.
rât Poetul tir

lollee. 
___ aici nu 

■, ci acela rco- 
____tlnzlnd să-l re

liefeze în consecință. Nu 
mi se pare inutil să sem
nalez că Împlinirile se ma
nifestă, în primul rlnd, în 
direcția aceasta, Bolinti- 
neanu reallzându-se în Le
gende istorica prin formu
lările sale aforistice : „Ce e 
viața noastră In sclavie 
oare ? / Noapte /drâ stele, 
aiu<S fără soare, i Cei ce

inspirate din 
rile anilor imediat

tabliuîui 
subiective

u.iuuii;.nl
Mare.'d Golcea,
Llași, precum 5! din numeroase

cririle In 
prima lor

— Evident, la pri
mul contact doar cu 
cîtevn creații din a- 
cc.it Impresionant nu
măr de lucrări, nu 
poți emite aoreciefl 
complete șl definitive. 
Vom avea căderea s-o 
facem abia după o n- 
naliză mal profundă, 
după ce vor fi audiate 
toate partiturile con- 
curențllor. Abia a-
tunci. clntărlnd cu
grijă și probitate va
lorile. vom fi în mă
sură n emite aprecieri 
ample. argumentate. 
Ca «ecretar al Uniunii ....... ....... .............. ...
compozitorilor, eu în- idealuri ale partidului 

patriei socialiste.

largă la acest festi
val _ aflat abia la edi- 
,ția da debut 1

— Mal tntîi, compo
zitorii ?! poeții au 
primit, cu emoție de
viza „Te apăr $1 ie 
ciut, patria mea" a 
concursului, cu toții 
simțind atunci, o dală 
mai mult, răspunde
rea pe care o are in 
momentul de față cîn- 
lecul de masă — acest 
gen capabil de adinei 
reverberații sufletești 
— pentru formarea și 
educarea tinerel noas
tre generații in spi
ritul celor mai alese

rabdă jugul ți-a. trăi mei tema
................................................. '"iJLlzatA-

ckievricslană cum ■ Con-?, 
rad, autobiografie deghi
zată, reflectind etape ale 
propriului exlL Dar și in 
memorialele (in proză) de
dicate vizitelor salo în O-

Y.V.ft. meruiurli.. larga,, 
slnlj 

suverane. De unde, peste 
nuanțe șl nelmpllnlrl, ac
tualitatea Iul.

Aurel MARTIN

:? IN EDITURA POLITICA 
AU APĂRUT

surpi compozitor, ob- 5| patriei socialiste, 
sen.- cu deosebită sa- Apoi, au fost pur și 
tlsfacțle că acest con- simplu ciștiga "

unul nu
de eompo-, 
autori

petiții muzicalo : cu 
mult timp Înainte, 
conducerea superioară 
a armatei h Initial vi
zite ale creatorilor de 
frumos in diferite 
garnizoane șl unități

— Răbdare In exa
minare. multă grijă In 
selecție șl decizie...
Interviu consemnat de 
locotenent-maj or 
Ioan LUCA

• S ■

Noua casâ de culiurfi o jindicaleior din municipiul Galați

energic nentA salvarea n- 
cestui important monu
ment. Con mai indicată so
luție constă in retragerea 
Intr-un timp cit mni scurt 
posibil a carierei ln altă 
zonă bogată în calcar, din 
aceeași regiune, lutndu-so 
tonte măsurile de sistema
tizare și do refacere a \’c- 
getațicl distruse, pentru ca 
mfhăstlrea Arnota să intre 
din nou In circuitul turis
tic, alături de celelalte im
portante monumente din 
imnrejuriml, care la rin- 
dul lor așteaptă să fie res
taurate și pușe ln valoare.

Andrei PĂNOIU

„Ghidul" de la „^asa I 
tăcerii", deși nu poate 

vorbi, spune multe...

Impuse prin avize șl că ac- ■ 
tuslul ritm de exploatare 
exclude orice coexistență 
între monument șl carieră.

Beneficiarii carierei au 
refuzat să se consemneze 
într-un proces verba) dis
cuțiile din cadrul acestei 
ședințe de conciliere ?i 
să-și asume obligați) In 
ceea ce privește garanlnrea

Dat fiind cunoscut rezul
tatul studiilor întreprinse 
de D.S.A.P.C. — Argeș, 
ICEMIN și IPROMIN, din 
care rezultă că pur sl sim
plu Arnota este condamna
tă dispariției, solicităm fac- 
— J In drept să intervină

rai n-a fost făcută cunoscu
tă la timpul potrivii nici _
perspectiva derogărilor pro- integrității monumentului 
lectate In masivul muntelui Dat fiind ^md-unit rezul- 
Arnota. Dimpotrivă, 
deauna au fost prezentate, 
numai rezultate trunchiate 
șl «tale ipoteze de lucru 
care „garantau" coexistența 
monumentului (șl păstrarea 
lui intacta, inclusiv a pic- jo-y 
tarilor) cu exploatările ca
rierei ; s-a cerut însă șă 
apreciem daca Arnoia nu 
poate fi mutată sau să se 
renunțe la etajul superior 
al clădirilor din jur, ori să 
so „salveze" eventual nu
mai pictura. Prin adresa 
nr. 27.211 din 22 mni a.e.. 
Ministerul Minelor, Petro
lului ți Geologiei, a cireși r.- 
du-s© Consiliului Culturii . 
șl Educației Socialiste. co
reu! aviz de extindere a 

afirma că exper-- 
. tehnice permit o dez

voltare â exploatărilor de 
calcar deși, dimpotrivă, 
studiile respective demon
strează că existenta rnonu-

„Coloana Infinitului", n- 
cest simbol devenit atlt de 
popular, continuă să fasci
neze cu aceeași forță viz.i- 
ta‘o-11 tot mal numeroși ai 
Tg. JiuluL „Poarta sărutu
lui" și |M.asa tăcerii", din 
parcul municipiului, adună 

__  _____ ___ _______ zilnic, dar mai ales duml- 
ele a- cariera nu este folosit de- »<«. «1 aceeași atracție

iplozil masive In acea ca- 
rrieră, unele dintre 
fjunglnd la echi'val 
38—50 tone exploziv.

Datorita atlt Intensității 
din ce in ce mai mari a 

’exploziilor, dl ți crește
rii numărului ds împușcă-, 
tturi, unele fisuri mnî vechi 
provocate construcției pro
gresează vizibil șl opar ol

ițele noi : fresca interiorului 
,cu portretele Iui Matei Bn- 
sarab și al doamnei Elina, 
atribuita cunoscutului zu
grav Stroe din Tkgoviște, 

(operă de extremă Însemnă
tate (prin calitatea artlsti- 

tcâ șl prin faptul că urmea- 
fză unei perioade foarte rt- 
Iroce ln monumente) se <!?- 
'gȚBdează in mod vizibil, 
desprinzlndu-se pe porțiuni 
'Imnortante.

Benefltforil carierei Si 
proiectantii el — îiîln'ste- 
;riil Minelor. Pe'roluiul șl 
Geologiei. Centrala sării șl 
ÎIPROMIN - au retti- „.. «...
:?ât totdeauna să rectinn?'-- partea întreprinderii de
!că pericolul ce nmenlnjă exploatare a calcarului,
'Arnota sl niciodată nu nu Centralei sării. D--.T-ta-

- . ‘i r . . ■ - .z
pen'ra apara ui de fota 
graftal — in . ' 
părea lanțul înconjurător. 
Opinia admiratorilor Iul 
Brărtcuși i-o determinat pe 
edilii municipiului să re
nunțe la acest aîlt de ne
inspirat mijloc de prote
jare. a „Mesei tăcerii", lă- 
.«indu-i Insă, In continuare, 

ași dilemă : „Cumechivalentul a cit 30 la sută, restul râmi- tulburătoare, sute de admir cu aceeași ,------„ . —
rund împrăștia! ca o masă ratorL „Pentru a-1 Înțelege să amenajăm împrejurimile
informă de steril : aspectul ?1 n-l; iubi 
pe care a început deja să-1 
lase ln urma sa aceasta ca
rieră este cel al unui Imens 
cadru piistlit pentru tot
deauna do flora șl fauna sa 
(șl aceasta Intr-o zonă do 
Interes turistic ntlt de Im
portantă, cu lăcașurile ce 
so mni păstrează din dlio- 
rîa Craiovcștilor de io 
Bistrița, cu schitul Păpușa, 
bis.’: ic.i celor ..‘50 izvoare", 
„Schiturile de ta Peșteră", 
„Biserica Țlgăniei" șl Bise
rica de lemn din Grămeștl 
— toate la rlndul lor re- 
mnrcfibHe menjumente de Kznlalulul sculptor, 
artă din secolele XVI— -
XVIII).

într-o ședință de conci
liere avută ln ziua de 1 iu
nie 1272. privind situația 
mln'lstlrii Arnota. la care 

refu- au participat deJegati din

respectat condițiile sub c-s-e 
s-n smuls la un moment 
dat un Mchtlmcnt n^î’ț'U 
practicarea de’ ev.'i,.ozl< !’- 
mltnte, de «lițd'ti mi r'e. 

;exploatare. In mod dellbt!-

__ sării.-
mâhluluî cultelor sl Direc
tul mnriumerile’or. Istorice 
și de artă, conducerea ca
riere! n recunoscu! că in- 
'tfmsi|ă‘'?a exploziilor de
pășește cu Umilele

acestei opere?"
Datorită Însemnătății unor 

asemenea lucrări, nimeni 
nu se poate aventura sii 
pună In aplicare niște so
luții oarecare. Dar... pină 
ia aprobarea unul proiect 
de înaltă competență, lu
crările din Tg. Jiu' ale lui 

de neînțeles apare optica Brfineu?! trebuie scoase 
edililor cu privire Ia nuxrul l,ln «xhn Indiferenței. Sini 
■_-----și unele, aspecte absolut e-

lementare. De pildă, asi
gurarea unui ghid cu 
ample cunoștințe despre 
operă4 șl peraonaHtatra 
sculptorului de In Hobița 
ni se pare pe cit de nerc- 
sară, pe atil de ușor de rea
lizat. . ’

Șl încă o sugestie 
venită (ca șl; prima) 
partea admiratorilor 
Ioanei" : vizitatorii Tg. Jiu
lui slnt nevolțl să Întrebe, 
in dreapta și In stingă, 
unda este „Coloana infini
tului", deoarece în tot ora
șul nu se află nici un 
singur semn indicator către 
acest monument.

Mihai DUMITRESCU 
corespondentul „Scînleii

1 -■

admlrUnemuritoarele opere 
de la Tg. Jiu“, spun lo
calnicii, mlndri de celebri
tatea „cioplitorului" Bor- 
jean.

Dacă- „pretenția" rămine 
da necontestat, cu aUt mai

in care slnt „puse in va
loare" (după expresia con
sacrată — mai puțin po
trivită aici — opera Iul 
Brăncuși fiind ea însăși □ 
Imensă valoare) creațiile 

", ■ t’ro-
Wemă pe dt de discu
tată, pe atlt de controver
sată șl încă fără o soluțte 
definitivă, amenajarea îm
prejurimilor triijemencl o- 
Kbrfincușlene. lăsate 

tr locuitorilor pămlntu- 
rllor natale, capătă uneori 
fațete dintre cele mal stra
nii. Nu de mult, fn jurul 
„tnesel rotunde" a apărut 
un gărduleț cu lanț, duuă 
modelul celor din Junii, 
locurilor de veci ’ Vizita
tori și localnici căutau <n 
zadar un „unghi" potrivit

grupurilor școlare ; Tudor Ște- 
lâncscu : Fii ai marelui curai.

După ce a pășit pe Dună, ambi
țiile omului țintesc și mat departe, 
in sistemul nostru solar și chiar In
afara Iul. încă de pe acum s-au pus 
bazele -- teoretico — pentru con
struirea navelor necesare, deși rea
lizarea lor va cere încă mult timp, 
l’inl atunci, soli al tehnicilor celor 
mai modeme Investighează Cosmo
sul șl pregătesc viitoarele călătorii 
ale omului. Sonda „Ploner-lO" estu 
in drum spre alte sisteme solare, 
roboții sovietici șl- americani nu 
cercetat și transmis din noiembrie 
anul irocut „impresii" de pa pla
neta Morte, stația automată „Ve
nus 8" dezvăluie una cite una tai
nele „Luceafărului dimineții".

Ce anume 1! cheamă pe om In 
Cosmos ? Setea de cunoaștere, de 
învingere a ostilelor forțe ale n..- 
teril, dar șl perspectivele ce se des
chid prin folosirea noilor cuceriri. 
Pentru că, să nu uităm ce capacități 
«ie creației tchr.icij-ștlințlflce nu 
fost declanșate pentru exploatarea 
spațiului cosmic, pentru perfecțio
narea tehnologiei și a utilajului ne
cesar. Omenirea a și început să be
neficieze de pe urma extinderii 
tehnologiei spațiale In diferite do
menii. ' Telespectatorul american 
care va urmări comod din fotallu 
Olimpiada de la Mfinchen, ca și 
telespectatorul european care a ur
mărit jocurile olimpice de la Mex.c 
beneficiază chiar și In acest fel de 
produsele „Industriei cosmlre". 
După cum știm, transmisia de la

s it.-...« - - 1 /

zării zborurilor In Cosmos, unul 
dintre vizionarii actualelor cuceriri, 
se referea recent la perspectiva r««- 
voluționărlî civilizației prin Insta
larea Ln Cosmos a oglinzilor spn- 

Imaglnate de el încă in 
urmă cu 5 decenii. Cu ajutorul unor 
uriașe oglinzi (cu dlnmelni de zeci 
de lim) plasate iri spațiul cosmic 

. . . . va putea fi transformată imensa
această caia so poate controla mni energie solară în energie electrică,

, 

de pești șl deci organiza 
pescuitul oceqnlc pe baze mal știr 
Ințiflce..

Aceste noi cuceriri ale omului, 
realizările tehnologie! cosmice, slnt 
ln măsură să eorirribule la apropie- țiale —

de „Apoilo-lfl" s-au găsit alumlmu 
ș: calciu așa cum pinâ acum nu 
s-au găsit niciodată po Păminî ; ele 
conțin 2â la sută oxid de alurnlniu. 
și. 15A ta sută oxid de calciu, mi
nuscule particule do fler etc.). Tot 
pe Lună va fi produs și combusti
bilul pentru navele tonice care vor 
asigura transportul intre stațiile 
orbitale ți planete.

Realizarea viitoarelor stații spa
țiale concepute ca laboratoare de 
cercetare și observații, uzine pen
tru prelucrări tehnologice etc. se 
bazează pe pățit u-inți parcurși 
piuă acum. Cu toate aces
tea, călătoria cu echipaj spre 
pladeta Merle reprezintă o misiune 
mult inal complexă dorit ar rezulta 
din... înmulțirea unei călători! spre 
Lună cu 1&0. Pentru că nlc! una 
dintre cosmonavcie construite >n 
prezent nu poate transporta canti
tatea de alimente șl oxigen nece
sare pe un interval de timp ntll de 
lung : 8 luni sat: chiar mal mult, 
oricit de mic a- fi echipaJui. Viito
rul va confirma soluția Lunu- 
escaii 7 Fină atunci sini prelucrate 
cu ajutorul ordinatoarelor cela 
38 (©0 fotografii executate de sta
țiile cosmice automate sovietica

© DE CE PE LUNĂ ? @ UN DIALOG TERRA - MARTE 
© LUNA, ESCALĂ SPRE „PLANETA ROȘ!E“ Șl VENUS ?

Mexic a fost realizată cu ajutorul • LUCEAFĂRUL DIMINEȚII 1ȘI DEZVĂLUIE TAINELE 
a trei sateliți cu orbite sincrone, ale 
căror emisiuni au fost recepționate 
de stațiile terestre europene (bri- 

îtanlce, germane, franceze). De alt
fel. cu ajutorul sateliților se trans
mit In prezent nu numai programe 
ds televiziune, dar și convorbiri 
telefonice intercontinentale. Infor ■ 
mâții înregistrate etc. Și a?a, după 
cum in prezent toi mal muițl oa
meni se bucură de programe 
transmise de pe tot globul, în vii
tor, ziare tipărite simultan cu aju- 
lorul sateliților, la zeci de mii de 
km depărtare, vor putea £1 difuzate 
fără întinderea pe care nr impli- cit se așleap
ca-o transportul la asemenea dis- pide. Qrațlc unor asemenea
tanțe. . ? ,. j ^î-

Grație zborurilor sale în Cosmos 
omul se teme mai puțin de surpri- 

voderea prin sateliți șl stații orbi
tale, poate ține sub observație usca
tei, acrul și apa. Din Cosmos omul 
arc o viziune de ansamblu asupra 
Pămlntulul, prin sateliți obținind 
dote despre structiirp platformei 
continentale, a reliefului submarin, 
poate detecta eu precizie bancu-

0 1NTILNIRE IN COSMOS

rlguros traficul aerian șl maritim, 
se poate aprecia gradul de po
luare a planetei, se pot supra
veghea recoltele și aprecia re
sursele de apă, depozitele de 
minereuri etc. Și o osemenea 
enumerare este departe de a epuiza 
infinita aplicabilitate a „tehnolo
giei cosmice", cu atit mai mult cu 
cit se așteaptă progrese șl mai ra- tE.-.uiî 1 pr<>.

vor 0 „topite drumurile" (căile veș
nic înghețate ale nordului), vor pu
tea fi luminate orașe șl ținuturi În
tregi, vor fi transformate ținuturile 
polare in grădini înfloritoare, gc va 
putea „regla" clima după nevoile 
agriculturii etc. Ceea ce va în
semna suplimentarea „spațiului vi
tal" pentru dacă 10—20 miliarde oa
meni... Dar toate acestea abia că
tre anil 2810—2030. Pentru că abia

generația a doua și a treia atunci materialul necesar va pu- 
elițl meteorologici si da co- ieajl adus de pe Lună șl prelucrat

ajutorul ordinatoarelor eels 
executate de sta- 

automate 1 sovietico 
,,Marle-2“ și „Marte-3" șl cela pesta 

' 7 W9 fotografii luate de către sonda
spațială americană „Marlher-8". Pe 
baza tor este eartografiatâ su
prafață marțiană, reducindu-se La 
clteva procente (15 la sută) numă
rul petelor albe da pe > harta pla
netei vecine. Se obțin date precica 
cu privire ta atmosfera marțiană, 
structura solului, slnt deseopenți 
ghețari din zăpadă carbonică, dune 
de nisip, se confirmă existența apei 
și a posibilității existenței anumi
tor forme Inferioare de viată.

La Congresul internațional de bio
fizică ce a asnst loc recent la Mosco
va, una dintre problemele care nu 
intrat In discuție a fost poslbilitniea 
existenței vieții pe alte corpuri ce
rești, savanțli întruniți aici fiind 
unanim de acord cu existența și pe 
nite planele a materiei vii bazate 
pa carbon. Precizarea o vor aduce 
următorii pași In Cosmos. Trimite
rea spre Marte în următorii 13—29 
ani n unor nave spațiale cu oameni 
de știință și medici ta bord nu nani 
este o ipoteză. Noua premieră cos
mică anunțată — întilnirea și cu
plarea in Cosmos a navei sovietice 
„Soltrt" șl a cele! americane 
.,Apollo", prevăzută pentru. a doua

grese. 1 ...
de sateliți meteorotoalcl și da co-

. . - . municații vor suferi atlt de rapide cu ajutorul energiei soîăre' In «pa
zele vremii : Iși poate îngădui pre- perfecționări, Indt cei folosiți in .țiul cosmic. Pinâ atunci se vor 

urmă cu clțiva ani vor părea la fel monta pe Lună instalații do foraj,
de demodați ca șl automobilele sa vor prelucra mlnereurlle extrage
anului 1 cu ajutorul energiei solare șl se vor „»»puiu,.. p-unu,

în condițiile unu! asemenea ritm, realira din materialele obținute jumătate a anului .1073 — va re-
se poate prevedea co va aduce vii- piese șl subansambluri p®ntru ma- prezenta Inel un cas in-lnte ln ex-
țbrii! mai îndepărtat 7 rlle construcții din spațiu! cosmic. plorarea spațiului cosmic.

Marele Savant de origine română (O confirmare recenta la a'ccastă 
Hermann Oberth, pionier al reali- anticipare : ln rocile lunare aduss Elena 5.5ANTU
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La sosire, pe peronul Gări! de Nord, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru nl Comite
tului Executiv, al Prezidiului^ Per-

La sosire, po aeroportul Olopeni, 
oaspeții japonezi au fost Inilmpinațî 
de/Gheorghe Neculn, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Aurel 
Vijoll, președintele Grupului parlo-

SCINTEIA—duminică 20 august 1972

Slmbăiă dimineața au sosit în Ca
pitală tovarășii Slane Dolanț, secre
tar al Biroului Executiv nl Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Kiro Gllgorov, membru ai Bl-, 
rouiu! Executiv al Prezidiului Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia, șl

'tulul Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 

. . P.C.R., Nlcolae îonescu, adjunct de
Andrei MarinL secretar al Secreta- șef de secție la C.C. al P.C.R. Au
rialului Comitatului Centrai nl Unb fost prezențl Iso NJcgovan, ambasa-
unll Comuniștilor din R. S. Slovenia, dorul R. S. F. Iugoslavia la Bucu-
care, la invitația C.C. al P.C.R., tșl reștl, șl membri al ambaaadeL
vor petrece conce-tllul de o-dlhnă In 
țara noastră. (Agerprcs)

Continulndu-șl vizita In țara noas
tră, delegația Partidului de stingă — 
comuniștii din Suedia, condusă de to
varășul BJ Svensson, membru al -Co
mitetului Central al partidului, a fost, 
oaspetele județelor Constanța șl Ga
lați.

în Județul Constanța, oaspeții sue
dezi nu avut convorbiri la comite
tul munldpal al P.C.IL și au vizitat

C.A.P. Cumpăna, șl LAS. Murfntlar. 
grecum șl stațiunile do pe litoralul 

Țârii Negre.
In Județul Galați, membri! delega

ției au avut intilnlrl șl discuții in 
comitetul Județean șl comitetul mu
nicipal ale P.C.IL ți nu vizitat com
binatul siderurgic, precum șl unele 
obiective culturala și sociale din 
șui Galați.

SPORT © SPORT « SPORT • SPORT

Primii olimpici români au plecat

la Munchen

Slmbătă a părăsit Constanța, pie
rind spre patrie, tovarășul Kallal 
Gyula, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Frontului Popular Patriotic din R. P. 
Ungară, care, la Invitația C.C. nl 
P.C.R., și-a petrecut concediul de 
odihnă in țara noastră. '

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Voslle Vllcu/membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prlm-secretor al Comitetului 
județean Constanța al P.C.IL, de ac
tiviști de partid.

!.

în ziua do 19 august a sosit In țară. ta de tovarășii Mihnl Dalen. membru
la Invitația Consiliului Național al supleant ai Comitetului Executiv al
Frontului Unității Sodallste. o delegă- C.C. ol P.C.R., secretar al Consiliului , 
țle a Mișcării Soriol-Democrate din Național al Frontului Unității Soda- 
Danemarca, formată din Karl Johan 
Mortensen, Kristian Albertsen; Lone . 
Nielsen, Erik Laursen, Hendklerk 
Jlernth Johannesson șl Melte Albert
sen.

La aeroportul Kogălnlceanu din 
Constanța, delegația a fost lntlmplna-

Economistul vremea
(Urmare din pag. I)

glnenil-șef a dispus a:

liste, Ion Iuga, secretar nl Comitetu
lui județean Constanța nl P.C.R., 
membru al Consiliului județean Con
stanța al F.U.S., Nlcolae Za leu șl 
Elena Volnescu, vicepreședinți ni 
Consiliului județean Constanța al 
F.U.S.

0 delegație a Dietei japoneze a sosit 
in Capitală

■ Slmbătă seara a sosit In Capitală 
o delegație a Dietei japoneze con
dusă de Takashi Hasegawa, membru 
al Camerei Reprezentanților din par
lamentul japonez, rare, la Invitația 

va face o mentor pentru relații de prietenie 
România— Japonia, Tralnn Ionnșeu, 

~ ' ' ■"'‘’J* ' ■■ nten
secretar al 

persoane

lamentai japonez, care, !
Mari! Adunări Naționale, 
vizită in țara noastră. ,

Din delegație fac parte Molchlrou președintele Comisiei juridico
Yamamoto, Yoshio Katauzawn. Go- 55.A.N., lullu " ' 
rou Sudo, Shlgetami Sunnda, Yoshi- 
kata Asou, Tsuruo Yamaguchi, Hi- 
dezou Murata, Ellchi'Nakao șl Yo- 
shlharu Kuwana, membri al Ca
merei Reprezentanților, 
Consilierilor.

M.A.N., lullu Fejcs,
M.A.N., deputațl șl alte 
oficiale.

Au fost prezențl Yoshlto Shlmoda, 
ambasadorul Japoniei la București, și 

al Camerei membri al ambasadei.

Cronica zilei
Slmbătă,, Ni col ne Ecobescu, adjunct 

al ministrului afacerilor externe, n 
fuimit pe Aboubakar Biro Rente. In 
egălura cu apropiata prezentare a 

serlsoTllor sale de acreditare In ca
litatea do ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Gui
neea In Republica Socialistă Rf-;■ 
mânia.

în aceeași zi, a'primit pe Phaqna 
La Norlndr, , In legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor salo, 
do acreditare In calitatea do amba
sador extraordinar șl plenipolenllar 
al Regatului Laos In Republica So
cialistă Romfinla.

I
1

■
il

(Agerpres)
" ■ ‘ . i,

Slmbătă după-amlnzfl 
definitiv Republica Socialistă Roma
nia Anthony Balthazar Nyokyi, am- 

. . )■/Tanzania.

a părăsit

basadorul Republicii Unite

în vederea pnrtlcipârli la cea dc-n XX-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară, eseară n plecai in MOnchen primo porte n delegației nportlve a tării 
noastre. Pe aeroportul Internațional OțopenJ ou fost prezcnțl numeroși ama
tori de sport, rude, prieteni, ziariști. La plc-care, reprezentanților sportului rd- 
m&nesc ia această competiție de prpstlglu 11 s-a urat drum bun șl succes. 
Delegația caro a făcut deplasarea numără D8 de sportivi șl oficiali, reprezen- 
tlnd sporturile : box, calac-csnoe, canotaj academic, polo pe apă, gimnastică, 
haltere, tir. .

Din acest Iot fac parte, printre alții, puglllșlll G. Pom ateu. V. Antonlu, 
C. Cuțov, AL Năstac, canolștlLI. Patzalchin, S. Covallov, cataclșlll A. Vemescu, 
Dumitru Viorica, C. Coșnlță. glmnaștl! El. Ccampelea. A. Grlgoraș, D. Grecu, 
halterofilii I. I-iortopan, V. Rus. țlntașii D, Tuga , N. Rotaru. P. Sandor. î. Du
mitrescu, G. Florescu, jucătorii ds polo Radu Laz&r, C. Frățllă, Gruia No
vac, D. Popescu.vac, D. Popescu.

PROGRAMUL I

S.15 Gimnastica pentru top.
1.1J Cravatele roții o Film 

rial : „Delfinul Flipper*.
10.03 Viața satului.
11,15 Mari muzicieni la București. 

Emil Ghlleis Interpretează 
„Sonată Lunii* de Beetttoven.

11,W De strajă patriei.'
1.2.W EmLslune In Limba maghiară.
14,M „SW de grade-,
1®.M Film serial pentru tineret : 

„cel trei mușchetari" — după 
A.'.exantiio Dumas (IV).

1«,M Fotbal : Divizia A. Transmi
siune directă.

tJ.M Publicitate. ■
1B.OT Clntece și Jocuri populara de 

pe valea tustrei. Interpretează- 
ansamblul artls:!:: ol clubului 
muncitoresc ăl Centrului si
derurgic din Oțelul roșu.

,M 1C01 de seri.
. ia.13 Telejurnal.I £),« Ore rte august la Tlrgovlții 
' Reportaj de Tratau ■ Fiilp.1 10,10 CInta Marla Lătârefu.
’ M.M Film artisllo > MihnlS),K) FUm artistic : „Mlhnl Vitea

zul" (seria T) „Călugfirenl". 
Scenariul : TRus PopovIcL 
Regla : Sarglu Nlcolaescu. 
Imaginea : V. Cornea. Cu : 
Aima Peltea, Irina Gărdcscu, 
Florin Piersic, Hartan Cioba
ni:, GyOrgy Kovacs, Ion 
Besolu, Emmerich Schaffer.

îl.ta Refrene din Tărila de Jos. 
Clntă Theresa Steinmetz. Re
gla nrllsUcă : Andrei Ură-' 
deanu.

Sî.43 Telejurnal. 
22,4® Duminica sportivi.

PROGRAMUL H

In locul economistului de fermă, fn- 
glnerul-șef a dispus angajarea unei 
BecTctare-dacUlografc plătită din nor
mele do round) cuvenite economiști
lor, Aceasta este șl una din cauzele 
haosului ce domnește nici in sectorul 
evidenței economice. Așa se explică 
șl căutarea unor Justificări fataliste 
JK'ntru nerentabfiltntea unor produse, 
dnd adevăratele cauze trebuie cău
tate pe filiera procesului de producția 

Uneori, chiar dacă economiștii Iau 
In serios atribuțiile încredințate, pro
punerile lor nu slnt luate in s.eamâ de 
șeful fermei sau conducerea coope
rat! veL La cooperativa'agricolă Tă
mâia, economista Voichița Corolanu, 
de ta ferma zootehnică, stăpinește bine 
situația financiară o fermei,, cunoaște 
realizările și unele ---------
In fața rentabl2—_^.„,______ __ _
tehnic. în urmă cu cileva luni ă fă
cut un calcul privind posibilitatea în
locuirii laptelui la hrănlrea vițel' 
cu INLAV 
o economie® 
mal. l’ropuneri'.'j el nu n fost luată In 
seamă de consiliul de conducere șl de 
aceea la TA maia vițeii se hrănesc lot 
cu lapte. Or, In toate unitățile agrl-: 
cole INLAVIT-ul a dat rezultate- 
foarte bune. Ca să Întregim o ima
gine reală a rolului economistei din 
această fermă, ar mal fi de adăugat 
că nu este Invitată la Întocmirea pla
nului de producție șl financiar șl nld 
măcar Ia sporadicele ședințe de ana
liză a prețului de cost

Toate acestea se da Soresc șl faptu
lui că, adesea, președinții și specta- 
llșUl din cooperativele agricole slnt 
mulțumiți dacă economistul le ține 
evidența la zi, nu le cere să depună 
o activitate de concepție materiali
zată In analize, studii. Aceasta explică 
de fapt și atitudinea de refuz din par
tea unor președinți- clin cooperative, 
nu numai din Maramureș, fnță de 
absolvenții liceelor economice, men- 
ținlnd pe posturi de economiști ca
dre fără pregătire corespunzătoare. 
Or, experiența arată că gindirea eco
nomică se poate valorifica numai In 

'ifrlnsă legătura cu gindirea tehnică, 
în împletirea nemijlocită cu aceasta. 
Munca economistului prin natură el 
este o muncă creatoare, de concepție, 
și chiar In condițiile în care expe
riența nu 11 jsermlte încă de la în
ceput să Îndeplinească o astfel de 
muncă, el trebuie ajutat, activitatea 
Iul trebuie să fie orientată cu pre
cădere spre problemele de perspec
tivă șl analiză. în măsura In core e- 

_ț. conomtstul din cooperativa agricolă 
va ști să desfășoare o asemenea ac
tivitate,- rezultatele fermelor sc vor 
ridica Ia nivelul cerințelor actuale.

mele greutăți care stau 
illizâril sectorului zoo-

!

Timpul probabil pentru zilele de 31,
S3 țl a aususi. In țară : Vremea va fi 
instabilă ți răcoroasă. In prima parte 
a jlnlervaluiul Apoi se va încălzi ușor. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi

. cu caracter de aversă, tnal frecvent in 
zonele muntoase țl in norciul tării. Vini 
potrivit. Temperaturile minime vor (1 
cuprinse L intre 7 șl 17 grade, iar maxi
mele Intre 10 șl M de grade, izolat mal 
ridicate. In București i Vreme ușor 
Instabilă, mat ales la începutul Intar-

. valului. Cer schimbător, Vor cădea ploi 
de scurtă durată. VInt potrivit. Tem
peratura in creștere ușoară, la sflrțRul 
intervalului. '

Lq întreprinderea de prefabricate din beton Câlârașl
- , r

t

* '
Slmbătă seara a sosit In 

o delegație a Comitetului .___
Societății cooperatiste din Londra, 
condusă de președintele Comitetului, 
Jlm Layzell, eare, la Invitația pre
ședintelui Ccnirocoop, Dumitru Bc- 
jnn, face o vizită de prietenie in țara 
noastră. (Agerprcs)

Capitală 
politic al HANDBAL

—

Asearâ la Ploieștii

ROMĂNiA-U.R.S.S. 16-20
I

0 nouă promoție a școlilor militare
■ .. ■ i' '■ >- “ ; \ . ' ■ ■ - ■ . - ■ L" . |l -■ f 1 ■' 'ii'.

13,M Promenada duminicală a Din 
filmele do altădată a Invita
tul emisiunii — Luda Stănea- 

. cu o Aventuri In epoca de 
piatră e Mlcrorecltal MIhal 
Constantlnescu o Aventurile 
profesorului Groso șl ale asis
tentului său Modo — da Aurel 
Baranga a Invincibilul Mighty 
Mouse a Reportaj cu mln- 
dunele — adaptare după schi
ța iui Nlcolae Tăutu O 15 mi
nute cu formația Qioralla 
o Mozaic pe 1S mrn o ,.I'rl- 
m&vara* — moment coregra
fie, cu Magdalena Popa șl 
Petre Clortea Q Moment fol-

Șl

Azi, la fotbal
Prima clapă a noului campionat de 

fotbal va avea loc astăzi ; slnt pro 
gramate opt meciuri din divizia A și 
16 meciuri din divizia B. Partidele 
echipelor din eșalonul fruntaș ol fot
balului nostru slnt următoarele : pe 
stadionul „23 August" din Capitală, 
in cuplaj : Sportul studențesc — 
Sport Club Bacău (ora 17) ; Steaua — 
A.S.A. Tp, Mureș (ora 20) ; C.S.M. 
Reșița — Steagul roșu Brașov ; Uni
versitatea Craiova — Rapid : U. T. 
Arad — F. C. Argeș ; Petrolul Plo
iești — Dinamo ; Universitatea Cluj 
— Jiul Petroșani ; Farul Constanța — 
C.F.IL Cluj (ora 20).

doric.
IS,W închiderea emisiunii de prlnz. 
t3,W Deschiderea emisiunii de aea- 

^ă.^Erol lndrăgip de copil !

M,M Film documentar : _________
Unăr oțd". Regla ; Nlcolae 
Cabd.

n,w Teatral Uric TV : „My fair 
lady" de Fr. Loewe, in inter- 
gretarea soliștilor șl ansam- 

luiul Operd din Timișoara. 
il,49 Săptămlna culturală tnicu- 

reș leană.
îl,55 Romanțe și canțonete cu : 

Mthaela Mijea, Veronica 
Girbu, Antonlus Nlcolescu și 
Adrian Ștelăncscu. Conduce
rea muzicală,: Jean Lucad.

12,19 Slim serial : „Mnnnix". Re
luarea episodului „Fugi, oiță, 
fugi-.

,Ccl mal

J
Medul revanșă dintre echipele re

prezentative do handbal ale Româ
niei șl Uniunii Sovietice, ambele 
participante la tiumeul olimpic de la 
MOnchen, s-a disputat aseară in sala 
„Victoria" din Pio'eșU, In fața unul 
numeros public. Ca și In prima parti
dă (vineri scafă, cind handballștli 
români au. Învins cu 18—17), jocul a 
fost dinamic, cu faze spectaculoase, 
evidențiind buna pregătire Înainte 
de marele examen olimpic a celor 
două reprezentative. Da data aceas
ta, la pauză uu condus sportivii so
vietici (10—0), caro au știut fructifica 
unele inexactități, din apărare comise 
de echipa noastră. în repriza‘secun
dă, deși au jucat ceva mai bine, 
sportivi! noștri n-au reușit să! refacă 
jmdîcapub' Măclur s-a fnchcîaî, ; 
scorul'de 20—io In favqarea echipei: 
U.ÎLS.S.

Slmbătă, In școlile militare de c- 
flțeri activi, de maiștri militari șl 
subofițeri ale Ministerului Forțe
lor Armata a avut loc solemnitatea 
înălțării la gradul de locotenent, de 
maiștri militari clasa IV-a șl de 
sergent major a absolvenților promo
ției 1972.

La festivitate au participat, mem
bri nl colegiului minierului, repre
zentanți al organelor locale de partid 
șl de stat, delegați al gărzilor pa
triotice și al detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apăra
rea patriei.

După ce s-a dat citire ordinului 
ministrului forțelor armate, de tnăi-

v i,
—

rea patriei.

----------------------------------------ST

țâre în grad n noii promoții, ad- 
juncț! al ministrului nu rostit alo
cuțiuni, reliefind Indatorirllo de mn-«r 
re răspundere ale cadrelor milita
re per.tru Jraducerea In viață a sar
cinilor ce revin armatei.

înlr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, noii absolvenți uu adresat 
o telegramă Comitetului' Centrii al 
partidului, tovarășului Nlcolae 
Ceaușcseu, In caro exprimă mulțu
mirile profunde pentru condițiile op
time ce le-au fost asigurate in ar.il 
de studiu» Totodată, tinerii, ofițeri 
exprimă hotărirea.lor fermă de a-și 
face cu cinste datoria față de patrie, 
de partid și popor,, de a munci zi de 
zi cu abnegație pentrtf înfăptuirea 
ncabâtuiff'ta' polltieil^pȚrtrduIlil?^'

(Agerprcs)

TENIS
Iile Năstase B-n calificat pentru 

semifinalele turneului Internațional 
do la Toronto'(Canada). în sferturile 
do finală, l-a lnlllnlt pe cunoscutul 
jucător italian Ponaita. La scorul de 
4—0, Italianul a acuzat o criză de 
sciatică șl a abandonat. în sferturile 
.de finală, „ale probei de dublu

Tiriac au int"-
6—2, 7—8 perechea americani

cinema
■l

Noi produse apreciate
de beneficiari

Asimilarea de noi produse cu 
un grad Înalt de cconorplcitave 
și rezistență constituie una din 
preo-cupările principale ale co
lectivului Întreprinderii dc pre
fabricate din beton din CălărațL

— încă de la Începutul aces
tui an — ne spune Ing. Dumitru 
Slmlonescu, șeful serviciului 
tehnic — specialiștii noștri- au 
trecui la proiectarea unor noi 
tipuri de prefabricate care- să 
determine reducerea consumu
lui de metal, simplificarea ți 
scurtarea duratei activității de 
conslrucțll-monlaje.

Pentru prima dată In (ară. In 
urma unor minuțioase pregătiri, 
întreprinderea din Călărași a 
Introdus în fabricație un nou tip 
da grindă p-ecomprimata cu ar
mătură, foarte solicitată de con
structorii de hale Industriale. 
Prin folosirea acestei grinzi se 
reduce consumul de metal cu 
circa 13 kg. șl, Implicit, prețul 
da cost jjo fiecare metru pătrat 
de suprafață construită. Monta
jul aceste! grinzi de 24 de metri 
se execută simplu și rapid.

Tot In aces', nn au fost aslm! 
late In fabricație grinzile pre- 

■ comprimate de 18 metr! șl 15 
metri deschidere, cu aceleași' 
destinații șl caracteristici teh
nice. Grinzile precomprimate 

■" pentru acoperișuri de hale In
dustriale cu secțiune T de 18 
metri prezintă, de asemenea, a- 
vantajul ' reducerii consumului 
de metal și a prețului de cost. 
Foarte apreciate slnt șl grinzile 
de 6 metri deschidere pentru a- 
copertșurl și’ planșe© portante 
folosite în construcțiile Indus
triale, care permit executarea 
unor hale etajate cu elemente 
prefabricate. De menționat că 
toate tiparele pentru noile pro
duse au fost executate prin 
autodotare in secția do confecții 
metalice a întreprinderii. Pină 
la sflrșltul anului, urmează să 
se Introducă In fabricație pa
nouri exterioare termolzolnnlo 
pentru pereți, care vor fi utili
zate la construcții agrozooteh
nice șl halo Industriale.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteii

Inia ce

in mod normal au program In aceas
ta zi.

. r.va forma o

Calea Horească, sir.
Alex.

(urmare din pag. I) ghernlțe ponosite, !grași 
se. Cine a văzul filmul iți 
aduce aminte de străzile a-

tulul ta pune pe glndurl. 
te face conștient de datoria 
la prezentă.

— După cum Înțeleg, a- 
dreslridu-te tovarășelor 'du- 
mitale de muncă, nu Ie- 
vorbești In general, cl te , 
referi la propria dumitnle 
biografie...

— Biografia mea e doar 
o parte din marea biogra-

șl ea are In grijă — pe 
lingă ceilalți parametri ai 
producției — un „etalon al 
calității" : e vorba de „ca
litatea umană" a membre
lor echipei sale, po care o 
Influențează in primul rind 
prin propriul ei exemplu.

-De cind vi s-n lucre- „ u>il .
dințat conoucerea echipei 7 fie n urinei.

— De un an. _ Cc v.a eea ^jj
— . adlncă Impresie In viață ?— Niciodată nu-1 ușor ®ă 

lucrezi cu oamenii. Dar nu 
mă pling, căci atunci ar

, trebui să mă pling In pri
mul rlnd de mine însumi. 
Cum e șefa de echipă ața 
sLnt și oamenii din echipă, 
nu-l așa? Cind m-au pus 
In fruntea acestui mic co
lectiv, tovarășii ml-au- 
spus : ești membră de 
panld de trei ani. al dove
dit că știi să te orientezi 
In viață, înseamnă că vel 
putea conduce șl echipa.

— Șl care e „secretul" 
faimei dc care se bucură 
echipa dumneavoastră in 
uzină ? Care e „taina" 
coeziunii el ?

— E un secret Ia lnde- 
mlna oricui : convingerea, 
exemplul, exigența. „Secre
tul" acesta l-am Învățat In 
munca de partid. Slnt loc
țiitoare a secretarului or-, 
ganlzațlel de bază și știu 
din experiență că, prin e- 
ducațle politică, oricine 
poate fl Inrlurlt, educat 
transformat, cu o condiție : 
să găsim calea spre con
știința sa. Pentru că edu
cația politică în asta consta 
de fapt — in n-l face pe 
toți părtași la marea 'ope
ră colectivă. Noi evocăm 
nu o dată episoade dîn Is
toria fabricii șl tot drumul 
nostru de plnă acum, dar 
nu de dragul amintirii, cl 
pentru că amintirea trccu-

un ora? : capitala 
ețulul. Piatra Neamț, 
ele mal multe dintre 

membrele echipei Matro- 
nel Mnrdari atau in oraș, 
la bloc. Muncitoarele si 
muncitorii celorlalte secții, 
de asemenea. Făclnd re
trospectiva acestor locuri 
poți urmări aproape crono
logic dezvoltarea paralelă 
a uzinelor si orașului. Iată 
ce ne-a spus 
privință unul dintre oame-

In această

colea, de piață, do ;.pupaț 
Piața Independenței".' Slnt 
puțini- insă acela rare știu 
că jalnica Piață a Indepen
denței n-a trebuit să fie 
reeonstiluilă pe platou» E- 
chipa filmului a plecat de 
In Buftea șl "s-a ■ mutat 
drept In mijlocul oralului 
Piatra Neamț de atunci,

noastră
— Momentul hotăritor 

cind, după terminarea șco
lii profesionale, am Început 
să lucrez in fabrică. Pă
rinții mei slnt țărani coo
peratori la noi In sat.’Hăr
nicia șl slrgulnța de la el 
le-am învățat Insă Intrlr.d 
In uzină am avut senti
mentul că am făcut un' 
pas mare șl decisiv, in 
care so 
mei de plnă acum 
ță, dar __ ...
altceva, cu mult mai im
portant ’ pentru soarta mea. 
pentru viitorul meu.

Destinele omenești mo
delează totodată șl desti
nul nou ol arest-»." melea
guri nemțene. Săvlneșțlul 
?! alături Roznovul — nu 
de mult sale ca zeci de 
mil de alte sate din țară 
— slnt nzl niște centre In
dustriale ’ " ’ .....
naiio-.nîă.
leagă aici, in Valea Bistri-

șl decisiv, 
regăsesc toți pașii 

in cla
care este, totuși.

de Importanța 
Amlndbuă se

v >a rg ' ■ S' .
nil bine Informați, Ingl- 
ner-șef nl uzinei din Să- 
vlneșll, Vlrgil Saveluc ;

— Lucrez nici de doispre
zece ani. Industria a trans
format sub ochii mei Piatra 
Neamț Intr-o adevăra
tă urbe modernă. Orașul n- 
cesta n fost clndva nu nu
mai cap de linie a unei căi 
ferate, dar șl un fel de 
„cap de Unto"* a vieții. Cu 
vreo ze :e ani In urmă, stu
dioul cinematografic Bucu
rești a căutat un decor ex- 

' preslv pentru turnarea ex
terioarelor filmului „Tele
grame". ecranizare după o 
schiță de Cnrnglale. cu ac
țiunea plasată In anii pra
gului de secol. Regizorul a 
avut nevoie, de un tlrsușor 
necăjit, cu străduțe, strim-' 
te. unde n!d măcar o bir- 
ță n-are loc aă treacă, cu 
p.'ețe m!cl. cu case joaxe. 
cu ba'coane care par că se 
mușcă Intra ele. cu ma-

unde decorul l-a fost servit 
pc tavă...

In locul ulițelor strim
te de odinioară se în
tind acuma șirurile gra
țioase de blocuri, strada 
principală, vastă ca o pia
ță, peisajul, Impunător și 
atrăgător totodată, străjuit 
de Îmbrățișarea celor trei 
munU din jur, Cernegura. 
Cozla și Pietricica, caro par
că string ta pieptul lor o- 
rașul. Noua urbe socialistă 
șl-a păstrat tradiția demnă. 
Inglobind in noile planuri 
de sistematizare clădirile 
cu patină Istorică; ale altor 
vremuri. In vlrful Cerne- 
gutei, urmele unei stră
vechi așezări dacice se îm
pacă dt se ponte de armo
nios .cu stllpll rețelei elec
trice de înaltă tensiune—

...De nici, dinlr-o căs
cioară de ta Piatra, pornea 
clndva In pribegiile sale 
montane Callstrat Hogaș. 
H a căutat șl a găsit sim
bolul frumuseții ș! .demni
tății In piscurile Înzăpezite 
ce înconjoară Valea Bis
triței. Această frumusețe 
șl această demnitate nu po- 
gorit acum șl In vale. In 
străvechiul oraș întinerit; 
printre uzinele riol care 
contopesc Intr-o viguroasă 
simbioză socialistă trecu
tul | 
ruL

cu prezentul vlUo-

Aslstenfa sanitara
Serviciile de gardă de la spitalele 

de adulți șl cop!! vor funcționa cu 
program continuu șl vor asigura In 
permanență un număr de S paturi 
libere pentru flecare profil Policli
nicile teritoriale principale de Rector 
pentru adulți, șl copii vor asigura, in 
tot cursul zilei șl al nopții, gărzi oe 
profil de interne șl pediatrie. AbIs- 

. tența de urgență la domiciliu pentru 
copii va funcționa cu program con
tinuu.- Serviciile de gardă unice? pe 
municipiul București (ORL, oftalmo
logie. stomatologic) vor funcționa cu 
program permanent de 24 do ore la 
policlinica Colțea. Urgențele stoma
tologice se vor asigura și prin, gărzi 
suplimentare. Intre orele 8—20. la ur
mătoarele centre stomatologice : Co- 
lentina (70s. ColenUna 235), Fundenl 
(sos. Fundenl 2). Baba Novac (str. 
Baba Novac 2). Victoria (Splaiul In
dependentei). Pajura și la. spitalul 
„Gh. Marinescu"1 (șos. Berceni 
10-12).

Orarul iarmaclilor
In zilele de 23 șl’24 august vor fi

deschise tot timpul — ziua și noap
tea -“farmaciile din bd. L. Sălălnn 
— complex A. 14, bd. Maghcru 18, 
țos. Ștefan cel Maro 5, Magistrala 
Nord-Sud. bl. II. bd. Republicii 63, 
Bercen!-sud — complex I. str. Băi- 
coni 1 (Drumul Taberei), bd. 1 Mal 
343, șos. Ciulești 123. Calea Rahovel 
393 șl drogheria de pc peronul Gării 
de Nord.

în ziua de 23 August vor trial fi 
deschise. Intre orele 6—20. farmacii
le nr. 3, 4. 6, 10, 11, 18. 23. 48. 88, 
84. 69 șl ,123, Iar Intre orele 7—20.39 far
maciile nr. 12. 14. 17. 23, 24. 29. 32, 
35, 30. 40. 43. 32. 57, 59. 02. 67. 73. 75, 
77. 79. 02. 03. 100. 103. 108. 111. 110 
și 110.

în ziua de 24 augusl vor mai fi 
deschise. Intre orele 7—20,30. farma
ciile nr. 1, 7. 13. 15. 19. 21. 26. 30. 34, 
37. 38. 39. 41. 44. 49. 31, 34, 55. M. 61. 
K). .64. 65, 71. 72, 78. 83, 85. B>9. 99 
șl 101.

Orarul anitSfilor comerciale
Marți, 22 august. Toate magazine

le alimentare, eu un schimb de lu
crători, vor funcționa duoă orarul o- 
blșnult. prelungit cu o oră seara. Ma
gazinele cu două schimburi vor fi 
deschise Intre, orele 6.M—21.39. Ma
gazinele de carne, cu un schimb de 
lucrători, vor fi deschise dlmlneala 
Intre orele 6—12. iar după-amioza de 
la 13 la 21. .Magazinele de pline, cu 
un schimb de lucrători, dimineața In
tre orele 6—12 șl dnpă-ămlnza Intre 
orele 15—21. Iar cele cu două schim
buri Intre orele 5.30— 21. Un'tătlle de 
"desfacere din sectorul nenlimantar, 
cu unul șl două schimburi de lucră
tori. vor funcționa după programul 
unei zile obișnuite.

Miercuri. 23 August: Toate unități
le comerciale vor fl închise, cu ur
mătoarele excepții : magazinele de; 
nl'ne. care vor funefionn Intre orele 
5 30—9 : centrele de desfacere a ino- 
telu! șl ghete", ce vor începe distribu
ita la orele a dimineața, ș! tutunge- 
r!'|e ripmasnțn din rețea), care v«r 
funcționa dimineața Intre orele 6—10.

Joi, 21 august. Vor funcționa după se va forma o linte specială c<
programul zilei de duminică numai circula pe ruta Calea Dorobanți,
unitățile din sectorul alimentar care vlrful cu Dor. Calea Floreasca,

Polonă. Grădina Icoanei, str. ’ . 
Sabla. Piața Roselli, bd. Republicii, 
btl. N. Bălcescu, sir. Batistei, str. 
Alese. Sahla, apoi traseul liniei 72 
plnă la str. Aștrilor.

După"-amluză, zonele de agre
ment ■ din cuprinsul municipiului, 
ca și din afară, vor fi servite de 
un număr sporit de troleibuze șl au
tobuze. In plus, vor lua ființă liniile 
speciale : nr. 31, Intre Podul Mără- 
șeșl! și Piața Scintell ; nr. ,43. Intre 
Piața Sdnteil și Pădurea Băneasa, 
nr. 47, Intra fabrica Granitul șl ștran
dul Ccmlca : nr. 6D, Intre uzina Laro- 
met (capătul tramvaielor 8. 20 și nl 
autobuzului 77) șl pădurea Mogoșoala.

în ziua de 21 august, tramvaiele, 
troleibuzele și autobuzele vor circula 
după programul de sărbătoare. în 
afara liniilor obișnuite ®i a celor spe
ciale. care funcționează In ziua de 
23 August, se mai înființează șl li
nia specială de autobuze articulate 
nr. 83. ce va circula Intre Podul Măr 
rățești șl șos. Nordului.

Zonele de agrement vor fi ser
vite de același număr de vehicule 
ca și in ziua de 23 August, retra
gerea lor urmlnd să se facă In Ju
rul orei 0.3K). In plus, d!n cart. Ti
tan (Barajul Dunării. Bd. Macaralei,- 
Aleea I.O.R.) vor pleca curse direc
te spre Băneasa, Pustnicul, Cerntca, 
Mogoșoala.- Buda-Argeș. ștrandul 
Bordel ; din cart. Militari (rtr. Apu
sului). spre Băneasa, Pustnicul. Cer
niră. Mogoșoala. ștrandul Bordei ; 
d'n cart. Drumul Taberei (str. Al. 
Moghlbroș), spre Dăneasa. Pustnicul, 
Cerrdca. Mogoșoala. Buda-Argeș ; 
d!n cart. BcrcenI (str. D. Petrșacu). 
spre Băneasa, Cernlca șl Buda-Ar
geș ; d!n cart. Ciulești (bd. Con
structorilor) sp-e Băneasa, Cernlca ; 
din cart. Pajura, spre Cernlca și din 
car:. Colcnllna C.FJR. spre Băneasa. 
Programul acestor curse va fi simi
lar cu cel din zilele de duminică, 

. Insă cu tin număr sporit de vehicule.

★
în această perioadă, unliățlle de a- 

llmontațle publică vor funcționa după 
orarul obișnuit, cu excepția unități
lor ce servesc coloanele de mani
festant! și care, in zluo de 23 August, 
vor Începe activitatea la orele 17.

Programul unită/llor P.T.T.R.
în zilele de 23 șl 24 august vor fi 

deschise, intre orele 8—29. oficiile 
poștale nr. 1„ 3. 4. 7. 10, 12. 16. 32, 
39. 53, 57. 61, 60 și 69. Restul oficii
lor vor fi închise, cu excepție ghi
șeele" de eliberare a cotețelor poșta
le. care vor avea program In acesta 
zile Intre orele 8—14.

Transportul în comun
în ziua de 23 Augusl, cu Începere 

de la 5,00, întregul parc de tramvaie, 
troleibuze șl autobuze ee va găsi pe 
traseu. Circulația kc va desfășura 
normal plnă in jurul orei 7.09, cind 
se vor face unele devieri șl modifi
cări. In funcție de gruparea șl ruta 
coloanelor spre locul demonstrației. 
Pentru defiuleren de la demonstrație 
sa vor parca la capătul liniei 5, in 
Floreasca. la Piața Sclntcll și la de
poul I.T.B. din bd. Iile Plntllle, circa 
150 de irenurl, ce vor circula spre 
centrul orașului astfel : tramvaiele 
parcate In Floreaaca vor circula pc 
traseul liniei 5 ; tramvaiele parcate 
la Piața Sclntcll vor circula In dife
rite direcții, conform liniei de care 
aparțin și se vor utiliza ia transpor
tul pionierilor; tramvaiele parcate ia 
depoul Iile Plntllle vor forma o linie 
specială ce va circula pe bd.- Iile Pin- 
tllie, 90s. Ștefan cel Marc. șos. 
M. Bravu. plnă la str. Laborator,
undo vor întoarce. De asemenea, pe 

■ str. Aștrilor (fostă Av. Oculeanu) vor 
fl parcate peste 63 autobuze, cu caro

• BArbaț! cumsecade < CENTRAL
" • >?i s Nikoict'na3''DiirlaC : ’ FEBT1 K<L"
OlstertrfO; u;î5; (S;®);'®; U,M; Jl. -»R

a Războiul minelor a LUMINA — 
*; 11,15; 1J,M: 18; 18,15: MJ».
o Creierul a BUCURJEȘTt — J.M; 
11; 13.»; 1S; 1S,M; 21. SCALA - 
HM: 11; 13IS; 18.S3; 21, GRA
DINA FESTIVAL - 19.U, GRA
DINA SELECT — ÎS.
e lllnecuvlntațl animalele șl co
piii a PATRIA — 0; 12; 15; ia; îi, 
CAPITOL — O.SS; 11,43; 14; 18,15; 
15,55: 20,45, le Hrădtaă - 19,«.
a Tunln ți Templul Soarelui a 
FWHEASCA — 15,30; IS; M.KL 
a Dac* e marți, e Belgia : FERO- 
VL1R —'»; u,13; 13J3; 15,43; 18,15; 
20,45, MELODIA — 8,45; U; 13,»; 
14; liJO; 24,45, MODERN — 8; 
11.15; 13.»; 1(5; ,18,15; SSJ3, la gră
dina — M.
a Procesai unei stele a LUCEA
FĂRUL — B; 11,13; 13,15; 16; 15J0;
21. GRADINA DOINA — 39, FAVO
RIT — 0,15; 11,»; 13,45; 18; 15,15; 
20,3 J.
a Tudor a MUNCA — 15; 19.
o Ferma din Arizona a VICTORIA 
-i5; 12,»; 1®; 15,». FLAMURA — 
S; 12,W; 15: 15,33, AURORA - «; 
1Î.K; 18; 19,13, la grădina — ».
a Program de desene animate 
pentru copil — 8,45; 11, O afacere
— 12,»; 15,»; is; S3J.J : doina.
a Aventuri ia Marea Neagra t 

> FLACARA — 15.»; ÎS, LAROMET 
} - 15^9; 18, POPULAR — 15,»; ie.
I O Balada Iul Cable Hojec : EX

CELSIOR — 8,45; U; 13^9; 14;
18,»; 24.45. GLORIA — BJ3; 15,45; 
13.15; 15,45; 18,15; »,«, TOMIS — 
«,45; 11; 13,15; 15.30; 18, la gradlni
— 23,15.
a Jandarmul la New York — io- 
13; 14; 1S; 18,18, Duminica la New 
York — 2:3.» : CINEMATECA (sala 
Union).
a NnufragLap In spațiu s ORBI
TA — »: 11,45; 18; 1540, VOLGA — 
5; 12; 15; ia; 20,45.
• Funfa.n la Tullpo t 
15.»: 15, la grădina ■ 
a Lupul negru : ura — is,M; 15, 
la grădina — 29.15.
a Ultimul tren din Oun mii t 
DACIA — 8; 11,13; 13,»; S®: ps.ij; 
SS.30.
a .Nevăzut, necunoscut 1 VIITO
RUL — ÎS; 15; 29.
a Trei din Virginia 1 BUCEGI — 
13,43; 1». OIULEȘn - "13,35; jj ; 
19,33.
a O afacere 1 MIORIȚA — 10; 
13,»; 15.
O Apa vie 1 MIORIȚA — 17.13; ». 
a Explozia albă 1 COTROCENI — 
15,»; 15; 20,15.
a Casa de sub arbori : BUZEȘTI
— 15.»; 15, la gradină — M.1S.
a Waterloo : UNIREA — 10.
a Fredy șl clntccul preriei : GRA
DINA UNIREA — 15.4S.
a Mărturisirile unul comisar de 
poliție făcute procurorului repu
blicii 1 FERENTARI — "15,TO; 18; 
29,15.
a Directorul : COSMOS — 15,»: 1®. _ ... ----- ------ . . . DBD_

pili s PATRIA — 
CAPITOL — 0.SB _ _ 
18,W: »,«, la grădina - 
■ Tintin ți Templul

ARTA 
S3,13.

■!

O s

în vederea satisfacerii cerințelor 
sporite ale populației, In perioada 
21—25 august, Departamentul Căi
lor Ferate n luat o serie de măsuri .________  -....... . ............... r„ ____
de Îmbunătățire a traficului de că- Roșiori Nord. Pentru accesul unu! 
lători. Astfel, pentru toată această 
perioadă u1 fost pus In circulație 
acceleratul 553 București Nord — 
Suceava, cu plecare la ora 21.20. Iar 
pentru 21, 22 șl.21 august, accelera
tul. 101 București Nord — Timișoara 
Nord, cu plecarea la ora 21.22. în 
zilele de 22. 23 șl 24 august so În
ființează acceleratul 283 București 
Nord — Predeal, cu,plecarea la ora 
15.08 : pentru 22 șl 24 august acce-

..... -.'’.’‘X’--- ; Con-
I.... . i In «ra 12.02 ;
1201 București Nord —

15.08 : pentru 22 șl 2! august 
lernta! 837 București Nord — 
stanța, cu
personalul I ' ”

Pitești, cu plecarea ia ora 16.23 ; 
pereonalul 1231 București Nord -- 
Craiova, cu plecarea Ia ora 18.50 șl 
personalul 1393/11 București Nord — 

număr cit mal maro de persoane 
spre stațiunile climaterice de pe 
Valea Prahovei, In zilele de 23 șl 24 
august a mal fost prevăzut persona
lul 3281 București —i Predeal, cu 
plecarea la ora 5,33.

De asemenea, capacitatea tuturor 
trenurilor de persm-nv și ace lerate 
de pe liniile care unesc. Capitala cu 
orașele Timișoara, A-ad, Oradea, 
Baia Mare, Sibiu, Brașov șl Galați 

' sporește In acest limp cu 3—4 va
goane — pentru fiecare garnitură. 

(Agerpres)
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l o TO VW de leghe sub mări :
1 MUL SARI! — 13; 17,33: sa.
I a Robin Hood i PACEA — 
1 15; ZD.
i a Legenda i CIUNGAȘI —
' 17,43; n.
I • Desculț In parc î MOȘILOR 

U. In; grădină — so,i3..

; 18: îoje.j ?tm..........
r

19,43;
13.3D:

I• Germen j .VFTAN — 15.33: 18. i 
■ Jocul de-a moartea 1 GRĂDINA 
VITAN — 29,15. I
- Procesul alb : PROGRESUL —

J: ta: »,». |
a Amintiri bucurcștene : TIM
PURI NOI — 9,45—29,15 In eonii- I 
nuare.
a Vedere de pe pod : RAHOVA I
— 13.33; 18; 1-3,15.

< . I

teatre
S3

i
î

I-

• Teatrul Ciulești (la Arenele Ro- | 
mane) : Freddy — M.
• Teatrul ovreiesc de stat: Un | 
?lras de perle — 13,13.
• Teatrul sâtlric-muzleal „C. Tă- I
nasc* (ta grădina Boema) : Trăs- 
nltul meu drag — S3. 1
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion VaxUescu* (la Teatrul de vară I 
„I? August*) : Cine are dor pe 
lume — M. I

A).
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VIETNAMUL DE SUD

Baza de la Da Nang 
suib firul forțelor patriotice

VIETNAMUL DE SUD 19 (Ager- 
pres). —- Pentru a doua oară in 
cursul ultimelor zile, formațiunile de 
luptă ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud au de
clanșat un puternic tir de rachete a- 
supra bazei amcrlcano-salgoncze de 
Ia Da Nang, al doilea oraș ca mă
rime din Vietnamul de sud.'.provo- 
cind pierderi militarilor saigonezl și 
deteriorind instalațiile bazei. Pe dc 
altă parte, forțele patriotice au reu-

șlt, prin acțiuni viguroase, să Între
rupă traficul pe trei dintre șoselele 
strategice care duc spre Saigon.

în urma ciocnirii cu militarii sai- 
gonczl, forțele F.N.E. au provocat 
inamicului pierderi grele in oameni 
și tehnică de luptă, anunță agenția 
Associated Press. Alte lupte au fost 
înregistrate în provincia Dinh Tuong, 
din Delia Mc-kongulul, la 70 km sud- 
vest de Saîgcn, In apropierea orașu
lui Ben Tranh.

© Un articol apărut în presa din R. D. Vietnam

Ziarele
______ ___
lubltcat un amplu articol,’ nul

HANOI 19 (Agerpres).
„Nhan Dan" și „Quan Doi Nlian Dan" 
nu publicat un amplu articol,” inti
tulat „Retragere de trupe din Viet
nam sau o nouă participare masivă 
Ia război 7". în articol se arată că 
Administrația S.UA. a folosit retra
gerea trupelor americane ca o mă
sură a noii sale strategii de război. 
Ea a prelungit in mod deliberat re
tragerea in nouă etape, po termen 
do aproape patru ani, cu scopul da a 
folosi corpul expediționar american 
drept o forță strategică necesară 
in ducerea războiului „vlelnamizar. 
Administrația S.U.A a cheltuit pnaâ 
In prezent peste <R1 miliarde dolari 
cu programul do „vietnamizare". In 
luna mol, Administrația S.U.A. a 
ordonat o maximă desfășurare a 
forțelor aeriene și navale americane 
pentru o participare masivă la răz
boiul din Vietnam, caro a depfișlt 
astfel cu mult limitele programului 
de „vîotnamiznre" întreprins do Car 
sa Albă. Numărul total al avioane
lor a crescut la 1 400, printre ele fi- 
gurind 280 de avioane ,,B-52“, adică 
de cinci ori numărul prevăzut ini
țial. Peste 13 milioane tond bombe 
și proiectile de artilerie de diversa 
calibre au fost lansate de S.UA. a- 
supra IrtdochineL Totalul trupelor 
S.U.A., implicate în războiul din 
Vietnam, a crescut la circa IKOOOT, 
fiind vorba, in majoritate, de trape 
aeriene șl navale, in afară de cei 
peste 30 OTO de mercenari sud-eoreenl 
rămași incâ în Vietnamul de sud. 
Astfel, in timp ce. AdmtaistraUa 
S.UA. trlmblța retragerea trupelor 
americane din Vietnam, in realitate 
ea a transferat o parte a corpului 
expedlțlonar In Tnllanda și la baze 
apropiate, în vederea continuării 
ftiiălUnilor de luptă In războiul dirt

" 'Referindu-se "ia"d’eclărațifiepre
ședintelui Nlxon privind „continua
rea Încercărilor dc negociere" In ca
drul conferinței de la Paris. In per
spectiva încheierii războiului, „pro
babil Înainte de stlrșitul lunii sep
tembrie 1072". articolul arată : Cum 
pot progresa negocierile dacă S.U.A. 
continua „vietnamlzarea". continuă 
să-l sprijine' pc Nguyen Von Thleu. 
continuă bombardarea șl minarea 
Vietnamului de nord ȘI eforturile 
pentru a ajunge po o „poziție de 
forță- î.

Manifestări consacrate 
zilei de 23 August

MOSCOVA 13 — Coresponden
tul Agerpres, L. Duțâ, transmite: 
La rafinăria de petrol din la- 
roslaol a avut loc o adunare 
festivă, A luat cuvlntul muncitorul 
fruntaș R. Zaharov, care a evocat 
marea însemnătate a acestui eve
niment fn istoria popțirului român,, 
succesele de seamă dobindite de 
poporul nostru in opera de con
struire a societății soclalhtc, dez
voltarea relațiilor de prietenie fi 
colaborare dintre Uniunea Sovie
tică fi România. A vorbit apoi to
varășul Virgil Cazaca, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-adjmcl al 
ministrului educației și Incdfdmlr.- 
tuliii al României^ conducătorul de-

” — “ - ' participă
lanîfestarile ce au loc în Uniu- 
Sovictici cu prilejul aniversă-

în contLnuare so arată că,, desl in 
ultimele trei luni aviația și marina 
S.U.A. au efectua’, cele mai înver
șunate atacuri, ofensiva forțelor ar
mate și a populației din Vietnamul 
do sud nu a fost alei oprită, nici slă
bită. Dimpotrivă, ea a clștigat arini 
pe toate fronturile de luptă. Războ
iul revoluționar creează răsturnări 
1b situația din regiunile de șes șl 
de coastă ale Vietnamului central șl 
Deltei Mekongulul ; in importanta 
baze ale innmsculul au Izbucnit re
volte. în Vietnamul de nord, „opera
țiunea de sprijin", constlnd în Insti
tuirea unei blocade navale, alături de 
bombardamente do exterminare îm
potriva orașelor șl altor regiuni dens 
populate, inclusiv a sistemului do di
guri, nu a adus rezultatele scontate.

In ultima parte a articolului se a- 
rată că numeroase țări au condam
nat in mod direct intervenția S.U.A. 
Hotărirca conferinței miniștrilor de 
ex'.f.T.ne ai țărilor nealiniate de a in
vita pe reprezentanții G.R.P. din 
Republica vietnamului de Sud și pa 
cel al Frontului Unit Național din 
Cambodgla să participe la conferin
ță in calitate de delegați cu drep
turi depline, precum și declarațiile și 
rezoluțiile conferinței privitoare in 
Vietnam și Indochina, care condam
nă cu tărie pe Imperialiștii S.U.A., 
constituie un eveniment de o semni- 

" ficație deosebită. Chiar in Statele U- 
nlte. Administrația are de înfruntat 
mișcarea din ce In ce mai puternică 
a poporului american împotriva răz
boiului din Vietnam și Indochina In 

’ general. Faptul că McGovern, can
didatul prezidențial democrat, pre
conizează. In platforma lui electora
lă, „încetarea imediată a tuturor 
bombardamentelor americane in In
dochina. retragerea tuturor forțelor 
terestre americane din Indochina In 
decurs "de 90 de zile ș! •SOSDdhaîffeâ* 
imediată a oricărui ajutor militar 
pentru regimul Ihieu", reprezintă o 
nouă manifestare pozitivă a mișcă
rii din Statele Unite Împotriva răz
boiului — se arată In articol.

„Lupta pentru independentă și li
bertatea patriei noastre este q. cau
ză măreață, cu obiective sacre, re- 
Hcctlnd drepturile naționale funda
mentale ale poporului vietnamez. Noi 
Iubim pacea, dar ea trebuie să fie o 
pace în Independență țtl libertate" — 
subliniază articolul In Încheiere.

legației A.R.L.U.S. care 
la manîfeslarile ce ac ’ - 
nea T' ” ' *. . "L^,. —..........__
rti eliberării patriei noas-tre.

Adunări festive au mai avut lac 
la tipografia „Kra.sr.li Proletarii" 
fi la Fabrica de mobilă sir. 13 din 
flfoscova.

KINSHASA 19 (Agerpres). — fn 
eadrul manifestărilor care au loc 
in Republica Zair, postul de radio 
Kinshasa, a 'difuzat o esnirtune cu- 
prinxind prima parte a montaju
lui radiofonic „România se pre- 
ztnld ea Iru&fi"!

Ambasada României a dosuri 
Bibliotecii Naționale din Repu
blica Zair 1Ș0 de lucrdri șllinfi/ice 
ți culturale'trimise de către Bi
blioteca Centrală de Stat din Bucu- 
reiti. Cotidianul „Elima“ a publi
cat articolul intitulat „Porțile de 
Fler — porți de lumină și energie".

•.y_.
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NOI BOMBARDAMENTE AMERICANE ASUPRA R. 0. VIETNAM
HANOI 19 (Agerpres). — La 17 au

gust, aviația americană a bombardat 
și mitraliat din nou localități subur
bane ale capitalei U. D. Vietnam, 
Hanoi, orașul Thai Binh, precum și 
numeroase alte regiuni populate. Ca 
urmare a acestor, noi acte de agre
siune, arată agenția V.NJL, nume
roși civili au fost uciși și răniți, fiind, 
de asemenea, distruse locuințe, insti
tuții economice, de ocrotire a sănă
tății șl culturale.

Vineri spre slmMtă, aviația S.U.A. 
a bombardat Hanoiul pentru a doua 
noapte consecutiv — anunță agenția 
France Bresse. Ca șl in noaptea pre
cedentă, bombardierele americane, 
zburlsd Ia o mare altitudine. au 
lansat bombe șl racheta timp de 20 dc 
minute. Agenția V.N.A. Informează că 
unitățile antiaeriene au doborit dea
supra R.D. Vietnam alte opt nvioane 
americane.

înlr-o declarație dală publicității 
do Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam se subliniază carac
terul deliberat al acestor acțiuni șl se 
cere guvernului american să pună 
capăt imediat bombardamentelor, mi-

nării șl blocării porturilor nord-vlel- 
namczc $1 oricăror acte de Încălcare 
a suveranității $1 securității IL D. 
Vietnam.

■ v

TOKIO

Pregătirea agendei

convorbirilor la nivel

înalt japono-americane

TOKIO 19 (Agerpres). -- Prlmul- 
mlhlstru al Japoniei, Kakuel Ta
naka, a conferit simbătă cu Henry 
Kissinger, consilierul președintelui 

. Nlxon. în cursul întrevederii s-a. 
procedat la un schimb do opinii In 
problemele ce urmează a ti abor
date in cadrul convorbirilor dlntro 
președintele Nlxon și premierul ni
pon. programate a avea loc la 31 
august și 1 septembrie. în Insula 
Hawaii. Ei au discutat despre rela
țiile Japoniei In zona usiptică, o 
serie de aspecte .politice internațio
nale, precum și despre EiegfllurH'o 
economice șl comerciale nipono- 
am cri cane.

Solicitat de Kissinger să explice 
politica Japoniei față de China, 
menționează agenția Kyodo, Tanaka 
a exprimat hotttrîrea sa fermă de a 
normaliza relațiile diplomatice cu 
It. P. Chineză, ară tind că „momen
tul, aciuai este eu toiul favorabil 
pentru realizarea acestui obiectiv". 
Tanaka a declarat că Va vizita in cu- 

mnvorblrl niii nil Pekinul, pentru 
conducătorii chinezi, 
fn

?■

PEKIN 19 (Agerpres). — fn
drul unei conferințe dc presă care 
a avui lac la Ambasada română 
dc la Pekin, însărcinatul cu afaceri 
ad-interlm al ambasadei, losif 
Chivu, a vorbit despre semnifica
ția acestui eveniment în vlaja cio
porului român, relevlnd, totodată, 
importanja Conferinței Na(tonale 
a P.C.R. ți a programului trasat 
in dezvoltarea socialistă multilate
rală a României, De asemenea el s-a 

‘ referit la dezvoltarea permanentă 
a relațiilor de prietenie ți colabo
rare, pe multiple planuri, dintre 
România, și China.

BUDAPESTA 19 — Coresponden
tul nostru, Al. Pintea, transmite : 
Ambasadorul României la Buda
pesta, Ioan Colo}, a depus o co- 
roend de flori la monumentul din 
orașul illskolc închinat eroilor ro
mâni câzuți In luptele pentru eli
berarea Ungariei. Au asistat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid ți da stat, locuitori ai ora
șului Miskolc.

Au mai fost depuse, din partea 
■ Ambasadei României, coroana da 
flori la monumentele închinate 
ostașilor români care ji-au jertfit 
viața In luptele pentru eliberarea 
Ungariei de tub jugul fascist din 
localitățile Sseged, Qroshaza, Nyre- 
gyhaza, Debrecen fi Gyor.

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
Ambasada română In Uruguay a 
organizat o conferință de prețd, 
însărcinatul, eu afaceri a.i., Radu 
" ’ " ‘aspre semnifica
ția zilei de 23 August in uiaju po
porului român, despre realizările 
obfinutc în toate domeniile de ac- 
tioltate ți perspectivele ee se des
chid, in'calea dezvoltării multilate
rale a României, In lumina hotărl- 
rilor Conferinței Naționale a 
P.C.R.

A fost prezentat un spectacol de 
gală cu filmul „M’.hci ViteazuP. 
Televiziunea Uruguayan^ a pro
gramat „Săptâmlna filmului româ
nesc" Intre 21—26 august.

Cfl-

f

ful. cu oft
Urzică, a vorbit ac

T

ANKARA 19 (Agerpres). — La 
Ambasada României din Ankara 
a avut loc o conferință de presă 
in cadrai căreia ambasadorul 
României in Turcia, George Marin, 
a vorbit despre semnificația marii 
sărbători a poporului român, des
pre reaUsărue deosebite obținute 
dr România în dezvoltarea ia eco
nomicii si socială fi a rdspuns la 
întrebările slariftilor.

Încheierea conferinței internaționale 

de solidaritate cu poporul irakian
■ ■

BAGDAD 19 (Agerpres). — La 
Bagdad au luat sțtrșit lucrările con
ferinței internaționale de solidaritate 
cu poporul irakian. La conferință au 
participat reprezentanți din peste 50 
de țări, printre care ș! România.',

Participant!! au exprimat hotărirea 
forțelor, progresiste de..a sprijini .po- 
porjldfâKlan angajat In lupta cu' mo- 
nopolu-Hc • petroliere occidentale. 
Conferința a adoptat o declarație po
litică In care se subliniază că .națio
nalizarea companiei „Irak Petroleum" 
reprezintă o contribuție importantă 
la cauza luptei anlilmpertaliste. o ac
țiune legală a guvernului Irakian, In 
deplină conformitate cu prevederile 

leamă ton-
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la cauza luptei antilmpertaliste. o ac
țiune legală n guvernului irakian, ln 
deplină conformitate cu prevederile 
Cartei O.N.U Conferința cheamă toa
te forțele progresiste din lume să 
acorde sprijin poporului irakian șl 
consideră că aceste forțe și, ln pri
mul tind; țările socialiste, clasa mun
citoare șl organizațiile democratice 
din țările dezvoltate, mișcările de eli
berare națională dispun de posibili
tăți de a sprijini poporul irakian.

Totodată, conferința a adoptat un 
program de acțiune care prevede, 
printre altele, ducerea unei lupte ho - 
țările împotriva orlcfiror Încercări de 
boicot economic, demascarea mane-

f

vrclor șl Intrigilor companiilor petro
liere.

Conferința a hotărlt ca ziua de 
1 iunie 1973 să fie declarată Zi de so
lidaritate cu lupta jwporuiui Irakian.

__ ’ __ . __ -__ __ :
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WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a aprobat. vineri 
seara, cu 323 de voturi contra 7, a- 
cordul provizoriu sovicto-amerlcan 
privind limitarea armamentelor 
strategico ofensive, semnat ln luna 
mal cu prilejul vizitei la Moscova 
a președintelui Richard Nlxon.

Etapa următoare a procedurii, care 
va avea loc după încheierea Con
venției naționale a Partidului repu
blican, va fi supunerea acordului 
spre «probare Senatului S.U.A

*
Pe de altă parte, s-a anunțat că 

Congresul S.U.A. a respins cererea 
Administrației de a se aloca 20 mi
lioane dolari pentru accelerarea dez
voltării unul focos nuclear perfecțio
nat de racheta balistice interconti
nentale șl construirea unui nou sis
tem antiatomlc in zosin capitalei. 
Holărlrea a fost luată ln cadrul unei 
comisii mixte a Congresului (com
pusă din reprezentanți al ambelor 
camere). Comentind respingerea ce
rerii guvernamentale, senatorul 
John Stennis, președintele Comisiei 
iwn’.ru sorvlcif armate a Senatului, 
a declarai că ea s-a întemeiat pe 
considerente majore, intre care con

secințele pe care aprobarea fondu
rilor le-ar fl' putut avea asupra vii
toarei runde de convorbiri sovleto- 
omerleanc in problema limitării ar
mamentelor strategico (S.A.L.T.).

■

UN PROIECT DE LEGE PRIVIND 
SPORIREA EXPORTURILOR 

ÎN TARILE SOCIALISTE
’ ■

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a S.U.A. a 
aprobat un proiect de lege care se 
pronunță pentru sporirea exporturi
lor americano In țările socialiste. 
Documentul cere ministrului comer
țului să acționeze de urgență în di
recția desființării măsurilor de con
trol guvernamentale asupra exportu
rilor mărfurilor pașnice, nestraieglco 
că'.re țările socialiste — precizează 
agenția Associated Trcas. Anularea 
acestor restricții ar f; In Interesul 
economiei americane — subliniază 
autorii proiectului.

Documentul a fost Înaintat spre 
semnare președintelui Nlxon.

I «L

'.?ț'•WȘ-'

L

SOFfA 10 Corespondentul Ager- 
pres, C. Amarițel, transmite : S!m- 
bâlă a avut loc In satul Suvorovo, 
din județul Varna, Inaugurarea fes
tivă a liniei electrice aeriene de 409 
kV care leagă sistemele energetice 
ale U.R.S.S. șl R. P. Bulgaria.

La festivitate au luat parte Stanko

Todorov, membru al Biroului Politie 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, reprezentanți al unor țări socia
liste, printre care și delegația ro
mână, condusă de
electrice, Octavian Groza.

ministrul energici

PHENIAN

convocarea unei comu.
masa

ti

s 
mocrații depline, conforme voinței WTrtif» CjaI/is* nAmilnrn m91 SJi» . _s
turor forțelor patriotice pot inlg- 
lura obstacolele aflate in calea reu- 
nlticării șî pot asigura soluționarea 
acestei probleme pe cale pașnică, 
fără amestec din afară. Date fiind 
aceste Împrejurări, convocarea unei 

lice și organizațiilor de masă' din 
Nordul și Sudul Coreei ar trebui să 
albă loc eîl mai curlnd. data și or
dinea de zi a acesteia urmlnd stă 'fie 
stabilite In urma unor consultări.

„S Intern gata să Intrăm ori ci nd in 
legătură en reprezentanții partidelor 
politice si organizațiilor de masă din 
Coreea de sud pentru a stabili mo
dul de desfășurare a conferinței co
mune, menționează declarația. Spe
răm că răspunsul la propunerea 
noastră de negocieri va fl pozitiv." 
în Încheiere se exprimă încrederea 
că autoritățile din Nordul șl Sudul 
Coreei, care nu si deschis calea dia
logului, vor asigura condițiile nece
sare pentru convocarea conferințe! 
comune.

O 5B ® 0. B -H -0 rȘ-e .0. E
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PHENIAN 19 (Agerpres). — Agen- . ..__  _______ , _______  ___ _
Ua A.C.T.C. anunță că 10 partide maselor populare, și mobilizarea t'u-
politict! și organizații obștești din ' ■ -- - • - -
R.P.D. Coreeană — printre care Par
tidul Muncii din Coreea, Partidul 
Democrat din Coreea de nord șl 
Partidul Chongu al cultului Chondo 
— au dat publicității o declarație iu ___ _ ____ _ __ __
care propun convocarea unei conte- conferințe comune a partidelor poiî- 
rințe comune a partidelor politice și ’ | “~
organîzațliior obștești din Nordul si 
Sudul Coreei.

DedaraUa arată că. In etapa ac
tuală, se impune soluționarea unul 
mare număr de probleme, mergind 
de la curmarea amestecului forțelor 
din afară, bazarea pe principiul auto
determinării, reducerea Încordării șl 
crearea de condiții favorabile pentru 
Înfăptuirea reuniflcării pașnice și 
democratice a patriei, depășirea 
holnercderil dintre Nord și Sud șl 
realizarea de schimburi intre cele 
două părți ale Coreei, plnă la îm
bunătățirea traiului păturilor să
race din Coreea de sud șl asigurarea 
unui trai stabil pentru oamenii mun
cii. prin eforturi comune nlo popu
lației din cele două pfirtl ale țării.

înfăptuirea acestor obiective este 
împiedicată de menținerea sistemu
lui dictatorial șl de încălcarea de
mocrației în Coreea de sud. de poli
tica da subminare a idealului reunl- 
ficflril promovată de elementele 
reacționare din Coreea de sud, a- 
flate la remorca intereselor Imperia
liste — subliniază declarația, 
atare, numai Instaurarea unei

- | ft

Expoziție de

Măsuri pentru mărirea 
salariilor in domeniul învă- 
țaniîntului și ocrotirii sănă
tății în U.R.S.S. Comitelui

• Central al P.C.U.S, Consiliul de 
Miniștri ți Consiliul Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S. au adop
tai o holărire privind mărirea — de 
la 1 septembrie a.c. — a salariilor 
și retribuției medicilor, cadrelor dl-

â 
h 
1
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Spre normalizarea

relațiilor dintre

Republica Zair

ț

Nemours

și Republica

Populară Congo „Der

ase-

Washington este tot
Dupont, Pierre Sa-

este față de muncitorii 
șl organizațiile lor. Cei 
ce se înscriu in sin
dicat sau cel ce în
deamnă pe alții să facă

,Pontiana"

în ezpitala „unui stal Duponl" (orașul Dover) 
este firesc ca strada principală sS se nu

mească Dupont™

Incd un Dupont, con
cernul și-a avut șl Ui 
are oamenii săi. Sena
torul John, Williams a 
inițiat, la vremea rei

cifră de afaceri record: 
circa 3,5. miliarde do
lari anual) c 
mai cel mai

Le Duc Tho
PEKIN 10 (Agerpres). — Le Duc 

Tho, membru al Biroului Politic al
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, consilier special al de
legației guvernului D. Vietnam la 
conferința de la Paria asupra Viet
namului, care, in dram șpre Hanoi, 
face p escală la Pekin, a fost primit
de Clu En-lni. membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Sta*. După cum anun
ță agenția China Nouă, cu acest pri
lej a avu', toc o convorbire cordia
lă șl prietenească.

KINSHAHA 19 (Agerpre®). — Po
trivit unul comunicat, publicat la 
Kinshasa, președintele Republicii 
Zair,'Mobutu Șese Seko, șl președin
tele Republicii Populare Congo, Ma
rten N'Gouabi, s-au intilnlt la Fran- 
caville (Gabon). Potrivit agenției 
France Presse, cu acest prilej, cei 
doi președinți au convenit să nor
malizeze relațiile dintre statele lor, 
nu căzut do acord să fie''restabilit 
traficul între KinsKasa și Brazzaville., 
Comunicatul menționează, de 
menea, că, in acest scop, o conte 
ministerială mixtă se va reuni, in 
curlnd, in Kinshasa. De asemenea, 
președinții Mobutu șl N'Gouabi au 
decis să se întreprindă pași concrețl 
In vederea Intensificării cooperării 
economice, comerciala șl culturale.

REDACTIA Șl ADMINISTRAȚIA f
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l s-ar putea numi

,,E. I. Dupont de din deputcjll adunării propriile sale Interese,
nernoura uitd Co", legislative dîn Dela- pe alii de intransigent
(111 CO9 de salariați, ware sint.„ fie membri

........................ ai familiei, fie salarlațl 
do- ai concernului, iar gu-

lari anual) este nu nu- vematorul stalului —
mat cel mai mare con- Russel Peterson — un . .  -
cern chimic din lumea fost director al firmei, acesț lucru sini, de re-
capitalisi'â, ci fi cel Reprezentantul statu- gută, „concedlaji. Po-

■ i»rî iw. i<ntf'rî_ ' cHctC .'dorinței sgIg “ ”
precizează „Der Spie
gel" — „doar 1.5 Ia 
suta din muncitorii fi. 
0.5 la sută din tehnl-

mai mare șl mai pu
ternic patron din sta
lul american Delaicare. 
Familia Dupont con
trolează, pe lingă în
treprinderile industria
le respeciice, in«iitu|,ii- 
le f inanciare, societatea 
de electricitate, comer
țul, presa din ‘ acest 
stat, situație care, ln , .
treacât fie zis, ii aduce pect’ivă, o

lui in Camera inferi
oară a Congresului de 
la Washington este tot 
un Dupont, Pierre Sa- sută din muncitorii fl 
muel Dupont JV. Si în 0.5 la sută din tehnl- 
Senat, unde nu există elenii concernului slnt 

negri, deși în Delaware 
procentajul populației 
de culoare este de 15 
la sulă*.

sremea rei- ...Emigrantul Iran 
.. ■■ - leBe fiscală Pierre Samuel au Pe
frumoasele profituri ț?re a permis familiei ~
suplimentare. Dupont sâ-șt compen- ifirțltul seco

Pentru a-și putea seze, din fondurile Xl'UI-leaîn 
menține < porifll’" ’— «s s ;
precizează intr-un ar-

vest-germană 
Spiepel" ț— prin grija 
lui Dupont 25 la sută

francez 
\u Pont, i 

care s-a stabilit la 
'^"Irțitul secolului al 

Lumea
— după 

cum scrie un biograf 
al său — „la un stal 
propriu care sâ- poarte 

în care să construias
că case, strâ-rf, canale 
șl, poate, chiar mânu- ( 
facturi".

Un autor contempo
ran, cunoscutul avocat 
american Ralph Na
der, scrie ln lucra- 1 
rea ta ^The. Company ( 
State" („Companla- 
stat") : ^Nici o altă I 

, companie nu se bucură , 
in vreunul dîn statele 
americane de o poziție j 
de dominație afli de 
absolută, cum se bucu- I 
rd Dupont (descended- . 
(îi lui Pierre du Pont) 
în Delaicare“.

Singura nedumerire 
— de ce statul nu-și 
schimbă denumired in 
„Pontiana" ?

G. D.

<4’1 < U 4 „4441444- S-C^ C, di U , — ...— „    , ---  ™   . , ~

'ine pozițiile — publice, pierderile pri- nouă, vita 
1,...-un ar- clnuilc de pe urma na- -~—‘- 

ticol recent revista Donalizărli unor urine
veit-nermand ..Der in Cuba.

Pe cit da griiuliu numele de Pontiana,
este Dupont Mă de

I

București, Piața Sdntcll, Tel. 11W10. 17 S3 M. Abonamentele se 
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dnctlce șl educatorilor din institu
țiile educative prcșrolnro, anunță 
agenția T.A.S.S. Totodată, se preve
de mărirea salariilor profesorilor ■ 
din școiile medii speciala șl ttjhnico- 
profesionnle, ale educatorilor, in
structorilor de pionieri din alte In
stituții de învățâmîni. Efectul holă- 
riril se extinde și asupra conducă
torilor spitalelor, policlinicilor, ambu
latoriilor, școlilor, institutelor de In- 
vățămint mediu de specialitate, gră
dinițelor și caselor dc copil, inter
natelor, pfecîim și asupra inspecto
rilor organelor raionale de ocrotire 
a sănătății șl dc Invățămint. în a- 
celașl timp, măriri dc salarii pentru 
cadrele didactice din institutele de 
lnvățfimtnt superior, care nu nu 
grade științifice, au fost stabilite 
prlntr-o hotflrire a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Deschiderea oficiala a 
Ibcpozițtei naționale cana
diene, frtmlfe.iLnrc Iu care participă 
și numeroasa întreprinderi străine, a 
avut loc la Toronto. România este 
prezentă cu unul dlntro cele mai 
mari pavilioane ale expoziției. In care 
prezintă, in principal, întreprinderile 
de camerț exterior ale ministerelor 
industriei ușoare, alimentare, precum 
și UCECOM.

$

Noul secretar general al 
Organizatei Unității fîhi-

Nzb Ekhan N’Gakl, a orga
nizat la Addis Abeba o conferință de 
presă, prima do la alegerea sa in 
această funcție. S3 a arătat că aten
ția principală o O.U.A. va fi acordată 
luptei pentru eliminarea poliUcll de 
apartheid, ’ pentru eliberarea terito
riilor aflate Încă sub dominație colo
nială. Secretarul general nl O.U.A 
s-a pronunțat In favoarea dezarmării 
generale șl dotale, a convocării con
ferinței europene pentru securitate.

La încheierea vizitei ofi- 
Citde 1>e rarc Hans_Dletrich Gen- 
scSior, ministrul afacerilor Interne ol 
R. F. a Germaniei, a făcut-o in Iugo
slavia, a fost' dat publicității un co
municat comun. Se relevă că Lukn 
Banovld, secretarul federal pentru 
afacerile Interne al R. S. F. Iugosla
via, șl oaspetele vest-german au că
zut de acord asupra continuării 
schimburilor do experiență ș! a ex
tinderii asistenței reciproce in rezol
varea problemelor de interes comun, 
Ln conformitate cu convențiile inter
naționale pe care le-au semnat

Noi incidente în Ulster. 
UÎUmele 21 de ore au fost marcate 
in Irlanda de Nord de noi acte do 
violență. Membrii „aripii provizorii" 
a I.R.A. (Armata republicană irlan
deză) și-au asumat responsabilitatea 
deschiderii focului asupra unei pa
trule britanice Intr-un cartier din ca-

doi soldați au fost uclșL La rindul lor, 
slmbătA dimineața, exlremtștii protes
tanți au făcut o nouă victimă in rln-

I

pitala nord-lriandeză, In urma căruia 
doi soldați au fost uclșL La rindul lor, 
sțmbătâ dimineața, extremism protes
tanți au făcut o nouă victimă In rln- 
du! populației caloiice din BeltasS.

Cin Eii-lcd; Premlcrul consiliu
lui de Stal ol R. P. Chineze, șl Llao 
Cen-db, președintele Asociației de 
prietehle China-—Japonia, au avut o 
întrevedere prietenească cu Hideji 
Kawasaki, membru al Dietei japo
neze din partea Partidului liberal-de
mocrat, și cu alte persoane oficiale 
care 11" Însoțesc in vizita sa la Pekin.

ăide-niemoiie <d guver
nului iugoslav adresat can
celarului Hustriei. Ambasado
rul Iugoslaviei ln Austria, MlUa Vos- 
nlak, a făcut, vineri, o vizită can
celarului federal Bruno Krelsky, că
ruța l-a lamina* un aide-memoire ai 
guvernului R. S. F. Iugoslavia In le
gătură cu recenta incursiune de pe 
teritoriul Austriei in Iugoslavia a 
unul grup de teroriști uslașl. Cancela
rul Bruno Krelsky a acceptat aide- 
memolr-ul, a promis că guvernul 
austriac 11 va lua In considerare cu 
toată atenția și că vor fi luate toate 
măsurile posibile pentru a preveni 
orice repetare a unor evenimente si
milare care ar putea să dăuneze re
lațiilor dintre Austria și Iugoslavia 
— relatează agenția Tanlug.

Primă olimpiadă înierna- 
țională de lîmhă și literatu
ră rusă, la care au partlapat con- 
curenți din 10 țări, s-a Încheiat la 
Moscova. Dintre cei șase elevi care 
au participat din România, unul a 
obținut medalia de aur, doi — meda
lii do argint, Iar trei — medalii do 
bronz.

Ministerul de Interne ol 
B. D. Germane n dlsPus ca-lunl- 
21 august, cind urmează să albă loc 
funerâllile vlcUmelor tragicei catas
trofe aeriene de lingă Berlin, clădi
rile organelor de stat centrale șl lo
cale, Instituțiilor și Întreprinderilor 
de stat să aibă arborate drapele ln 
berna.

româneasca
artă populara

la Bonn
In casa muzeu „Ernzt-Morltz 

Amdf din Bonn, așezată pa 
malul Rinului, a avut lac un e- 
venimant cultural deosebit : des
chiderea,-pentru prima dată in 
capitala R, F. a Germanici, d 
unei expoziții de artd populară 
românească.

Manifestare de prestigiu, 
înscrie în rindul acțiunilor ____
loc peste hotare cu prilejul ani
versării zilei de 23 Auf/usî, ex
poziția, organizată de Institutul 
român pentru relații culturala 
cu străinătatea, in colaborare cu 
Departamentul Culturii al ora
șului Bonn, te bucură de inte
resul suaținut, atit al spaclaUștl- 
lor, cit f! al publicului larg, ofe
rind prilejul unei treceri succin
te in revistă a bogăției yi diver- 
•iMțli creației artistice a- po
porului român. Ș,

Alături de vechi costume d>r.J 
Argeș, Gorj ori Brașov, oale 
măiestrit împodobite, sculpturi 
In lemn, icoana pe sticlă, co
voare oltenești ji Mnâjene — 
unicate de o mare valoare arț- 
tistică — tint expuse obiecte 
create in ultimii ani de ariișiii 
populari, reflecUnd preocuparea 
României socialiste pentru con- 
servarea și dezvoltarea tradiții
lor bogate pe acest tărlm, pen
tru valorificarea In continuare a 
patrimoniului artistic popular.

în cucinful rostit cu prilejul 
inaugurârii expoziției, Fritz 
Hr fire, directorul Departamentu
lui Culturii dl orașului Bonn, 
subliniind inșemnâtatea acestui 
eveniment ariittlc_ri-a exprimat 
convingerea că el va contribui la 
mai buna cunoaștere intre cele 
două (firi.

Ziarele vest-germanc du cu
vinte elogioasa despre erporiție, 
relevlnd „caracterul larg repre
zentativ ol creației poporului ro
mân- fl „splendida frumusețe n» 
costumelor imputare- („General- 
Anzelger"), „optimismul, bucu
ria de viață și sinceritate expri
mate do arin populară roma
nească* („Bonner Rundschnu").

V. CRIȘU
Bonn
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După atentatul eșuat 
împotriva regelui Marocului

Precizări ale ministrului de interne
RABAT 19 (Agerpres). — Minis

trul de Interne ai Marocului, Moha
med Benhima, n organizat, vineri 
seara, la Rabat, o conferință de presă 
in cadrul căreia a precizat că /ostul 
ministru al apărării, generalul Oufklr, 
i-a sinucis la Skhirat in prezenta ge
neralului Moulay llafid Alaoul, mi
nistrul protocolului, fi a colonelului 
Ahmed Dliml, aghiotant al regelui 
Hassan al II-lea. Ministrul de Interne 
marocan a declarat cu acest prilej că, 
,',lnlruci£ generalul Oufkir a trădai la 
16 august, se poate afirma că nu a 
fost străin nici de atentatul pus Ia 
cale anul trecut, Ia Skhirat". El a n- 
rfttat că acest caz va fi adus in fața 
tribunalelor, spre a face lumină.

in continuare, Mohamed Benhima 
a subliniat cil actualul guvern maro
can nu va fi schimbat, Inlrucit regele 
crte mulțumit de activitatea primului 
ministru, iar acesta de miniștrii sftL

Refcrindu-ie la soarta militarilor 
implicați in recentul complot, minis
trul de interne a declarat că, In pre-, 
zent, aceștia slnt interognți și vor fl 
judecați in conformitate cu constitu
ția țării, de către un tribunal militar.

Răspunzi nd unei întrebări, Moha
med Benhimn a menționat că „nu se 
poate vorbi de un amestec străin în 
ce privește recentul atentat Împotriva 
suveranului marocan".

tac In oficiile pojtate țl dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESSTLATEUA", București 
Bom S501. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 45 353
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