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PRACTICI ÎNVECHITE GREVEAZĂ
ACȚIUNEA DE ÎNCHEIERE

A CONTRACTELOR ECONOMICE
• ÎN PREAJMA TERMENULUI LEGAL DE PERFECTARE A CONTRACTELOR DINTRE ÎN
TREPRINDERI PE ANUL 1972 • COMPLICAREA PROCEDURII DE CONTRACTARE PUNE 
ÎN CAUZĂ RESPECTAREA TERMENELOR PREVĂZUTE ÎN LEGE ® ELUDAREA „CU 
FORME ÎN REGULĂ" A UNOR PREVEDERI ALE LEGII CONTRACTELOR « TENDINȚE ANTI- 
ECONOMICE ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRI! TEHNICO-MATERIALE Șl CÎTEVA CONSE
CINȚE ÎN ECHILIBRAREA BALANȚELOR MATERIALE • INSUFICIENTĂ ATENȚIE PENTRU 
FUNDAMENTAREA FIECĂREI PREVEDERI CONTRACTUALE

LEGEA CONTRACTELOR ECONOMICE prevede : Art. 3 ...Pentru 
materiile prime de bază, precum și pentru mașini, instalații și utilaje a 
căror fabricație necesită o durată mai îndelungată de pregătire tehnică și 
organizatorică, contractele economice trebuie încheiate cu minimum 6 luni 
înainte de începerea perioadei de plan.

Ne mai despart numai cîteva săp- 
tămîni de termenul prevăzut, în ac
tele normative, pentru încheierea 
contractelor economice pe anul 1972 
și, de pe acum, specialiștii apreciază 
că el nu va fi respectat. Ce îi în
dreptățește să afirme acest lucru ? 
în primul rînd faptul că unele mi
nistere — ca, de pildă, Ministerul In
dustriei Metalurgice în raporturile 
cu consumatorii de metal — practică 
în continuare un sistem rigid de con
tractare. Datorită acestui fant. 
unele centrale industriale, unități 
economice și comerciale nu-și pun la 
ora actuală problema asumării u- 
nor obligații contractuale pentru 
anul 1972, întrucît întreaga lor preo
cupare o constituie acum definiti
varea contractelor pentru perioadele 
care au mai rămas din acest an.

în al doilea rînd, multe alte uni
tăți economice și comerciale nu sînt 
în situația de a putea încheia con
tracte, deoarece abia în această lună 
și în cea următoare îsi vor dori^:- 
tiva o serie de balanțe materiale. 
Numai după, această operațiune, fur
nizorii și beneficiarii vor putea intra 
în legături directe, vor conveni asu
pra condițiilor contractuale, între ei 
sau la nivelul forurilor de resort și, 
în final, vor semna contractele eco
nomice. Se pare că toate aceste ope
rațiuni vor prelungi campania con
tractuală peste termenul legal.

Este cunoscut că asemenea întîr- 
zieri — chiar cu mult mai mari — 
s-au consemnat și anul trecut. Oare, 
tocmai din acest motiv, nu se im
punea o analiză profundă și multila
terală a condițiilor în care s-a aplicat 
în anul 1971 legea contractelor eco
nomice, pentru a se depista cauzele 
unor neajunsuri semnalate în etana 
precontractuală și a se adopta mă
suri în consecință ? La Departamen
tul aprovizionării tehnico-materiale 
din Comitetul de Stat al Planificării 
ni s-a spus că o asemenea analiză 
s-a făcut, împreună cu ministerele 
interesate, iar rezultatele ei sînt con
cretizate într-un grafic coordonator 
de eșalonare a operațiunilor de con
tractare. Trebuie să precizăm că, la 
scurt timp după întocmire, graficul 
a suferit unele ajustări, operate de 
ministere sau centrale industriale, 
în serisul că au fost fie prelungite 
termenele finale pentru încheierea 
contractelor către lunile septembrie— 
octombrie a.c., fie comprimate 
unele etape sau termene intermedia
re. în acest mod au procedat, bună
oară, Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Industriei Metalurgice, 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții, precum și o 
serie de centrale industriale : Cen
trala de produse refractare Alba Iu- 
lia, Grupul de uzine pentru aparataj 
și mașini electrice Craiova, Centrala 
industrială de anvelope și mase plas
tice București.

Investigațiile pe care le-am între
prins ne îndreptățesc să afirmăm că 
s-a recurs la soluția restructurării 
graficului amintit, tocmai pentru că 
ministerele, centralele industriale, în
treprinderile nu au trecut în mod 
practic la înfăptuirea unor măsuri 
concrete, eficiente care să determine

învingerea dificultăților în stabilirea 
relațiilor contractuale. în aceste con
diții, graficul s-a transformat, in 
bună măsură, într-un instrument for
mal, a cărui rațiune, in modul în care 
arată el la ora actuală, este de a 
permite eludarea „cu forme în re
gulă" a unor prevederi ale legii con
tractelor economice. Care au fost 
motivele ce au împiedicat desfășu
rarea operativă, intr-o succesiune 
normală, a operațiunilor de contrac
tare ? Ce cbndiții trebuiau asigurate 
și ce ar fi de făcut în prezent pentru 
ca toate unitățile economice să aibă 
cit mai devreme atit certitudinea des
facerii producției din anul viitor, cît 
și siguranța aprovizionării tehnico- 
materiale pentru realizarea acestei 
producții ? Ne propunemVă desci
frăm cîteva cauze și soluni în două 
etape principale ale activității pre- 
contractuale : stabilirea necesarului 
de aprovizionat și echilibrarea balan
țelor materiale.

După cum se știe, procesul de apro
vizionare este precedat obligatoriu

de determinarea Cit mai exactă a can
tităților de materii prime, materiale, 
piese de schimb necesare desfășură
rii producției. Din examinarea cere
rilor unor beneficiari, către furnizorii 
lor potențiali, rezultă cel puțin trei 
aspecte principale. Unul se referă la 
faptul că anumiți beneficiari și-au 
supradimensionat necesitățile, în fla
grantă discordanță cu normele de 
consum aprobate. La unele utilaje 
sau laminate, anvelope și mase plas
tice, produse textile, comenzile ini
țiale au depășit cu 20—50 la sută re
sursele, iar la materialele lemnoase 
cu pînă la 200 la sută. în alte cazuri, 
anumite unități economice, cum ar 
fi, de exemplu, Grupul de uzine pen
tru aparataj și mașini electrice Cra
iova, Grupul de uzine de utilaj mi
nier Satu-Mare, întreprinderea mi
nieră Dobrogea. Fabrica de ciment 
Medgidia și Uzina de superfosfați și- 
acid sulfuric Năvodari, nici măcar 
nu au revăzut normele de consum, 
stabilindu-și necesarul 'de aprovizio
nat pe baza unor norme vechi, în 
bună parte depășite. La aceasta a 
contribuit și faptul că adeseori nici 
coordonatorii de balanțe — de pildă,

Corneliu CARLAN
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și guvernamentale române 

conduse de tovarășul

*

I

V

*

Noi obiective

industriale
Corespondenții „Scînteli” 

transmit:

TIMIȘOARA
noua platformă industrială 

de sud-est a munici- 
a intrat in 

producție un important obiectiv 
eoonomic — unitatea pentru 
fabricarea spumelor poliurcta- 
nice (moltopren) — un mate
rial plastic spumos, deosebit de 
elastic și ușor, cu o largă între
buințare în industria mobilei, 
confecțiilor. încălțămintei etc.

Pe
din zona 
piului Timișoara

SLATINA
Fabrica de produse carbonoase 

din Slatina a realizat pentru 
prima dată in țară, blocuri ca
todice necesare electrolizei alu
miniului. Pînă acum s-au obți
nut 30 de tone blocuri catodice 
și se prelimina ca pînă la finele 
anului să se acopere imetral 
cesarul uzinei de aluminiu.

GĂESTI

ne-

fa-A început să producă o 
brică de gheață, ape gazoase și 
băuturi răcoritoare. Capacitatea 
ei este de 6 tone gheață, 15 000 
sticle cu 
timente 
zoase.

răcoritoare în trei 
și 2 000 litri ape

VLAHITA

sor- 
ga-

La Uzinele de fier Vlahița, 
obiectiv industrial cu o pondere 
însemnată în economia județului 
Harghita, au început lucrările de 
construcție la noua turnătorie de 
cilindri și la atelierul de pre
lucrare mecanică.

Prin punerea în funcțiune a 
noilor capacități, nroducția Uzi
nelor de fier Vlăhița va crește 
cu 4 000 tone pe an.

î
î

1

miliția Sărbătorește astăzi 22 de ani de activitate
-> ■>

In apărarea legalității,
in slujba poporului

Nicolae Ceaușescu 
in R. P. D. Coreeană 

ENTUZIASTĂ MANIFESTARE POPULARĂ

ÎN „CETATEA CHIMIEI" COREENE

în luna iunie se împlinesc 22 de 
ani de la înființarea miliției noastre 
populare. Creată de partid în epoca 
de început a marilor prefaceri poli
tice și eocial-economice care au 
schimbat din temelii înfățișarea 
României, miliția, împreună cu cele
lalte organe ale statului, a primit 
misiunea de înaltă răspundere de a 
contribui la apărarea cuoeririlor re
voluționare ale poporului • muncitor, 
la apărarea proprietății socialiste, a 
bunurilor personale ale cetățenilor, 
la respectarea ordinii și liniștii pu
blice.

Organele și formațiunile de mili
ție, însuflețite de o adîncă dragoste 
față de popor, de un fierbinte pa
triotism, au pus la baza întregii lor 
activități sarcinile izvorîte din docu
mentele Partidului Comunist Român, 
neprecupețind nici un efort . pentru 
a îndeplini cu cinste 
misiunile încredințate, 
la înălțimea încrederii 
conducerea de partid 
stimei și prețuirii de care se bucură 
din partea cetățenilor.

La cea de-a XXII-a aniversare a 
sa, miliția se prezintă ca un orga
nism unitar, temeinic organizat și

și răspundere 
pentru ' a fi 

acordate de 
și de stat, a

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia Zilei naționale a Tunisiei. 

Mulțumindu-vă călduros, exprim Excelenței Voastre cele mai bune 
urări de fericire personală și de prosperitate poporului român.

pregătit cu un corp de ofițeri și sub
ofițeri experimentat, avînd un nivel 
politic, ideologic și de cultură gene
rală ridicat, capabili să facă față cu 
succes sarcinilor multiple și comple
xe, pe care le ridică în fața lor actua
la etapă de dezvoltare a țării.

Militînd cu răspundere pentru în
deplinirea sarcinilor încredințate de 
partid, ofițerii și subofițerii de mili
ție și-au însușit o concepție clară și 
cuprinzătoare cu privire la studie
rea și combaterea 
fractional, și-au perfecționat 
dele de muncă, dobîndind o 
roasă experiență în 
misiunilor, în folosirea 
moderne criminalistice, 
aparaturii din dotare, 
partid în spiritul vigilenței revolu
ționare, al intransigenței față de 
elementele infractoare, cadrele mili
ției, în frunte cu comuniștii, dove
desc în activitatea lor zilnică tot 
mai înalte trăsături morale și profe
sionale, un profund atașament față 
de patrie și popor, încredere 
nezdruncinată și adeziune deplină la 
politica marxist-leninistă a Partidu
lui Comunist Român.

înfruntînd uneori situații comple
xe, manifestînd curaj, dăruire 
sine si pasiune în muncă, mulți 
teri și subofițeri au înscris în 
nica celor peste două decenii 
activitate a miliției fapte de eroism. 
Pe placa de onoare a miliției, dăl
tuite cu litere de aur, se înscriu, la 
loc de cinste, numele unor neînfri- 
cați fii ai poporului, a căror viată 
și activitate constituie o pildă vie de 
slujire devotată a patriei — o pildă 
a spiritului de sacrificiu care trebuie 
să caracterizeze lupta pentru apăra
rea intereselor statului și poporului, 
pentru apărarea legii. Asemenea pilde 
au dat ofițeri ca Alexandru Ghiță, 
Vasile Poleac, Radu Lăbuș, Valentin

fenomenului in- 
meto- 
valo- 

îndeplinirea 
mijloacelor 

a tehnicii și 
Educate de

de 
ofi- 
cro-

de

Biliboc, subJ>J 
Frigea, Ion Breoi și alții, 
datorie, în decursul anilor, în lupta 
necruțătoare împotriva unor ele
mente dușmănoase.

Pusă în slujba intereselor oameni
lor muncii, activitatea miliției se 
bucură de sprijinul lor permanent. 
Succesele dobîndite de organele și 
formațiunile noastre sînt legate ne
mijlocit de ajutorul multilateral 
primit din partea populației, de par
ticiparea directă a cetățenilor la 
prevenirea și descoperirea unor in
fracțiuni, la identificarea și prinde
rea celor certați cu legea. Legătura 
nemijlocită cu poporul, cu masele, 
constituie un izvor de forță și res
ponsabilitate în întreaga noastră ac
tivitate.

Cetățenii patriei noastre văd în 
miliție un organ intransigent față 
de elementele antisociale, organ ce 
le apără cu fermitate roadele mun
cii, le asigură liniștea necesară. Ca 
urmare a solicitudinii și grijii mani
festate pentru satisfacerea cerințelor 
și doleanțelor populației, pentru re
zolvarea sesizărilor și scrisorilor ce
tățenilor a crescut prestigiul și auto
ritatea miliției noastre populare.

Conducerea de partid și de stat a 
dat o înaltă apreciere activități mi
liției. în scrisoarea adresată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, lucrătorilor

țfițerii : Sabin Bulz,
căzuți la

Ion

General-maior
Nicolae STATE 
adjunct al ministrului 
afacerilor interne și 
șef al Inspectoratului 
general al miliției
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HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale

Excelenței Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Deosebit de mișcat de urările dv. adresate cu ocazia zilei naționale, 
vă rog să primiți, domnule președinte, mulțumiri sincere și urările mele 
de prosperitate.

HEDI NOUIRA
Primul ministru al Republicii Tunisiene

Domnului dr. ABDUL ZAHIR
Prim-ministru al Afganistanului

KABUL

Cu prilejul numirii dumneavoastră în calitate de prim-ministru, vă 
rog să primiți felicitările mele cordiale, împreună cu cele mai bune urări 
de succes în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.

îmi exprim speranța că relațiile dintre Republioa Socialistă România 
și Afganistan se vor dezvolta în continuare, în interesul celor două țări 
și popoare prietene, al cauzei păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Ion Iliescu, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, precum 
și Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României în R. P. D. Coreeană, 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale române au fost 
sîmbătă, 12 iunie, oaspeții orașului 
Hamhîn, important port și centru 
industrial, capitala provinciei Ham 
Nam.

în această călătorie prin tară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și so
ția sa, ceilalți oaspeți români sînt 
însoțiți de tovarășul Kim Ir Sen, 
și soția sa, Kim Săng E, precum și 
de Zăng Zun Thek, membru su
pleant al Comitetului Politic al 
C.C. al P.M.C., vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Hă Dam, 
membru al C.C. al P.M.C., minis
trul afacerilor externe, Kim Yang 
Nam, membru al C.C. al P.M.C., 
șef adjunct de secție la C.C. al 
P.M.C., Kang Iăng Săp, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București.

Sosirea oaspeților români a pri
lejuit o impresionantă manifesta
re populară, care a început de pe 
peronul gării și a continuat apoi 
pe întregul parcurs străbătut. Lo
cuitorii Hamhînului au denumit 
prezența solilor poporului român 
,,o sărbătoare a prieteniei și co
eziunii".

Dînd glas acestor sentimente 
profunde, în nurnelp tuturor cetă
țenilor, tovarășul Hvon Mu Gwang, 
membru supleant al Comitetului 
Politic, secretar al- Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, secretar responsabil al Co
mitetului de partid al provinciei 
Ham Nam, a adresat un călduros 
salut oaspeților români, întregului 
popor român. - La sosire erau, de 
asemenea, de față Kim Se Bong, 
președintele Comitetului popular 
al provinciei Ham Nam, general
colonel Ci Bieh Hak, ministru ad
junct al apărării naționale, general- 
locotenent Ton In Dak, general- 
maior Țoi Chang Huan, coman
dant al forțelor maritime militare, 
Pak Sang Guan, secretar respon
sabil al Comitetului orășenesc 
Hamhîn, Kang Hi Buan, președin
tele Comitetului popular munici
pal Hamhîn, și de alți reprezen
tanți ai organizațiilor locale de 
partid și de stat.

Clădirea principală a gării este 
împodobită cu steaguri românești 
și coreene, cu portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, cu urări în cinstea Partidului 
Comunist Român, a prieteniei din
tre comuniștii români și coreeni, 
dintre cele două țări și popoare. 
Este aliniat un batalion cu drapel, 
care prezintă onorul. Sînt intona
te imnurile de stat ale celor două 
țări. Ceremonia primirii ia sfîrșit 
prin defilarea gărzii de onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Kim 
Ir Sen și soțiile lor iau loc în mași
na deschisă, parcurgînd principale
le artere ale Hamhînului. în calea 
oaspeților a ieșit întreaga popu
lație a orașului : șiruri, nesfîrșite 
șiruri de oameni, de la copii și 
pionieri pînă la veteranii luptelor 
pentru eliberarea socială și națio
nală, pentru apărarea independen
ței patriei. Marea de oameni ova
ționează continuu, adresează cu
vinte de salut. Unii dintre locui
tori au alcătuit orchestre, alții, în 
costume naționale, dansează cu 
evantaie și flori multicolore în 
mînă. în mulțime se pot vedea 
femei purtînd copii în spate, po
trivit străvechiului obicei coreean, 
care au ținut să fie prezente la 
bucuria întregului oraș. Cei mai

tineri locuitori ai acestui mare 
oraș portuar au adus o notă de 
pitoresc original, îmbrăcînd costu
me de marinari. Curcubee alcătui
te din fîșii de mătase colorată se 
arcuiesc din loc în loc dea
supra bulevardelor. Sînt apoi 
șirurile nesfîrșite de stegulețe ro
mânești și coreene, ghirlande de 
flori.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen răspund aclamațiilor 
locuitorilor. Coloana oficială se o- 
prește în mai multe rînduri, din 
mulțime desprinzîndu-se tinere cu 
brațele pline de flori pe care le 
oferă conducătorilor de partid și 
de stat ai celor două țări.

Hamhînul, străvechi oraș așe
zat pe țărmul Mării de Răsărit, la 
poalele Muntelui Banresan, trăiește 
o nouă istorie, pe care oamenii de 
pe aceste meleaguri o făuresc cu 
bărbăție și eroism, cu dîrzenie și 
avînt patriotic. Aici totul este re
clădit din temelii, pentru că totul 
fusese distrus în urma celor, peste 
2 300 de bombardamente ale agre
siunii imperialiste. Pînă și arborii 
care împodobesc străzile au vîrsta 
noului oraș.

Astăzi, Hamhînul a devenit al 
doilea centru industrial al țării, 
după Phenian, cu numeroase între
prinderi metalurgice, constructoare 
de mașini, dar și o adevărată „ce
tate a chimiei" coreene datorită 
combinatelor de îngrășăminte, de 
fire și fibre sintetice, Uzinei de me
dicamente și altor întreprinderi de 
acest profil.

Primul obiectiv al vizitei dele
gației române îl constituie uzina de 
vinalon „8 Februarie", unde este 
produsă fibra artificială cu același 
nume, rod al unui procedeu ori
ginal de valorificare a principale
lor bogății ale regiunii — calcarul 
și antracitul.

La intrarea în combinat, împo
dobit cu portretele celor doi condu
cători de partid și de stat, oaspeții 
au fost întîmpinați de un mare nu
măr de muncitori și muncitoare, în 
frunte cu Bak Rak Hong, secretar 
responsabil al comitetului de partid 
al uzinei, și Yun Rian Hoan, di
rectorul fabricii. în numele condu
cerii uzinei și al întregului colec
tiv, ei transmit un călduros salut 
delegației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Se vizitează unele din cele cîteva 
zeci de secții ale uzinei, ce se în
tinde pe circa 60 de hectare și care 
a fost construită într-un timp 
record — un an și cinci luni. 
Eroismul constructorilor a dat naș
tere expresiei „viteza vinalonului", 
exemplu însuflețitor al abnegației 
și responsabilității patriotice cu 
care constructorii au răspuns che
mării conducerii partidului, perso
nal a tovarășului Kim Ir Sen.

La secția de fibre, oaspeții ro
mâni urmăresc procesul de pro
ducție la capătul căruia masa li
chidă a materiei prime se trans
formă în fibre de vinalon, albe și 
pufoase ca zăpada. Producția anua
lă a uzinei, 20 000 tone, este echi
valentă cu cantitatea de bumbac 
care s-ar recolta de pe o suprafață 
de 300 000 hectare. Gazdele infor
mează că, la sfîrșitul planului șe- 
senal, producția urmează să creas
că la 50 000 tone.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și specialiștii uzinei are loc o dis
cuție cu privire la unele aspecte ale 
procesului de producție în com
parație cu alte procedee tehnolo
gice de obținere■ a fibrelor sinte
tice. în acest moment al vizitei, 
conducătorului delegației de partid 
și guvernamentale române îi este 
prezentat dr. Ri Sîng Ki, președin

tele filialei din Hamhîn a Acade
miei de științe a R.P.D. Coreene, 
savant de reputație mondială, au
torul procedeului de fabricație a 
vinalonului. Tovarășul Kim Ir Sen 
subliniază că acest om de știință, 
care în Coreea de sud nu a putut 
avea nici un fel de condiții pentru 
desfășurarea cercetărilor sale, a ve
nit în R.P.D. Coreeană însuflețit de 
sentimente patriotice, pentru a-și 
pune talentul și priceperea în sluj
ba poporului.

Deși țara se afla în plin război, 
din indicația conducerii partidului 
au fost puse la dispoziția savantu
lui laboratoare amenajate în munți 
cu echipamentul necesar. Oamenii 
de știință coreeni, reuniți într-o 
adunare prezidată de tovarășul 
Kim Ir Sen, care a avut loc în plină 
perioadă a bombardamentelor in 
sala subterană de sub colina Mo- 
ranbon, au fost chemați să acorde 
tot sprijinul lor pentru ca acest 
proiect să prindă viață. Savantul 
și-a văzut visurile înfăptuite prin 
construcția impresionantei uzine de 
vinalon „8 Februarie".

„Este o mare cinste pentru noi 
de a avea ca oaspeți aici, în uzina 
noastră, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ne-a .declarat acade
micianul Ri Sîng Ki. Știm că în 
România există o industrie dez
voltată a fibrelor și firelor sinte
tice și am fi bucuroși dacă s-ar 
extinde schimbul reciproc de ex
periență în acest domeniu între 
oamenii de știință coreeni și ro
mâni".

La încheierea vizitei, oaspeților 
le sînt prezentate diverse produse 
realizate din vinalon, printre care 
țesături din vinalon în combina
ție cu fire naturale.

înconjurați cu bucurie și căl
dură, oaspeții își iau rămas bun de 
la muncitorii uzinei. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen 
string cu cordialitate mîinile care 
se întind spre ei din mulțime, în 
timp ce ovațiile nu contenesc.

Adresîndu-se directorului în
treprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spune : „Vă felicit pen
tru rezultatele bune și urez între
gului colectiv noi succese în acti
vitatea sa, în îndeplinirea planu
lui șesenal, a angajamentelor lua
te. Vă doresc tuturor multă feri
cire și sănătate".

Salutați cu entuziasm, oaspeții 
se îndreaptă spre reședința ofi
cială situată într-un pitoresc parc 
natural în apropierea țărmului 
mării.

★
Seara, delegația de partid și gu

vernamentală română a așistat la 
un spectacol de cîntece și dansuri, 
susținut de Ansamblul artistic al 
armatei populare coreene și de 
Ansamblul de balet Mansude, care 
a avut loc la Teatrul din Hamhîn.

Cîntece revoluționare și popu
lare, dansuri tradiționale coreene 
au alternat cu cîntece de masă și 
melodii populare din țara noas
tră, printre care „Sub steagul 
partidului", „Grîușor din Bărăgan" 
și „Mîndra floare aleasă" inter
pretate, în semn de omagiu, în 
limba română. Aceste două an
sambluri au fQst răsplătite cu în
delungi aplauze pentru măiestria 
lor artistică.

La sfîrșitul spectacolului, artiștii 
coreeni, asistența în picioare, acla
mă minute în șir pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
pe ceilalți conducători de partid 
și de stat români și coreeni.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Ion MARGINEANU 
Romulus CAP1ESCU 
Adrian IONESCU

Unul din bazinele portului Galați4
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încheiat programul 
de construire

a brutăriilor sătești

în ultima vreme asistăm la un 
fenomen deosebit de semnificativ : 
in cererea de consum a populației 
crește ponderea serviciilor. Dacă 
In 1965 intre echivalentul valoric al 
consumului de servicii și cel de 
mărfuri raportul era de 
In 1970 acest raport 
sese la 1:6; în același interval, 
participarea serviciilor în structura 
cheltuielilor unei familii a sporit 
cu 25 la sută. Departe de a pre
zenta un interes strict statistic, fe
nomenul aici surprins exprimă 
faptul că, pe măsura dezvoltării 
economiei — o dată cu satisface
rea în mai bune condiții a cererii 
de mărfuri — devine posibilă și ne
cesară o consolidare a sectorului 
de servicii, co
respunzător cu e- 
xigențele sporite 
ale publicului.

Cercetînd nive
lul actual al ser
viciilor se observă 
că — deși aceas
tă activitate s-a 
extins substan
țial în decursula- 
nilor și mai ales 
In ultima perioadă
— continuă să se 
manifeste un oa
recare decalaj fa
ță de necesități. 
Dacă avem în ve
dere, de exemplu, 
serviciile prestate 
de unitățile coo
perației meșteșu
gărești, de con
sum și cele apar- 
ținînd consiliilor 
populare, consu
mul mediu al u- 
nul locuitor a fost 
în 1970 
444 lei, 
valoare 
peste 1 leu pe zi. 
Puțin satisfăcă
toare este situația 
și sub aspectul ca
lității serviciilor. 
Pornind tocmai de 
Ia asemenea con
siderente, pentru 
cincinalul 1971— 
1975 se prevede 
sporirea volumu
lui 
cu 
7, 
tre 
mărește, intre altele, și dezvolta
rea prestării de servicii. Din 
indicația conducerii superioare de 
partid, s-a declanșat o amplă ac
țiune care vizează antrenarea tutu
ror forțelor, a tuturor departamen
telor în vederea depistării și valo
rificării păilor capabile să ducă la 
o perfecționare a sectorului 
servicii ; în acest sens, se 
elabora un program special, 
largă perspectivă. Cooperația agri
colă de producție, cea de consum 
și cea meșteșugărească, unitățile 
consiliilor populare sînt chemate 
la o adevărată competiție, din care 
să rezulte condiții mai bune de 
deservire a populației. In contextul 
acelorași preocupări se înscrie și o 
foarte recentă analiză, întreprinsă 
de către Comisia 
pentru consiliile populare 
nistrația de stat a Marii 
Naționale. Au fost făcute, 
prilej, o serie de sugestii 
se, prin aplicarea cărora 
tea obține o îmbunătățire a volu
mului și structurii serviciilor.

în rîndurile care urmează ne-am 
propus să subliniem cîteva proble
me pe care le ridică dezvoltarea 
prestațiilor realizate în mediul ur
ban de unitățile cooperației mește
șugărești, dezideratele care ar trebui 
să călăuzească, în continuare, dez
voltarea acestui sector. Dintre pre
vederile mai importante ale planu
lui UCECOM pentru perioada 
1971—1975 notăm sporirea activită
ții de deservire de 68,7 la sută, 
ceea ce înseamnă depășirea limitei 
maxime din proiectul de plan cin
cinal al economiei naționale.

Se vor construi peste 400 obiec
tive (creșterea suprafeței utile în 
rețeaua de ateliere va fi de aproa
pe 2 ori mai mare decît în ultimii 
10 ani), iar dotarea unităților va 
cunoaște serioase îmbunătățiri. în 
funcție de nivelul solicitărilor ac
tuale și de perspectivă, s-a stabilit 
dezvoltarea cu prioritate a anumi
tor sectoare. Dacă ritmul mediu a- 
nual de creștere este de 11 la sută, 
prestațiile în construcții vor spori 
într-un ritm de 26,2 la sută ; acti
vitatea de întreținere și reparare a 
bunurilor de folosință îndelungată
— 19,9 la sută ; activitatea de spă
lătorie', curățătorie chimică și 
vopsitorie — 19,8 la sută ; activi
tatea de întreținere și reparare a 
autoturismelor — 19,1 la sută etc. 
Se urmărește, de asemenea, o re
partizare teritorială mai rațională 
a capacităților de deservire, cit și 
formarea mai rapidă și mai temei
nică a cadrelor necesare. Se pre
vede pregătirea a peste 70 000 me
seriași, număr dublu față de cin- . 
cinalul trecut ; în scopul utilizării 
mai raționale a forței 
se va 
cărli.

de numai 
adică o 
cu puțin

1 :7,5, 
ajun-

(comandă și reparații), confecții șl 
lenjerie (comandă și reparații), 
frizerie-coafură-cosmetică. Planul 
cooperației pentru perioada 1971— 
1975 urmărește să redreseze a- 
ceastă situație, anumitor profile 
prevăzîndu-li-se — după cum am 
arătat mai înainte — ritmuri de 
creștere superioare ritmului mediu 
anual, dar problema rămîne în 
continuare deschisă, mai ales in 
privința activităților așa-zis mă
runte, dar foarte utile populației : 
serviciul de comision, muncile gos
podărești, lucrările de decorațiuni 
interioare (proiecte de mobilier și 
transformări interioare) nume
roase alte operațiuni legate de 
întreținerea locuinței. Se susține

eforturile — cu precădere și chiar 
în mod unilateral — spre lucrările 
mari. Considerăm de aceea că n-ar 
fi lipsit de interes să se stabileas
că obligații anume pentru lucrările 
curente de întreținere a fondului 
locativ. Ar fi, de asemenea, indicat 
să se treacă și la o specializare a 
echipelor de lucru, la crearea de 
sectoare cu sarcini exclusive pentru 
acest gen de lucrări. Am insistat 
mai mult asupra prestațiilor în con
strucții, dar problemele se pun în 
mod asemănător și în alte profile.

Acțiunea de diversificare a ga
mei de prestații trebuie să fie însă 
dublată de eforturile pentru conso
lidarea puternică a activităților e- 
xistente. Prin planul cooperației s-a

încotro evoluează 
serviciile pentru 

populația orașelor?
• In așteptarea unui cod al serviciului civilizat ? 
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servicii
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nu de mult de că-

de 
va 
de

permanentă 
și admi- 
Adunări 
cu acest 
valoroa- 
s-ar pu-

extinde sistemul
de muncă, 

policalifi-

Este cunoscut faptul că struc
tura prestațiilor solicitate de 
populația din mediul urban pre
zintă anumite particularități. Ele 
sînt legate de un anumit ni
vel al posibilităților de satisfa
cere a nevoilor de consum, de o 
anume înzestrare a familiilor, a 
gospodăriilor cu bunuri care trebuie 
întreținute. Este vorba apoi de 
specificul urban al participării lo
cuitorilor la procesul muncii, de 
structura bugetului lor de timp 
etc. Firesc ar fi ca toți acești fac
tori să constituie punctul de ple
care al acțiunii de diversificare a 
prestațiilor, incit prin unitățile sale 
cooperația meșteșugărească să vină 
în întimpinarea unui larg evantai 
de solicitări. în realitate însă — 
deși sectorul cooperatist cuprinde 
85 de profile, fiecare cu mai multe 
diviziuni — peste 50 la sută din 
volumul total al deservirii se rea
lizează, in prezent, in limitele unui 
număr redus de activități, cuprinse 
in trei mari grupe : încălțăminte

uneori că asemenea servicii nu pot 
prezenta interes pentru coopera,- 
tive, avînd o valoare specifică și o 
rentabilitate mică, motiv pentru 
care au și fost ocolite. Asemenea 
explicații fac însă abstracție de un 
lucru esențial : menirea coopera
ției meșteșugărești este să ofere 
populației tocmai acele activități 
pe care ea le solicită și pe care 
nu i le oferă alte unități, folosin- 
du-și toată priceperea gospodăreas
că pentru a le face compatibile cu 
criteriul eficienței economice.

Nu o dată, cetățenii care se adre
sează unităților de construcții, de 
exemplu, pentru o remediere, ne
glijabilă ca valoare, dar foarte im
portantă pentru ei, sînt refuzați. 
„Noi sîntem cooperativă serioasă, 
li se răspunde. Nu ne ocupăm cu 
fleacuri. Dacă vreți, vă facem o 
casă, o cameră, eventual și un pe
rete nou. dar nu ne cereți să înlo
cuim cîteva cărămizi". Desigur, e 
mai ușor să realizezi indicatorul de 
plan la capitolul „deservirea popu
lației" făcînd numai construcții 
noi. Dar ce se întimplă atunci cu 
celelalte lucrări, cu pretinsele 
„fleacuri" ? Din analiza structurii 
planului cooperației, a indicatorilor 
săi, nu am putut obține un răs
puns. Ca de obicei, în programul 
de perspectivă sînt prevăzuți indi
catori sintetici, generali, de dezvol
tare a sectorului de constrticții, fără 
însă a se preciza ce loc vor ocupa 
lucrările așa-zis mărunte în pro
centul impresionant al sporului a- 
nual. Or, din practică se știe că 
o asemenea formulă de planificare 
permite ca, la nivelul cooperative
lor, al unităților, să se canalizeze

stabilit — de exemplu, pentru sec
torul de întreținere a bunurilor de 
folosință îndelungată — un ritm 
superior celui mediu, dar problema 
solicită o rezolvare diferențiată de 
la localitate la localitate, de la ju
deț la județ, insistîndu-se acolo 
unde, în prezent, există mari ră
mâneri în urmă.

Faptul că în orașele din județul 
Iași, de exemplu, depanatorii ra
dio-TV se pot număra pe degete, 
revenind (dacă avem în vedere că 
ei au obligația să repare toate apa
ratele din județ) cite 3 meseriași 
la 200 000 locuitori, exprimă, cre
dem, destul de concludent gradul 
de acoperire a solicitărilor, nivelul 
calitativ al serviciilor prestate. în 
același județ, depanatorii de frigi
dere, mașini de spălat, aspiratoare 
revin cite 2 la 300 000 de locuitori, 
adică de... 15 ori mai puțin decît 
prevăd normele de deservire 1 Si
tuații asemănătoare se întîlnesc în 
activitatea de reparații radio-TV și 
în județele Alba, Botoșani, Har
ghita. Maramureș, Vaslui etc, iar 
la activitatea de întreținere a bunu
rilor casnice — în județele Argeș, 
Bacău, Bistrița-Năsăud, Buzău, 
Dolj, Ilfov, Olt, Teleorman ș.a. 
Exemple asemănătoare se pot da 
și din alte profile.

Extinderea și consolidarea servi
ciilor, abordarea lor în acord cu 
structura cererii din mediul urban 
pretind modificări și în concepția 
organizatorică. Dotînd corespunză
tor atelierele, organizind mai bine 
munca (în prezent, de pildă, nu
mărul dș schimburi în unitățile de 
deservire este redus, schimbul II

fiind prea puțin răspîndit) se poate 
realiza nu numai o îmbunătățire a 
calității prestațiilor, dar și o efi
ciență sporită, ceea ce ar contri
bui și la o cointeresare mai strînsă 
a lucrătorilor. Activitatea de de
servire nu mai poate fi concepută 
în formele tradiționale. Astăzi, re
paratul încălțămintei, de exemplu, 
trebuie făcut după soluții moderne, 
la bancul mașinilor specializate în 
asemenea operații. Este necesar ca 
în viitor să se dezvolte — 
sub aspectul dotării — o adevărată 
industrie a serviciilor. în sensul 
.modernizării sistemului de lucru în 
acest sector ar fi binevenită iniția
tiva unei acțiuni de largă amploare, 
privind concentrarea atelierelor lu

crative și menți
nerea în perime
trul cartierelor 
doar a unor punc
te de primire, cu 
1—2 lucrători, ca
re să preia lucră
rile și eventual să 
execute mici re
medieri. Rezulta
tele obținute — în 
acele orașe unde 
ea se aplică — a- 
rată cît se poate 
de convingător a- 
vantajele unei a- 
semenea formule, 
între altele, pro
ductivitatea mun
cii este de 2—5 ori 
mai mare decît în 
condițiile organi
zării clasice.

Experiența ara
tă că atît pentru 
cetățean, cît și 
pentru unitatea 
prestatoare de ser
vicii este mai e- 
ficient să se or
ganizeze o legă
tură permanentă 
între solicitant și 
executant, exis- 
tînd pentru pri
mul garanția că 
va fi servit atunci 
cînd are nevoie, 
iar pentru al doi
lea că va avea în
totdeauna de lu
cru. Sistemul care 
are darul să răs

pundă unor asemenea imperative 
este cel al lucrului pe bază de abo
nament , recomandabil pentru între
ținerea aparatelor de radio și a te
levizoarelor, a altor bunuri de folo
sință îndelungată, la spălatul lenje
riei, la alte munci gospodărești, la 
întreținerea autoturismelor etc. Pe 
linia unei mai corespunzătoare sa
tisfaceri a cerințelor populației ar fi 
și stabilirea unor reguli obligatorii 
de servire. Deși se cunoaște inten
sitatea cererii în anumite perioade 
ale anului, nu s-a încercat încă 
stabilirea unor termene-limită, de 
exemplu, obligatorii pentru execu
tarea lucrărilor. Introducerea unor 
reguli generale de servire, așa cum 
există în comerț, ar avea darul, 
după părerea noastră, să sporească 
în mod considerabil răspunderea 
celor ce prestează servicii, cît și ca
litatea acestora.

Important este ca, în fiecare uni
tate prestatoare de servicii, să se 
treacă cît mai devreme posibil la 
reanalizarea propriilor prevederi și, 
în funcție de nivelul real al soli
citărilor, să Se caute soluții pentru 
sporirea activității de deservire, 
forme adecvate de organizare. Re
zultatele meritorii dobîndite pînă 
acum de cooperația meșteșugă
rească (se cuvine să reamintim cu 
acest prilej că planul cincinal 
1966—1970 a fost îndeplinit cu a- 
proape 6 luni înainte de termen) 
sînt o garanție că o asemenea ac
țiune va asigura, în final, mai buna 
cuprindere a cererii de servicii.

Mihai IONESCU

...Era în 1964 cînd la 
Stoicănești, în cadrul coo
perativei agricole de pro
ducție, a fost dată în 
funcțiune prima brutărie 
sătească. Cu un an mai 
tîrziu, numărul lor ajun
sese la 5. în 1968, comi
tetul județean de partid 
a stabilit un amplu pro
gram de construire în fie
care comună a cel puțin 
unei brutării, care să asi
gure consumul zilnic ne
cesar de pîine. Prin in
trarea recentă în funcțiu
ne a brutăriilor coopera
tivelor Voineasa, Gircov și 
Giuvărăști, ș-a încheiat 
programul județean de 
construire a acestor uni
tăți prestatoare de servi
cii pentru populațife. Ast
fel, în cele 96 de comune 
ale județului există în 
prezent în funcțiune 119 
brutării ale cooperativelor 
agricole, la care se mai 
adaugă alte 15 ale coo
perației de consum. în 
unele comune, ca Rado- 
mirești și Scornicești, 
funcționează cite 3 și, res
pectiv, 4 brutării, iar în 
27 cite 2. în cele 134 
de brutării sătești se fa
brică zilnic peste 400 tone 
pîine. Pentru țăranii coo
peratori, pentru ceilalți

oameni, avantajele brută
riilor sint multiple : se 
realizează o mare econo
mie de combustibil și de 
forță de muncă, se folo
sește mult mai eficient 
materia primă, se asigură 
pîine de o calitate mult 
mai bună decit cea fabri
cată in gospodăria pro
prie. „Anual, ne spune 
tovarășul Dumitru Tudo- 
se, președintele cooperati
vei agricole de producție 
din Stoicănești, brutăria 
ne aduce un beneficiu — 
rezultat din economisirea 
combustibilului și din uti
lizarea mai eficientă a 
forței de muncă — de 
peste 150 000 lei. Aceasta 
fără a mai socoti că oa
menii consumă plinea a- 
dusă acasă proaspătă și 
de calitate superioară. îmi 
amintesc ce spunea un 
bătrîn de la noi din sat, 
cînd cineva de la județ 
ne vorbea despre pașii pe 
care-i fac satele spre a se 
apropia tot mai mult de 
oraș : „dacă ne referim 
la calitatea plinii, orașul 
ar trebui poate să ne a- 
jungă pe noi".

oamenii sînt tare necăjiți 
cînd li se spune că nu-i 
nimeni să-i asculte. Dar 
suferim și noi din cau
za acestei inspecții : ce
tățenii care sună nu 
vor să ne creadă că nu-i 
nimeni în birou. Se su
pără, și pe bună drep
tate". La subredacția 
noastră din Ploiești am 
primit telefoane : „Vă 
rugăm, faceți ceva, acțio
nați într-un fel pentru ca 
inspectorii comerciali 
să-și facă datoria. Nu are 
cine să primească semna
lările celor care le soli
cită intervenția !“

nu o dată — cu inspec- 
torul-șef al județului 
Prahova, Alexandru Teo- 
dorescu, despre telefoane
le „surde", despre orga
nizare, despre faptul că 
nimeni nu înregistrează 
sesizările telefonice ale 
consumatorilor. De fie
care dată, interlocutorul 
nostru a recunoscut totul 
și a făcut promisiuni. 
Măsuri însă nu a luat. 
Regretabil este și faptul 
că nici vreun alt organ 
local nu a intervenit cu 
autoritate pentru a curma 
o situație care contravine 
flagrant ideii de recepti
vitate la nevoile consu

Emllian ROUĂ
corespondentul „Scînteii*

Telefoanele surde 
ale inspecției comerciale

în majoritatea unități
lor comerciale din Plo
iești sînt afișate, la loc 
vizibil, numerele de tele
fon ale inspecției comer
ciale de stat : 10600, 21351. 
Anunțîndu-le, organul 
respectiv de control — 
așa înțelegem noi — face 
o invitație directă cum
părătorului să apeleze, în 
caz de nevoie, la servi
ciile sale. Mulți cetățeni 
au înțeles la fel și, avînd 
o nemulțumire sau alta 
în relațiile cu comerțul, 
au format numerele res
pective. Abia atunci s-au 
convins că gestul de so
licitudine al inspecției 
comerciale este numai de 
paradă : la toate solici

tările, telefoanele rămâ
neau surde, fără comu
nicare la capătul celălalt 
al firului.

Ca să ne convingem de 
exactitatea acestui fapt< 
am sunat, mai multe zile 
în șir, după-amiaza, în 
orele de vîrf comercial, 
la 10600 și la 21351. La 
primul număr (de cen
trală), telefonista de ser
viciu răspundea invaria
bil : „La inspecție nu-1 
nimeni după-amiaza. Re
veniți mîine dimineață..." 
La o ultimă convorbire, 
im încercat să afl^n 
cite ceva din necafti- 
.‘ile publicului, izvorâte 
din situația arătată. „Să 
știți — ni s-a spus — că

Trebuie să spunem că, 
chiar înainte de a primi 
această rugăminte ex
presă, am discutat — și

matorilor.

C. CAPRARU
corespondentul Scînteii*

Evrica! Cumpărăm
5 măgăruși

De mai bine de 5 săp- 
tămîni o situație deloc 
plăcută din cîteva unități 
comerciale ale orașului 
Zalău dă mult de furcă 
conducerii întreprinderii 
comerciale locale de măr
furi alimentare. Despre 
ce este vorba ? Dacă, pînă 
în urmă cu 3 săptămîni, 
restaurantul Transilvania, 
sta tie de îmbuteliat bere, 
laboratorul de cofetărie și 
carmangerie, ca de altfel 
toate unitățile aparțină
toare întreprinderii sus- 
amintite nu duceau lip
să de apă și nici nu se 
plîngeau de neîndeplini- 
rea planului, acum ambe
le aspecte au devenit o 
problemă, și încă una 
dintre cele mai dificile 
ale comerțului local.

Data declanșării „sece
tei" a coincis cu racor
darea la rețeaua de ali
mentare cu apă a unor 
imobile situate în peri
metrul central al orașu
lui : debitul de apă a 
scăzut, iar rezervoarele 
unităților despre care 
vorbeam au secat com
plet. Nu s-a găsit încă 
nici o soluție de reme
diere a situației ; cine să 
fie de vină că — acum, 
în plin sezon — respecti
vele unități realizează, în 
multe dintre zilele săptă- 
mînii, doar jumătate din 
plan. Probabil „cel-de- 
sus“ — ne-a dat un răs
puns, nu tocmai la locul 
Iui, directorul comercial 
al întreprinderii, Vasile 
Szilaghi. Am înțeles, din 
relatarea dînsului, că a 
apelat în nenumărate

rînduri la conducerea în
treprinderii de gospodărie 
locală, la directorul Flo
rian Bica, a cerut ajutor 
la direcția comercială ju
dețeană și... cam atît. Am 
reținut, de asemenea — 
din cele spuse de Sigis
mund Terna și Ștefan 
Roka, responsabilii res
taurantului — că oamenii 
cară apă noaptea, cu bi
doanele și gălețile, pentru 
a o folosi a doua zi la 
bucătărie, sifonărie, labo
rator — inclusiv la punc
tele sanitare.

Așadar, nici întreprin
derea comercială nu se 
prea omoară, dar nici cei 
de la întreprinderea de 
gospodărie locală nu se 
deranjează. (Ca să pu
nem punctul pe i, men
ționăm că cei din urmă 
s-au deranjat nițel, to
tuși, facturînd comer- 
cianților, într-o singură 
lună, nu mai puțin de 
150 milioane m.c. de 
apă...). în cele din urmă 
— probabil după lungi 
deliberări — conduce
rea întreprinderii comer
ciale a găsit, exasperată, 
o soluție in maniera lui 
Nastratin... : să cumpere 
5 măgăruși, care să poar- 
re apa cu sacaua. Este, 
fără îndoială, un mod 
de-a face haz de necaz, 
atrăgînd atenția asuipra 
unei grave indiferențe. 
Considerăm că n-ar fi 
prea greu să se afle so
luționări mai judicioase, 
dacă cineva s-ar strădui 
să le caute ; aceasta însă 
este numai și numai de 
datoria celor obligați să 
rezolve problemele ali
mentării cu apă a unită
ților comerciale.

Vasile RUSU
corespondentul „Scînteii*

Unitățile de alimentație publică 
cu servire rapidă — restaurante cu 
autoservire, bufete și ospătării ex
pres. bufete automate, bistrouri și 
altele — sînt, după cum se știe, in
sistent cerute de consumatori. Ce
rere explicabilă, ținînd seama, că 
ele sînt de mare folos celor care vor 
să servească masa sau gustarea de 
de peste zi cu o cit mai mare econo
mie de timp — în mod obișnuit, cel 
puțin 30 minute economisite, la 
prînz, față de un restaurant „cla
sic". Totodată, asemenea unități în
trunesc multiple avantaje econo
mice, față de restul unităților de 
alimentație publică, chiar dacă ar 
fi să ne referim la cele „reprezen
tative". Bunăoară, funcționînd cu 
un număr mic de lucrători volu
mul desfacerii pe mp de sală este 
considerabil mai mare, în multe ca
zuri chiar de trei-patru ori față de 
un restaurant obișnuit. Teoretic a- 
ceste lucruri sînt acceptate și de 
organele comerciale și organizațiile 
de alimentație publică din județul 
Sibiu, în frunte cu cei doi mari 
„competitori". Oficiul județean de 
turism Sibiu și T.A.P.L Mediaș. 
Practic, însă, într-un județ cu două 
municipii mari — Sibiu și Mediaș, 
primul cu 130 000 locuitori, celălalt 
cu peste 60 000 — cu încă alte cinci 
orașe (Dumbrăveni Cisnădie, Cop- 
șa Mică, Agnita, Ocna Sibiu — in- 
sumlnd șl ele aproape 100 000 lo
cuitori), într-un județ turistic cu 
25 de cabane și patru stațiuni 
balneoclimaterice, nu funcționează 
decît o singură unitate de alimen
tație publică cu servire rapidă. Atit 
și nimic mai mult! Este vorba de 
restaurantul cu autoservire „Dună
rea" din Sibiu : într-una dintre să
lile sale, lingă cîteva mese înghe
suite, te întîmplnă... doi metri de

linie. Se poate spune că în județul 
Sibiu funcționează de fapt doar un 
sfert de unitate cu autoservire ! 
într-un județ cu multe cerințe, dar 
mai ales cu pretenții în ceea ce 
privește deservirea publică, pro
blema sporirii numărului de loca
luri moderne, cu desfacere rapidă, 
bate pasul pe loc. De ce ?

în primul rînd, atit responsabilii 
de unități de alimentație publică.

ar fi putut fi reprofilate ca restau
rante cu autoservire sau bufete-ex- 
pres ?

— Vă referiți, probabil, la „Buf
nița", „Oltul", „La Turn", „La Că
lugărul", „Trei Stejari", „Sibiul 
Nou", „Hipodrom"... Este o proble
mă care, sincer vorbind, ne-a scă
pat. Desigur, nevoile în această pri
vință sînt mari, dar nu pot nega 
faptul că și posibilitățile noastre 
sînt tot atit de mari.

cuțit" în ce privește eficiența eco
nomică.

Factori de răspundere comerciali 
din județul Sibiu caută să justifice 
tergiversarea cu anii a înființării 
de unități cu servire rapidă cu 
argumentul că n-ar exista spatii 
construite care să se preteze la 
restaurante, bufete. ospătării cu 
autoservire. Chiar așa să fie ? Cele 
arătate mai sus cu privire la po
sibilitățile de reprofilare a unor

Un sfert de „EXPRES" 
pentru un județ întreg

cit și conducătorii organizațiilor co
ordonatoare sînt trași la răspun
dere numai în cazul cînd nu se în
deplinește planul. Dar cum planul 
se realizează — „umărul" punîndu-1. 
în dese cazuțl, sectorul de băuturi 
— amenajarea unităților cu auto
servire este privită ca o complicație 
inutilă și, în ultimă instanță, ca o 
chestiune facultativă.

— Sibienii asistă de mai mult 
timp la o amplă acțiune de revita- 
lizare și modernizare a unor uni
tăți de alimentație publică. Nu 
considerați — l-am întrebat pe di
rectorul comercial al Oficiului ju
dețean de turism Sibiu, tov. Aurel 
Mușat — că măcar unele din
tre localurile „schimbate la față"

— Cu atit mai mult ; v-ați pro
pus ceva concret pentru acest an ?

— Numai pentru viitor. Cu toate 
realizările obținute, problema ne-a 
scăpat și anul acesta !

Cu alte cuvinte, la înființarea 
unor unități de alimentație publică 
de stringentă necesitate pentru zeci 
de mii de sibieni și vizitatori ai a- 
cestui oraș turistic pare să nu se 
gîndească nimeni cu seriozitate ; 
problema e „scăpată" mereu din 
vedere, este transferată de fiecare 
dată „în viitor". Și toate acestea, 
în timp ce nu mai puțin de 22 de 
localuri din oraș, unele pretenți
oase. altele ocolite în mod delibe
rat de consumatori din cauza „at
mosferei" lor, stau pe „muche de

unități care vegeteaiză de ani de 
zile constituie suficiente contraar- 
gumente față de asemenea expli
cații. Dar mai sînt încă multe al
tele : tot de ani de zile, numeroase 
localuri de alimentație publică din 
Sibiu au fost înstrăinate (numărul 
acestora este astăzi de 43), unele 
amplasate chiar în zona aglome
rată a orașului — Piața Cibin, Piața 
6 Martie, zona Gării și altele — a- 
dică exact acolo unde ar fi vadul 
cel mai bun pentru autoserviri du- 
fete și ospătării-expree. unități 
care să servească gustări preamba- 
late... Cînd vine însă vorba de 
recuperarea acestor spații, Oficiul 
județean de turism dă vina pe Co

mitetul executiv al Consiliului 
popular municipal Sibiu, „care nu 
sprijină acțiunea", iar acesta, la 
rîndul său, demonstrează că de fapt 
alte foruri „nu înțeleg problema".

— La situația în care ne aflăm 
cu unitățile de alimentație publică 
cu servire rapidă — ne-a spus to
varășul loan Mărgineanu, directo
rul general al Oficiului județean de 
turism Sibiu — au contribuit și alțl 
factori. Socotesc, de pildă, că exis
tența, pînă de curînd, în cadrul ju
dețului a mai multor întreprinderi 
care se ocupau de alimentația pu
blică nu a asigurat o unitate clară 
de vederi în ce privește diversifi
carea rețelei ; s-au risipit în acest 
fel și forțe și bani. Indiscutabil, 
sînt multe de făcut în această di
recție, trebuie mai multă inițiativă, 
mai multă fantezie și spirit "o- 
mercial. De la înființarea Oficiului 
nostru județean de turism nu a 
trecut decît puițin timp. Ce vă pot 
spune este că am pornit la drum, 
hotărîți să facem totul pentru a 
ridica pe o treaptă superioară și 
activitatea unităților de alimentație 
publică, de a le modela în primul 
rînd după gustul și cerințele consu
matorilor.

Ne declarăm întrutotul de acord 
cu asemenea intenții și vom con
semna cu plăcere realizarea lor. 
Socotim insă că este momentul ca, 
la acest „început de drum", să se 
facă o analiză serioasă a profilului 
unităților de alimentație publică, 
cu sprijinul Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Sibiu, 
a cărui intervenție în schimbarea 
opticii de pînă acum va fi, credem, 
hotărî toare.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii*

CANTITĂȚI 
SPORITE 

DE PRODUSE 
DIN MASE 
PLASTICE

Bilanțul celor 5 luni care au 
trecut din acest an arată că 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de la Uzina de prelucrare a 
maselor plastice din Iași și-au 
respectat lună de lună, decadă 
cu decadă, obligațiile ce le-au 
avut față de beneficiarii interni 
și externi. Inginerul-șef cu pro
ducția, tov. D. Chietraru, ne-a 
spus că depășirea planului 
producției globale pe primele 
5 luni ale anului cu 15,8 mili
oane lei, cel al producției marfă 
cu 14 milioane lei, iar la export 
cu 2,5 milioane Iei valută s-a 
obținut ca urmare a hărniciei 
și priceperii întregului colectiv 
de muncă de aici, care a folosit 
mai bine timpul de lucru și ca
pacitățile de producție. S-au 
realizat, peste plan, printre al
tele, 600 tone saci și folii de 
polietilenă, 112 tone pungi și 
saci subțiri de polietilenă, 
60 000 mp covor din pvc, care 
imită parchetul de marmură etc. 
Numai din covorul de pvc rea
lizat peste plan se pot pardosi 
peste 1 500 apartamente de lo
cuit. Acest covor de parchet 
realizat recent, în două noi mo
dale, mozaic cu diverse culori, 
costă numai 44 lei metrul pătrat 
și este foarte solicitat de cum
părători.

Printre produsele noi intrate 
în fabricație, la U.P.M.P. Iași se 
numără și înlocuitorii folosiți Ia 
încălțăminte, îndeosebi pentru 
tălpi și tocuri, precum și 
pentru fabricarea buteliilor fine 
în locul sticlelor folosite la îm- 
butelierea vinului, uleiului, 
sucurilor și siropurilor. Acestea 
au o flexibilitate mare, sînt re
zistente la temperaturi scăzute 
și se pot realiza în diferite cu
lori. Uzina ieșeană are posibili
tate să satisfacă orice comandă 
fermă a unităților economice 
specializate interesate în intro
ducerea pe scară mai largă a în
locuitorilor, precum și a între
prinderilor de industrie locală 
care și-au înființat și dezvoltat 
secții de prelucrare a maselor 
plastice.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"
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Vizita delegației de partid

și guvernamentale române

conduse de tovarășul

UN RĂSPUNS FERM EA CHEMAREA CONSILIULUI NAȚIONAL 
Al FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Nicolae Ceaușescu 

în R. P. D. Coreeană

RECEPȚIE ÎN CINSTEA
DELEGAȚIEI ROMÂNE

Tn cinstea delegației de partid fi 
guvernamentale a Republicii Socialis
te România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sîmbătă seara, 
Comitetul provinciei Ham Nam al 
Partidului Muncii din Coreea și co
mitetul popular provincial, au oferit 
o recepție în saloanele hotelului 
Hamhîn.

Apariția în sala de recepție a to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ic Sen, cu soțiile — Elena Ceaușescu 
și Kim Săng E — a fost salutată de 
cei prezenți cu vii aplauze. Se into
nează imnurile de stat român și co
reean.

La recepție, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte membrii delegației de partid și 
guvernamentale române, persoanele 
oficiale coreene care-i însoțesc pe 
oaspeți în vizita lor în provincie, 
precum și reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, tn toastul 
pe care l-a rostit tovarășul HYON 
MU GWANG, membru supleant al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, se
cretar responsabil al Comitetului de 
partid al provinciei Ham Nam, a 
spus :

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu 
și stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, 
Stimați oaspeți români, 
Stimați tovarăși,

Pentru noi este o mare cinste de 
a oferi cu căldura sentimentelor 
noastre prietenești această recepție 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți membri ai 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, precum și a iubitului și 
stimatului conducător al poporului 
nostru, tovarășul Kim Ir Sen și a 
tovarășei Kim Săng E.

In primul rînd. permiteți-mi ca 
fn numele tuturor oamenilor mun
cii din orașul Hamhin și provincia 
Ham Nam să adresez încă o dată 
un salut fierbinte stimatului tova
răș Nicolae Ceaușescu și tuturor 
oaspeților noștri scumpi care vizi
tează această provincie.

Cu nespusă bucurie și emoție, ce
tățenii orașului Hamhin au făcut 
astăzi cea mai caldă primire de
legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia.

Aceasta constituie o expresie a 
înaltei stime a poporului nostru 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a simțămintelor de 
caldă prietenie nutrite de poporul 
nostru, față de poporul frate ro
mân, de solidaritate cu lupta cura
joasă pe care o duce, sub condu
cerea justă a Partidului Comunist 
Român, obținind realizări strălu
cite.

Vizita dumneavoastră în provin
cia noastră și primirea deosebit de 
Caldă făcută de poporul nostru 
constituie o dovadă elocventă a 
prieteniei și coeziunii frățești, de 
nezdruncinat dintre poporul co
reean și poporul român.

Astăzi, sub conducerea partidului 
său comunist, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, poporul ro
mân depune eforturi pline de ab
negație pentru îndeplinirea noului 
plan cincinal, potrivit sarcinilor 
programatice trasate de cel de-al 
X-lea congres al partidului în 
vederea construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a transmis sentimentele pline 
de căldură ale prieteniei frățești a 
poporului român față de poporul 
nostru, ne-a vorbit despre realiză
rile mari obținute de el în con
struirea socialismului, ceea ce ne 
umple de bucurie.

Vizita în provincia noastră a de
legației de partid și guvernamen
tale a României constituie un im
bold puternic pentru poporul nos
tru, care desfășoară cu succes ma
rele marș Ciolima pe toate frontu
rile construcției socialiste.

în prezent, strîns uniți, cu o coe
ziune de monolit în jurul iubitului 
și stimatului nostru conducător, 
tovarășul Kim Ir Sen, animați de 

o singură voință și o singură ideo
logie, poporul nostru desfășoară în 
continuare, in condițiile în care 
ne aflăm față în față cu imperia
lismul american, lupta încordată 
pentru construirea socialismului și 
pentru realizarea unificării inde
pendente și pașnice a patriei — 
aspirația noastră națională.

Pentru poporul nostru, sprijinul 
și ajutorul prietenilor, al celor care 
se află de aceeași parte a frontului 
cu noi, constituie lucrul cel mai 
prețios. Concomitent cu întărirea 
și dezvoltarea prin toate mijloacele 
a forțelor revoluționare proprii, 
noi depunem toate eforturile spre 
a întări solidaritatea cu forțele re
voluționare mondiale. Intre po
porul coreean și poporul român au 
fost statornicite relații de prietenie 
și colaborare pe baza principiilor 
marxist-leniniste și internaționalis
mului proletar, relații care cunosc 
în prezent o dezvoltare continuă, 
corespunzătoare intereselor popoa
relor din cele două țări, intereselor 
cauzei socialismului în general. 
Poporul nostru se bucură de faptul 
că în poporul român are un frate 
drag și este hotărît să înainteze 
umăr la umăr cu poporul român în 
lupta comună pentru victoria cau
zei socialismului, împotriva impe
rialismului.

Stimați oaspeți,

Noi sîntem convinși că în timpul 
șederii dumneavoastră aici, în 
urma vizitării unor obiective ale 
construcției socialiste din orașul 
nostru, precum și în urma contac
telor directe cu oamenii muncii 
veți constata prietenia dintre po
poarele țărilor noastre și ospitali
tatea poporului nostru.

Propun să ridicăm un pahar pen
tru prietenia și coeziunea frățească 
dintre poporul coreean și poporul 
român.

In sănătatea stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu !

In sănătatea iubitului și stima
tului nostru conducător, tovarășul 
Kim Ir Sen, și a tovarășei Kim 
Săng E !

In sănătatea tuturor membrilor 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia și a tuturor tovarășilor prezenți 
aici !

Răspunzînd, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU a spus :

Stimate tovarășe Kim Ir Sen.
Stimată tovarășă Kim Săng E,
Stimate tovarășe Hyon Mu 
Gwang,
Stimați tovarăși,

Doresc, in primul rînd, să adre
sez conducerii de partid a Orașului 
Hamhîn, tuturor locuitorilor care 
ne-au întimpinat cu deosebită căl
dură un salut cordial din partea 
mea, a tovarășei mele, a delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne și a întregului nostru popor.

Este pentru noi o deosebită plă
cere ca, în cadrul vizitei care o fa
cem în frumoasa dumneavoastră 
țară, să vizităm și orașul Hamhin, 
unul din marile centre industriale 
despre care am auzit vorbindu-se 
mult și care, după cum știm, are re
zultate bune în activitatea sa, în 
industrie, agricultură — își aduce 
o contribuție importantă la opera 
de construcție a societății socialiste.

Am vizitat astăzi uzina de vina- 
lon și am putut să constatăm cu 
satisfacție că produceți fibre chimi
ce bune, că, la fel ca întregul popor 
coreean, muncitorii acestei uzine 
înfăptuiesc cu succes politica Parti
dului Muncii, a Comitetului său 
Central, că s-au angajat cu toată 
hotărirea să transpună în viață ho- 
tăririle recentului congres al parti
dului. De altfel, în cele cîteva zile 
de cînd ne aflăm în Republica 
Populară Democrată Coreeană, am 
constatat peste tot că clasa munci
toare, întregul popor, sub condu

cerea partidului său, au pornit cu 
entuziasm la realizarea noului plan 
de șase ani. Știm că desfășurați 
activitatea dumneavoastră de con
strucție socialistă în condiții grele 
— în condiții cînd țara este îm
părțită, cînd vă preocupați de a 
întări capacitatea ei de apărare, de 
a obține unificarea pașnică a pa
triei. Tocmai pentru că desfășurați 
activitatea în asemenea condiții, re
zultatele pe care le aveți în con
strucția socialistă sînt cu atît mai 
importante. Poporul român se 
bucură de aceste succese pe care 
le obțineți ca și de propriile sale 
succese. Știm că aceste rezultate 
sînt rodul muncii întregului popor, 
al conducerii de către Partidul 
Muncii, în fruntea căruia se afla 
tovarășul Kim Ir Sen, prietenul 
nostru drag, care înfăptuiește în 
mod minunat politica de construc
ție socialistă și de dezvoltare a pa
triei dumneavoastră.

Vizita noastră se înscrie în ca
drul relațiilor prietenești dintre 
partidele, popoarele noastre, relații 
care, în ultimii ani, s-au dezvoltat 
continuu și care au o perspectivă 
minunată de dezvoltare în viitor.

Poporul român se preocup» 
pentru a înfăptui cu succes noul I 
plan cincinal, elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului — și 
putem spune că rezultatele obți
nute în primele luni ale noului 
plan sînt deosebit de bune. Avem 
toate perspectivele de a realiza și 
depăși prevederile planului cin
cinal — ceea ce va asigura ridi
carea țării noastre pe o nouă 
treaptă de dezvoltare — a făuririi 
societății socialiste multilateral
dezvoltate. Succesele pe care Româ
nia Ie obține în construcția so
cialistă, ca și succesele pe care le 
obține Republica Populară De
mocrată Coreeană sînt atît o con
tribuție la făurirea socialismului 
în țările noastre, cit și o contri
buție Ia cauza socialismului în 
întreaga lume, la cauza păcii.

Noi nu uităm niciodată că în 
lume mai există imperialism, că. 
prin politica sa de forță și ames
tec în treburile altor state, con
flictele și războaiele pe care le 
produce, se pune în pericol inde
pendența multor popoare, ame
nință pacea întregii omeniri. De 
aceea, considerăm necesar ca să 
acționăm cu toată fermitatea pen
tru a ne aduce contribuția la uni
rea țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste, a tu
turor popoarelor, convinși că prin 
activitatea unită a tuturor acestor 
forțe putem învinge imperialismul, 
asigurăm promovarea ideilor socia
lismului, înfăptuirea unui climat 
de colaborare și pace între po
poare.

Considerăm că vizita pe care o 
facem în țara dumneavoastră, dis
cuțiile pe care le-am avut pînă 
acum și pe care le vom avea în 
continuare reprezintă o contribuție 
nu numai la dezvoltarea colaboră
rii și prieteniei dintre popoarele 
noastre, dar și la cauza unității și 
colaborării între toate țările socia
liste, între toate forțele antiimpe
rialiste.

Doresc să adresez oamenilor 
muncii, tuturor locuitorilor orașu
lui Hamhîn cele mai calde felici
tări pentru succesele obținute. Tot
odată, le doresc să obțină noi succe
se în activitatea lor pentru realiza
rea hotărîrilor Congresului al V-lea 
în înfăptuirea planului șeser.al.

Propun să toastăm pentru dez
voltarea continuă a prieteniei din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea.

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele român și 
coreean !

In sănătatea tovarășului Kim Ir 
Sen și a tovarășei Kim Săng E !

In sănătatea tovarășului Hyon 
Mu Gwang, și în sănătatea tuturor 
tovarășilor din conducerea de 
partid și de stat !

în sănătatea tuturor celorlalți to
varăși prezenți aici I

JUDEȚUL 
SATU-MARE

Răspunzînd chemării Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, în adunările însuflețite orga
nizate în secții și schimburi, oamenii 
muncii români, maghiari, germani din 
întreprinderile județului Satu-Mare 
au reevaluat în aceste zile posibili
tățile de care dispun pentru a supli
menta producția globală și marfă fa
ță de prevederile angajamentelor a- 
sumate la începutul anului. La uzina 
„Unio“, maistrul Constantin Tașnadi, 
locțiitorul secretarului comitetului de 
partid pe uzină, ne-a declarat : „în 
primele 5 luni din acest an, colecti
vul uzinei a realizat la producția glo
bală aproape 3 100 000 lei, cu mult 
peste jumătate din valoarea angaja
mentului inițial asumat — de 5 100 000 
lei. Așadar, este evident că avem în
că rezerve substanțiale de pus în va
loare în activitatea productivă, lucru 
pe care l-au și făcut colectivele sec
țiilor noastre cu prilejul recentelor 
adunări ocazionate de chemarea 
F.U.S. ; angajamentul suplimentar se 
ridică la 1 300 000 lei la producția 
globală și un milion la producția 
marfă. Care sînt aceste resurse ? în 
primul rînd, mai buna folosire a ca
pacităților de producție și timpului 
de lucru, prin aplicarea unor măsuri 
optime de organizare a procesului de 
muncă. Angajamentul suplimentar al 
colectivului uzinei se va materializa 
pînă la sfirșitul anului în : 40 ven
tilatoare de mină, 5 mașini de în
cărcat, 1240 ml transportoare de mi
nă, 10 transportoare mobile de 15 
metri, 2 locomotive de mină pentru 
export, o mașină de uscat cherestea, 
două mori cu bile și însemnate can
tități' de piese de schimb pentru uti
lajele aflate în exploatare la diverși 
beneficiari".

Cu însuflețire au răspuns la 
chemarea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și alte 
colective de muncă din județ. De e- 
xemplu, colectivul fabricii de mașini 
casnice „23 August" s-a angajat să 
suplimenteze indicatorul producției 
globale cu 900 000 lei ; tot cu atît și-a 
suplimentat angajamentul și colecti
vul fabricii de cărămizi „Ceram" : 
colectivul Uzinei de reparații auto a 
suplimentat angajamentul inițial cu 
700 000 lei.

Valoarea angajamentelor suplimen
tare luate în aceste zile de unitățile 
industriale din județul Satu-Mare se 
ridică la peste 10 milioane lei.

Octav GRUMEZA

JUDEȚUL 
BOTOȘANI

în dezbaterea chemării Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste organizată la uzinele textile 
„Moldova-" din Botoșani, colectivul 
de muncă s-a angajat să valorifice 
rezervele interne de creștere a pro
ductivității muncii și de ridicare a 
calității producției. în acest sens, co
lectivul uzinei s-a angajat ca, în ur
mătoarele șapte luni ale anului, să 
sporească ponderea firelor de tip A 
pină la 86,8 la sută și să obțină o 
economie de 14 tone materie primă, 
sporind indicele de utilizare a mași
nilor cu minimum 0,3 la sută, față 
de perioada corespunzătoare a anu
lui trecut. Practic, textiliștii din Bo
toșani vor realiza în acest fel 50 tone 
de fire și 80 000 mp de țesături pes
te prevederile, planului, ceea ce în
seamnă o prodiicție industrială supli
mentară în valoare de 5 700 000 lei.

Colectivul de constructori ai în
treprinderii județene de construcții- 
montaje și-a exprimat hotărirea de a 
realiza, pînă la 1 iulie, 55 Ia sută din 
planul de investiții anual, devan- 
sînd astfel termenele de execuție a 
lucrărilor la mai multe obiective so- 
cial-culturale din municipiul Boto
șani si din Dorohoi.

La Uzina de fabricație, reparații și 
montaj utilaj pentru agricultură co
lectivul s-a angajat să folosească ju
dicios întreaga capacitate de produc
ție, să ridice eficienta economică a 
întreprinderii. Aici, primul an al
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de miliție, cu ocazia celei de-a XX-a 
aniversări a înființării miliției, se a- 
rată că : „...Sub conducerea și în
drumarea nemijlocită a partidu
lui, miliția noastră, cu sprijinul 
larg și activ al maselor, a adus 
o contribuție prețioasă la apărarea 
cuceririlor revoluționare, a proprie
tății socialiste, la asigurarea ordinii 
și liniștii publice. Ia apărarea legali
tății. a drepturilor și libertăților ce
tățenești. Partidul Comunist Român, 
întregul nostru popor dau o înaltă 
prețuire activității neobosite, pline 
de abnegație a lucrătorilor de mili
ție, pentru îndeplinirea hotărîrilor 
partidului și statului, devotamentu
lui eu care-și fac datoria față de 
patrie, față de cauza sfîntă a socia
lismului".

Paralel cu dezvoltarea conștiinței 
politice și profesionale a cadrelor, cu 
îmbogățirea experienței practice și 
perfecționarea stilului și metodelor 
de muncă, cu sporirea continuă a 
gradului de dotare cu tehnică de 
luptă și aparatură modernă, a cres
cut contribuția pe care organele noas
tre o aduc la combaterea infracțio- 
nismului, s-au îmbunătățit neîncetat 
operativitatea și eficiența acțiunilor 
și controalelor milițienești, între
prinse în colaborare cu celelalte or
gane ale statului, pentru prevenirea 
și desooperirea infracțiunilor, pentru 
recuperarea prejudiciilor cauzate a- 
vutului obștesc, pentru amplificarea 
funcției de educare a cetățenilor în 
spiritul respectării normelor de con
viețuire socială și etică socialistă.

A crescut spiritul de răspundere al 
ofițerilor și subofițerilor in îndepli
nirea exemplară a sarcinilor legate 
de apărarea avutului obștesc, s-au 
luat măsuri eficace pentru perfec
ționarea conlucrării dintre organe și 
formațiuni, pentru o mai strînsă co

cincinalului va îmbogăți gama de 
produse cu 90 noi sortimente de pie
se de schimb pentru tractoare și ma
șini agricole și 20 noi tipuri de uti
laje. Prin reducerea consumului de 
metal cu peste 8 la sută, acest co
lectiv va realiza o economie pe în
tregul an de peste 80 tone metal.

Utildzind cu maximă eficiență fon
dul de timp și ridicindu-și permanent 
calificarea, colectivul de muncă de 
la Fabrica de confecții din Botoșani 
răspunde chemării Consiliului Națio
nal al F.U.S., angajîndu-se să reali
zeze o producție suplimentară în va
loare de 5 milioane lei. Comuniștii 
Eeaterina Spînu, muncitoare la sec
torul lenjerie. Dumitru Dănilă, nor- 
mator la serviciul tehnic. Teodora 
Rățoi, confecționeră, au evidențiat în 
cuvîntul lor posibilitățile de valori
ficare a rezervelor interne, angajîn
du-se să nu-și precupețească efortu
rile pentru sporirea bunului renume 
al unității.

Nicolae ZAMFIRESCU

JUDEȚUL 
CONSTANȚA

Chemarea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a trezit 
un puternic ecou în rîndul mecani
zatorilor și țăranilor cooperatori din 
județul Constanța. în dezbaterile 
care au avut loc în ferme și brigăzi 
de producție, în secții de mecaniza
re, au fost reliefate noi posibilități 
de punere în valoare a unor resurse 
de sporire a producției agricole, de

Contractele economice
(Urmare din pag. I)

Centrala industrială de îngrășăminte 
chimice — nu au cerut în mod ex
pres tuturor beneficiarilor să execu
te această operație în mod obligato
riu cu ocazia fundamentării comen
zilor pe care le emit. Ar mai fi și 
o a treia situație, în care unii bene
ficiari și-au formulat cererile fără 
vreun calcul de fundamentare. De 
pildă, la Direcția comercială a Mi
nisterului Industriei Lemnului, în 
decurs de o lună, reprezentanții be
neficiarilor s-au întrunit de două ori 
pentru a echilibra balanțele la pro
dusele din lemn ; consultările au fost 
infructuoase întrucît o serie de uni
tăți ale Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, ale UCECOM, ale Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor nu au prezentat nici un 
calcul în susținerea cererilor lor, sau 
au venit cu justificări neconcludente, 
superficiale. Faptele atestă că acești 
beneficiari continuă să practice un 
sistem de aprovizionare empiric, con
trar spiritului promovat de legea 
contractelor economice, câre implică 
o înaltă răspundere în întreg proce
sul de stabilire și desfășurare a rela
țiilor contractuale.

Este lesne de dedus că lansarea la 
întimplare a comenzilor generează o 
seamă de implicații economice nega
tive. Asemenea comenzi, prinse ca 
atare în balanțele materiale, deter
mină încheierea unor contracte eco
nomice care au toate condițiile de 
a genera stocuri supranormative, 
și prin aceasta imobilizarea unor în
semnate mijloace financiare. Pe de 
altă parte, coordonatorul de balanță, 
în dorința de a evita o structurare ne
corespunzătoare a acesteia, o repar
tizare neeconomică a resurselor, în- 
tirzie procesul de echilibrare a ba
lanței materiale respective, din pri
cina verificărilor repetate la care este 
nevoit să supună calculele de funda
mentare prezentate de beneficiari. în 
asemenea împrejurări, anumite în
treprinderi sau centrale coordonatoa
re de balanțe își declină competența 
către forurile superioare care, con
trar spiritului legii contractelor eco
nomice, emit acte administrative ce 

laborare cu instituțiile și întreprin
derile, imprimîndu-se muncii de pre
venire și descoperire a infracțiuni
lor un caracter organizat, științific, 
bazat pe răspunderea comună față 
de asigurarea integrității proprietă
ții socialiste.

Succese demne de remarcat au fost 
obținute și pe linia asigurării ordi
nii și liniștii publice. Prin întărirea 
sistemelor de pază, prin adîncirea 
cooperării cu grupele de sprijin, cu 
organizațiile obștești a fost posibilă 

In apărarea legalității, 
in slujba poporului

desfășurarea unor acțiuni miliție
nești care au contribuit la reducerea 
numărului de infracțiuni grave.

Contribuția organelor de miliție la 
dirijarea și controlul circulației ru
tiere a sporit ; s-au realizat pro
grese in dotarea tehnică a agen- 
ților de circulație și a echipaje
lor, în modernizarea traficului, în 
îmbunătățirea nivelului de pregătire 
a conducătorilor auto, în prevenirea 
abaterilor de la regulile de circula
ție. In condițiile creșterii vertigi
noase a parcului auto, in anul 1970 

economisire a cheltuielilor materiala 
de producție, de mai bună gospodă
rire și înfrumusețare a satelor.

în comuna Cumpăna, ne spune pri
marul comunei. Ion Popa, cei 853 ță
rani cooperatori care au luat parte 
la dezbateri au stabilit că printr-o 
mai puternică mobilizare a forțelor 
la efectuarea lucrărilor in cîmp. a- 
cum în vîrf de sezon, să obțină o 
producție suplimentară peste preve
derile planului și angajamentului luat 
de 50 kg porumb. 100 kg griu și 50 
kg floarea-soarelui la ha. Mecani
zatorii, la rindul lor, s-au angajat, 
printr-o bună întreținere a tractoa
relor, să realizeze suplimentar pînă 
la sfirșitul anului o economie de 
combustibil și lubrefianți de 150 lei 
de fiecare tractor.

în cele șase sate ale comunei Pan
tei imonu au participat la dezbateri, 
ne informează Alexandru Siloci, se
cretarul comitetului de partid, peste 
1200 țărani cooperatori, mecanizatori, 
lucrători din unitățile economice și 
instituțiile sătești. Cooperatorii din 
satul Nistorești au hotărît să obțină 
anul acesta 5000 kg porumb boabe 
la hectar, cu 500 kg mai mult decit 
angajamentul inițial. în adunările 
care au avut loc în satul de centru al 
comunei Pantelimonu de Sus, cetă
țenii au hotărît să participe prin 
muncă patriotică la terminarea ame
najării și construcției de trotuare pe 
toate ulițele satului, au cerut con
ducerilor cooperativelor agricole de 
producție și celei de consum, consi
liului popular comunal să pună de 
pe acum în valoare resursele de ar
gilă existente pentru confecționarea 
cărămizilor arse necesare construcției 
de locuințe Ia sate.

se substituie relațiilor directe, nemij
locite dintre furnizori și beneficiari.

Desigur, aceasta nu este singura 
explicație a tutelei mărunte pe care 
continuă să o mai exercite unele mi
nistere asupra centralelor și între
prinderilor în domeniul comercial. 
Dacă dorim să aprofundăm analiza, 
trebuie să facem referire și la cali
tatea slabă a activității coordonato
rilor de balanțe. Aceștia nu și-au or
ganizat încă un compartiment co
mercial puternic, format din specia
liști care să aibă capacitatea de a 
discerne în ce măsură este justifi
cată fiecare comandă, de a stabili 
prioritățile de care trebuie să se țină 
seama la împărțirea resurselor.

Concret, lucrurile se desfășoară, în 
prezent, aproximativ după cum ur
mează : în urmă cu circa o lună și 
jumătate s-au întrunit la Centrala 
minelor feroase și nemetalifere din 
Cluj — coordonator de balanță — 
producători și beneficiari de feldspat, 
nisipuri cuarțoase, caolin. Discuțiile 
au relevat faptul că la unele sorti
mente resursele nu ajung pentru a- 
coperirea necesităților. La un moment 
dat s-a propus sporirea producției in 
unele din unitățile producătoare. în
trucît din partea producătorilor vi
zați nu au participat decit șefii com
partimentelor de desfacere, firesc ei 
nu au putut angaja capacitatea de 
producție a întreprinderilor lor. 
Chestiunea s-a reglementat abia pes
te o lună la... minister.

Ce demonstrează acest fapt ? Că 
adeseori aprovizionarea tehnico-ma- 
terială și desfacerea produselor sînt 
privite unilateral, ca probleme în 
sine și nu în interdependența lor, în 
strînsa lor legătură cu întreg proce
sul economic. Ceea ce arată o dată 
mai mult necesitatea unor schimbări 
de mentalitate, unor evoluții în gîn- 
direa celor care se ocupă și răspund 
de activitatea economică în ministere, 
centrale și întreprinderi. De aseme
nea, nu trebuie admis sub nici un 
motiv ca, la întocmirea balanțelor 
materiale, să se abdice de la princi
pialitate. Resursele să fie împărțite 
nu după cum convin mai bine coor
donatorului sau ministerului de care 
acesta aparține, ci în conformitate cu 
interesele majore ale economiei.

și în primele luni ale acestui an ac
cidentele de circulație au înregistrat 
o scădere simțitoare. Desigur că Ia 
aceste succese au contribuit sub
stanțial acțiunile întreprinse în in
stituții, întreprinderi și școli, pentru 
popularizarea regulilor de circulație 
și educarea cetățenilor în spiritul 
respectării lor, precum și ajutorul 
pe care formațiunile de circulație 
l-au primit din partea organelor de 
partid și de stat și a organizațiilor 
de masă.

Conștienți că edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate so
licită contribuții creatoare, sporite 
din partea fiecărui fiu al acestei țări, 
ofițerii, subofițerii și salariații civili 
din miliție se străduiesc să-și îmbu
nătățească necontenit activitatea, să 
valorifice mai deplin experiența și 
buna lor pregătire profesională și po
litică, să folosească pe o scară mai 
largă și în mod mai eficient tehnica 
din înzestrare, mijloacele moderne 
criminalistice de care dispun orga
nele de miliție.

în dezbaterile care au avuit loc In 
localitățile Bărăgapu, Straja s-a luat 
hotărirea ca după recoltarea la timp 
și fără pierderi a pâioaselor pe o 
parte din miriște să fie insămînțate 
culturi duble care vor asigura furaj® 
și pentru animalele proprietate a 
membrilor cooperatori.

în cele două sate care alcătuiesc 
comuna Ciocîrlia, precum și la To- 
praisar, unde se efectuează în pre
zent ample lucrări pentru amenaja
rea unor sisteme de irigații, s-a ho- 
tărit ca toți țăranii cooperatori din 
aceste localități, atunci cînd nu au 
de lucru in sectoarele de producție 
din cooperativele agricole, să se con
stituie în formații de lucru și să 
lucreze pe șantierele de hidroameli
orații, astfel ca in toamnă sistemele 
de irigații prevăzute să fie puse în 
funcțiune.

Zilnic, la comitetul județean de 
partid sosesc noi vești prin care oa
menii muncii de la sate răspund cu 
însuflețire chemării Conciliului Na
țional al Frontului Unității Socialis
te, își exprimă hotărirea de a-și mo
biliza și mai puternic forțele pentru 
îndeplinirea angajamentului luat de 
a obține în 1971 producții record — 
3550 kg griu la hectar, 4500 kg po
rumb în cultură neinigată și 12 000 
kg porumb în cultură irigată. La a- 
cest angajament de onoare au sub
scris pînă acum aproape 30 000 ță
rani cooperatori, mecanizatori și lu
crători din întreprinderile agricole; de 
stat din județul Constanța, care au 
luat parte la dezbaterea chemării 
Conciliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

Radu APOSTOL

După cum s-a Văzut, la ora actuală 
o serie de balanțe materiale nu sînt 
încă definitivate și aprobate. Pentru 
că problemele organizatorice ale 
coordonatorilor de balanță, ale furni
zorilor și beneficiarilor nu se pot re
zolva de la o zi la alta, se resimte 
mai mult ca oricînd necesitatea spri
jinului organelor tehnico-comerciale 
din „ministerele de resort de la care 
se așteaptă îndrumări de specia
litate utile. De altfel, se cunoaște 
că, potrivit actelor normative în vi
goare, neîndeplinirea de către orga
nele în subordinea cărora se află păr
țile contractante a obligațiilor de 
organizare și îndrumare a încheierii 
contractelor economice se sancțio
nează cu amendă de la 1 500 Ia 10 000 
lei. Totodată, nu trebuie uitat că un 
contract economic nu servește doar 
la stabilirea unor legături comerciale 
între furnizor și beneficiar, ci repre
zintă pentru amîndoi un important 
instrument de planificare. Contractul 
economic a devenit o condiție sine 
qua non pentru fundamentarea pe 
baze economice reale a planului de 
producție în întreprinderi și centrale 
industriale, care să dea garanția rea
lizării ritmice a producției, utilizării 
la maximum a capacității de produc
ție. în aceste condiții este clar că în
cheierea etapelor preliminare în sta
bilirea relațiilor contractuale și im
plicit perfectarea cit mai urgentă a 
contractelor economice sînt necesi
tăți imperioase ale perioadei în care 
ne găsim. \

Legea contractelor economice re
flectă un principiu al politicii eco
nomice a partidului care vizează 
stabilirea unor relații contractuale 
ferme,-în concordanță cu interesele 
majore ale economiei. De aceea nu 
este nevoie atît de măsuri, discuții 
interminabile, dispoziții, aprobări 
care în multe cazuri nu fac altceva 
decit să acopere lipsa de responsa
bilitate în îndeplinirea unor obliga
ții legale. Numai respectarea preve
derilor legii contractelor economic® 
poate garanta stăvilirea manifestă
rilor subiective care generează o se
rie de fenomene nedorite. Acest lu
cru trebuie bine înțeles și aplicat ca 
atare.

Bilanțul insuflețitor, prilejuit da 
sărbătoarea gloriosului semicentenar 
al partidului, a relevat, cu deosebită 
pregnanță, indisolubila legătură din
tre partid și popor ; sîntem mar
tori și, în același timp, participanțl 
activi la marile realizări obținute 
de România socialistă și putem fi 
mîndri că la edificarea noii societăți, 
la consolidarea și dezvoltarea cuceri
rilor revoluționare ale poporului 
nostru contribuie cu dăruire și lu
crătorii de miliție.

Toate izbînzile noastre își au izvo
rul trainic în conducerea de către 
partid, în grija părintească pe care 
Partidul Comunist Român o mani
festă permanent pentru creșterea șl 
educarea cadrelor de miliție, pentru 
înarmarea lor cu învățătura marxist- 
leniinistă, cu politica sa științifică, 
novatoare, pusă de-a-ntregul în 
slujba intereselor poporului, a ridică
rii patriei pe înalte culmi ale progre
sului și civilizației. De aceea, la a- 
ceastă sărbătoare a noastră, gîndu- 
rile ni se îndreaptă cu profundă dra
goste și recunoștință către partid, 
către conducerea sa înțeleaptă. 
Profund recunoscători partidului 
pentru clarviziunea și fermitatea 
cu care conduce măreața operă 
de edificare a socialismului, no 
angajăm să contribuim și în vii
tor, cu toate forțele noastre, la 
traducerea în viață a mărețelor 
obiective înscrise în noul plan cin
cinal, străjuind cu fermitate cuceri
rile revoluționare ale oamenilor 
muncii, contribuind la dezvoltarea 
activității de educație socialistă, a- 
părînd rodul muncii creatoare și en
tuziaste a harnicului și talentatului 
nostru popor, veghind la aplicarea 
riguroasă a legilor statului, la res
pectarea neabătută de către toți ce
tățenii a normelor d® conviețuit® 
socială.



SClNTEIA — duminica 13 iunie 1971
I

PAGINA 4

Amplul proces de des
centralizare, în ultimii ani 
în plină desfășurare, vi
zează și viața cultural- 
artistică în bogata ei sferă 
de manifestări. In ce pri
vește mișcarea teatrală, am 
impresia că acest dezide
rat cunoaște, deocamdată, o 
desfășurare unilaterală. Am 
sentimentul că asist la o 
nejustificată izolare a fiecă
rui teatru în perimetrul 
administrativ dat — aceas
ta și din cauza unor fac
tori culturali locali. Așa 
cum arată stagiunea curen
tă, continui să cred că tea
trele nu fac toate efortu
rile necesare ca prin se
lecția pieselor să-și asigure 
un profil distinct, să perma
nentizeze trupa, să se pre
ocupe de creșterea valorică 
a acesteia.

In ultimele stagiuni a 
circulat opinia unor oa
meni din teatre că trebuie 
să aducem publicul în sala 
de spectacol cu orice preț... 
După unii, s-ar putea a- 
credita chiar falsa idee că 
publicul trebuie învățat să 
vină la teatru. Gravă e- 
roare. Publicul vine la tea
tru, dar nu la orice fel de 
teatru. Dacă pe vremea 
marelui actor C. I. Nottara 
(ultimele decenii ale seco
lului al XIX-lea) publicul 
era adus la teatru în fața 
unui repertoriu fundamen
tal („Hamlet", „Othello", 
„Hoții", „Don Carlos", „Tar- 
tuffe", „Despot-Vodă" etc.), 
cu atît mai mult, nu ne pu
tem imagina azi prezența 
acestuia la spectacole cu 
piese mediocre, facile.

Publicului din orice timp 
trebuie să 1 se propună 
un repertoriu angajat, în 
deplină consonanță afecti
vă și intelectuală cu epo
ca pe care o trăiește, cu 
mișcarea Ideilor din con
temporaneitate. A fi atem
poral într-un moment cînd 
scena teatrului trebuie să 
devină o rampă de ca- 
tapultare a Ideilor generoa
se, umaniste, este o pier
dere de timp. Consider că 
rentabilitatea unui teatru 
nu trebuie determinată 
prin soluții facile.

In concordanță cu trans
formările eoonomico-sociale 
care au loc, avînd în vede
re situația nesatisfăcătoare 
din unele teatre (cînd 
spun aceasta, mă refer la 
repertoriu și la prolifera
rea spectacolului mediocru), 
ținînd seama de nevoile 
crescînde ale publicului de 
pretutindeni, îmi îngădui 
să isugerez cooperarea zo
nală a teatrelor.

De fapt, punctul meu de 
vedere este rezultatul ți

nui contact permanent, în 
calitate de critic de tea
tru, cu instituțiile de spec
tacole din Moldova. Prin a- 
ceastă cooperare zonală a 
teatrelor nu înțeleg apari
ția unui organism coordona
tor, ci un proces extensi
bil, pe linia descentraliză
rii vieții noastre teatrale. 
Deocamdată, circulă ideea 
eronată că un teatru din 
provincie trebuie să facă 
de toate.

Cooperarea despre care

va deveni un obiectiv pro
gramatic ferm.

în momentul în care cele 
șapte teatre (de la Boto
șani pină la Brăila) ar 
accepta principiul cooperă
rii, fiecare instituție și-ar 
putea propune să realize
ze — să spunem — numai 
patru premiere pe stagiu
ne, iar prin schimbul re
ciproc de spectacole pu
blicul Va fi, de fapt, be
neficiarul a 28 de titluri. 
Rediscutîndu-se cifra-plan

Sugestii pentru 
o cooperare 

zonală 
a teatrelor

vorbesc ar trebui, firesc, să 
pornească de la principii 
superioare, care privesc 
destinul teatrului româ
nesc, iar la masa de lucru a 
directorilor care conduc tea
trele din zona respectivă să 
domine pasiunea intelectua
lă, mai presus de interesele 
mărunte, să-și găsească a- 
plicare idei de circulație 
generală. Cei dispuși să a- 
dere la sistemul cooperării 
trebuie să discute și să ho
tărască cu luciditate reper
toriul într-un registru de 
distincție și elevație spiri
tuală, un repertoriu con
ceput global care să confi
gureze un profil de ansam
blu derivat din profilul 
specific al fiecărui teatru, 
să prefigureze o stagiune 
generală bogată, un pro
gram generos al turneelor, 
în mod cert, repertoriul zo
nal va putea aborda titluri 
din toate epocile, exersînd 
pe un registru variat de 
modalități, de la teatrul an
tic pînă la farsa tragică 
contemporană... Poate a- 
tunci dramaturgia originală

de premiere (numărul de 
șapte premiere prevăzute a 
se realiza în fiecare stagiu
ne există de pe vremea 
cînd teatrele operau într-o 
perioadă de început, lipsi
tă de aportul televiziunii 
și de o exigență matură a 
publicului) s-ar putea a- 
sigura o calitate superioară 
a fiecărei reprezentații, 
precum și o reducere sub
stanțială a cheltuielilor 
de montare.

Spectacolele cîștigînd în 
calitate vor rezista mai 
mult timp pe afiș, va creș
te în mod considerabil 
procentul de exploatare a 
textului înscenat. Firește 
că factorii cooperanți vor 
fi reciproc interesați de ni
velul de profesionalitate 
implicat în fiecare repre
zentație și nu vor mai cir
cula în turneu spectacole 
submediocre.

Adoptîndu-se principiul 
cooperării s-ar putea elabo
ra un repertoriu de per
spectivă, selecția titlurilor 
n-ar mai fi mimetică, ci 
s-ar înscrie într-un pro

gram complex, de durată, 
coordonat de un consiliu 
artistic alcătuit din drama
turgi, critici, regizori și 
actori din centrele cultura
le interesate.

Echilibrul valoric a! zo
nei respective — interesul 
din acest punct de vedere 
ar fi activ și general — 
mai puțind fi determi
nat și prin schimbul de ac
tori și regizori.

Este vitală pentru un 
teatru de provincie îm
prospătarea permanentă a 
trupei, dar această con
diție poate fi rezolvată 
nu prin peregrinarea de la 
un teatru la altul, ci 
printr-un transfer temporar, 
în interesul calitativ al u- 
nui obiectiv artistic. Sînt 
actori neutilizabili într-o 
stagiune, dar aceștia s-ar 
putea dovedi absolut nece
sari pe scenele limitrofe, 
în ipoteza repertoriului zo
nal.

Prin cooperarea zonală 
s-ar putea realiza o mai 
bună organizare a fiecărui 
spectacol, o extindere în 
orașele fără teatre (care 

jnumai așa pot beneficia 
de stagiuni permanente), 

| precum și în localitățile 
I rurale (din ce în ce mai 
' rar vizitate de teatre). Un 

studiu competent al sălilor 
de spectacole ne-ar releva 
mari posibilități de extin
dere a rețelei teatrale prin 
actul spectacular... Sînt sute 
și mii de seri (prin însu
mare) într-un an cînd 
mari săli de spectacole — 
cămine culturale, case de 
cultură, cluburi — rămîn 
goale, iar oamenii din lo-- 
calitățile respective doresc 
legitim o reprezentație tea
trală de valoare.

In cadrul cooperării zo
nale s-ar putea elabora 
interesante forme de iniție
re a publicului, în special 
a celui tînăr, devansîn- 
du-se repertoriul-program. 
De asemenea, s-ar putea 
organiza diferite sisteme de 
perfecționare profesională a 
slujitorilor Thaliei, experi- 
mentîndu-se metode moder
ne în ce privește compo
nentele expresiei scenice. 
Cred că teatrele din Capi
tală pot realiza în mod 
exemplar ideea sugerată 
mai sus.

Sînt citeva sugestii pe 
care ie propun publicării 
cu speranța că din recepta
rea lor operativă și respon
sabilă ar putea rezulta cîști- 
guri certe pentru prestigiul 
și eficiența teatrelor.

George GENOIU

EXPOZIȚIE A CĂRȚII

TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
SOVIETICE

Simbătă s-a deschis 
in București expoziția 
cărții Editurii Acade
miei de Științe a 
U.R.S.S. „Nauka", în 
localul librăriei „Mihai 
Eminescu". In alocu
țiunile rostite cu a- 
cest prilej, prof. univ. 
Tiberiu Postelnicu, se
cretar general adjunct 
al Academiei Repu
blicii Socialiste Româ
nia, și A. D. Țvet- 
kov, redactor șef al E- 
diturii Academiei de 
Științe a U.R.S.S. 
„Nauka", au subliniat 
importanța acestui e- 
veniment în viața cul
turală, științifică și e- 
ditorială a celor două 
academii, care au sta
tornice relații de co
laborare.

In condițiile revolu
ției științifice și teh
nice contemporane se 
accentuează tot mai 
mult necesitatea schim

bului larg de infor
mații, a unei docu
mentări actuale și la 
nivelul exigențelor e- 
pocii noastre. Deschi
derea expoziției cărții 
Editurii „Nauka" se 
înscrie pe linia mani
festărilor tradiționale 
în domeniul relațiilor 
culturale și științifice 
româno-sovietice, dind 
posibilitatea oameni
lor de știință din țara 
noastră să cunoască 
unele realizări remar
cabile.

Cele circa 370 de 
monografii, sinteze etc. 
prezentate abordează 
direcții foarte noi de 
cercetare în diferite 
domenii ale tehnicii și 
în fizică, matematică, 
astronomie, chimie, 
geologie, geografie, 
biologie, istorie, ar
heologie, etnografie, 
drept, economie, filo
zofie, teoria literatu

rii, artă, . lingvistică 
etc. Alături de lucră
rile originale, sînt pre
zentate traduceri ale 
unor valoroase opere 
străine, printre care 
și două românești (V. 
Popov „Hiperstabili- 
tatea sistemelor auto
mate" și F. Cîmpea- 
nu „Istoria cifrei Pi").

Expoziția prilejuieș
te un contact direct 
al oamenilor noștri de 
știință, al specialiști
lor de înaltă califi
care, cu o selecție din- 
tr-o producție edito
rială complexă și de 
înalt nivel științific. 
Exponatele vor putea 
fi consultate după în
chiderea expoziției (19
iunie) la 
Academiei 
Socialiste

Biblioteca 
Republicii 
România.

iar cei interesați își 
vor putea procura lu
crările prin comenzi.

Elena MANTU

Delegația română care va participa 
la Congresul mondial al petrolului

a plecat la Moscova
Simbătă la amiază a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de prof. dr. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului șl geologiei, care va participa 
la lucrările celui de-al VIII-lea Con
gres mondial al petrolului.

Din delegație fac parte specialiști 
din unitățile productive, institute de

cercetări și proiectări, din institute 
de învățămînt superior, cadre de con
ducere din ministere și organe cen
trale.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de membri ai conducerii 
Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei.

(Agerpres)

Liceul nr. 3 din Brașov 
se va numi „Ion Meșota“

In cadoul unei festivități care a 
avut loc simbătă a fost atribuit li
ceului nr. 3 din Brașov numele lui 
Ion Meșota, fost director al gimnaziu
lui românesc din Brașov, care a de
venit mai tîrziu liceul Andrei Șaguna. 
Dr. I. Meșota a introdus învățămîn- 
tul real, punînd totodată bazele în- 
vățămintului politehnic românesc în 
acest oraș.

La festivitate au participat repre
zentanți ai Ministerului învățămîntu- 
lui, ai organelor locale de partid și 
de stat.

Cu acest prilej, participanții au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

teatre
• Theâtre de la Cit6 — Franța - 
(în sala Teatrului Giulești) : Tar
tuffe — 11; 20.
© Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30; Se mărită fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Fanny — 
10,30; Săptămîna patimilor — 20; 
(sala Studio) ; O femeie cu bani
— 10,30; Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 15; Pisica în noaptea Anu
lui Nou — 20.

Teatrul „îmcia Sturdza Bulan- 
dra‘* (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru iubire — 
10,30; Leonce și Lena — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara*’ (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Cercul 
mor ții — 20.
e Teatrul evreiesc de stat : Pe 
placul tuturor — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn IV — 
21,30; (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 11.
© Teatrul de stat din Ploiești (la 
Sala Palatului) : Nevasta mea se 
răzbună — 20.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu” : Floare de cactus

— 19,30; (la Arenele Romane) : Re
vista la volan — 20; (la Teatrul 
de vară „23 August”) : Mini-jaz 
cu maxi haz — 20.
o Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30: (la grădina „Boema”) : La 
grădina „Cărăbuș” — 20.
• Circul „Globus” : Arena primă
verii — 16; 19,30.

cinema
• Hello, Dolly (ambele serii — pe 
ecran, panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif :
SCALA — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,30, FESTIVAL — 7,45; 10,30;
13,15; 16; 18,45; 21,30, la grădină
— 20,15, STADIONUL DINAMO — 
20,15.
© Și caii se împușcă, nu-1 așa ? ; 
CAPITOL - 9,15; 11,45. FEROVIAR
— 9; 11,45; 15; 18; 20,30, MODERN
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, la gră
dină — 20,30.
• Regele Lear : CAPITOL — 14,15; 
17; 20.
• Apa ca un bivol negru : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,15; 20,30.

Turneul companiei franceze 
„THEÂTRE DC IA CITE"

Membri al companiei franceze 
„Theâtre de la Cită" s-au întîlnit, 
simbătă la amiază, cu oameni de 
teatru și ziariști din Capitală.

Cu acest prilej, regizorul Roger 
Planchon, conducătorul teatrului 
francez, și-a exprimat satisfacția 
de a se afla. împreună cu colecti
vul său, pentru a doua oară în 
România. Răspunzînd întrebărilor 
ce i-au fost adresate, oaspetele a 
vorbit despre activitatea și per
spectivele teatrului pe care-1 în
drumă, despre munca sa de autor 
și regizor, despre concepția sa per
sonală privind punerea în scenă a 
operelor clasice. Vorbitorul s-a re
ferit, apoi, la cele două spectacole 
pe care le prezintă în România : 
„Tartuffe" și „Albaștri, Albi, Roșii", 
precum și la alte piese care figu
rează în repertoriul teatrului.

In cadrul întîlnirii s-a făcut, de 
asemenea, un interesant schimb de 
păreri în probleme actuale ale tea
trului, în legătură cu modalitățile 
noi de expresie folosite, în prezent, 
în arta spectacolului.

★
, Compania franceză „Theatre de 
la Cite" din Villeurbanne-Lyon s-a 
reîntilnit, după opt ani, cu publi
cul bucureștean, în cadrul actualu
lui turneu în țara noastră. Pentru 
această reîntilnire, care a avut loc 
simbătă seara la Teatrul „Giulești", 
artiștii francezi au ales din bogatul 
lor repertoriu piesa „Tartuffe", lu
crare des prezentată de teatrele din 
lumea întreagă. După montarea lui 
„Tartuffe" de către Coquelin, Jou
vet, Ledoux și alți mari oameni 
de teatru, animatorul și conducăto

rul colectivului „Thăâtre de ta 
Cită", Roger Planchon, punînd în 
scenă această capodoperă a clasi
cismului francez, a vrut să de
monstreze că lucrarea nu și-a pier
dut nimic din vigoarea și actuali
tatea sa. Reputatul regizor a pro
pus publicului contemporan un nou 
mod de interpretare a celebrei co
medii, aprofundînd nota de realism 
specifică, de altfel, tuturor specta
colelor sale. Intențiile regizorului 
au fost bine servite de o echipă 
de talentați actori alcătuită din 
Michel Auclair — interpretul rolu
lui titular, Jacques Debary, Nelly 
Borgeaud, Lucienne Le Marchand, 
Victor Lanoux, Colette, Dompie- 
trini, Michel Ruhl, Gerard Guil- 
laumat, Franțoise Seigner și alții. 
La realizarea spectacolului au con
tribuit și Renă Allio, semnatarul 
scenografiei, și Claude Lochy, auto
rul muzicii,

Reeditînd succesul din turneul 
anterior, ca și cel obținut recent 
la Timișoara, artiștii francezi au 
fost aplaudați cu căldură.

Printre persoanele oficiale pre
zente la spectacol erau Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă. 
Mircea Malița, ministrul învățămîn- 
tului, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții culturale, 
personalități ale vieții artistice.

Au asistat, de asemenea, Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței Ia 
București, șefi ai altor misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

O nouă societate culturală
Numeroși locuitori ai comunei Dră- 

gotești, județul Gorj, au luat parte la 
constituirea unei societăți culturale 
ce poartă denumirea localității în care 
trăiesc. Fondată de 324 membri, a- 
proape jumătate din populația co
munei, societatea „Drăgotești" este 
continuatoarea vechii asociații cultu
rale „Deșteptarea săteanului", înfiin
țată la 7 noiembrie 1899.

După ce au aprobat statutul socie
tății și au ales organele de condu
cere, membrii fondatori au stabilit 
principalele obiective ale activității 
pe acest an.

In încheierea adunării, participan
ții au adresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

• Bătălia de pe Neretva : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, AURO
RA — 9; 12,30; 16; 19,30, la grădi
nă — 20, FLAMURA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
© Facerea lumii : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,30, 
FLOREASCA — 15,30; 18,15; 20,30.
• Vulpile șl șoriceii : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 în continuare.
• Printre colinele verzi : VIITO
RUL — 15,45; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
EXCELSIOR — S', 12,30; 16; 19,30, 
MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30,
TOMIS — 9; 12,30; 16, la giădină
— 20, GRADINA DOINA — 20.
• Dă-i înainte, cowboy : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, BUCUREȘTI — 8,30; 11;
13,305. .16; 18,30; 21, GLORIA — 9: 
li,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FAVO
RIT — 9,15; il,30; 15,45; 16; 18,15; 
20.30, GRĂDINA CAPITOL — 20,15, 
ARENELE ROMANE — 20.
© Conflict conjugal — 9 Dosarul 
XII — 10,30; 12,30; 14,30, Cleo de 
la 5 la 7 — 16,30; 18,45, Conflict 
conjugal — 21 : CINEMATECA
(sala Union).
• Z : MOȘILOR — 15,30; 18; 20.30.
• Elefantul Slowly : VICTORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Butch Cassidy și Sundance Kid: 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Clanul sicilienilor : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.

• Domiciliul conjuga! ! BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15.
• Cel trei care au speriat Vestul i 
DACIA — 8,45—20 în continuare.
• Prețul puterii : UNIREA —■ 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,15.
• Serata : LIRA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : MUNCA — 15; 19.
• Mihai Viteazul : COSMOS — 
15; 19.
• Cazul C.L. : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
• 100 de carabine : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
© Eu, Francisc Skorina i FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20.
© Sunetul muzicii : GIULEȘTI — 
15.30; 19, VOI^GA — 9,30; 12,45;
16.15; 19,45. GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20,15.
• Pe cometă : PACEA — 16; 18; 
20.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : POPULAR — 10; 
15,30; 19.
• Los Tarantos : VITAN — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• De șapte ori șapte : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Cronometrul : LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• B. D. intră în acțiune : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

******
I
*
*

Sub zodia „nimicului"
Depistarea și propulsarea 

noilor talente scriitoricești 
sînt caracteristici distinc
tive ale sistemului nostru 
editorial. Promovarea debu- 
tanților (ne referim în pri
mul rind Ia cei care nu aș
teaptă ora cristalizărilor 
definitive, întîrziindu-și ani 
la rind primul tom) tre
buie să aibă drept corolar 
selecția exigentă, capabilă 
să înlăture veleitarismul 
epigonic, mimetismul, teri
bilismul juvenil al unor 
scrieri deficitare, atît în 
planul estetic cit și în cel 
ideatic. Revenirea tot mai 
frecventă în discuție a ter
menului „literatură stu
dențească", înmulțirea re
vistelor dedicate tineretu
lui studios, solicitudinea e- 
diturilor și revistelor lite
rare față de începători sînt 
dovezi peremptorii ale e- 
xistenței unui cadru pro
pice emulației creatoare, 
inovației artistice. Se in- 
tîmplă totuși ca la adă
postul receptivității să-și 
facă loc și cărți nerealizate, 
cu un univers vidat de 
semnificații majore în oare 
fronda în sine, gustul unei 
celebrități ieftine se afir
mă vădit. Este și ca
zul volumului de debut 
al studentului Alexandru 
Monciu-Sudinski — „Re
barbor" — ale cărui schițe 
și povestiri evoluează sub 
zodia acestui straniu cu- 
vînt (cu excepția „Peisa
jului medieval1 și a unei 
alte lucrări „Peisaj" care 
relevă un energic protest 
împotriva anulării valori
lor umane de către război. 
„Documentar", un protest 
Împotriva ororilor, violen
ței colonia liste). Ce în
seamnă „Rebarbor" ? Dacă 
dăm crezare autorului, 
tradus în limbajul de 
toate zilele, vocabula ar 
suna ca un dublu „nimic" : 
„ — Da,' nimic, nimic". 
(„Telex" pag. 72). Insă este 
un „nimic" ostentativ cla
mat, un „nimic“-programa- 
tic, un „nimic“-tiflă arun

cat vieții. Recunoscîndu-i 
lui A.M.S. dezinvoltura ex
presiei, concizia in narație, 
ca și ecourile din au
tori monumentali — Kafka 
și alții — caricatural pas- 
tișați nu putem fi de 
acord cu abulia, cu blaza
rea precoce și filozofarea 
pubertară : „Pentru că 
moartea-i stupidă și viața-i 
stupidă și intimplările sînt 
stupide și atunci ce poți 
vedea, altceva decît asta, 
lipsa de sens, cum poți 
înțelege, găsi în spatele lu
crurilor treaba de care 
vorbea tipa aceea : jertfă 
și eroism ?“ („într-un iris"). 
Semnatarul schițelor (ce 
concurează, pare-se, de 
multe ori rolul erou
lui principal — Alexan
dru .Moraru) ne tirășie 
cu nesfîrșită „oboseală" 
printr-o lume stagnantă, 
de luimpen-intelectualitate, 
prostituate • și pederaști, 
sadici și masochiști, ima
ginează cu manifestă vo
luptate o aglomerare a- 
morfă de notații elemen
tare și scene dubioase de 
violență. Episoade morbide 
și o faună pseudo-umană 
de subterană și bar : beat
nici și vagabonzi, declasați, 
simbolic „orbi", sînt în
vestite cu funcția de pa
rabolă. Neorealismul apli
cat după ureche în urma 
unor lecturi fugare nu dă 
cu siguranță acel „țipăt 
nud al ideii sclipind crud 
și curat" („Peisaj") ; măr
turie este terifiantul „Gu- 
liver" în care pe 15 pagini 
sînt descrise amputări de 
șobolani : „Se apropie de 
vergea, potrivind șobola
nul cu burta în drep
tul vîrfului... După ce 
vîrful ei străbătu pintecuî 
animalului, ieșind prin 
partea cealaltă (surprinză
tor de curat), el aprinse 
lampa cu gaz. o potrivi cu 
flacăra sub vîrf. După un 
timp, vergeaua se înroși, 
șobolanul începu să țipe 

pătrunzător și scurt : Iiiiiii ! 
Iiiiiii ! Iiiiiii ! Carnea din 
jurul fierului începu să 
sfîrîie, cred că intestinele 
îi fierbeau. Zvîcniturile se 
intețiră, șobolanul începu 
să se dea peste cap. Iiiiiii !“ 
Apoi chinurile sînt expli
citate : „închipuie-ți acum 
că sînt oameni". La un a- 
semenea conținut prezen
tarea generoasă de pe co
pertă : „Expresia modernă, 
sinceră, comunică un me-/ 
saj generos, o necurmată 
aspirație spre adevăr și o- 
menie" nu poate fi decît 
inexactă. ..Rebarbor". un 
început dezolant ce duce

Debut promițător
Cu excepția titlului, „A- 

zimut", luat din topografia 
militară, nimic nu este ab
scons sau contrafăcut în 
acest volum limpede, dar 
nu lipsit de adincimi, in 
general echilibrat și distin- 
gindu-se printr-o autentică 
înfiorare în fața trecutului 
de glorie al patriei. Vo
lumul debutantului Ion 
Lotreanu propune o lirică 
angajată, bogată în virtuți 
de'viziune, cu o plastică a 
imaginii elegante, domina
tă de sentimentul isto
riei, al jertfei, al pre
zenței eroilor alături de 
noi : „în largul mării 
amfore se sparg / Sub a- 
păsarea dulce a luminii ; / 
Istoria înalță la catarg / 
Nemuritor, trofeul rădă
cinii !“ (TROFEUL). Ca un 
erou, sacru învingător, este 
privit și genialul Brâncuși 
ce revine simbolic in pla
cheta lui Ion Lotreanu, fi
ind tratat ca biruitor al pie
trei amorfe căreia i-a oferit 
șansa unică a simplității 
absolute, transparența ini
mitabilă a melos-ului ro
mânesc : „Un strigăt sur 
din temple nesupuse I 
Se-naltă-ntre pămînt și cer 
pilasiru / Căci meșterul din 
inimă trecuse / în stil pul 
casei setea de albastru". 
(IARNA LA TÎRGU-TIU) ; 
iată apoi acest distih cu 

într-o fundătură, e cartea 
unui tînăr care propune o 
viziune stranie, incredibilă 
asupra vieții ; o carte in 
care scenele de naturalism, 
parabolele unui dezabuzat 
trimit la o lume tarată de 
atitudini cinice, sceptice, o 
lume care nu există. „Re
barbor" e o carte în fața 
conținutului căreia, a mo
dului de a privi și înțelege 
viața al autorului, orice 
critic și cititor conștient de 
responsabilitățile sale nu 
poate spune decît un răs
picat : Nu !

Ioan ADAM

totul remarcabil, din ace
eași poezie : „Cad stele reci 
pe masa gînditoare / Ca li
rele din barba unui zeu...".

Intr-o altă poezie auto
rul vede natura ca o enor
mă însumare de statui ale 
neamului : „Ce sînt munții, 
dacă nu statui, / Spicele și 
iarba ce foșnesc în cale ? / 
Florile sînt iriși pe retina 
cui ? / finirile sînt statui 
orizontale". (MONUMEN
TE).

însuflețindu-și silueta li
rică prin acuitatea retrăirii 
momentelor de istorie poe
tul ivește versuri 
de consistență 
„Pe-aici treceau 
mei călare / Cu 

baladești 
plastică : 
strămoșii 
orizontul

spinzurat de șei". (LA PO- 
LOVRAGI) ori : „Din barba 
regelui învins / Se prelungi 
un rîu prin vreme / De-a 
lungul marmurei tăcute". 
(BARBA LUI DECEBAL).

încheiem această consem
nare a unui debut a- 
flat sub semnul pasiunii 
pentru istorie, al respectu
lui pentru claritatea ver
sului, relevînd pozitiv 
preocuparea autorului de a 
comunica cu cititorul, ati
tudinea sa lirică demnă. 
De evitat in viitor un anu
me formalism al imagini
lor, locurile comune întîl- 
nite cu o frecventă ce ar 

K impus o mai riguroasă 
selecție. Autorul volumului 
apărut în Editura militară 
— o editură care cultivă 
cu predilecție și bune re

Tradiția „Ciocîrliei“
Ansamblul „Ciocîrlia" de 

azi este format dintr-un 
grup restrîns de 25 de ar
tiști, maeștri ai cîntecului 
popular care au demonstrat 
in concertul „I-auzi, cîntă 
Ciocîrlia", înmânunchiere 
de cîntece din diferite re
giuni ale țării, tradiția 
incontestabilă a ansam
blului. Ca un leit-motiv 
melodia „Nu uita că ești ro
mân" le-a unit parcă într-o 
solemnă rapsodie, știută din 
bătrini. O doină tărăgănată, 
spusă molcom de Siniion 
Pop, este completată de un 
Joc vesel moldovenesc în 
care acordeonistul N. Tur- 
citu își arată agilitatea ; 
Maria Păunescu a adus de 
pe plaiurile dobrogene un 
Cîntec de dor, apoi o des
tăinuire zglobie despre fata 
dobrogeană. Tony Iordache 
a tălmăcit la țambal cu 
vibrație remarcabilă o Sîr- 
bă muntenească. La Hora 
bănățeană, la tînguirea de 
dragoste din glasul Aureliei 
Fătu-Rădutu, la ritmurile 
oșene, pline de pitoresc a- 
duse de Ion Cristoreanu —

Cinci
Sînt un cititor statornic al 

revistei „Ramuri", publicație 
care, prin cultivarea pre
dilectă a preocupărilor de 
teorie și istorie literară, 
prin articolele și cronicile 
semnate de nume de rezo- 
nanlă ale vieții noastre cul
turale ca și prin pro
movarea unor noi valori 
reale. își demonstrează ți
nuta prestigioasă.

Intr-un astfel de context 
mi s-a părut disonantă 
receptivitatea excesiv de 
generoasă cu care luna- 

zultate lirica patriotică — 
promite o evoluție poetică 
ce merită atenție.

Dan MUTAȘCU

s-au adăugat melancolia ti
nerei fete din Doina mol
dovenească și mai ales a- 
ceie șugubețe portrete pline 
de spirit ale „Moșului și 
babei" povestite cu harul 
snoavelor, cu profunzimea 
basmelor care farmecă, de 
către populara interpretă 
Angela Moldovan.

„I-auzi, cîntă Ciocîrlia" 
este o rapsodie-simbol des
pre cîntecele noastre, des
pre sîrbele și doinele care 
ne cuprind plaiurile. Am 
sugera conducerii ansam
blului colaborarea cu dan
satori talentați — așa cum 
sint, spre exemplu, artiștii 
din Scornicești — pentru că 
Ia astfel de manifestări, rit
murile de dans românesc, 
tablourile coregrafice in
spirate, despre tradiții și o- 
biceiuri nu ar trebui să 
lipsească. Cîntecul și dan
sul românesc sînt un tot 
și o altfel de formulă de 
prezentare va fi. oricît de 
strălucită s-ar dovedi, in
completă.

Smaranda OȚEANU

proze
rul craiovean a acordat 
în numărul din 15 mai 
o pagină întreagă în
cercărilor modeste ale Ire- 
nei Pușchilă. Cele „5 proze" 
publicate, bătute de un vînt 
de desuetudine, sînt real
mente handicapate în fața 
spiritualității moderne, la 
acestea adăugindu-se o do
ză apreciabilă de prozaism 
infiltrat sub forma unor 
notații sarbede si a unor 
situații tocite prin deasă 
folosire. Tonalitatea mino
ră, miza erotică insignifi

antă, „cădelnițarea dorințe
lor" amoroase ne duc cu 
gindul la pagini revolure 
din istoria literaturii. Prima 
proză (un episod de călăto
rie în Italia) narează plat, 
cu lirism melodramatic, 
preparatiyele „ospățului 
nunțial" dintre un călugăr 
franciscan și juna lui vizi
tatoare.

' Și în celelalte încercări, 
lipsite de o linie structura
lă certă, notațiile nu pot 
crea atmosferă, rămînînd 
la scheme simpliste, edul
corate. de idilă semănători- 
stă. Cea de-a doua proză 
relatează o farsă obstetri
că cu amănunte jenante și 
superflue, iar o alta de
scrie o scenă de inițiere a- 
moroasă într-un parc în
tre o studentă din „Chia- 
trâ" rătăcită în „șulerii aiș- 
ția de București" și un tî
năr ce-i aprinde simțurile 
și apoi o părăsește zărin- 
du-1 la lumina lampadaru
lui nasul în stil Cyrano și 
buza de iepure. Ultima 
schiță banalizează motive 
livrești. Scriitorul Alee, 
dandy dezabuzat și îmbă- 
trînit, cu „mîini albe ca la 
înecați și niște ochi... stră

Un turneu
încununat de succes

La începutul lunii iunie 
a avut loc la Celje, în 
R.S.F Iugoslavia. „Festiva
lul Cîntecului Tineretului", 
manifestare anuală de mari 
proporții care prilejuiește 
competiția celor mai bune 
coruri de copii în cadrul u- 
nui prestigios concurs.

In acest an a fost invita
tă si o formație din Corul 
de copii ai Radioteleviziu- 
nii Române dirijată de E- 
lena Vicică și Ion Vandca. 
Atît în cadrul spectacolu
lui de gală de la Celje cit 

lucitori ca la sfinți", caută 
senzațiile tari ale tinereții 
în persoana țigăncii Tran- 
dafira, devenită ad-hoc Bi- 
litis. Personajul masculin, 
ce recită muzei sale brune 
Kamadeva, venind (însoțit 
de prieteni) pe neașteptate 
acasă o găsește în dormitor 
cu „Gică, băiatul de la 
merdenele". Replica ei e 
demnă : „Ho, nebunule, 
ce intri așa, nu vezi că am 
un mosafer ?“ în final, ca 
în romanțele de mahala de 
altădată, Bilitis fuge nu fă
ră a lăsa o epistolă : „Pe 
un bilețel, cu slova largă, 
scria : Plecai cu Gică săru- 
mîna Trandafira".

Aceste episoade cu aer 
stătut, vetust, pot cel mult 
dovedi o anume îndemîna- 
re a semnatarei în utiliza
rea cuvintelor. Prea puțin 
pentru a justifica generozi
tatea prestigioasei reviste 
chemată să stimuleze o li
teratură din care să trans
pară spiritul vremilor noas
tre, un suflu aparținând 
cu adevărat contempora
neității.

G. MARGINE

și cu prilejul concertelor 
susținute la Velenje, Rim- 
ske-Toplite și Maribor, co
rul de copii al Radiotelevi- 
ziunii române a fost primit 
cu deosebită căldură.

Turneul a constituit un 
prilej minunat de populari
zare a creației românești a 
genului, prin lucrările lui 
Ion Dumitrescu, Gheorghe 
Dumitrescu. I. D, Chirescu, 
Gheorghe Danga, Sergiu 
Sarchizov. Gheorghe Van- 
cu și alții.
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PROGRAMUL I

13,00
14,30

18,30

19,20

19,30
20,10

20,35

22,40
22,50

8,30 Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii. „Micul fugar" (I) — 
film artistic, coproducție so- 
vieto-japoneză.

10,00 Viața satului.
11,15 Albumul compozitorilor ro

mâni : Theodor Grigoriu.
12,00 De strajă patriei.
12,30 Aspecte de la cel de-al II-lea 

Festival de folclor ,,Marla 
Tănase” — Craiova 1971.
Emisiune în limba maghiară. 
Duminica sportivă • Tenis 
de cîmp : România — Iugo
slavia în cadrul semifinalelor 
zonei europene a „Cupei 
Davis”. Transmisiune directă 
de la arena Progresul • Au
tomobilism : Cursa de 24 ore 
de la Le Mans. Transmisiune 
directă.
Filfn serial pentru tineret : 
„Planeta giganților".
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară • Sport. 
Reportajul săptămînil. „Reși
ța fără furnale” — film rea
lizat de Anca Arlon șl Mihai 
Romașcu.
Film artistic : „Omul care 
trece prin zid”. O comedie 
avînd ca interpret principal 
pe Bourvil. Premieră pe țară. 
Prezintă Ecaterina Oprolu.
Selecțiunl din Festivalul de 
muzică ușoară „Orfeul de 
aur” de la Slîncev Brlag 
(R. P. Bulgaria).
Telejurnalul de noapte.
Telesport : Sosirea din cursa 
automobilistică de 24 de ore. 
înregistrare de la Le Mans.

PROGRAMUL II 

20,40

21,40
21,45

22,00

20,10 Reîntilnire cu personaje în
drăgite de copii : Barbă-Cot. 
Mari orchestre simfonice : 
Orchestra simfonică a Filar
monicii „George Enescu”. 
Buletin de știri.
Săptămîna culturală bucu- 
reșteană.
Film serial : „Incoruptibilii". 
Reluarea episodului „Ascun
zătoarea gangsterilor".

*

*
*

I
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Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Emil Drăgănescu, a primit, sîm- 
bâtă dimineața, pe ministrul con
strucțiilor din Republica Democrată 
Vietnam, Bui Qang Tao, și specia
liștii care îl însoțesc în vizita de 
schimb de experiență și documentare 
pe care o face în țara noastră, la in
vitația Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală.

La primire au participat Petre Bla- 
jovici, președinte, și Ion Găvozdea,

★
în cursul dimineții de sâmbătă, 

membrii delegației de specialiști în 
construcții din Republica Democrată 
Vietnam, în frunte cu Bui Qang Tao, 
ministrul construcțiilor din această 
țară, au continuat convorbirile cu 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Economia și Administrația Lo
cală, Petre Blajovici.

La convorbiri au participat prof, 
arh. Nicolae Bădescu, și ing. Ion 
Găvozdea, vicepreședinți ai comite
tului, reprezentanți ai Ministerului

Plecarea delegației 
parlamentare columbiene

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala delegația parlamentară colum- 
biană condusă de Ciro Rios Nieto, 
președintele Comisiei de relații ex
terne a Senatului Republicii Colum
bia, care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a făcut o vizită în țara 
noastră.

Din delegație au făcut parte Hum
berto Silva Valdivieso, deputat, pre
ședintele Comisiei de relații externe 
și apărare națională a Camerei Re
prezentanților, Jorge Caro Copete, 
deputat în Camera Reprezentanților, 
Herman Isaias Ibara, senator, Abelar-

Inaugurarea unor obiective 
turistice

în portul municipiului Giurgiu a 
fost inaugurat simbâtă un modern 
complex de odihnă și agrement, care 
cuprinde două bazine cu o capaci
tate de 1 000 locuri, vestiare, și o 
plajă pe o suprafață de 10 000 mp. 
Au fost amenajate, de asemenea, 
locuri speciale pentru parcarea auto.- 
turismelor, unități de alimentație pu
blică. La realizarea complexului, o 
deosebită contribuție au adus-o ce
tățenii municipiului, care, prin mun
că patriotică, au realizat lucrări ce 
simt evaluate la mai mult de 5 mi
lioane lei.

La festivitatea inaugurală a fost 
prezent tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Vasile Tronaru, pri
marul municipiului Giurgiu, precum 
și numeroși cetățeni ai orașului.

★
Sîmbătă, la Curtea de Argeș, a fost 

dat în folosință noul complex turis
tic „Posada".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONA TELE EUROPENE DE BOXÎN „CUPA DAVIS“

România conduce cu 2-0 în fața Iugoslaviei
• DIN CAUZA PLOII, PARTIDA DE DUBLU S-A ÎNTRERUPT

Din nou tribune arhipline, din nou 
căldură sufocantă, din nou „mo
mente de tenis" îndelung aplaudate
— dar, element insolit și totodată 
nedorit, și ploaie ieri după-amiază 
la terenul central „Progresul", în 
ziua a doua a meciulili de tenis Ro
mânia — Iugoslavia. Partida Țiriac
— Iovanovici. întreruptă vineri spre 
seară la scorul de 2—1 la seturi in 
favoarea sportivului nostru, n-a du
rat acum decît un singur set ; un 
singur set care, revenind lui Țiriac 
(e drept, nu fără eforturi, observați 
evoluția scorului ; 2—0, 2—2, 4—2. 
4—4, 6—4), a făcut ca scorul meciu
lui România — Iugoslavia să devină 
2—0.

La interval de o oră a început 
apoi partida de dublu : Năstase, Ți
riac — Franulovici, Iovanovici. în 
mod cu totul neașteptat, însă spre 
satisfacția publicului nostru specta
tor, primul set al partidei — care n-a 
durat decît opt (!) minute — a arătat 
că tenismenii noștri sînt net supe
riori. Dominarea, lor a fost într-atît 
de categorică, încît adversarii n-au 
avut posibilitatea să cîștige nici mă
car un punct. La fel de surprinză
toare a fost evoluția scorului și în 
cel de-al doilea set ; de această dată 
însă replica jucătorilor iugoslavi a 
făcut ca punctele să se adauge foar

LA TALLINN, A ÎNCEPUT

CONCURSUL ATLETIC INTERNAȚIONAL 
DOTAT CU PREMIUL ZIARULUI „PRAVDA"

TALLINN (prin telefon). — Cea de-a 
patra ediție a concursului atletic 
internațional dotat cu marele premiu 
al ziarului „Pravda", organ al C.C. 
al P.C.U.S., se bucură aici, în Uniunea 
Sovietică, de un interes enorm din 
partea amatorilor de sport. E de re
marcat că aceasta este a doua compe
tiție atletică importantă organizată de 
„Pravda" la interval de numai o lună 
de zile. încă mai sînt foarte vii ecou
rile giganticului cros de la mijlocul 
lunii mai, la care au participat peste 
5 milioane de oameni de toate virste- 
le. Numai finala a strins la Moscova 
1 200 de concurenți, printre care și 
bătrîni născuți în secolul... trecut. Se 
citează cazul unui veteran de 72 de 
ani care a cîștigat proba categoriei 
respective de vîrstă, parcurgînd 3 km 
în 17 minute (!). Acum, de la con
cursul acesta cu caracter de masă, 
se trece la unul destinat performeri
lor, în special tineri.

Din păcate, vremea nu este tot atît 
de primitoare la Tallinn cum sînt 
gazdele și organizatorii concursului. 
Temperatura în jur de numai 7 gra
de, vîntul puternic și o ploaie conti
nuă împiedică pe cei aproape 700 de 
*tleți (polonezi, cehoslovaci, bulgari, 

vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală.

A fost prezent Hoang Manh Tu, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D Vietnam la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate pro
bleme privind colaborarea dintre cele 
două țări in domeniile sistematizării, 
proiectării și executării diferitelor 
construcții.

★
învățăm! ntului, Ministerului Turis
mului, Institutului „Proiect“-Bucu- 
rești, și alți specialiști în construcții.

A luat parte, de asemenea, Hoang 
Manh Tu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.D. Vietnam la Bucu
rești.

★
în aceeași zi, președintele Comite

tului de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, Petre Blajovici, a 
oferit un dineu în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

do Durate Sotelo, deputat în Camera 
Reprezentanților.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Mihai 
Dalea, președintele Comisiei pentru 
politică externă a Marii Adunări Na
ționale, Constantin Dinculescu, pre
ședintele Comisiei pentru învățămînt, 
știință și cultură, Hie Radulescu, vice
președinte al Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N., Alexandru Ionescu, 
Anton Breitenhofer. Stanciu Stoian, 
deputați ai Marii Adunări Naționale, 
funcționari superiori in Ministerul 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

La inaugurare au participat Gheor
ghe Năstase, prim-secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean, Ion 
Cosma, ministrul turismului.

Impunătorul edificiu, cu trei etaje, 
dispune de un hotel cu 107 locuri in 
camere cu 1 și 2 paturi, un restau
rant, o terasă de vară și un bar. 
încadrată armonios in peisajul arhi
tectonic tradițional al vechii cetăți de 
scaun a Țării Românești, noua clă
dire este o îmbinare a elementelor 
constructive — piatră de rîu și lemn. 
Pe lîngă condițiile excelente de masă 
și cazare pe care le oferă oaspeților, 
noul complex turistic constituie și un 
punct de plecare spre salba de lacuri 
ale hidrocentralelor de pe Argeș și 
spre piscurile înzăpezite ale masivu
lui Făgăraș.

(Agerpres)

te greu într-o parte sau în alta a ta
belei de marcaj. Cuplul oaspete la 
primul punct. Dublul nostru egalea
ză și ia conducerea cu 2—1, Din nou 
egalitate ; din nou luăm conducerea. 
Iarăși e rînd.u.1 adversarilor să ega
leze. Similitudinea de situație con
tinuă. La capătul câtorva schimburi 
de mingi extrem de disputate. în 
prezența „musafirului neașteptat" de 
care vorbeam mai sus — ploaia, 
cuplul nostru ia din nou conducerea 
Vremea se înrăutățește, impiedicînd 
evident desfășurarea partidei. Arbi
trul decide întreruperea jocului și 
— după un timp de așteptare. în 
speranța că vremea se va îmbună
tăți — anunță amînarea partidei. Ea 
va continua astăzi (ora 13), de la 
scorurile existente în momentul în
treruperii, adică 6—0, 4—3 pentru 
Năstase, Țiriac. Să sperăm — avem 
toate motivele ! — că apreciații noș
tri sportivi își vor valorifica posi
bilitățile și încurajați de spectatori... 
prin liniște desăvârșită in timpul jo
cului, vor asigura calificarea echipei 
României.

Conform programului anunțat, după 
proba de dublu vor urma apoi , ulti
mele „simpluri" : Țiriac — Franulo
vici, Năstase — Iovanovici.

Ion DUMITRIU

cubanezi, români, maghiari, din 
R.D.G., și, firește, masiv din U.R.S.S.) 
să se antreneze și să se întreacă con
form posibilităților lor reale. Totuși, 
fiindcă aici, la Tallinn, acum e zi 
continuă, iar noaptea cu desăvîrșire 
albă, se găsesc „ferestre" pentru des
fășurarea aproape normală a progra
mului.

După deschiderea festivă a compe
tiției, onorată prin prezența primului 
secretar al C.C. al P.C. al Estoniei, 
tov. I. G. Kebin, membru al C.C. 
al P.C.U.S., s-au disputat pînă seara 
tîrziu numeroase probe, nu numai de 
alergări, cum prevede de obicei con
cursul, ci și de aruncări și sărituri.

Dintre rezultatele primei zile no
tez victoriile atleților leningrădem 
Nina Marakina (suliță — 59,86 m !), 
Irina Tarasova (lungime — 6,26 m) 
și Valerii Voikin (greutate — 19,62
m). La 400 metri garduri a cîștigat 
Stukalov (51,4 sec.), la 400 metri plat 
Bratcikov (47 sec.), iar la 800 metri 
femei spectatorii au aplaudat cu mul
tă căldură succesul estonienei Raisa 
Ruus (2’H’’3/10), remarcabil pentru 
timpul în care s-a desfășurat cursa.

.Valeriu MIRONESCU

>

în zilele de 11 și 12 iunie a.c., a 
avut loc la Ruse și Giurgiu o întâl
nire de lucru între ministrul indus
triei construcțiilor de mașini din Re
publica Socialistă România, ing. loan 
Avram, și ministi-ul construcțiilor de 
mașini din R. P. Bulgaria, ing. Marii 
Ivanov.

La întîlnire au participat adjuncți 
ai celor doi miniștri, conducători de 
centrale industriale, specialiști.

In decursul întrevederilor a fost 
abordat modul cum se desfășoară 
colaborarea dintre cele două țări în 
domeniul construcțiilor de mașini, și 
s-au analizat posibilitățile de dez
voltare a acestei colaborări.

Programul întîlnirii a înscris, de 
asemenea, vizitarea de obiective eco
nomice. în scopul unui schimb de in
formații privind ultimele realizări 
ale construcției de mașini din cele 
două țări vecine.

Au fost, astfel, vizitate Fabrica de 
materiale electroizolante „Naiden

Cronica zilei
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al României, a primit 
o telegramă de mulțumire din partea 
lui Mohamed Masmoudi, ministrul 
tunisian al afacerilor externe, ca răs
puns la felicitarea adresată acestuia 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii 
Tunisiene. ★

Primul secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, ministrul pentru problemele ti
neretului, Marțian Dan, a primit, 
simbătă, delegația Clubului presei de 
tineret din Republica Federală a Ger
maniei, condusă de Gunther Filter, 
președintele clubului, care, la invita
ția C.C. al U.T.C., a întreprins o vi
zită în țara noastră.

în timpul șederii în România, ti
nerii ziariști vest-germani au mai 
fost primiți de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Ștefan Enache, adjunct al ministru
lui turismului, Pretor Popa, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, și 
de Nestor Ignat, președintele Uniu
nii Ziariștilor.

Delegația a vizitat, de asemenea, 
instituții social-culturale și științifice 
din București și din județele Brașov 
și Constanța.

*
După o călătorie prin țară, unde 

au vizitat orașul Tg. Jiu — Com
plexul monumental Brâncuși din a- 
ceastă localitate, stațiunile balneo
climaterice de pe Valea Oltului și 
orașul Sibiu, membrii delegației mu

MADRID (De la trimisul Ager
pres, Paul Ochialbi). — Pugilistul 
maghiar Gedo și sovieticul Melnikov 
au fost protagoniștii primei gale a 
campionatelor europene de box 
amator, care, după cum se știe, s-au 
deschis vineri seara la Madrid. Era 
cunoscută desigur valoarea lui Gedo, 
dar se aștepta ca el să primească 
o replică mai puternică din partea 
lui Strelnikov. Pe ring însă lucru
rile s-au petrecut altfel : folo
sind cu îndemînare avantajul alon-

Azi, a 28-a etapă 
a Diviziei A la fotbal

Astăzi se desfășoară jocurile eta
pei a 28-a a campionatului diviziei 
A la fotbal. Cele două partide din 
Capitală se dispută la concurență 
(în același timp — de la ora 17,30). 
după următorul program : stadionul 
Republicii : Progresul București — 
Jiul Petroșani ; stadionul Dinamo : 
Dinamo București — Universitatea 
Craiova.

Meciurile din țară : C.F.R. Cluj — 
Steagul Roșu Brașov ; Petrolul Plo
iești — Steaua București ; Farul Con
stanța — U. T. Arad ; C.F.R. Timi
șoara — Universitatea Cluj ; F. C. 
Argeș Pitești — Rapid București ; 
Sport Club Bacău — Politehnica Iași.

Atletele noastre in R.F.G.
Desfășurată în localitatea Geretsried 

(R.F.G.), întîlnirea internațională de 
atletism dintre echipele feminine ale 
R. F. a Germaniei și României s-a 
încheiat cu scorul de 81—53 puncte 
în favoarea gazdelor.

Atletele românce au cîștigat două 
probe : 100 m garduri prin Valeria 
Bufanu — 13”7/10 și săritura în înăl
țime prin Cornelia Popescu — 1,80 m. 
Confruntarea discobolelor a prilejuit

CASA DE ECONOMII
Șl CONSEMNAȚIUNI COMUNICĂ

Unitățile C.E.C. din întreaga 
țară primesc pînă la data de 30 
iunie a.c., inclusiv, depuneri pe 
libretele de economii cu dobindă 
și cîștiguri în autoturisme, in 
vederea participării la tragerea 
la sorți pentru trimestrul III/ 
1971.

De asemenea, pînă la aceeași 
dată se pot efectua și depune
rile pe libretele de economii 
pentru turism, necesare partici
pării la tragerea la sorți pentru 
al treilea trimestru din acest an.

Atît depunerile pe libretele de 
economii cu dobîndă și cîștiguri 

Kirov“ și Institutul de mașini agri
cole din R. P. Bulgaria. Șantierul na
val din Oltenița și moderna filatură 
de bumbac din același oraș echipată 
aproape în totalitate cu utilaj de pro
ducție indigenă.

Rezultatele convorbirilor s-au ma
terializat în elaborarea unui docu
ment comun care prevede posibilită
țile de lărgire a livrărilor reciproce 
de mașini și utilaje, de cooperare și 
specializare pe perioada 1971—1975 
în principalele sectoare ale construc
țiilor de mașini : industria electro
nică și electrotehnică, mașini-unelte, 
mașini agricole, utilaje pentru in
dustria chimică și alimentară, con
strucții navale.

Documentul a fost semnat de ing. 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini din Republica 
Socialistă România, și de ing. Marii 
Ivanov, ministrul construcțiilor de 
mașini din R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

nicipalității orașului Rabat, conduse 
de Brahim Frej, președintele Con
siliului municipal al capitalei Maro
cului, au fost sîmbătă oaspeții orașu
lui Brașov.

în cursul dimineții, împreună cu 
Vasile Drăgoescu, secretarul Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, oaspeții au vizitat Complexul 
muzeal din Scheii Brașovului, Bise
rica Neagră, Muzeul de istorie al Ță
rii Bîrsei și noi cartiere de locuințe.

Oaspeții au vizitat apoi renumita 
stațiune turistică internațională de 
la Poiana Brașov și au urcat cu te
lefericul pe crestele masivului Postă-
varu.

Primarul municipiului Brașov, Con
stantin Cîrțină, a oferit un dejun în 
onoarea primarului orașului Rabat, 
Brahim Frej.

*
Simbătă la amiază a părăsit Ca

pitala vicepreședintele Băncii Inter
naționale de investiții, Danov Hristu, 
și Nosko Piotr. director în această 
bancă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de Mihai 
Diamandopol, președintele Băncii de 
Investiții din Republica Socialistă 
România. ★

Sîmbătă a părăsit Capitala A- 
driano Buzatti Traverso, director ge
neral adjunct pentru știință la 
UNESCO, care a făcut O vizită 
în țara noastră.

(Agerpres)

jei și boxul său cu gardă falsă, 
Gedo a obținut o netă victorie la 
puncte. Cu același brio, boxerul so
vietic de categorie cocoș, Aleksandr 
Melnikov, s-a calificat în dauna iu
goslavului Bahtiarevici. Melnikov a 
totalizat maximum de puncte (60) 
acordate de cei cinci judecători ar
bitri. în schimb, campionul olimpic 
la semimijlocie, Manfred Wolke 
(R. D. Germană) a reușit să-1 în
treacă, cu destulă dificultate, pe 
Ernest Dagge (R. F. a Germaniei).

Constantin Gruiescu (categoria 
muscă) a fost primul pugilist român 
care a urcat pe ringul „europene
lor" ; aseară) în prima gală, el a 
încrucișat mănușile cu francezul Ra- 
bah Khaloufi. Mai combativ, plasînd 
repetate serii la corp și la față, re
prezentantul nostru a obținut o me
ritată victorie la puncte. în limite
le aceleiași categorii, spaniolul Fran
cisco Rodriguez l-a învins prin K.O. 
tehnic în repriza a Il-a pe scoțianul 
Anthony Kerr.

Meciuri spectaculoase s-au desfă
șurat ța categoria grea. Boxerul so
vietic Vladimir Cernișev l-a învins 
prin K.O. în prima repriză pe bel
gianul Coopmans, iar bulgarul Kiril 
Pandov a dispus prin K.O. în run
dul II de austriacul Supick. Tot îna
inte de limită, englezul Stevens l-a 
învins pe francezul Alain Victor.

La ora cînd se transmite această 
corespondență (ora 22 — ora Bucu- 
reștiului), a început gala de noapte, 
în ring vor urca și boxerii români 
A. Mihai, C. Cuțov și I. Alexe.

o luptă strînsă, soldată cu victoria 
recordmanei vest-germane Liesel 
Westermann cu 57,96 m, urmată de 
Argentina Menis — 57,32 m și Lia 
Manoliu — 57,22 m. Proba de săritură 
în lungime a revenit lui Heide Ro- 
sendahl (R, F. a Germaniei) cu 6,59 
m. secundată de Alina Popescu — 
6,18 m și Viorica Visoopoleanu — 
6,12.

în autoturisme, cît și cele pe li
bretele de economii pentru tu
rism se pot efectua fie la uni
tatea C.E.C. care a emis libretul, 
ea și la celelalte unități C.E.C. 
din aceeași localitate cu unitatea 
emitentă a libretului, fie la fi
liala C.E.C. de care aparține u- 
nitatea care a emis libretul.

în afara cîștigurilor în auto
turisme și, respectiv, a ciștigu- 
rilor constînd în excursii în 
străinătate, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă depună
torilor pe aceste instrumente de 
economisire și DOBÎNZI.
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viața internațională
ÎN PREAJMA ALEGERILOR ÎN SOVIETELE SUPREME

ALE REPUBLICILOR UNIONALE Șl ÎN SOVIETELE LOCALE

CUVlNTAREA LUI L I. BREJNEV
la întîlnirea cu alegătorii

După cum s-a mai anunțat, la 13 
iunie, în Uniunea Sovietică vor avea 
loc alegeri de deputați în sovietele 
supreme republicane și din republi
cile autonome, în sovietele regionale, 
orășenești și raionale.

în cadrul pregătirilor pentru ale
gerile de duminică, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a avut o întîlnire cu oamenii 
muncii din circumscripția electorală 
„Bauman" din Moscova, care l-au 
desemnat candidatul lor, cu ocazia 
căreia a rostit o cuvîntare.

Amintind că numai cu două luni 
în urmă s-a încheiat Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S., L. I. Brejnev 
a spus : „Drumul pe care înaintăm, 
direcția generală a dezvoltării noas
tre în actualul cincinal, ca și în 
perspectivă mai îndelungată, sînt 
stabilite prin hotărârile congresului. 
Sensul acestor hotărâri constă, după 
cum știți, in a asigura o creștere 
considerabilă a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului, pe 
baza înaltelor ritmuri de dezvoltare 
a producției socialiste, a creșterii 
eficienței sale, a progresului teh
nico-științific și accelerării creșterii 
productivității muncii.

Cu alte cuvinte, Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. a marcat o 
importantă cotitură în activitatea în
tregii economii a țării, a tuturor ra
murilor ei, a tuturor organelor condu
cătoare și cadrelor de partid și de stat 
spre înfăptuirea sarcinilor legate de 
creșterea bunăstării poporului. Nici
odată la noi aceste sarcini nu au fost 
ridicate pe un plan atît de larg. Inte
resele poporului, grija pentru bună
starea sa, pentru dezvoltarea sa, spi
rituală și culturală constituie sensul 
suprem al activității partidului".

„Sarcinile celui de-al 9-lea plan 
cincinal, adoptate de Congresul al 
XXIV-lea al partidului, sînt cu ade
vărat grandioase. Va trebui să con
struim sute de noi uzine și fabrici, 
să creăm centrale electrice gigantice 
și artere de transport de mare lun
gime. Iar în afară de aceasta, con
form planului, vor trebui reutilate 
și reînzestrate mii de întreprinderi 
construite mai înainte, va trebui in
trodusă peste tot tehnica nouă și noua 
tehnologie. Și cîte locuințe, școli 
și spitale, stadioane și case de cul
tură vor ,mai trebui construite !

Probleme serioase trebuie rezolva
te și la tară. Este necesar să se asi
gure sporirea substanțială a recolte
lor și productivitatea în zootehnie, 
să se desfășoare pe o scară mai lar
gă lucrările în direcția îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii de la sate. Ne așteaptă o mul
țime de treburi. Iar toate aceste pro
bleme sînt de o mare responsabilitate 
și, de regulă, deloc simple. Satul no
stru le va putea rezolva numai în 
cazul cînd va fi ajutat în modul co
respunzător de oraș. în cazul cînd 
clasa muncitoare va produce cantita
tea. necesară de tehnică agricolă. în
grășăminte și ierbicide și va furniza 
numeroase alte mijloace tehnico-ma- 
terialc. Ridicarea agriculturii este o 
problemă a întregului popor, a tutu
ror oamenilor sovietici".

După ce a subliniat însuflețirea cu 
care oamenii muncii sovietici au răs
puns la apelul P.C.U.S. de a inten
sifica activitatea în construcția co
munismului și a relevat noile reali
zări remarcabile în domeniul științei, 
al cercetării Cosmosului, vorbitorul a 
spus :

,,La 13 Iunie poporul sovietic va a- 
lege noua componență a sovietelor 
supreme republicane și din republi
cile autonome, din sovietele regio
nale, orășenești și raionale. Ele vor 
primi mandat pentru conducerea ac
tivităților sociale în următorii cîți- 
va ani. Nu este greu să ne dăm 
seama ce volum mare de muncă va a- 
păsa pe umerii sovietelor nou alese. 
Este mare rolul pe care îl vor avea 
ele în creșterea producției, atît în o- 
rașe, cît și Ja sate. Grija pentru în
deplinirea planurilor privind con
strucția de locuințe, școli și grădinițe, 
asigurarea neîntreruptă a oamenilor 
muncii cu mărfurile și serviciile ne
cesare, toate acestea sînt sarcini di
recte ale sovietelor".

In legătură cu aceste sarcini, vorbi
torul a arătat că, în numeroase ca
zuri, resursele materiale și bănești 
de care dispun sovietele sînt folosite 
incomplet sau într-un ritm prea în
cet. că de multe ori fondurile bănești 
sînt dirijate spre obiective care 
nicidecum n-ar putea fi numite de 
primă importanță, că sovietele nu 
folosesc întotdeauna dreptul care le-a

Congresul Național al P. C. din Bolivia
LA PAZ 12 (Agerpres). — Și-a 

început lucrările cel de-al treilea 
Congres Național al Partidului Co
munist din Bolivia. Congresul, care 
se desfășoară la La Paz, examinea

Încheierea vizitei în r. d. g.
A MINISTRULUI DE EXTERNE CHILIAN

BERLIN 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
Willi Stoph, l-a primit vineri pe 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Chile, Clodomiro Almeyda, 
cu care a avut o convorbire priete
nească. După cum relatează agenția 
A.D.N., interlocutorii au constatat 
cu satisfacție că dezvoltarea colabo
rării în domeniul politic. tehnico- 
științific. economic și cultural pe 
baze de acorduri pe termen lung 
răspunde intereselor comune, evi
dențiind. totodată, existenta unor 
premise și posibilități bune pentru 
lărgirea colaborării prietenești între 
cele două țări.

★
Clodomiro Almeyda, ministrul 

chilian al relațiilor externe, a decla
rat la Berlin la o conferință de pre
să că vizita pe care a făcut-o în opt 
țări socialiste din Europa a condus 
la rezultate pozitive. Această călăto
rie, a spus el. trebuie să demonstre
ze în fața întregii opinii publice în
semnătatea pe care Republica Chile 

fost acordat de a comasa fondurile 
întreprinderilor și organizațiilor ce 
le sint alocate pentru construc
ția de locuințe și obiective cul- 
tural-obștești". Drept rezultat, are 
de suferit ansamblul de activi
tăți care urmărește îmbunătăți
rea Vieții poporului. Cu aceasta, 
tovarăși, nu ne putem împăca. Noilor 
soviete urmează să le revină sarcina 
de a adopta măsuri hotărite pentru 
lichidarea acestor lipsuri. Sovietele 
pot realiza foarte mult pe seama de
pășirii planurilor la veniturile buge
tului lor sau pe seama economiei de 
fonduri obținute de ele. In legătură 
cu aceasta, nu putem să nu arătăm că 
se mai întîlnesc și cazuri cind fon
durile alocate de lege pentru folosi
rea de către sovietele înseși sînt în
trebuințate de organele de stat su
perioare. Prin aceasta sînt îngus
tate drepturile sovietelor, este încătu
șată inițiativa lucrătorilor pe plan 
local, fără a mai spune că aceștia ră- 
mîn cu sentimentul jignirii din par
tea celor care încalcă pe această cale 
legislația noastră. Asemenea cazuri 
nu trebuie să existe" — a spus L. I. 
Brejnev.

„In orcanele noastre sovietice acti
vează oameni buni, cinstiți, culți, care 
își iubesc activitatea, se îngrijesc de 
toate aspectele vieții din raionul lor. 
Dar nu constituie un secret că mai 
există încă și unele excepții izolate 
de la această regulă. Se întîmplă ca 
omul care se adresează sovietului 
său să fie întîmpinat nu ca un om 
apropiat. El este primit distant și 
problema nu este rezolvată. Dar 
chiar dacă o rezolvă, îl fac ca mai 
întîi să umble, să bată, cum se spune, 
drumurile". Activitatea sovietelor 
poate fi efectivă numai atunci cind 
ea se bazează pe sprijinul larg al 
maselor — a spus L. I. Brejnev. în 
prezent, în activul sovietelor lucrea
ză milioane de oameni și numărul 
lor crește necontenit. Aceasta este 
o activitate bună, un indicator im
portant al democratismului profund 
al activității sovietelor. Dar crearea 
unui activ larg în jurul sovietelor — 
nu este nici pe departe totul. Sarcina 
constă în a asigura legătura perma
nentă a sovietelor cu intreaga masă 
a alegătorilor.

Esența democrației socialiste constă 
în atragerea și participarea activă la 
rezolvarea treburilor obștești a unor 
mase cît mai largi de oameni ai 
muncii. Și tocmai sovietelor le re
vine, în primul rînd, să transpună în 
viață acest principiu al puterii popu
lare socialiste.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că, în constelația de republici egale 
în drepturi, Republica Socialistă Fe
derativă Sovietică Rusă ocupă un loc 
conducător și ca populație, și ca te
ritoriu, și ca resurse naturale, și în 
ce privește potențialul economic și 
tehnico-științific. El a relevat succe
sele oamenilor muncii din această 
republică, remareînd totodată că sar
cinile celui de-al nouălea cincinal 
trebuie înfăptuite' în deplină cone
xiune, sistematic, cu un scop bine 
orientat, acordînd atenție interdepen
dențelor complexe și multilaterale 
dintre diferitele regiuni ale țării, 
dintre ramurile economiei naționale, 
dintre toate sferele vieții sociale. 
Importante sînt continuarea și extin
derea practicii de examinare com
plexă, multilaterală, a stării de lu
cruri într-o serie de regiuni ale Fe
derației Ruse, de exemplu, zona cen
trală de cernoziom, regiunea nord- 
vestică, nordul-european, Povoljie, 
Ural și altele. Aici, atenția deosebită 
trebuie acordată unor probleme cum 
sînt ameliorarea terenurilor, sporirea 
continuă a rentabilității culturilor a- 
gricole, dezvoltarea creșterii anima
lelor. construcțiile rutiere, organi
zarea traiului la sate, viitorul orașe
lor mici. Vorbitorul a insistat în mod 
special asupra problemelor valorifi
cării mai intense a resurselor 
naturale din Siberia și Extremul 
Orient. în acest sens, el a arătat că 
P.C.U.S. își pune mari speranțe în 
departamentul siberian și filiala din 
Extremul Orient a Academiei de 
Științe a U.R.S.S. Este vorba de a- 
bordarea profund științifică a valo
rificării unor teritorii imense ale 
Federației Ruse, abordare care să 
îmbine rezolvarea sarcinilor actuale 
zilnice cu luarea în considerare a 
perspectivelor îndepărtate de dez
voltare a tării

Vorbind despre transformările pe 
care le-a cunoscut Moscova în anii 
puterii sovietice și despre perspec
tivele ei, vorbitorul a spus : „Scopul 
nostru este de a transforma Moscova 

ză activitatea partidului în cursul 
ultimilor ani, urmînd să elaboreze 
programul de acțiune al comuniști
lor bolivieni pentru etapa urmă
toare.

o acordă întăririi relațiilor cu țările 
socialiste. Țările socialiste reprezin
tă o forță progresistă pentru ome
nire. Chile are nevoie de sprijinul 
acestei forțe într-un moment în care 
țara se află într-un proces de mari 
transformări.

Manifestîndu-și satisfacția pentru 
convorbirile pe care le-a avut în 
R. D. Germană, Clodomiro Almeyda 
a arătat că între cele două țări se 
află în pregătire un acord comer
cial pe termen lung și un acord cu 
privire la colaborarea tehnico-știin- 
țifică

Vorbind despre principiile politicii 
externe promovate de țara sa. Clo
domiro Almeyda a subliniat, între 
altele, că Chile se pronunță pentru 
întreținerea de relații cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socială.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Chile a părăsit ieri Berlinul. 
La plecare, oaspetele a fost condus 
de ministrul afacerilor externe al 
R.D.G., Otto Winzer, și de alte per
soane oficialei 

într-un oraș comunist model, cu • 
planificare adecvată, cu o arhitec
tură contemporană, cu un nivel ri
dicat de dotare și' de condiții sani- 
tar-igienice și de viață. Recent, 
după cum știți, Comitetul Central al 
partidului și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au aprobat direcțiile prin
cipale ale noului plan general de 
dezvoltare a Moscovei și crearea 
unui sistem de protecție prin extin
derea parcurilor naturale".

Ocupîndu-se, în continuare, de 
unele probleme ale politicii externe 
a Uniunii Sovietice, L. I. Brejnev a 
spus : „Ca și mai înainte, vom con
tribui în toate modurile la dezvol
tarea colaborării între țările socia
lismului, la întărirea sistemului 
mondial socialist. Ca și în trecut, 
vom întări alianța militantă și prie
tenia cu tinerele state național-de- 
mocratice, eu toate forțele mișcării 
antiimperialiste. Ca și pînă acum, 
ne vom pronunța împotriva agresi
unii, vom lupta pentru pacea in 
lumea întreagă, pentru înlocuirea 
blocurilor și grupărilor militare prin 
sisteme de securitate colectivă". ;

Referindu-se la citeva din acțiu
nile mai recente, vorbitorul a ară
tat că trebuie relevată, în prirpul 
rind, încheierea tratatului de priete
nie și colaborare cu Republica 
Arabă Unită. Protocolul sovieto-ca- 
nadian privind consultările, ca și 
protocolul sovieto-francez semnat 
anterior, în timpul vizitei în U.R.S.S. 
a președintelui Franței, Pompidou, 
demonstrează convingător maîâle 
posibilități de colaborare politică 
activă între state cu orînduire So
cială diferită.

„Se înțelege că lupta pentru dezar
mare este o problemă complexă — a 
spus mai departe vorbitorul. Aici, 
ca și în multe alte probleme de po
litică externă, trebuie să înfruntăm 
rezistența înverșunată a forțelor im
perialiste. Dar noi considerăm că 
propunerile elaborate de Congresul 
al XXIV-lea al P.C.U.S. nu sînt 
lozinci de propagandă, ci lozinci de 
acțiune, care exprimă scopuri politi
ce devenite în epoca noastră tot mai 
realizabile". în această ordine de idei, 
crește neîndoielnic — a spus vorbi
torul — importanța tratativelor so- 
vieto-americane în problema limitării 
armelor strategice, a căror încheiere 
pozitivă ar corespunde, după părerea 
noastră, intereselor popoarelor din 
ambele țări și sarcinii de întărire a 
păcii generale.

„Mașina propagandistică a S.U.A. 
— a spus în continuare secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S. — a de
clanșat o întreagă campanie pe sea
ma flotei maritime militare sovie
tice. La Washington, vedeți dv., se 
vede pericolul în faptul că navele 
noastre apar în Marea Mediterană, 
în Oceanul Indian și pe alte mări. 
Dar politicienii americani consideră, 
normal și firesc că flota a șasea a- 
mericană se află permanent îh Ma
rea Mediterană, adică ceea ce sa 
cheamă în coasta Uniunii Sovietice, 
iar flota a șaptea — la țărmurile 
Chinei și Indochinei. N-am consi
derat niciodată și nu considerăm 
ideală o situație în care flotele 
militare ale marilor puteri efec
tuează vreme îndelungată curse peste 
mări și țări. Sîntem gata să rezolvăm 
această problemă, dar să o rezolvăm, 
cum se spune, ca între egali.

Pe baza unor asemenea principii, 
Uniunea Sovietică este gata să ana
lizeze orice propuneri. Noi, în ceea 
ce ne privește, la congres am pre
zentat o serie de inițiative privind 
interzicerea tuturor tipurilor de arme 
de distrugere în masă, reducerea bu
getelor militare ale statelor, interzi
cerea totală a experiențelor cu arme 
nucleare. Noi am propus, de aseme
nea, convocarea conferinței celor 
cinoi puteri nucleare — Uniunea So
vietică, Republica Populară Chineză, 
Statele Unite, Anglia și Franța. Noi 
așteptăm răspuns la aceste propu
neri. II așteaptă și opinia publică 
mondială".

„Dv știți că printre propunerile 
noastre se numără și propunerea pri
vind reducerea forțelor armate și 
armamentelor în Europa. Aceasta 
constituie o problemă mare și de sine 
stătătoare, pentru care noi și aliații 
noștri am făcut în repetate rînduri 
propuneri corespunzătoare. Rezulta
tele practice pe calea rezolvării a- 
cestel probleme ar avea o mare im
portanță pentru realizarea destinde
rii și păcii trainice pe continentul 
european" — a spus L. I. Brejnev in 
partea de încheiere a cuvîntării sale 
electorale.

Sesiunea Conferinței 
Internationale a Muncii •J

• Delegatul României 
reafirmă necesitatea 

înfăptuirii universalității 
O.I.M.

GENEVA 12 (Agerpres). — In șe
dința plenară din după-amiaza zilei 
de 11 iunie a celei de-a 56-a sesi
uni a Conferinței Internationale a 
Muncii a luat cuvîntul delegatul sin
dicatelor din România, Larisa Mun- 
teanu. După ce a apreciat raportul 
prezentat de directorul general al Bi
roului Internațional al Muncii, dele
gatul român a evidențiat participa
rea activă a oamenilor muncii din 
țara noastră Ia opera de făurire a so
cietății socialiste, rolul ce revine sin
dicatelor din România la îndeplinirea 
prevederilor actualului plan cincinal.

In încheiere, delegatul sindicatelor 
din România a reafirmat necesitatea 
înfăptuirii universalității O.I.M. și. 
în context, a restabilirii drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze în această 
organizație.

Șeful delegației române la sesiunea 
Conferinței Internaționale a Muncii, 
Petre Lupu, ministrul muncii, a avut 
o întrevedere cu directorul general 
al Biroului Internațional al Muncii, 
C. W. Jenks. In cursul convorbirii, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate probleme 
privind colaborarea dintre România 
și O.I.M.



CAMBODGIA ATENA

PUTERNICE 
ATACURI 

ALE PATRIOTILOR 
ÎN APROPIEREA

CAPITALEI
PNOM PENH 12 (Agerpres). — Ac

țiunile ofensive lansate de forțele de 
rezistență populară din Cambodgia 
au creat derută în rîndul trupelor re
gimului I.on Noi. în ultimele 48 de 
ore, două poziții strategice inamice 
situate îh apropiere de Pnom Penh 
au fost evacuate. în timpul retrage
rii, trupele lui Lon Noi au înregistrat 
însemnate pierderi în oameni și teh
nică de luptă.

Un purtător de cuvînt al regimu
lui de la Pnom Penh a declarat că 
unitățile staționate la Srang, la apro
ximativ 50 km sud-est de Pnom 
Penh, au fost evacuate datorită in
tensității tirului de rachete și mor- 
tiere al patrioților. De asemenea, 
după cum relatează agențiile de pre
să, forțele de rezistență populară au 
preluat controlul asupra unei coline, 
la sud de Srang, dominind acest cen
tru administrativ și comercial, pre
cum și localitatea Slap Leng. Și în 
regiunea Mekongului, la aproximativ 
20 km nord-est de capitală, trupele 
Lon Noi se află într-o situație cri
tică, pozițiile lor fiind încercuite de 
forțele de rezistență populară.

★
SAIGON 12 (Agerpres). — Un co

municat al Frontului Național de 
Eliberare, difuzat de agenția Elibe
rarea, relevă că, în perioada 1—7 iu
nie. forțele patriotice, care acționea
ză în provincia Kttang Tri, au scos 
din luptă peste 1 000 de soldați ina
mici. au distrus 31 de care blindate, 
au doborît 19 elicoptere și au captu
rat o importantă cantitate de arme 
și muniții.

LONDRA

Continuarea convorbirilor
româno

ATENA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : 
începute vineri prin întrevederea din
tre ministrul de externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, și Gheorghios 
Papadopoulos, prim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe al Gre
ciei, convorbirile româno-grecești au 
continuat simbătă la Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea română la convorbiri au 
participat Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Francisc Păcuraru, amba
sadorul României la Atena, Georga 
Marin, director în Ministerul Aface
rilor Externe, Nicolae Finanțu, direc-

CHILE

Viu interes la Roma pentru lucrarea

Comerțului

Vizita delegației P.C.R

în Austria

N. PUICEA

tor general în Ministerul 
Exterior.

Din partea greacă au 
Xanthopoulos-Palamas,

al 
pri- 
te- 

pri- 
san-

grecești

sănătății 
Medicii 

canale 
datele 

circulația

PEKIN

participat
_____  ___ ____ , subsecretar 

de stat la Ministerpl Afacerilor Ex
terne. E. Yannaris, director general 
în Ministerul Afacerilor Externe, I. 
Cambiotis, ambasadorul Greciei la 
București, D. Papaioannou și A. Co- 
rantis. directori in Ministerul Afa
cerilor Externe. Au luat parte, de a- 
semenea, consilieri ai celor două 
delegații.

în cadrul convorbirilor s-a realizat 
un schimb de păreri cu privire la 
unele aspecte ale evoluției relațiilor 
bilaterale, precum și în legătură cu 
unele probleme actuale ale situației 
internaționale.

PEKIN 12 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, a primit delegația 
guvernamentală iugoslavă, condusă 
de Mirko Tepavaț, secretarul de stat 
pentru afacerile externe — infor
mează agenția Taniug.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă sinceră, 
prietenească — menționează agenția 
— s-a efectuat un schimb de păreri 
cu privire la situația internațională 
actuală, politica celor două guverne 
și au fost discutata probleme ale

relațiilor reciproce, care se aprecia
ză că se dezvoltă în mod pozitiv. 
De asemenea, s-a procedat la un 
schimb de păreri în legătură cu ten
dințele din cadrul Organizației Na
țiunilor Unite în contextul recunoaș
terii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în această organizație.

Mirko Tepavaț a transmis, cu a- 
cest prilej, urări de sănătate din 
partea președintelui Tito pentru 
președintele C.C. al P.C. Chinez, 
Mao Tzedun, și premierul Consiliului 
de Stat. Ciu En-lai.

NICOLAE CEA UȘESCU:

România po drumul socialismului 
și al luptei împotriva imperialismului"

Acțiuni de solidaritate
cu guvernul Unității Populare

SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a 
avut loc, sub președinția lui Salva
dor Allende, o reuniune a reprezen
tanților partidelor politice care al
cătuiesc Frontul Unității Populare, 
consacrată examinării situației din 
țară, in urma asasinării fostului vi
cepreședinte chilian, Edmundo Pe
rez Zucovic.
Evenimentele sînt de o deosebită 

gravitate, a apreciat secretarul gene
ral al Partidului comunist, senato
rul Luis Coivalan. Acest asasinat, a 
spus el, face parte dintr-un plan cri
minal mai vast al acelora care con-

Demonstrație neobișnuită

in
Londonezii au fost, 

zilele trecute, martorii 
unei demonstrații neo
bișnuite : in Hyde 
Park s-au strins sute 
de militari americani 
de la bazele aeriene și 
navale ale S.V.A. si
tuate pe teritoriul An
gliei pentru a protesta 
împotriva intervenției 
agresive din Indochi
na. fntr-o petiție îna
intată Ambasadei ame
ricane din Londra, pe 
care figurează semnă
turile a peste o mie de 
militari americani, a- 
ceștia denunță crimele 
|i distrugerile provo-

Vietnam de 
bombardamentele a- 
viației S.U.A. „Mulți 
dintre noi am fost în 
Indochina și știm ce 
au făcut acolo forțele 
aeriene americane. Am 
fost martorii distruge
rilor in masă provoca
te de bombardamente. 
Ne opunem, de aceea, 
războiului american 
din Indochina".

După cum informea
ză presa londoneză, 
căpitanul american 
Thomas Culver din 
forțele aeriene a fost 
pus sub stare de arest 
la domiciliu pentru

participarea sa la ma
nifestație. Puțin timp 
după aceea, el a de
clarat : „La fiecare 
bază americană din 
Anglia există militari 
care nu mai sînt dis
puși să-și întoarcă pri
virea de la ceea ce se 
petrece in Vietnam".

Ziarul „Sun" scrie 
că „sute de militari a- 
mericani staționați in 
Anglia sînt gata să 
riște să fie închiși in 
semn de protest impo- 

•triva războiului din 
Vietnam".

N. P1OPEANU

PARIS

WEEK-END MOHORÎT
In vreme ce crainica 

postului de radio 
„France-inter" citește 
buletinul meteorolo
gic : 10 grade la Paris, 
11 la Nisa, 12 la Biar
ritz, cer înnorat In a- 
proape toate regiunile 
Franței — parizienii 
care vor totuși să ple
ce In week-end se 
gindesc că n-au altă 
alternativă în afara 
autostrăzilor. De ce ? 
Pentru că greva fero
viarilor, începută In 
urmă cu cîteva zile, 
s-a extins considera
bil, paralizlnd o bună

parte a rețelelor căilor 
ferate. Simbătă, gările 
pariziene au fost afec
tate de greva ferovia
rilor in proporție de 
50—80 la sută.

Declanșată ca o gre
vă de 24 de ore, acțiu
nea feroviarilor a con
tinuat și s-a extins 
mai ales după ce con
vorbirile dintre repre
zentanții sindicatelor 
fi ai conducerii socie
tății naționale a căilor 
ferate, care au durat 
vineri mai bine de opt 
ore, n-au dus la rezul-

tate concludente. Dată 
fiind creșterea prețu
rilor in transporturi 
în acest an, feroviarii 
revendică o ridicare a 
salariilor.

Ziarele de simbătă 
au anunțat, totodată, o 
apropiată creștere a 
prețului pîinii. Așadar, 
in acest week-end în
norat, previziunile a- 
supra vieții sociale 
merg mină in mină cu 
previziunile meteoro
logice.

P. DIACONESCU

ADDIS ABEBA

Sesiunea Consiliului
ministerial al Organizației

Unității Africane
în Capitala. Etiopiei, 

Addis Abeba, și-a în
ceput lucrările sesiu
nea Consiliului minis
terial al Organiza
ției Unității Africane 
(O.U.A.). Intr-un co
municat dat publicită
ții la Lusaka, Ken
neth Kaunda, șeful 
statului zambian și 
președintele in exerci
țiu al O.U.A., a anun
țat că majoritatea șe
filor de state și guver
ne (32), membre ale 
organizației, s-au de
clarat de acord cu locul 
și data reuniunii mi
nisteriale și cu data 
de 21 iunie propusă 
pentru conferința la 
nivel înalt, care va a- 
vea loc tot In capitala 
Etiopiei.

Această problemă a 
suscitat numeroase dis
cuții. Inițial, fusese 
propus orașul Kampa
la, capitala Ugandei, 
ca loc de desfășurare a 
celor două conferințe. 
Dat fiind insă faptul 
că o serie de state a- 
fricane nu au recunos
cut incă regimul mili
tar ugandez, s-a hotă-

rît schimbarea locu
lui de desfășurare a 
conferinței. Printre 
statele care nu și-au 
trimis reprezentanți la 
Addis Abeba se nu
mără Congo (Kinshasa) 
și Republica Africa 
Centrală.

In cercurile africane 
se subliniază insă ca 
fiind de bun augur 
pentru atmosfera in 
care s-au deschis lu
crările sesiunii hotă- 
rîrea comună a Tanza
niei și Nigeriei — a- 
nunțată la începutul 
acestei săptămîni — 
de a relua relațiile di
plomatice, suspendate 
acum trei ani, după ce 
Tanzania (urmată de 
Coasta de Fildeș, Ga
bon și Zambia) a recu
noscut mișcarea sepa
ratistă din „Biafra".

Printre problemele 
înscrise pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni 
ministeriale și a apro
piatei conferințe
O.U.A. {a nivel inalt, 
un loc central ocupă 
sprijinul acordat miș
cărilor de eliberare din

teritoriile africane a- 
flate sub dominația 
colonială și rasistă, 
lupta împotriva unel
tirilor imperialiste și 
neocolonialiste, proble
me ale colaborării in- 
terafricane etc. Se a- 
preciază, totodată, că, 
in mod inevitabil, va 
fi luată in discuție 
ideea unui dialog cu 
regimul de la Pretoria, 
preconizată de unele 
țări africane, dar res
pinsă de cea mai 
mare parte dintre ele.

In ciuda a numeroa
se probleme controver
sate, cercurile politice 
africane manifestă op
timism in ceea ce pri
vește soluționarea lor. 
„O.U.A., a declarat se
cretarul general al or
ganizației,\Diallo Telli, 
se lovește de anumite 
greutăți, din care nu 
putem face un mister, 
dar, datorită eforturilor 
conducătorilor țărilor 
africane și voinței po
poarelor Africii, am 
fost și sintem in stare 
să le depășim".

C. BENGA

spiră împotriva guvernului pentru a 
crea impresia unei situații haotice 
în țară. La 16 iunie, a anunțat Luis 
Corvalan, va avea loc' în capitală o 
mare adunare publică în semn de în
credere în politica guvernului la care 
va lua cuvîntul președintele Salvador 
Allende. în cursul reuniunii, secreta
rul general al „Mișcării de acțiune 
populară unitară" — M.A.P.U., Ro
drigo Ambrosio, și președintele 
„Centralei Unice a Muncitorilor" — 
C.U.T., deputatul Luis Figueroa, au 
adus la cunoștința celor prezenți că 
mai multe organizații au luat iniția
tiva desfășurării in întreaga țară a 
unor mitinguri populare de protest 
împotriva terorismului și a altor 
forme de acțiune ale forțelor de 
dreapta.

Totodată, situația creată in țară 
după acest eveniment tragic a făcut 
obiectul unei sesiuni extraordinare a 
Congresului Național. în cadrul a- 
cesteia, ministrul de interne, Jose 
Toha, și-a exprimat părerea că „a- 
sasinul ar putea fi un mercenar plă
tit". Referindu-se la unele acuzații 
formulate împotriva guvernului Uni
tății Populare de către unii deputați 
democrat-creștini. Jose Toha a de
clarat că poliția a dovedit că pe te
ritoriul țării nu există nici un grup 
organizat care să fie identificat cu 
fosta organizație extremistă „V.O.P.", 
desființată cu ani în urmă. în cadrul 
sesiunii Camerei deputaților, minis
trul apărării, Alejandro Rios Valdi
via, a arătat celor prezenți textul u- 
nui mesaj clandestin adresat „tuturor 
generalilor" armatei chiliene de „un 
grup de ofițeri", act ce dovedește că 
prin acest asasinat se urmărea de
clanșarea unei lovituri militare de 
stat.

VIENA 12. — Corespondentul
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Delegația P.C.R., oondusă de tovară
șul Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
care se află în Austria la invitația 
C.C. al P.C.A., a vizitat în cursul zi
lei de sîmbătă fostul lagăr de con
centrare nazist de la Mauthausen, 
transformat astăzi în muzeu.

Membrii delegației au depus o co-

roană de flori la placa comemorativă 
așezată aici în memoria deținuților 
români căzuți jertfă în lupta împo
triva fascismului.

în aceeași zi, delegația P.C.R. a vi
zitat hidrocentrala Ybbs-Persenbeug 
de pe Dunăre. Delegația a fost înso
țită de Heinrich Fritz, membru al 
C.C. al P.C.A., șeful secției externe a 
C.C. al P.C.A.

socia- 
și al 

împotri- 
Imperialis- 

apărut 
limba 
spa-
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• NOI DATE DESPRE ADAPTAREA ORGANISMULUI UMAN 
LA CONDIȚIILE ZBORURILOR COSMICE ÎNDELUNGATE

• SÎNT NECESARE CERCETĂRI APROFUNDATE PENTRU A
CONTRACARA EFECTELE IMPONDERABILITĂȚII

MOSCOVA 12 (Agerpres).— De la Centrul de dirijare a zborului se anunță 
că echipajul stației științifice orbitale „Saliut" a realizat programul unei noi 
zile de zbor, efectuînd cercetări medico-biologice. Cu acest prilej, a fost stu
diată influența radiațiilor asupra organismului uman, funcționarea aparatului 
cardio-vascular, cheltuiala de energie etc. De asemenea, au fost realizate 
fotografii ale formațiunilor noroase, folosindu-se aparate cu distanță focală 
variabilă. 1

In cadrul manifestărilor cul
turale prilejuite de aniversarea 
centenarului nașterii lui Nico
lae Iorga, vineri seara a avut 
loc la Ambasada României din 
Paris o manifestare la care au 
fost invitați membrii coloniei 
române din capitala Franței. 
Personalitatea marelui savant a 
fost evocată de criticul literar 
Eugen Simion, lector de limba 
și literatura română la Sor- 
bona. în continuare.. ambasado
rul României la Paris. Constan
tin Flitan. a oferit un cocteil.

La 12 iunie, orele 13,30, 
stația „Saliut" a ieșit 
din zona de radiovizibi- 
litate de pe teritoriul 
U.R.S.S.

Primele rezultate ale 
controlului medical e- 
fectuat pe baza datelor 
telemetrice și relatărilor 
cosmonauților Gheorghi 
Dobrovolski, Vladislav 
Volkov și Viktor Pațaev 
sint comentate sîmbătă 
în ziarul „Pravda" de 
Avetik Burnazian, ad
junct al ministrului o- 
crotirii 
U.R.S.S. 
mese pe 
lemetrice 
vind 
’uină și respirația mem
brilor echipajului stației 
orbitale „Saliut". Este 
vorba de electrocardio
grame, seismocardiogra- 
me, ritmul și

pulsului, frecvența res
pirației. Ei analizează 
rezultatele autocontro
lului și controlului reci
proc al cosmonauților.

Avetik Burnazian sub
liniază, referindu-se la 
rezultatele de pină a- 
cum, stabilizarea rapidă 
la cosmonauți a indica
torilor fiziologici, păs
trarea poftei de minca- 
re, a capacității de mun
că și a somnului. „Toate 
acestea demonstrează 
adaptarea organismului 
la starea de impondera
bilitate". Medicii spe
cializați în problemele 
medicinii cosmice apre
ciază că în perspectivă, 
pe măsură ce zborurile 
cosmice vor deveni mai 
îndelungate, vor exista 
complicații serioase du
pă înapoierea cosmonau
ților pe Pămînt, în con-

dițiile gravitației te
restre. Autorul comenta
riului din „Pravda" con
sideră că perioada de 
readaptare va fi, după 
toate probabilitățile, cu 
atît mai lungă, ct 
cit va dura mal mult 
viața în condiții de im
ponderabilitate. De a- 
ceea, sînt necesare cer
cetări aprofundate pen
tru a găsi mijloacele de 
a ajuta organismul să 
se pregătească pentru 
revenirea pe Pămînt și 
de a contracara efectele 
negative ale imponde
rabilității. Zborul stației 
„Saliut" va permite for
mularea unor noi re
comandări importante 
pentru asigurarea din 
punct de vedere medi
cal a vieții omului in 
Cosmos.

în plin centrul 
Romei, la citeva 
sute de metri de 
Piazza Venezia, 
a fost expusă zi
lele trecute, în 
vitrinele libră
riei internațio
nale „Rizzoli" — 
cea mai mare li
brărie din Italia, 
cuprinizind ample 
sectoare de carte 
politică. științi
fică — o lucra
re editorială de 
mare prestigiu —■ 
volumul „Nicolae 
Ceaușescu : Ro
mânia pe drumul 
construirii 
lismului 
luptei 
va 
mului",
recent în 
italiană. în 
țiul vast ai vitri
nei centrale a li
brăriei. ornată cu
steagul Republicii Socialista 
România, se prezintă, de a- 
semenea, împreună cu volu
mul da scrieri și cuvintări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o serie de alte selecții de 
cuvintări ale sale apărute în 
limbi străine, precum și dife
rite lucrări reprezentative din 
domeniul literaturii, artei și ști
inței românești, de autori clasici 
și contemporani. în mijloc se a- 
flă portretul secretarului gene
ral al P.C.R.

Trezind un deosebit interes In 
rîndurile cititorilor italieni, mai 
ales pentru cei care urmăresc 
cu atenție problemele vieții in
ternaționale și celor doritori să 
cunoască mai profund politica 
țării noastre, apariția în librării 
a volumului „Rumania pe dru
mul construirii socialismului și 
a! luptei împotriva imperialis
mului" a fost consemnată pe 
larg de către presa centrală i- 
taliană, de către radioul și tele
viziunea italiană. Elementul co
mun ce caracterizează comenta
riile apărute îl constituie relie
farea puternicii personalități a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa activă și prețioa
să la dezbaterea problemelor vie
ții internaționale, la orientarea 
construcției socialismului în Ro
mânia. Se subliniază, totodată, 
aprecierea largă de care se 
bucură în lume poziția statului 
și partidului nostru în princi
palele probleme internaționale 
actuale, prestigiul tot mai mare 
al politicii externe a României.

într-un comentariu al ziarului 
„IL MESSAGGERO" se remarcă 
faptul că apariția în Italia a vo
lumului are loc într-un moment 
în care relațiile dintre state 
„străbat o fază de evoluție in
teresantă". Nicolae Ceaușescu, 
continuă ziarul, s-a „Impus drept 
unul dintre oamenii de stat cel 
mai coerenți și curajoși", iar 
„ideile sale în cadrul politicii 
internaționale se află în centrul 
dezbaterilor..." Volumul său de 
cuvintări, încheie „IL MESSAG-

GERO", „afirmă cu toată clari
tatea binecunoscutele principii 
ale politicii externe : indepen
dență și suveranitate națională, 
egalitate, neamestec în treburile 
interne, colaborare reciproc a- 
vantajoasă".

într-o amplă prezentare a vo
lumului, influentul cotidian 
„CORRIERE DELLA SERA" 
sarie că „poziția președintelui 
Ceaușescu suscită, de multă vre
me, un mare interes". După ce 
analizează diferite capitole ale 
cărții și scoate în evidență per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu prezentînd unele date 
biografice ale sale, ziarul apre
ciază : toate aceste elemente „o- 
feră suficient temei pentru a 
trezi atenția față de scrierile și 
cuvîntările președintelui român". 
Opera lui Nicolae Ceaușescu, re
marcă și ziarul „PAESE SERA", 
reflectă — deosebit de documen
tat — „cele mai importante po
ziții teoretice și politice ale Par
tidului Comunist Român".

Totodată, POSTUL DE RA
DIO ITALIAN, în cadrul rubri
cii „Obbiettivo libri", dedicată 
apariției unor lucrări de valoare, 
relevă că „poziția României ca 
țară socialistă și politica sa pe 
plan internațional se bucură de 
multă -vreme de o deosebită con
siderație". „Prezentarea cea mal 
autorizată a politicii României, 
continuă postul de radio, o con
stituie culegerea de scrieri șl cu
vintări ale conducătorului ro
mân, Nicolae Ceaușescu, apăru
tă în editura „II calendario del 
popolo", sub titlul „România pe 
drumul construirii socialismului 
și al luptei împotriva imperialis
mului". Un astfel de volum, în
cheie comentatorul postului de 
radio citat, „este util și oportun, 
atît pentru că reafirmă poziția 
românească în importante pro
bleme internaționale, cît șl da
torită prezentării rolului parti
dului comunist în societate și al 
națiunii, categorie istorică ac
tuală".
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Acordul de colaborare 
culturală și științifică din
tre România și Singapore 
a fost semnat recent la Singapore. 
Acordul, care prevede schimburi in 
domeniile artei, învățămîntului, știin
ței și culturii, a fost semnat de către 
M. Alexie, ambasadorul României în 
Singapore și de către S. Stewart, se
cretar permanent al M.A.E. singa- 
porez.

membru al Biroului Politic al C.C. al 
partidului, vicepreședinte al guver
nului R. D. Vietnam, a sosit Ia Pekin, 
venind de la Ulan Bator în drum spre 
patrie, informează agenția China 
Nouă. Pe aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ken Biao, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful 
secției relații internaționale a C.C., și 
alte persoane oficiale chineze.

Interes reciproc, legate de eforturile 
U.R.S.S. și ale R.D.G. în vederea nor
malizării problemelor Berlinului occi
dental, relatează TASS.

ția Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, a părăsit 
Phenianul. La plecare, delegația a 
fost condusă de Kim Ir Sen, secre
tar general al
Muncii din Coreea, și de alte 
ne oficiale.

Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria,13 p® 
conducătorul delegației guvernamen
tale cubaneze, ministrul Carlos Ra
fael Rodriguez, care se află la Sofia 
pentru a lua parte la cea de-a cincea 
sesiune a Comisiei interguvernamen- 
tale bulgaro-cubaneze pentru colabo
rare economică și tehnico-științifică. 
în cadrul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej, relevă agenția B.T.A., 
a fost exprimată dorința reciprocă 
de lărgire a colaborării economice și 
de extindere a legăturilor multilate
rale dintre Bulgaria și Cuba.

Alegeri în Italia. I)upă 55 
de zile de intensă activitate politică, 
ilustrată de mii de adunări publice și 
mitinguri, vineri seara a luat sfîrșit 
campania electorală pentru alegerile 
administrative parțiale din Italia. Cu 
prilejul acestor alegeri — programate 
să se desfășoare astăzi — urmează 
să se desemneze membrii Adunării 
regionale a Siciliei, ai Consiliilor 
comunale aparținînd unor centre 
districtuale importante, între care 
Roma, Genova, Bari, Foggia, precum 
și ai altor localități.

0 delegație a Partidului 
celor ce muncesc din Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi,

In capitala Cehoslovaciei se 
desfășoară a doua ediție a 
„Kuatrienalei din Praga". Arta 
scenografică din țara noastră 
este reprezentată cu lucrări pen
tru toate cele trei secții ale ex
poziției ; națională, tematică 
Shakespeare și arhitectură de 
teatru. Vineri după-amiază, la 
expoziția cu tematica națională a 
fost organizată „Ziua României".

La Panmunjon 3 avut loc ° 
întîlnire a ofițerilor celor două părți 
din Comisia militară de armistițiu în 
Coreea, anunță agenția A.C.T.C. Re
prezentantul părții coreene a pro
testat împotriva actelor provocatoare 
ale părții americane în zona demili
tarizată, care au împiedicat persona
lul R.P.D. Coreene să se achite de 
îndatoririle sale. El a cerut să se pună 
capăt acestor acte deliberate care 
tulbură ordinea și creează tensiune 
în zona de armistițiu.

întrevedere P. Abrași- 
mov-G. Danelius. DuPă cum 
relatează agenția TASS, la Berlin 
a avut loc o întrevedere între am
basadorul U.R.S.S. în R.D.G., P. 
Abrasimov, și președintele Partidului 
Socialist Unit al Berlinului occiden
tal, G. Danelius. Cu acest prilej, au 
fost discutate probleme politice de

0 masă rotundă polono- 
franceză, la care sînt discutat» 
probleme privind securitatea europea
nă și colaborarea țărilor de pe con
tinent, precum și relațiile dintre Po
lonia și Franța, a început la Paris. 
Delegația poloneză este condusă de 
Ryszard Frelek, directorul Institutu
lui polonez pentru relații internațio
nale, iar cea franceză de Jacques 
Vernan, secretar al Centrului francez 
pentru studiul politicii externe.

Forțele patriotice din 
Guineea (Bissau) au declanșat 
în noaptea de miercuri spre joi un 
atac cu rachete asupra pozițiilor de
ținute de trupele colonialiste portu
gheze în apropierea capitalei, rela
tează agenția France Presse. Este 
pentru prima oară — menționează a- 
genția citată — cînd patrioții guineezi 
își desfășoară atacurile în preajma 
orașului Bissau.

La Varșovia ® lnoePut u n 
iunie o consfătuire la care participă 
peste 50 de prelați și reprezentanți 
ai bisericilor catolice, protestan
te și ortodoxe din 13 țări ale Europei 
răsăritene și apusene, informează a- 
genția P.A.P. Consfătuirea este con
sacrată problemelor securității eu
ropene.

Delegația Partidului So
cialist din Chile, condusă de 
Carlos Altamirano Arrego, secretar 
general al C.C., care a întreprins o 
vizită în R.P.D. Coreeană, la invita-

C.C. al Partidului 
persoa-

Acord comercial 
nO-perUan. ° delegație 
cială cubaneză, condusă de directorul 
Institutului de piscicultură al Cubei, 
E. Aragones, care se află la Lima, a 
încheiat tratativele purtate cu repre
zentanți ai Ministerului Pisciculturii 
din Peru. Conform acordului ce ur
mează să fie semnat, Cuba va im
porta din Peru 100 000 tone făină de 
pește, devenind unul din cei mai im
portanți clienți pentru acest tradi
țional articol de export peruan.

cuba-
comer-

Președintele Kekkonen 
și-a încheiat vizita în Tur
cia. Președintele Finlandei, Urh« 
Kekkonen, ți-a Încheiat vizita sa o- 
ficială de cinci zile în Turcia. Camu- 
nioatul comun dat publicității la 
sfîrșitul vizitei precizează că cele 
două părți au procedat la un larg 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme privind securitatea și ooope- 
carea europeană.

Cancelarul R. F. a Ger
maniei, W. Brandt, a plecat 
sîmbătă spre S.U.A., unde VB 
face o vizită între 13 și 18 iunie. La 
invitația primului ministru al Jamai- 
căi, cancelarul Brandt va face o escală 
Ia Kingston, după care își va con
tinua călătoria spre S.U.A.

Ridicarea restricțiilor de 
circulație în orașul Dacca, 
a fost anunțată vineri de organele 
administrației militare din Pakistanul 
de est. Această măsură, se arată in
tr-un comunicat oficial, a fost addp- 
tată ca urmare a normalizării depli
ne a situației în capitala provinciei 
răsăritene a Pakistanului.

A

Inundații în
PRAGA 12. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Prisăcaru, transmite : In 
ultimele zile asupra unor regiuni ale 
Cehoslovaciei s-au abătut ploi toren
țiale care au pricinuit mari daune 
agriculturii, unităților economice, 
transporturilor, mijloacelor de teleco
municații, fondului de locuințe. Ceho
slovacia nu a mai cunoscut asemenea 
precipitații de la sfîrșitul secolului 
trecut. In raioanele Jihlova și Tre- 
blin, din Moravia de sud, de exem
plu, o furtună cu forță de uragan a 
pustiit mari întinderi de pădure, a 
făcut impracticabile căile ferate, po
durile și șoselele a deteriorat sis
temul energetic. In aceste localități, 
ca și in unele din Moravia de nord 
au fost luate măsuri pentru evacua
rea unor întreprinderi industriale Și 
a populației din localitățile amenin
țate de furia apelor. In localitatea

Cehoslovacia
Porub din regiunea Ostrava, într-o 
singură jumătate de oră au căzut can
tități de apă care se înscriu ca 
record in istoria hidrologică a Ceho
slovaciei. Cel mai mult are de sufe
rit agricultura. Mari întinderi cu se
mănături se află sub apă. De îndată 
ce s-a semnalat pericolul inundații
lor, în fiecare regiune amenințată au 
fost constituite comisii speciale. La 
chemarea lor, zeci de mii de cetățeni 
muncesc zi și noapte la evacuarea 
apelor din întreprinderi și locuințe, 
la salvarea bunurilor căzute pradă 
apelor. In ajutorul lor au fost che
mate unități militare. Deși nu a fost 
încă întocmit un bilanț al pierderi
lor datorate ploilor din ultimul timp, 
presa precizează că primele evaluări 
ale daunelor provocate de inundați} 
se ridică la multe zeci de milioane 
de coroane.
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