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DE PLAIsalutat cu deosebită

O lozincă vie de-a lungul călătoriei spre Livingstone
Victoria

LUIGI LONGO

(Agerpres) ENRICO BERLINGUER
Sect st ar general(Continuare In pag. a Ill-a)Pretutindeni In Zambia, primire prioleneascâ, manifestări de cordialitate

tente de data recentă
L'rle&sca. Judelui Brăila,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 1

fiind „primirea

Tovarășului NICOLAE
Secretar Șenergl al Partidului

Am fort acolo In 
Vrnncca. Unde s-a năs
cut Miorița. Unde ji 
astăzi, In satele de la 
munte rostirea Miori
ței e un ritual.

Suiam de la Foctani, 
suiam de la Panclu., 
Unde am fost invitați, 
prin Uniunea scriitori
lor, de Comitetul e- 
ducafiei fi culturii so
cialiste din iudetul 
Vrancca. Si cu multă 
prețuire Intimpinali la 
Focșani. Si la fel Ia 
Panclu, Sutele de lo
cuitori au umplut sala 
căminului cultural. E- 
mofionanta lor atenție 
dovedea dragostea ce o 
purtau cuvlnlului scris. 
poeziei mai ales. Eram 
cu Ion Bdnuțd, Tiberiu 
Utan. Ion Horea. Tra
ian lancu. Mircea 
Micu. Constantin Fio- 
rea, Nlculae Filip. A- 
veam alături poeți fi. 
prozatori din Focfani.

I Panclu.
Acolo, peste Milcov, 

In pdmlntul ce l-a năs-\ I. r_________  . ____
I cut pe Mihai Emines- s^i s . mi«M Isnhi «JI ei ».

I
cu. am intilnit si ur
me ale tării de dinco
lo de munți. In cimiti
rul orașului Panclu am 
intilnit ți nemurirea si 
iarba unuia din pă
rinții prorei romi'ncfti, 
loan Slavici.

Suind spre munți. ne 
tncdluiau lumina pri
măverii. cerul, ale efl-

ln primul ___ .
iemnnnt Potrivit 

Ministerul 
Alimentaro

Ca pesta lot de-a lungul traseului african, la Lusaka tovardjul Nicolao Ceoujescu este 
cdldurâ do populația

dea producții mari, au fost inițiate 
unele măsuri eficiente. La I.A.S. Do
robanții. Județul Constanța,, de pildă, 
s-a organizat Insămioțarea lucemel cu 
cuplări de semănători urmate de tă
vălugi de lemn pentru a pune sămința. 
in contact cu solul șl dc grape de .mă
răcini care netezesc terenul și previn 
formarea crustei. Agregatele de felul 
celor amintite contribuie" șl. In redu
cerea numărului de treceri cu tracto
rul pe același teren și deci Ia evitarea 
trasării solului.

. Esențial este să se acorde toată a- 
iențln lucrărilor de nivelare a terenu
lui $1 de pregătire a patului germina
tiv ca un strat de grădină. Unde duce 
neglijarea acestui element esențial al 
tehnologiei do cultivarea lucerncl 
ce constată, de pildă, la I.A.S., Bal- 
dovlneștl, județul Brăila, Eudlnga, 
județul Mehedinți, șl In foarte 
multe cooperative agricole care au 
amplasat lucerna In sisiem irigat 
pe terenuri denivelate. Din această 
cauză, apa. care. In mod normal, 
constituie un factor esențial pentru 
dublarea sau triplarea .producției la 
hectar, provoacă distrugerea plante
lor pe micile șl multele „gropițe® 
cauzate de neglijențe. In nivelarea 
terenului Iată de ce se Impune ca 
acum, la insâmlnțarea lucerne!, spe
cialiștii, conducerile unităților agri
cole sA acorde maximum de atenție 
calității lucrărilor. Pe Ungă nivela
rea terenului, deosebit de Impor
tantă'este extinderea metodei apli
cate In multe T.A.S. de a adapta 
patine Hmltatoare de adtnclme la 
semănători care asigură unlforndta- 
lea necesară.

— MAI MULTĂ ATENȚIE, MAI MULTĂ OPERATIVITATE, MAI MULTĂ EXIGENȚĂ CALI
TATIVĂ PENTRU SOLUȚIONAREA ACESTEI SARCINI DE MARE ÎNSEMNĂTATE IN DEZ-

ror permanenta șl colo
rii le-am regăsit. de nu 
știu cine adunate ea 
liar, pe o vecile farfu
rie de pilmlnt. Fusese 
strachina lui Mo? Ion 
Roald. Istoria o păs
tra. In casa cu puține 
lucruri. Două odăi si o 
prispă. Șoseaua ridica
tă umbla acum mal sus 
decit ograda casei. 'Pe 
zid o placd scrisă :

ComuTfa Clm- 
puri. Am oprit cu emo
ție. Pripind masa scun
dă. rotundă, lada, oa
lele, euptorul stins și 
perle laviță scoarța.

Apoi, iar drumul. 
Case noi. Cu briic sub 
șindrilă ce repetau tn 
piatră zborul — din 
Got) — al păsăret mi- 
iastre. Ferestrele iur- 
Imprejur și ele aveau 
brlu din piatră. închi
puind frunze cu stru
guri ieșind In raza 
soarelui. Sufita cobora 
pe ape cer de la Sovc- 
la, unde a ctitorit Ma
tei Uasarab.

Acolo, sala nouă a 
căminului — arhiplină. 
Opt sute sau mai bine. 
Pe scenă au apărut iu
tii copiii. pionierii. 
Rostind Istoria Sovejei, 
rostind istoria munți
lor care au trăit, cutre- 
murlndu-se. povestea 
Mioriței, care au năs
cut-o pe Vrincioaia sl 
fiii ei care au alinat 
In sunet prelung de

\ 
î 
)

î . i 
Violeta i
ZAMF1RESCU ■___ J

țelor Așa cum urată experiența 
tor unități agricole este- posibil 

de
,:ln-’ 

Importurile 
prezent, se așteaptă 

«sosirea unei cantități Însemnate da 
fAmtnță de lucerna din Import 
Conducerile unităților agricole să la 
măsuri pentru pregătirea din timp n 
terenului, nivelarea șl fertilizarea cu 
Îngrășăminte fosfopotoslce. pentru 
punerea la punct a amenajărilor în 
vederea irigării viitoarelor lucerniere, 
pe toate tarlalele unde se va utlHza 
sftmlnța respectivă.

Aplicarea diferențiată a tuturor 
elementelor tehnologiei referitoare 
la înființarea iucernlerelor, crește
rea ponderii acestei valoroase cul
turi la minimum 60—70 la sută In 
structura bazei furajere trebuie să 
constituie o preocupare de prim 
ordin a tuturor specialiștilor, a or
ganelor și unităților agricole. Pentru 
că, dacă flecare cultură necesită o 
deosebită atenție la pregătirea te
renului șl la calitatea' semănatului, 
cu ațit mai mult acest lucru ©e lm.- 
puiie In cazul unei investiții de du
rată, așa cum este lucarna.

ror semnificație este șl tool 
pregnantă nici, in acest- oraș, 
In ncenstă: regiune, dflaffl în ime
diata vecinătate a Rhodeșlei, n că
rei populație .este încă supusă opri
mării coloniule de către regimul 
rasist de In Salisbury.

Manifestația de simpatie pe care 
o face populația zamblnnă oaspe
ților români este deosebit de im
presionantă. De-a lungul a zeci de 
kilometri, de la aeroport pină In 
centrul orașului, mulțimea Iși 
exprimă In mod spontan bucuria 
de a avea In mijlocul său pe solii 
poporului frate al Romănlel so
cialiste prin cîntece, dansuri șl 
aclamații. Este emoționant să țn- 
tilneșli aici, In plină zonă australă 
a Africii, Ln mii șl mii de kilo
metri de patrie, tricolorul româ
nesc. să nuzi scandîndu-se numele 
conducătorului ei.

Deosebit de densă este mulțimea 
In fața Muzeului Național, unde 
are Ioc o adevărată sărbătoare 
populară In cinstea oaspeților. Cin-

Vă mulțumesc In mod sincer pentru felicitările șl urările adresate 
cu ocazia alegerii mele ca'președinte al Partidului Comunist Italian. SInt 
convins că unitatea frățească dintre partidele noastre va continua să se 
întărească și să se lărgească.

Vă reînnoiesc salutul meu frățesc șl cordial.

CEAUȘESCU
Comunist Român

întreprinderile de materialo 
de construcții din Lugoj șl Jtm- 
bolla, care dețin o pondere în
semnată In producția Industriei 
materialelor de construcții, au 
anunțat îndeplinirea, înainte de 
termen, a sarcinilor do plan pe 
primul trimestru al anului. A- 
cftst succes este rezultatul folo
sirii cu randament sporit a ca
pacităților productive, ridicării 
eficienței tuturor cchimburilor 
de lucru șl aprovizionării ritmi
ce cu materii prime șl materiale. 
Pe această cale, ceramlștll de la 
întreprinderea „Mondial® din 
Lugoj nu înregistrat, plnă a- 
cum, o Importantă depășire a 
producției marfă, care asigură 
realizarea, pesta prevederile 
planului trimestrial. a unei can
tități de materiale de construc
ții echivalentă cu 1 ISi OM blocuri 
do zidărie ușoară. IM MO țigle 
și aproape 4C0 (MX) placaje și 
col țar! pentru pavaje, tn ace
lași timp, la întreprinderea ..Ce
ramica® din Jlmbolîa a fost con
semnată o substanțială creștere 
a producției marfă. care pînâ 
la sfirșitui trimestrului va to
taliza peste I milion cărămizi 
normale echivalente și nial mult 
de 450 OTO țigle.

întreaga cantitate de mate
riale de construcții pe care cele 
două mari întreprinderi bănă
țene o realizează peste prevede
rile planului trimestrial va fi 
livrată In avans pentru satis
facerea cerințelor sporite mani
festele de șantierele de con- 

. strucțJi.

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc sincer pentru urările pe care ml le-ați adresat cu pri

lejul alegerii In funcția de secretar general al Partidului Comunist Ita
lian. Țin să vă asigur că partidul meu $1 eu personal vom acționa pentru 
ța relnțiile dintre comuniștii Italieni șl români, dintre poporul Italian și 
poporul României socialiste să fie mereu vil șl frățești și pentru ca uni
tatea șl solidaritatea dintre partidele comuniste șl muncitorești din toată 
lumea șl mișcările de eliberare a popoarelor de sub capitalism și impe
rialism să fie tot hiat strlnse.

„ZILELE AERBINT8" ALE AGRICULTOR!

lațle a țării®. în aceeași ordine de 
idei, „Zambia Dally Mtțil“ steotea 
în evidență faptul că pretutindeni 
„zeci de mii de locuitori ni țării au 
ținut să aducă prin prezența lor 
un omagiu deosebit președintelui 
României®. „Președintele român.— 
releva presa zamblnnă — 'este 
binecunoscut de poporul nostru ca 
principalul arhitect al’ dezvoltării 
multilaterale a României, ca pro
motor al politicii de coexistență 
pașnică Intre tonte statele lumii®. 
Este, de asemenea, relevată solida
ritatea României'socialiste cu lupta 
împotrivă colonialismului și nooco- 
ldnlallsmulul, pentru deplina inde
pendență și suveranitate a popoa
relor Africii.

Reafirmare vie a acestor înalte 
aprecieri, șl aici, la Livingstone, u- 
rnrile ,dc bun venit ale populației 
sini însoțite de. mărturii relevante' 
ale ecoului acestei politici consec
vente n României : „Salutăm spri
jinul acordat de România luptei 
popoarelor africane împotriva co
lonialismului, rasismului .șl apar
theidului®, „Mulțumim Româ
niei, președintelui Ceaușcscu, pen
tru ’'solidaritatea militantă cu 
lupta noastră®. SInt sentimente 
de -ealdă conslderațlune, expri
mate âln adlncul Inimii, a că-

,* încheie 
itolofiin- 

■eaga cantitate de 
A. In uhoJej unități 

®-a pierdut deja o parte din timpul 
optim pentru semănat, tar torglver- 

">«3ren ...atvaje 1 .; jjcwpăriante ’iu«ărî, 
poate dăuna . producției de marii 
verde pe anul In‘curs șl in urmă
torii ani. Nu sin* deloc puține ca
zurile dnd, in condiții asemănătoare, 
rezultatele'rint nniit diferite. In zona 
de sud udării nu există diferențe mar
cante do condiții climatice, i,Totuși, 
In lihip ce în cooperativele agri
cole din. județul Tuloaa lucerna a 
fost lnsăminînlă pe Întreaga supra
față prevăzută, in Județul Ilfov s-a 
aomănnt numai 10 la mită din plani1 
In Teleorman — 20 la eută. Ialomița 
— 33 la gută. Prahova — 8 la sulă. 
Diferențe mari există mal ales in
tre unități agricole. Tntrucll cantitățile 
de semințe existente ®lnl mult mal 
mici declt cele necesare, tar timpul 
optim pentru semânaUd acestei cul
turi asie foarte scurt, se Impun mă
suri eficiente pentru urgentarea lșisă- 
mlnțărilor, controlul permanent al ca
lității lucrărilor în cimp pe întreaga 
durată de execuție ‘ a acestora.- In 
condițiile din acest nn pentru a rea
liza culturi „încheiate®, capabile nătot salutați de A. B. Mutenbn, mi

nistrul de stat pentru provincia de 
sud, de guvernatorul districtului, L. 
Samundengo, și de primarul ora
șului, Sayambango, de notabilități 
civile șl militare. Se. dau onoruri 
militare ; sini Intonate Imnurile de 
stat ale celor două țări. Tovarășul 
NIcolae Cetțușescu trece • în țevlstă 
garda de .onoare aliniată pe aero
port. ■ ■

Șl aici, ca In toate- locurile vizi
tate, sosirea conducătorului de 
partid șl da, stat al țării noastre, a 
polarizat* atenția opiniei - publice» 
Este ceea ce ziarul „TLrnes of Zam
bia® descria ca 
extraordinară făcută șefului stătu 
Iul roiriâW de către întreaga popii-

înființarea lucernlerelor
o grijă sporită privind amplasarea 
culturii, cu prioritate terenurile 
irigate, nu numai In sisteme mari, 
ci șl pe suprafețe mal restrlnao 
unde &a pot utiliza sursele locale de 
apă. Tn cooperativa agricolă din 
Slnlano, județul Arad, unde nu există 
Hurt sau plrale. au fost săpate sau 
forate zeci de flnttnl pentru asigu
rarea apel din plnza freatică pentru 
irigarea lucemeL Prin acest sistem 
m pol Iriga suprafețe Însemnate de 
lucemlere In LA.S. șl cooperativele 
agricole, crescătoare de taurine. Deși 
irigarea lucemel cu apă din surse lo
cale asta deosebit de eficienta, această 
metodă nu a căpătat, extinderea ne
cesară.

O deosebită atenție trebuie să se 
acorde culturilor semincere, ampla-

ftării acestora In apropierea păduri
lor, a lizierelor de copaci penteu a 
înlesni polenizarea și, prin aceasta, 
sjxsrirea producției de semințe La 
hectar. La LAJS. Stuplnl, județul 
Constanța.- In ultimii dncl ani s-au, 
obținut producții medii’ de 4M—4M 
kg aămlnță de iuremii la hectar, 
deoarece culturile slnt amplasate In 
benzi dt mai lungi pe Ungă liziere, la 
capete dc tarlale ele., pentru a înlesni 
polenizarea. Una dintre cele mo! inte
resante expert 
oferă I.A.S. U 
unde se Insămlnțează un lot semincer 
de lucemă pe 4(ffl hectare. Aid. in In
teriorul parcelelor de lucernă se sea
mănă benzi de Ierburi perene, late 
de 10—15 metri, in scopul favorizării 
dezvoltării Insectelor polenlzatoare.. 
Prin această nielotlî se pol obține re
colte bogate dc semințe alit la Iu ce mă 
cil și Ia ierburile perene» Bine proce
dează specialiștii din numeroase uni
tăți .care nu organizat aplica
rea lucrărilor de Îngrijire a lucer- 
nlcrelor deja existenta și au sta
bilit de pa acum suprafețele 
care vor fi destinate producerii se- 
mlnf
să se asigure Întreaga cantitate 
semințe necesare din producția 
temă pentru a evlia 
costLsIioare. Tn

© La aproape 9 000 
de kilometri depărtare 
de patrie, o emoțio
nantă întllnire cn 
membrii coloniei ro
mâne

© Au continuat con
vorbirile oficiale între

$■ S‘ ’5 «-A ,»!•**. ‘

președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth 
Kaunda

•O Ieri au fost vizi-, 
tate orașul Livingsto
ne, Muzeul Național 
— bogat în evocări 
istorice — și impre
sionantul monument 
natural, cascada

Dintre culturile furajere cwe se 
Insămlnțoază în prima epocă, cea mai 
valoroasă este lucerna. în numeroase 
I.A.S. șl cooperative agricole din 
județele Ilfov, Ialomița, Constanța, 
Brăila șl altele. în sistem irigat se 
obțin 70—80 tone de masă verde -la 
hectar. O asemenea producție folo
sită in hrana vacilor este suficientă' 
penlrn a obține eirea 11 (MO—16 0®0 1 
lapte. Aportul deosebit al accatal 
plante la echilibrarea balanței fu
rajere se datorează atll producției 
cantitative ridicate, dt mal ala? con
ținutului bogat in ' proteină, faptului 
că poate fi utilizată sub multiple 
forme — masă verde, oemlslloz, fin 
șl granule, făină bou brichete. In 
hrana diferitelor specii șl categorii 
de animale. Iată de ce, in ■ prezent, 
niimeroaso unități ucordă o deose
bită atenție lucrărilor necesare pe 
lucernîere. Este adevărat că această 
prețioasă cultură dă cea mal mare 
cantitate de substanțe nutritive și. 
îndeosebi proteină la hectar, dar nu
mai cu condiția să se aplice toate cle
mentele tehnologiei specifice, de la 
amplasarea pe cele mal adecvate tere
nuri, fertilizarea solului șl pregăti
rea paiului germinativ, pină la în
treținerea și exploatarea rațională a 
culturii.

în prezent, principala condiție 
pentru obținerea unei producții 
mari de lucerna constă In grăbirea 
seminalului și efectuarea acestei lu
crări Ia □□ nivel calitativ exemplar. 
Cu alit ma.1 mult cu cît, in compa
rație cu plantele anuale ta , care 
minusurile in executarea insămln- 
țărilor se reflectă in producția mal 
scăzută pe un an, la, lucernă, earc 
pe bună dreptate, este considerată 
o Investiție dc durată, nivelul recol
tei este determinat do calitatea se
mănatului pc întreaga perioadă de 
patru ard, atil cit durează, in medie, o 
Iu cern Ieri-Or. in unele unități agri
cole ®cs Încalcă reguli elementare ale 
tehnologiei acestei culturi rentabile, 
dar pretențioase șl. in jtrimuL rind, 
timpul optim la sl..... 
datelor centralizata la 
Agriculturii, Industriei 
șl Apelor, plnă in ziua de 24 mar
tie a.c. lucerna a fost insămînțată 
In proporție de 76 la suta In Între
prinderile agricole de filat și 32. la 
suta tn cooperativele agricole, ceea 
ca reprezintă puțin față de condi
țiile existenta tn acest an.

Acum, cînd flecare zi este deosebit 
de prețioasă, principalul este ca după 
îmbunătățirea vremii să se 
grabnic fiomănatul lucarnei, 
du-se rațional Intri 
sămință disponibilă. în unele unități

L ’ . ■ ' ' ■; ”s • ■_ . i;*.1
In cursul zilei dc slmbătă, pre- tot salutați 

ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, NIcolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu șeful sta
tului șamblan, Kenneth David 
Kaunda, șl soția, sa, Betty Kauntlo, 
au făcut o călătorie in provincia de 
sud a țării

In această vizită, el au fost înso
țiți de Comellu MAnescu șl E. H. K, 
Madendo, ministrul de externe al 
Romănlel, șl, respectiv, al Znhiblel, 
de ambasadorul României la .Lu
saka, Aurel Ardeleanu, șl ambasa
dorul Zombie! la București, P. J. F. 
Lusaka.

Pe aeroportul din Livingstone, 
capitala aceste! regiuni, oaspeții au

tulnic la amur® sur
ghiunul Iui Alecu 
Russo. Cu emoție am 
ascultat istoria Sove- 
iel. Privind ochii copii
lor, privind in ochi fe
meile. Clnd ne-am ros
tit ?1 noi, cel veniti,, 
parcă eram de mult 
de-dcolp.

Am fort înfiorați 
clnd pioniera Mirela 
Samollă. clasa a IV-a 
elementară, fi-a ' cltiti 
poeziile. Nu versuri. 
Poezii» Ia zece ani, 
Glndlrea el poetlcd ti
vea candoarea florilor, 
fi puritatea Mioriței. 
Rostea un sentiment 
de-acolo. tariat Ia ră
sărirea' soarelui peste 
Soveța, poate. Ori eo- 
borit mai dinspre 
munți, treclnd si ve
nind din Lcpța. Tulnic! 
sau Birseni. de Ia Ns- 
ruiu ori Nariija.

Era un cer iluminai 
de steaua Mioriței. In 
Vrancea. unde azi prin 
carte luminați sin» pd- 
mfnlenll.

Mirela Samolld, un 
copil, o pionieră, un 
minunat ram al tine
retului tării. Ișl rostea 
in cunînt melodios, a- 
colo pe un picior de 
plai, poezia.

Emoția veacurilor se 
tnttlnea cu emoția pre
zentului.

- J v î'!
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sil-
alic întreprinderi, șantiere de construc-

pe ;

Earelnllor de producție, fie
ri at înțelegînd consecințele

|!

ț

căruia îngrijitorii 
mele Ttarfi'j.

Joacă ?
S-a lntîmplat

răspunderea pentru orice întlrriere 
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OSVEKi
Zimbrii 
la ei acasă

Acum doi ord In Ime
diata vecinătate a mlntatirii 
Neamțului, Inspectoratul 
vie județean a Înființat In a- 
ceastă cunoscută zonă turistică, 
o rezervație. întinsă pe- citeva 
zed de hectare, rare astăzi con
stituie Încă un punct de atrac
ție pentru vizitatori. De la 
început, „locatarii” săi prin
cipali. zimbrii Remus șl Roxa
na, aduși din Hațeg, s-au 
simțit aid... cn la el acasî Pen
tru că, încerdnd să reconstituie 
condițiile de viață ale legenda
rului bour nl Moldovei de odi
nioară, rezervația nu l-a Izolat 
de lumen proprlu-zlsă a pădurii. 
Ca șl strămoșii lor de altădată, 
nld cel doi zimbri fac rasă 
bună cu mistreții, cerbii, căpri
oarele șl chior., fazanii. Din pri
mul an In familia lor a apărut 
un fiu. De curind, Roxana a dat 
naștere celui de-al doilea pui, 
căruia îngrijitorii i-au pus nu-

__ . In comuna 
Frasin (Suceava). Intr-unu din 
zilele trecute, minorul GavrU 
Sasu fll ani) se afla pe trotua
rul șoselei principale care trece 
prin sat, Împreună cu băiețelul 
Flllb Rolandl, In virală de 3 ani 
șl 8 luni. Deodată. în timp ce 
autobasculanta 31—SC—367. con
dusă de șoferul Constantin Blr- 
san. a ajuns In dreptul lor, G.S. 
l-n împins — chipurile din... 
joacă (dacă aceasta mal poate 
fi numita așa) — pe micuțul 
F.R. înspre mașină. Consecința 
a fost tragică. Prind ®ub roțile 
dl» spate ale autobasculantei, 
acesta a fost accidentat mortal.

Angajări... 
penale

Gheorghe Bîendca, șef al so
vietului personal de la I.I.S. ,,E- 
ledroaparataj” din Capitala, 
deplasat In comuna Grirtdu

s-a
, . . ,ff (Il

fov) Imoțlt do Ion Burza, mun- 
dtor reglor ta aceeași Între
prindere. pentru a angaja mal 
mulțl muncitori cecali ficați. O- 
riglnar din Grindu, I. B. urma 
să aranjeze angajarea numai a 
acelor persoane caro eo arătau 
dispuse să-șl arate „recunoș
tința0 concretizată In diverse 
sume de Iwal- Acstenind Imprp.r 
ună, cal doi- au reușit.astfel ,să 
obțină de la 28 de persoane di
verse sume de banj. Fire pusă 
pe căpătuială, Gh. B. a Intrat 
npol In legătură șl cu Gheorghe 
Clrstea. maistru la grupul șro- 

, Iar profesional I.T.B.. angnjlnd, 
prin aceleași mijloace, încă 
șapte persoane. In urma acestor 
ultime fapte, șl „activitatea” ce
lor trd a luat sfirșlt. Descopc- 
riți de orgnnele de resort, ei 
au compărut In fața Instanței 
de judecată, unde faptele lor 
au fost „calificate” conform le
gii. Prin sentința pronunțată, 
Gh. B. a fost condamnat la 8 
ani închisoare șl 4 nnl interzi
cerea unor drepturi, Iar I. B. și 
Gh. C. la die 7 ani și, respec
tiv, 5 an! Închisoare.

Din diferite loralRățî ale țării ne-» parvenit știrea despre o Iniția
tivă Interesantă a mal multor organizații de partid. Trăgind Învățăminte 
din bogăția de Idei cuprinse ta expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ta conferința pe țară a cadrelor de conducere din Întreprinderi și cen
trale industriale șl de construcții, holărîte să acționeze mai eficient 
pentru rezolvarea problemelor practice pe care Io ridică perfecționarea 
întregii acliviiăți economice, o serie de organizații de partid din indus
trie, de pe șantiere, din agricultură an luat Inițiativa angajării unui 
dialog viu eu comuniștii din unitățile eu care colaborează în realizarea 
planului de producție. Un dialog de la comunist la comnnlsi, avind ca 
obiect conjugarea eforturilor în vederea sporirii eficienței activității or
ganizațiilor de partid. Reproducem, ta rubrica de față, copii sosite la re
dacție după scrisorile adresate de unele organizații de parild din unități 
economice. eomunlșilloT din 
ții etc,

OFERIM MATERIAL 
CONCRET 

PENTRU AGITATORI"
..Comuniștii, toți muncitorii, ingine

rii, maiștrii și tehnicienii uzinelor 
textile „Moldova" din Botoșani — ge 
spune In scrisoarea pe care comitetul 

. de partid de alei a adresat-o comi
tetului de partid de ta Filatura din 
Oltenița — avind ln valona sarcinile 
de producție sporite dla actualul 
clnetjuil, stat hotârițl eâ aplice ln 
practică învățămintele prețioase des
prinsa din conferința pe țară a cadre
lor de conducere din Întreprinderi șl 
centrale Industriale șl de cmvrtmcțU. 
Sub directa Îndrumare a comitetu
lui do partid. colecHvul nostru mili
tează pentru continua întărire a dis
ciplinei. perfecționarea șl respectarea 
tehnologiilor, Îmbunătățirea controlu
lui tehnic de calitate ln toate fnz.ele 
procesului de producție. Incit reali
zarea unei producții ritmice sl de ca
ntate superioară să devină, pentru 
fiecare muncitor. Inginer sau maistru, 
o aarclnă centrală de partid”.

în continuare, reforindu-sa ta ca
litatea defectuoasă a firelor de poll- 
ester ta amestec cu,bumbac, pe care 
le furnizează Filatura de 1a Oltenița, 
ta nellvrarea ritmică a acestora, au
torii scrisorii fac opal [a comuniștii 
de a'cl de a supune eceasiă problemă, 
prin Intermediul multiplelor căi sie 
muncii de partM. atenției organizați
ilor de bază, de a discuta cu masa co
muniștilor consecințele ei pentru 
textlllștll botwțănenl. pentru econo
mia națională !n genera). Se sugerea
ză. astfel. Inițierea intor acțiuni de 
Informare a comuniștilor de In Fjta- 
tura din Oltenița privind dificultă
țile uzinei din Botoșani. în acest sens, 
în «rrteoare se menționează : „Poate 
considerați nlil ca agitatorii sS, fie 
informați operativ eu privire la res
tanțele în livrarea flrclăr. In felul 
acesta, ar putea acționa mal concret 
in munca de la om la om, eforturile 
lor s-ar materializa In rezultate eco
nomice în măsură sâ satisfacă, mal 
eficient, allt activitatea dv.. cit șl » 
noastră. Dacă socotiți necesar, pentru 
agitația vizuală, vă putem trimite, 
imediat, eșantioane de țesături care 
vădese neajunsurile de ordin ealîlailv 
ale firelor ce nl Ie livrați. O vitrină cu 
asemenea eșantioane, alături de ee-

munlștll do la rnarea întreprindere 
din Focșani adresează organizațiilor 
de partid din C.E.I.L. Deva rugâmln- 
ten de a pur.o ln dezbaterea colecti
vului acesta probleme, de a ‘face din 
ele obiective, permanente aJo munclj 
politice de masă. „V-ain sugera ca 
prin multiplele mijloace ale muncii 
politice — menționează, scrisoarea — 
să aduceți la cunoșfluța colectivului 
ee reprezintă aceste deficiențe pen
tru activitatea noastră, incit să în
țeleagă, in spirll iniincltnresc, nece
sitatea de a ne ajuta- mal eflclcni”. 
Refcrindn-se Ia propria experiență,

- semnatarii scrisorii insistă ■ asupra 
marii tnriurlri pe care ar putea s-o 
albă în acest sens mijloacele propa
gandei scrise, ale agitație! vizuale — 
gazetele de perete șl satirice, foile 
votante — și, mal ales, disențllle de 
la'om ta ora ta locul de producție. 
„Dar, desigur — se încheie scrisoa
rea — rolul hotărîior îl va avea pu
nerea in discuția organizațiilor de 
partid acestor probleme, de care 
depinde in mare măsură, realizarea 
ritmică a producției în întreprinde
rea noastră”.

eerl aproape similare, ce le-a fost 
trimisă de comitetul de partid al 
Fabricii de confecții din T®. Jiu. Mo
tivul ? Nellvrarea la timp a unei Im
portante cantități de.tercot. din caro 
trebuiau confecționate pardesie pen
tru copil. Această situație l-a de
terminat pa comuniștii fobrlcil din 
Tg, Jiu sa se adreseze direct celor 
dta Botoșani, cu rugămintea de n a- 
nallza felul cum îș 1 onorează obli
gațiile față dc beneficiari șl de a 
găsi noi căi șl posibilități de mo
bilizare a colectivului pentru lichi
darea în cel imul scurt timp > 
neajunsurilor amintite.

„Am fi ’bucuroși — se arată In 
scrisoare — dacă la exportai ța dum
neavoastră nil ‘ alătura și părerea 
noastră, rezultată din activitatea po
litică pe care o desfășurăm ta Fa
brica de confecții din Tirgu Jiu. 
Slntcm siguri, bunăoară, că șl ta or-; 
ganlzațlile de partid din uzlnelo 
„Moldova”, o dezbatere temeinică, 
organizată cu toți comuniștii, eu pri
vire la modul în care slnt onorate 
contractele, ar duce Ia antrenarea în- 
tregulnl colectiv ta înfăptuirea eu 
succes a Barelnllor de producție, fie-; 
care salariat înțeleglnd consecințele 
grave pe care le poate avea ta ac
tivitatea altor colective IntlrzJcrea 
livrărilor din partea urinei dnmnea- 
voastră. Poate că la gazeta de pere
te, Ia stațiile de radioamplificare și 
chiar in programele brigăzilor artis
tice de agitație,Ișl ya găsi loe ape
lul nostru, însoțit de prezentarea con
secințelor concrete pe care Ie supor
tăm datorită intlrzîcrllor. Credem că 
aceasta ar convinge pe fiecare sala
riat de marea importanță pe care o 
are propria sa muncă nu numai neu
tru el, ci și pentru oile colective. De 
asemenea, sugerăm comitetului de 
partid ea in cadrul dezbaterilor din 
plenarele sale, în adunările genera
le ale organizațiilor de bază să in
cludă și relevarea celor mu! eficien
te mijloace și metode de muncă po- 
liileă îneîi, în scurt timp, în întrea
ga uzină, flecare salariat să simtă 
răspunderea pentru orice inifrziere a.

PROPUNEM UN SCHIMB 
DE VIZITE ÎNTRE 

AGITATORI"
Sarcinile stabilite de recenta con

ferință pe țară u cadrelor de con
ducere din economic in domeniul 
lărgirii șl adlnrirll cooperării dintre 
toți factorii care concură In realiza- 

, rea produselor finito. — IncepLnd de 
la proiectarea acestora, asigurarea 
materiei prime, execuția propriu- 
zlsă, plită la desfacerea către barter 
fi dări — se referă șl la rolul deose
bit de Important ce revine organiza
țiilor de partid, tuturor comuniști
lor . In promovarea unei asemenea

citeva imagini 
în „aSb“ și „negru

Un raid întreprins dlnclmea controlată de 
in județele Argeș șl 
Vilcea arată că lucră
rile do sezon nu cres
cut în Intensitate : ln 
multe locuri, ca urma
re a zilelor frumoase. 
pe clmp se află con- vej c5>e pțecaî. ta cail- 
centrato puternice for- -
țc mecanice șl umnne.

îa Argeș prima e- 
poefl c pe sfirslle. 
La Mozăceni-Valc. do
rești, Slobozia si Ște
fan cel More, dato
rită faptului că toți 
factorii de răspun
dere de la comună 
au acordat șl acordă 
maximă importantă 
Insămtațărilor, lucră
rile s-nu efectuat ta 
timp optim șl de can
tate. Concret, la Mo- 
zăcenl-Vale evidențiez 
prezența continuă ln 
mijlocul mecanizatori
lor n tov. C. Radu, se- 
crctnrul comitetului 
comunal de partid, și ~ ■_
a Inglnerulul-șef Coi- 
stantln Tudor. "ua . f051

SJ ta Vilcea cno- .^^ilnțo. O sltua^hș, 
ca I e nDroano nnta. 1!? . asemănătoare In^

speclalLșil este cea co
respunzătoare.

în jVrgoș. nu totul sa 
înfățișează In alb. 
La Răteșt! aflăm că 
preșcdlntole cooperatl-

tate dd merceolog, tă 
procure piatră de var 
de la IOT tan distanță 
de comună, în vreme 
ce, In lipsa lui, pe 
cîmp nu se află mai 
nimeni. Tn satul Ciu- 
pn. pe tarlaua „Leleas- 
ca“ — așa cum sa 
vede șl din Imagine — 
ovăzul se iKKfimin- 
țează în teren bolovă
nos. (îoio nr. 3).

Iată Imagini tn 
„negru” șl pe ogoare 
din VIIcra. Ion.Mircea, 
președintele coopera
tivei agricole Prun- 
derii, explică senin 
că la ei nu S-a Insă- 
mtnțat borceagul

„se 
otrava ?

SUGESTII PENTRU 
LĂRGIREA PALETEI 

PROPAGANDEI SCRISE

ca I e aproape gata. 
La Șutești, timpul pre
ședintelui cooperative! 
agricole. N. Mltruț. sl 
al Inglnerulul-șef, . FL 
Neagoe. cale drămuit 
acum Intre organiza
rea muncii In via care 
ocupă 323 ha șl su
pravegherea tractoare
lor repartizate la pre
gătirea patului germi
nativ pentru porumb. 
La „școala” de viță a 
cooperativei amintite 
e zor mare la pregăti
rea materialului sădl- 
tor (foto 1). Bine se —,----- --------------------
iMămlntează culturile sămlnțărlto din pri- 
furnlere pe suprafața 
de G'l) ho. auortlnlnd 
complexului Iniercoo- 
Perailst de vad de Ia 
Ștefăneș*.!, Asa cum 
se observă șl din foto
grafia nr. 2, pămtatul e 
bine mărunții. Iar &-

tilnlm șl la ZăvMenl 
și Orleștt unde cel de 
ale! sa pilng acum 
că duc lipsă de să- 
mlnță de sfeclă fu
rajeră. La Calicea ai 
Impresia că este mal 
degrabă o campanie 
de— reparații, de-dt 
de Insămlnțări, de
vreme ce in ziua vizi
tei nid Jumătate din 
tractoare nu erau 
apte de lucru pe o- 
goaro. ' Cooperativa 
din comuna amintită 
se află In urmă cu In-

lor In promovarea unei 
colaborări. Acesta cate, între altele, 
obiectul scrisorii comitetului de partid 
de la Uzina de fibre chimice S&vl- 
neșil către comitetul do partid ol 
Combinatului petrochimie din Pi
tești — unul din principalii furnizori 
de materii prime pentru urina din 
Săvlneștl.

Scrisoarea, printre altele. Informea
ză chlmlștlj plteștenl despre rezul
tatele unei acțiuni întreprinse recent 
do comitatul de partid de la Săvl- 
neșU. Timp de .mal multe Băptătnînl, 
grupe șpeclale, constituite Bin mem
bri de partid — economiști, Ingi
neri chlmlștl șl operatori cu Înaltă 
edificare — au analizat, pe lingă alte 
probleme de ordin tehnic, șl modul 
cum materia primă furnizată de 
combinatul petrochimic influențează 
calitatea unor produso realizate la 
Săvlneștl. concluziile studiului re- 
prezentlnd un material foarte bo
gat. Acest material, ca șl alte 
clemente de caro dispune uzina 
clin Săvlncțll, ar putea contribui — 
in cazul ln care comuniștii de Ia 
combinatul petrochimic ar soeoll-Q 
necesar — Ia organizarea unor dez- 

; bateri, extrem de utile Iu, .organiza- 
(la de parihl dc aici, în desfășurarea 
muncii pollilco-eilucatlve. „Nu ar îl 
lipsii de Imporianță — se ’ ărntfl 
In gerișoaro — ea între organizațiile 
de partid din cele două Întreprin
deri :;â aibă loc an larg schimb de 
opinii, prin vizite reciproce dc lucru 
pe leme ale muncii de partid eau 
prin Intermediul agitatorilor. Comi
tetul de partid al uzine! din Săvl- 
ncșll practică aceste forme ale mun
cii politice de masă pe scară largi cu 
beneficiarii, săi din industria ușoară, 
iar rezultatele rial bune. Șînieni 
convinși eă toate acestea ne ror 
ajuta ea, Împreună, să acționăm în ( 
deplină cunoștință de cauză, să spri
jinim cu eficiență sporită conduce- 1 
rlle celor două unități — din Pitești 1 
și Slvlueșli — colectivele de mun
citori, in stabilirea celor mal bune 
soluții pentru finalizarea optimă a 
producției”.

1 
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apreciabil a inuămlnțării .0-, blre atenția anailzlttel situa- Sus, Ludo^, Marpo^ și. al- că. Jto spunea rî1 dispune de l 
văzului, orzoaicei, borceâr țta de po teren.,Mal Inlli, tele. Cauzele care' dctcrmJ- ' a(Jțta tractoriști Indta. In < 
„ î 2. 1 cu aceea -ca cele mal mari ră- [n(T această, situație trebuie zlun de 21 marile, deci ta j

|

ma epocă, iar cea 
din Câllnifincștl — 
mai ales cu arăturile.

Iată imagini tn alb 
șl negru pe ogoarele 
din Argeș șl vflcca. 
Pe clnd numai Ima
gini albe 7

Ci l . ‘

Singura, dar și marea restanță - 
SEMĂNATUL SFECLE! DE ZAHĂR

Terminarea cu un avana rl! ne-au reținut cu deose- iură : Armeni; GbJjafta de din Dîrloa. tov. Ștefan Mit- 
Marțțod și, -•

v

„în primele două luni ale acestui

, torului_ ,,____________  _ _______
Cosmeșl! a avut o serie do nențjn- 

• suri, concretizate în ncrealtzarca rit
mică n sarcinilor de producție și ob
ținerea unor produse de calitate ne
corespunzătoare — se arată In «cri- 
soareo adresată de comitetul de 
partid de Ia C.E.I.L. Focșani comi
tetului de partid do la C.E.I.U Deva. 
Cu ocazia unei recente analize or
ganizate In această unitate, am con
statat că unele cnuzo — cum ar ti 
folosirea Incompletă a utilajelor, sla
ba pregătire profesională a unor 
muncitori, Irosirea timpului de lucru 
și altele — nl se datorase nouă șl 
am luat măsuri corespunzătoare de 
llchldara a lor“.

Scrisoarea arată apoi că unele din 
aceste neajunsuri rint cauzate El du 
defectuoasa aprovizionare cu materie 
primă n întreprinderii de către li
nul din Ir o principalii ®âl furnizori 
— C.E.I.L. Deva. în acest cans. 00-

Ictalte forme și mcțodc.. ale muncii an, colectivul nostru din cadrul sec
ție parild pe care le folosiți, ar stîrnl, torului de Industrializare a lemnuluiue partid pe care le folosiți, ar.slîmi, 
credem. Interesul filatorilor șl. fără
intlolală. ar face să: crească răspun
derea, acestora laiă de calitatea pro
duselor lor.

Am vrea ca scrisoarea noastră să 
fie primită ca o expresie a dorinței 
de a colabora' cil mai fructuos. îz- 
vorită din Interesul comun de a coo
pera pentrn traducerea în viață a 
sarcinilor (rasate de partid”.

VĂ RUGĂM, DEZBATEȚI 
INTR-O ADUNARE 

DE PARTID PROBIEMA 
OBLIGAȚIILOR 

CONTRACTUALE" 
întlmplarea tace cn urinele textile 

„Moldova” din Botoșani oă fie. la 
rînchil lor, destinatare ols unei seri-

cil mal fructuos. îz-

văzului, orzoaicei,
gulUI; cu ri''dejnărarea __ . MMM ____
tonte forțele Încă de acum mineri in urmă «j-lnregls- .căutate In organizarea muri- vlrf de campanie, n fost ne- ,

■ r» eajnoRnn--!’ . »$Tls 1 î'»o' ■ f 9»trtlr» . nii . ‘CM ngaiir»iiÎSm VOăâ' ‘ d»TJLBlUl 1.1.nfHT

tractoriști In concediu de o- ’ 
dlhnă. tn alte locuri —-ta ț 
Cornățel (cooperativă la- | 
vednată cu Eosmaa). Crta- ' 
tian. Agnita șl altele,' unda I 

___ ,,_ _ ________ _  Ingămîhtările din prima e- ( 
clei de B_ hectare___ zl-Cqn- poeă s-au Încheiat mașl- J
durerea Uulwd! iîarc w- nlle de semănat tel lnche- ț

5?..,aS?!L,rItT: laserfl Pentru o scurtă pe- t
Noadă misiunea. î același j
timp însă unitfill vedne 1
băteau pasul pe loc dln-llp- I
sa mecanismelor. Co Im-’ i
piedică redistribuirea „din 1
mers” a acwilora dlntr-o' 1
unitate fn olta 7

trează nu in cooperativele ell. Să concretizăm, 
din zonele dinspre munte, 
unde temperatura In sol a 
fost mal cobori tă, ci in cele 
de pe Valea Tîrnavel —

l. Laslea. Șei ca
____—tele — unde s-n 
dat prima dată semnalul 
Începeri! InsămințAril sfa
dei de zahăr, De asemenea,

' cele mal multe din coope-

două BăpMmînl a eMUăna- 
tuîul inulul-fu’or șl n plan
tării cartofilor timpurii șl 
do vară constituiau premi
se aproape certe că unita- de p<) 
țUe agricole din județul Sl- Blăjol, Atol, 
blu vor fnchala lucrările din- Mică și alte 
prima epocă pini cel mal 
lirziu slmbaiă S martie, - 
așa Ktm era holărirea or
ganelor agricole județene. J 
Situația operativă din seara' 
rilel. de 23 martie a destră-> 
mat însă acesta speranțe: 
ln una din pozițiile „chele” 
-- sfecla do zahăr — cui- t 
tura cu cea mtd mare pon
dere ln planul aceste! epoci. 1 
realizările erau abia da 53 
la sută...

Două situații contradlclo-

...Viteza do înaintare a 
olngurel niaslnl de șemă- 
nnt (S.P.C. flj, aflată !n 
dispoziția cooperativei agri
cole Ilasman. a fost de la 
Începutul Insămlntăril sfe-

Uride

tcmeanu. merțțlndu-se ia a- 
ceot tempo, cele 10 hecta
re rare mal slnt de semă-

cc Învecinează cu unllflțl p-tllc.
rare au terminat deja in- Dlscutind, dc p’ldâ. cu 
«ămlnțărne la această cui- șofu! secției do mecanizare

ducerea unități! pare ' sa-

aceste 
ar tre
ier ele

După un scurt calcul, pe 
ratlvele agricole care n-au caro l-am făcut împreună 
tnsămlnțat plnfl acum declt ™ Inginerul Niootae Veș- 
suprafețe mici sau rare nici "™“ 
n-au început senltaalul — s> ui a„„lu-
Vaica Viilor, Răvășel. Sâ- nat cu sfeclă nu vor putea 
âdate, SoroșUn și altele - fl tenninnte declt la... 1 a- 
oe învecinează cu unități p-țjlc.
rare au terminat deja In- Dlscutînd, dc pildă, cu

Sfat ni uiți locuitori din satul 
Filer (Brașov) au observat^ fl
eam elf era cile, că ana pota
bilă de la cișmelele din locali
tate dobtndLse o culoare sus
pecta. AnoJlccle făcute au sta
bilii că era infectată cu cnrbe- 
tax — o substanță foarte nocivă, 
tn urma cercetărilor Întreprinse, 
s-a stabilit că Nicolae Filimon, 
Gheorghe Borcoman și Gheor- 
ghe Ballnt, salariati la Control 
de protecția plantelor șl com
baterea dăunătorilor din Rupea, 
deversaseră, in imediata apro
piere a sursei de alimentare cu 
apă potabilă a satului, soluția 
toxică cu care stropiseră o li
vadă de pomi, spălind apoi gă
leata in bazinul de acumulare 
al mleracenlTalel. Doar prlntr-o 
intlmplare apa otrăvită n-a făcut 
nici o victimă. Aceasta nu-i ra 
scuti iii’fl pe cei vinocați a'e 
sancțiunile cuvenite. Ancheta 
în curs va trebui să găsească 
răspuns la încă" două întrebări : 
1) cum s-a făcut instruirea ce
lor puși să minulască substan
țele toxice ; 2) de ce sursa de 

aja 
ls-

apu nu- a foit fmprefmuitd, 
după cum prevăd normele 
oale T ,

„CîștigxiT*
cel mare

Vaslle Mlchla din Slghelul 
Mnrmațlel cumpărase un bule
tin loto în valoare do 10 lei și 
aștepta cu nerăbdare operați
unea de extragere o numere
lor clșllgfitoare. Nu-I Ieșiseră 
declt două numere, dar dum
nealui nu șl-n pierdut încrede
rea ln norocul pe care șl-1 ve
dea nllt de aproape. Fără să 
mal stea pe gloduri, pe al trei
lea l-a potrivit frumușel din 
condei șl a depus buletinul la 
agenția din localitate, pentru 
a-țl tacnsa clștlgul corespunză
tor. La confruntarea cu dupli
catul însă, In loc de clștig, a 
lerit cu totul altceva. Un ghi
nion pe core V. M. șl l-a făcut 
cu propria-I mină. .

Rubricâ redactata de i
Dumitra TÎRCOB
Gbeorcțlie DAVID
ți corespondenții „Scînleîî0

La Iași. întreprinderea locală de gos
podărire n locuințelor si localurilor 
ore In grijă un fond locativ de aproape 
37 C©0 apartamente, din care 2ă OTO 
apartamente ta blocuri noi. în ulti
mii ani s-au luat multe măsuri pen
tru îmbunătățirea activității de în
treținere și reparație a acestei averi 
publice. Totuși, locatarii sesizează 
încă o seamă de neajunsuri rare vi
zează ta special durata excesiv de 
mare a lucrărilor efectuata șl mal 
ales calitatea lor necorespunzătoare.

E drept — există tacă o serie de 
greutăți produse chiar Inițial de' 
proiectant șl constructor (soluții de 
construcții nereușite șl lucrări ds 
proastă calitate). Serioase neajunsuri 
produc, de asemenea, meseriașii de 
la I.G.L.L. șl unii locatar! care -ui
tă" da prevederile stabilite prin legea 
nr. 10 cu privire la întreținerea fn 
bune condiții o apartamentelor șl 
instalațiilor interioare luate în nrî- 
mlre.

Să urmărim, pentru început, o si
tuație statistică prezentată de Dan 
Ciobanii, tag. șef al I.G.L.L.

— Din fondul locativ total preluat de 
I.G.L.L.. Ia 170 de bloenri noi trebuie 
să Ie schimbăm Înainte dc termen a- 
coperâinlnlul teraselor. în locul so
luției cu praf hldrofob. prevăzută de 
proiectant șl executată de construc
tor. punem acum plăci termolzolante. 
Nu prea avem Insă materie primă. 
Deși s-au conceput șl realizat Intr-o 
stație pilot, alei, ta noi. de către spe- 

■ciaRșlli Institutului politehnic șl s-a 
stabilit ca o întreprindere de Indus
trie locală din Pașcani să Ie realizeze, 
lucrurile nu s-au urnit încă din loc.

Mal avem apoi 119 blocnri cărora 
trebuie să le facem o nouă molare 
Ia rosturile dc ta panourile prefa
bricate eu alte materiale ®i nu cu 
simple mortare, cum a prevăzut pro
iectantul șl cum g executat construc
torul. La alle 110 blocuri trebnle să 
înlocuim țevile din P.V.C. pozate In 
subsoluri pe terenuri macroporics 
care le corodează. în țfirșlt. In 3M de 
blocuri trebuie refăcute trotuarele din 
jur, caro s-au tasat. la numai un an. 
doi, cu înclinație către fundații, 
ere!nd ațtfcl pericol de Inundații.

Interlocutorul ne-a spus că pentru 
b nu mal apărea astfel de fenomene. 
I G.L.L.-Ioși șl-n întărit sectorul dc 
investiții care preia noul fond loca
tiv cu dlriglnț! calificați care vor 
mnnlfesîa o exigență mal maro față 
de constructor șl proiectant. Se pare 
că lucrurile se vor îmbunătăți Nu rso 
ocupăm Ință acum de acest aspect 
întrebarea asupra căreia vom Insis
ta mai mult aste următoarea : ce se 
face pentru buna gospodărire a fon
dului lecatlv mal vechi 7

Pentru Început nl s-au furnizat tot

cifre. în L971, spre exemplu, LG.L.L.- 
lașl a avut ta dispoziția pentru între
ținere 81 gospodărirea fondului loca
tiv 12 milioane let Pentru 1872. suma 
crește cu aproape 10 de procente.

— Și totuși e puțin, foarte puțin 
față do necesități — apredază Ingi
nerul șef.

Insistăm, totuși, gă nl se spună 
cum slut cheltuite sumele respectiva. 
Aflăm astfel că. pentru u tace repa
rațiile capitale, (in valoare de circa 
2 milioane lei). Î.G.L.L. u contractat 
In anul trecui șl în prezent toate lu
crările cu întreprinderea de con- 
BEucțll șl reparații-Inși (I.C.R.). unita
te spedoltzalfi ta aceste lucrări. Pen
tru reparațiile curente. întreprinderea

dru organizatoric, deși lio‘J5rito-, nu 
a rezolvat toiul. Mai slnt multe pro
bleme, chiar șl de fond, rare n-ou 
fost pusa la punct. Aprovizionarea cu 
materiale a punctelor de lucru, do 
pildă, este nerltonlcă. Pentru Înlătura
rea acestei deficiențe, LG.L.L.-!a?l 
nu și-a dat Interesul ln sufldehlA 
măsură șl n-n găsit soluții. Există in 
alte judele și chiar ln teși destule re
zerve de materii prime, dar nimeni 
nu le cnuUL Totuși, nu sa pot pune 
tente deficientele pe seama lipsei de 
materiale. Cetățenii se urată nemul
țumiți de calitatea lucrărilor efectiv 
făcute prin I.G.L.L.. de faptul că a- 
ceasiă inslltuție poartă pe dramuri 
locatarii ele.

l-am Jntrebat pe maistrul Vaslle Su
bita.

— Vedeți, lucrările din subsolurile 
blocurilor din Păcurari tint cerute do 
locatari, slnt planiflcnte. au termen.

Da. așa este. Numai că nevoite slnt 
diferite : unii tremură de frig In 
casă, tar alții cer să li so vărulască 
niște boxe. Care e ordinea urgenței 7 
Maistrul ponte că n-are pic de dls- 
cernflmln.l, dar nici I.C.R„ aid 
I.G.UL. nu urmăresc prioritățile, or
dinea al modul de execuție, calitatea 
lucrărilor 7

Șl lucrările mlcL sub 2 000 lei. pe 
care te executa sectoarele adminis
trative ate I.G.UL. rlnt tărăgănate eu 
lunile. în Pințn Unirii nr. 3. scara A.

CUM ÎNTREȚINEȚI LOCUINȚA ÎNCREDINȚATĂ?

tnsșamna
9î®6on®msa8S de tm leii 

o mie!

făcute de mlntulală. Pentru 
„greutăți" directorul LG.L.L. 
bul să găsoască cauzele reale. _____
80 află in „stilul dc lucru" al Între
prinderii. se Identifică cu lipsa do 
control, cu Indisciplina din șantier.

Iar acestea niț sînt oare manifes
tări clare sie lipsei de respect șl de , 
grijă față dc fondul locativ 7 Nu e 
datoria conducerii întreprinderii să 

, facă mal Intfl o analiză critică a de
ficiențelor proprii 7

Nu putem trece cu vederea nici 
relație Inversă, cetățean — I.G.L.L. 
în această privință trebuie subliniate 
îndeosebi cazurile In care locatarii în
calcă elementara datorie de a între
ține In bune condiții averea încre
dințată. casa. apartamentul Familia 
lui Vrănescu Constantin din sir. So- 
cola nr. 17. de pildă, a adus pagube 
însemnate apartamentului pe care-1 
ocupă. Do ce 7 A neglijat să schimbe 
citeva garnituri ta robinete — In va
loare de 0.30 lei _ și (taiorul de la 
bale. Curglnd, Instalația de apă.a de
teriorat pereții șl dușumelele.

— Nu este singurul caz — ne spu
ne Ștefan Codlnoiu, împuternicitul 
asociației nr. 2 Tutova. De exemniu :

Diversificarea 
producției 

în industria

’ . „ 1 . i' | ‘ . < '■ : - ■ '
a organizat un șantier da construcții, 
Împărțit pe mal multe loturi. Repara
țiile mlct eub 2 000 lei șl unele in
tervenții operative, se fac prin inter
mediul celor șase sectoare adminis
trative, cure Bu ta dispoziție mese
riași calificați.

Pentru partea de instalații, servi
ciul mecanic șef are șl el organizase 
clnd sectoare,1 conduse do către un 
maistru. Au fost Înființate echipe de 
instalatori peatru verificarea perio
dică a Instalațiilor din centrale, 
puncte termice, rețea, calorifere ; de 
asemenea, a fost înființat un dispe
cerat în cadrul serviciului mecanic 
șef, care lucrează ta trei ture șl dis
pune de cel mol buni instalatori, ca- 
loriferiștl, sudori etc. Aceștia, la a- 
pelurile făcute dc cetățeni șl de aso
ciațiile de locatari. Intervin operativ 
ta orice oră din zi ®1 noapie.

Din acest sistem de organizare, re
ține In mod deosebit atenția fnpiul 
că acum flecare specialist, muncitor 
șl malslru lucrează Intr-un sector 
bine stabilit și este Interesat «fi în
trețină cit mnl bine fondul locativ na 
care îl are în seamă. Dar acest ca-

făcut cerere cu cinci an! in 
urmă pentru reparația locuinței In 
rare stăm 7 pontoane — ne spune 
Paraschlva Munteanu. din sir. Vlnlu 
nr. 1. Mi s-a tot spus să aștept efi 
imobilul Intră In reparații, conform 
planificării I.G.UL. Văzlnd Insă că 
nimeni și nimic nu gc mișcă, declt 
doar pereții rare amenințau să cedă, 
im revenit cu nenumărate cereri.

în sflrșlt. anul trecut au venit con
structorii I.G.L L. Au reparat de mln- 
iulală două uși și un perete. Fără să 
termine treaba au plecat. M-am zbă
tut din nou șl lată-l acum Iar la lu
cru. Trebuie să refacă ce au făcut 
prost șl să bată parchetul. între 
timp Insă stricăciunile au luat am
ploare. în loc de o sumă mică, repa
rațiile vor coala mii de lei. Oare a- 
cum vor termina toate lucrările 7

Teama locatarei este îndreptățită, 
înlr-o zi am găsit la lucru numai 
parchetarll Zidarii fi tencultorll lu
crau de zor la niște-boxe din subso
lul blocurilor din Păcurari

— De ce nu terminali lucrarea în
cepută 7 Doar din decembrie așteap
tă oamenii cu lucrurile strinsa l —

et. II, ap. 11, trebuia sâ eo mute un 
locatar. Zugrăvirea locuinței nu s-a 
făcut declt ta urma unor multiple 
tasîatențe șl a durat mnl bine de trei 
săptămînl. Procedeul este dc-a drep
tul ciudat. De ce 7 a) t.G L.L.-U1 fiind 
proprietarul tal permite să încaseze 
chiria, fără sfi punâ la dispoziție lo
cuința In bune condiții ; b) presta- 
țiâ a fost plâlltâ. comandata Ia ter
men fix și totuși tărăganalit Exem
ple ca cele semnalate stat cu sutele.

In legâturâ cu planificarea șl e- 
feduarea lucrărilor de reparații ca
pitale șl curente, Ing. Gheorghe Ghl- 
nea, directorul Î.G.L.L.. se referea la 
unele greutăți obiective lata pe cea 
mal importantă : torul tutelar, consi
liul popular municipal, direcția jude
țeană de gospodărire comunala; ci! 
și specialiștii In sistematizare nu 
ș!-au spuo Incfl cuvtatul asupra imo
bilelor care se defectează sau rămln 
In zonele unde sistematizarea aste în 
curs.

Far fi Indofalâ. e vorba de o greuta
te efectivă. Totuși, nu credem ca »- 
ceasta ar fi cauza reslfl a tărăgănă
rii lucrărilor începute, a reparațiilor

ne Ștefan Codlnolu, împuternicitul 
asociației nr. 2 Tutova. De exemplu : 
din cauză efl unii cetățeni folosesc 
apă caldă direct din calorifere (pe la 
robinetul de aerisire) sau îșl mon
tează chiar ln caloriferul din locuință 
astfel de robinete, coloanele de În
călzire ele blocurilor sa golesc șl ast
fel apartamentele de la ultimele eta
je rămfn neincălzlte.

Ce putem adăuga 7 înțelegem, Ici- 
colo mai pat apărea locatari certați 
cu regulile de gospodărire a propriei 
case. Nu înțelegem Insă de ce auto
ritățile nu aplică, dc ta caz la caz, 
măsurile prevăzute do lege. După cum 
se știe, ac pentru cojocul celor care 
aduc daune fondului locativ' există. 
Trebuie folosit

Revenind In problemele de ordin 
mal general pe care Io ridică gospo
dărirea fondului locativ din Iași, tre
buie să subliniem In Încheiere citeva 
aspecte : In primul rind. există posi
bilități reale ca locuințele no! sau 
vechi să fie mal blno întreținute. în
treprinderea de gospodărire a locuin
țelor șl localurilor, prin reorganiză
rile de pe acum efectuate, prin alte 
măsuri organizatorice suplimentare, 
poate efectiv deveni o unitate mobilă, 
mereu prezentă acolo undo este ne
voie Socotim Insă câ la perfecționă
rile de care are nevoie activitatea 
I.G.L.L . un cuvlnt de spus trebuie 
să-l albă șl primăria orașului, spe
cialiștii care coordonează acest sec
tor.

Manole CORCACl

bihoreana
ORADEA (Corespondentul 

„Sclnleli”, Anrel Pop). — In-
dustria locală a județului 
Bihor cuprinde In prezent 9 ra
muri de producție care valori
fică resursele locale alo jude
țului. După cum am aflat de la 
tag. Ernest Dreguș, directorul ' 
Direcției de Industrie locală a 
județului Bihor, ramura mda- 1 
lurglcă, de exemplu. produce > 
articole de larg consum, piese 
de schimb auto, mașini ,șl Insta
lații destinate industriei ali
mentare șl Industriei ușoare, iar 
ramura lemnului fabrică mobilă 
elegantă șl tngriiltă. Asemenea 
fabrici de mobilă slnt la Salon- 
ta, Oradea. Marghlta. Beluș șl 
Aleșd. tor produsele lor slnt cău
tate Qtlt pe piața Internă, rit șl 
la export. Tot In Industria loca
lă bihoreana sa realizează role 
șl bureți pentru zugravi, garni
turi pentru aspiratoare de praf 
etc. tn zilele toride, blhorenll 
au la dispoziție băuturi răcori
toare plăcute la gust șl recon
fortante, fabricate de Industria 
locală din Oradea. Ln rindul 
său, ramura materialelor de 
construcții a industriei locale 
livrează cărămizi. înlocuitori 
de cărămizi și prefabricate din 
beton armat șl nearmat. Nume
roși slnt cumpărătorii care so
licită articolele confecționate 
din furdale de piele, hainele de 
piele, căciulile sau șopclle pro
duse da întreprinderea de In
dustrie locală Oradea în pre
zent. întreprinderile de Indus
trie tocata din județul Bihor 
produc peste 4OT do articole di
ferite. în cursul anului trecut a 
fost extinsă munca la domiciliu 
la Întreprinderile de Industrie 
locală din Butaș Marghlta șl 
Oradea șl au fosl asimilate 88 
produse noi
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In timpul vizitei da vinari, da Ia primâria din Lusaka
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de Construcții. Arutli-
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in continuare de către

rile planului pe primul an al nou
lui cincinal; anul acesta, în prl- 

obțlnut 
13 la sută 
de perioada
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(Urmare din pag. I)

„Mulțumim României 
pentru solidaritatea militantă 
cu lupta popoarelor africane

Kaunda șl soția 83. Vedem în a- 
ceaslâ dragoste roadele prieteniei 
dintre cele două țări ale noastre. 
Avem convingerea că aceste roade 
vor crește șl se vor dezvolta.

Noi, locuitorii acestei provincii, 
am dori sâ vă urăm cea mai plă
cută ședere in Zambia și sâ vă în
toarceți sănătoși iu frumoasa șl 
marea dumneavoastră țară".

In încheiere, ministrul pentru 
provincia dc sud a toastai în să
nătatea președintelui ConsiLiului 
de Stat ol României, Nlcolae 
Ceaușescu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a președintelui Kaunaa 
șl soției sale, Betty Kaunda.

Răspunzînd, tovarășul tjjcolOC 
Ceaușescu a flpu£:

Domnule președinte. 
Domnule ministru, 
Doamnelor și domnilor,

tecele militante se împletesc cu 
chemări de luptă șl victorie —- 
kwacha-kwacha — reluat do mii 
de glasuri ; este un cuvlnt care 
înseamnă „lumină1* — simbol al 
înlăturării, pentru totdeauna, de 
pa aceste meleaguri, a epocM în
tunecate a colonialismului.

Oaspeții au prilejul sâ înttl- 
nească aspecte Impresionante ale 
îndelungatei bătăUl pentru Liber
tate a poporului zamblan vlzltind 
sttUle de Istorie ale Muzeului Na
țional din Livingstone. Iaiă una 
din imaginile cete mal reprezenta
tive — Kenneth David Kaunda 
salutat la Ieșirea sa din închisoare 
de tovarășii săi de lupta ; se văd 
fețe hotarlte, dlrze, animate de 
voința de a nu precupeți nici un 
sacrificiu pettiaru dobîndlrea inde
pendenței naționale, O alta ima
gine, purtînd data de 2-1 octombrie 
1904 — ziua proclamării indepen
denței — marchează drumul greu 
străbătut de poporul zamblan pînă 
la, înfăptuirea Idealurilor sale de 
cjeptatc, libertate șl neaiirnare, 
te Alte săli vizitate cuprind mărtu
rii ale străvechii civilizații, ale 
culturii materiale și spirituale, 
profund originale, de pe aceste 
meleaguri, obiceiurile șl tradițiile 
acestui popor mîndru. Gazdele re
levă că cele mal vechi urme de 
viață omenească descoperite pe a- 
cesie pămlnlurl datează de circa 
cincizeci de nil! de ani.

Fellcltind călduros conducerea 
muzeului pentru modul remarcabil 
în care acesta este organizat, to
varășul Nlcolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu semnează, la 
încheierea vizitei, în Cartea de o- 
noare.

Salutați din nou cu însuflețire de 
mari mulțimi de oameni, oaspeții 
se Îndreaptă spre unul din cele mai 
celebre și impresionanta monumen
te ale naturii din Întreaga lume — 
Cascada Victoria. O imagine covâr
șitoare prin forța sa se deschide pri
virilor pe kilometri întregi ; cursul 
liniștit al -fluviului Zambezi este 
întrerupt brusc de o falie uriașă de 
120 de metri, peste care se prăvălesc 
năvalnic apele spumegînde. Intr-un 
nor imens de picâhiri fino care sa 
poate zări de- la mare distanță. A- 
ceasta imensă cascadă apare ca. o 
evocare simbolică a faptului că 
nld o stavilă nu poate opri .lupta
pcmtm afirmarea ființe! ,1 demni- £■ ionind7 aces fel, realizăm atii
tații naționala a popoarelor ntri- .................. - -
taine.

In Zambia de astăzi, această re
giune,- vizitată anual de sute de mii 
de turiști din lumea întreagă, nu 
este numai un centru de. interes tu
ristic. Imensul său potențial ener
getic a început sâ fie pus în slujba 
omului. încă de pe acum nu Intrat 
în funcțiune capacități energetice 
de circa 100 de megawați. Este o 
mărturie a capacității creatoare a 
poporului zamblan, stfiptn, pe des
tinele sale.

La încheierea vizitei în provincia 
de sud, ministrul pentru această 
regiune, A. B. Mutenba, â oferi: 
un dejun, la hotelul „MusI-o-Tu- 
nya", In onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și a pre
ședintelui Kenneth David Kaunda 
și a soției sale, Betty Kaunda.

Salutlnd pe oaspeții români, mi
nistrul a. g. Mutenba a spus :

Apreciem onoarea făcută acestui 
oraș de a fi fost inclus in progra
mul vizitei dumneavoastră. Fără 
îndoială, știți că președintele nos- * 
tru a luptat împotrivă opresiunii 
coloniale șl imperialiste șl noi, po
porul din Zambia, vedem în acest 
oraș in care vă afiați locui unde 
se sfirșeșle libertatea șl dincolo do 
care începe robia eolonială.

Noi, cei din Livingstone, sîntem 
foarte fericiți că ați venit aici, în 
mijlocul nostru. Vă doresc multă 
fericire in scurta dumneavoastră 
vizită in Livingstone șl in provin
cia noastră, De asemenea, țin să 
vă mulțumesc pentru primirea pe 
care ați făcut-o președintelui 
Kaunda clnd a vizitat țara dum
neavoastră.

Sperăm că oamenii din Zambia 
vor mal avea plăcuta ocazie de ș 
vizita România, și nu numai de
legații oficiale, ci și delegații de 
oameni simpli, Ia firul ierbii, ea 
să spun așa.

Aș dori, de asemenea, să spun că 
noi, cei din Zambia, poate că. nu 
dispunem do o mare putere mili
tară, dar că forța noastră constă in 
conducerea președintelui Kaunda.

Am fost foarte Impresionați, în 
timpul vizitei dumneavoastră în o- 
rașul nostru, de dragostea pe care 
dumneavoastră șl soția dum
neavoastră ați arăiat-o față de co
piii noștri, la fel ca și președintele

V Inert șl slmbătă, tovarășul Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, a avut convorbiri de lucru cu 
Jackson Sotto, ministrul comerțului șl 
industriei al Zamblel.

Au fost abordate probleme privind 
relațiile comerciale, precum și coo
perarea economică dintre Itomâ'ila și 
Zambia.

*
La sediu] Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii Zambia a avut 
loc o Întrevedere Intre ministrul afa- 
cerilor externe al României, Corneliu 
Mănescu, și omologul său zamblan, 
E-, FI. K. Mudenda.

Au fost abordate problemo ale rela-

Este pentru mine și soția mea o 
deosebita plăcere că am putut, in 
scurta vizită pe care o facem în 
Zambia, sâ venim in orașul Living
stone, să admirăm Cascada Victo
ria — această frumoasă creație a 
naturii. (Aplauze). De aceea, aș 
dori, in primul rind, sâ mulțumesc 
domnului președinte pentru câ ne-a 
organizat o asemenea plăcută vizi
tă în aceasta parte o ZambleL

Aș dori, de asemenea, sâ mulțu
mesc domnului ministru și prima
rului orașului Livingstone, popu
lației acestui frumos oraș, pentru 
primirea călduroasă pe care ne-a 
făcut-o. (Vil aplauze).

Domnul ministru s-a referit la 
faptul că dincolo de această pro
vincie din sudul Zamblel .este 
sfirșltul libertății. într-adevăr, eu 
consider că acest fapt merită să 
rețină atenția, avind in vedere că 
înseamnă că vor trebui depuse e- 
forluri pentru ca in Africa să nu 
mal existe o frontieră a libertății, 
ca întreaga Africă să fie liberii, 
iar populația africană să fie sta- 
pină pe destinele sale.- (Aplauze pu
ternice). De altfel, se vede că Însăși 
natura a hotârit, in felul acesta, in 
sensul că această cascadă nu bre 
frontiere, că ea se întinde de o par
te și de alta ȘI oamenii or trebui 

' sâ ppală circula liber șl de o parte 
și de alta 1 (VII aplauze). Pentru a- 
ceasia, insă, este nevoie să fie li
chidate colonialismul, rasismul, să 
se asigure deplina egalitate între 
toate popoarele, între toți oamenii.

ceea ce a stabilit natura, cil și ceea 
ce este firesc sâ fie și trebuie să sa 
realizeze în lume !

Domnul ministru s-a referit la 
faptul că ar fi bine ca, in viilor, 
intre poporul român și poporul 
zamblan să existe schimburi mai 
dese de delegații — și acestea să 
meargă mai in jos, Ia muncitori, 
țărani, intelectuali, la oamenii care 
produc bunurile materiale și spiri
tuale. Eu sini complet de aeord cu 
aceasta, totuși, nu aș putea să nu 
menționez faptul că începutul buh 
al acestor schimburi l-a făcut vi
zita președintelui dumneavoastră 
In România. (Aplauze puternice).

De aceea, aș dori — și sper că șl 
domnul președinte va fi de acord — 
să Invit o delegație din Livingstone 
și din partea de sud a țării, din care 
să facă parte, așa cum a spus și 
domnul ministru, „oameni de la fi
rul lerbli“. (Vii aplauze). Sper, însă, 
că va veni și domnul ministru, deși 
nu este chiar de la firul ierbiL (Ani
mație, aplauze).

Cu aceasta, aș dori să ridic pa
harul pentru prietenia dintre po
poarele noastre, în sănătatea pre
ședintelui Kaunda, a doamnei 
Kaunda,.a domnului ministru Mu- 
ienba, a dumneavoastră, a tuturor.

Kumtwana ! (in limba bemba : 
prietenie, înțelegere reciprocă). 
(Aplauze puternice).

După dejun, .care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie cor
dială, oaspeții au asistat, la cen
trul cultural din Maramba, si
tuat într-o pitorească poiană, la un 
spectacol de cinleco șl dansuri fol
clorice.

In ritmurile tradiționale de tobe 
și tam-tam-uri, membrii ansam
blului artistic al acestui centru 
au prezentat dansuri rituale, de 
Inițiere a tinerilor, ca și dansuri 
modeme, care exprimă bucuria 
zamblenilor de a trăi într-o 
țarfl liberă. Tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au apreciat măiestria 
interpretativă a artiștilor popu
lari, răsplălindu-i cu aplauze.

In .cursul dupfl-imiiezii, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Zambîel, celelalte per
soane oficiate române șl zambl- 
ene s-au reîntors cu avionul la 
Lusaka.

țlllor dintre cele două ministere, pre
cum ți aspecte ale colabor&ril româ- 
no-znmbler.e.

*
Tovarășul Bujor Almășan, minis

trul minelor, petrolului ți geologiei, 
a avut, slmbfită, o intllnlre cu H. Mu- 
lemba, ministrul minelor și dezvol
tări! mineritului al Zamblel. Au fost 
trecute In revistă rezultatele obținute 
do geologii români in Zambia — 
pentru o căror activitate partea zam- 
biună șl-a manifestat mulțumirea.

A fost hotărita trecerea la etapa 
. următoare și punerea in valoare a 
zăcămintelor din Zambia, precum și 
Intensificarea cercetărilor geologice 
In diferite zone ale acestei lă:L

Sîmbătă, 25 martie, la Palatul de 
Stat din Lusaka au continuat con
vorbirile oficiale dintre președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nlcolae 
Cteaușescu, șl președintele Repu
blicii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda.

Au partlcipnt, din partea romă-

pîine și sare, pentru c
SImbâtă scara, tovarășul Nlcolae 

Ceaușescu, secretar general nl 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întiinit, la sediul 
Ambasadei Republici! Socialiste 
România din capitala Zamblel, cu 
membrii coloniei române. Au par
ticipat tovarășii Ion Pâțan, Corne
li uMAnescu, Bujor Almășan șl ce
lelalte persoane oficiate române 
care II însoțesc pe șeful statului 
nostru In vizita In Africa.

Înîilnireă dintre conducătorul 
partidului șl statului român șl 
membrii ambasadei, nl agenției e- 
conomlee, specialiștii din cadrul A . .
filialei „Gcornin" din Lusaka șl alțl tinl șl peste tot am fost intimplnați 
sțwciallști care activează aici in do popoare prietene, am avut con- 
câdriil acordurilor do cooperare ~i--„ i- „~.-_
româno-zamblena a constituit o pu
ternica manifestare de stimă și 
dragoste pentru partid, pentru to
varășul Nlcolae Ceaușescu. Cei pre
zenți nu-scandat minute In șir 
„Ceaușescu-P.C.R.

Potrivit dolinei românești, co
pii Imbrflcațl In costume națio
nale au oferit tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușoscu pline și sare. Apoi, am
basadorul romfin In Zambia, Aurel 
Ardeleana,1 prezintă oaspeților pe 
membrii coloniei române.

Urind un fierbinte bun venit to
varășului Nicoine Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, ambasadorul 
român a relevat marea bucurie și 
fericire pe care le-a trăit flecare 
membru al coloniei române din 
Zambia, intilnlndu-se — aici, la a- 
proape 9 000 de kilometri depărtare 
de patrie — cu conducătorul iubit 
al partidului șl statului nostru. El 
l-a asigurat pe tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu de holărfrea tuturor ce
tățenilor români care lucrează în 
Zambia de a contribui șl pe viitor 
la dezvoltarea șl adinelrea relațiilor 
de colaborare șl cooperare dintre 
cele două țări prietene.

A luat apoi cuvinUil tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
spus

„După cum cunoașteți, ne aflăm 
în Zambia într-o vizită de priete
nie ; cunoașteți că relațiile noastre 
cu Zambia,^ relațiile mele cu pre
ședintele Kaunda sini excelente. 
Sperăm că vizita pe care o facem 
acum va pune o bază și mal trai
nică pentru o colaborare largă in 
toate domeniile de activitate.

Am profitat de vizita in Zambia 
pentru a avea această intilnlre eu 
românii care lucrează alături de 
poporul frate zamblan. Aș dori să 
încep prin a vâ saluta pe toți și 
n-mi exprima convingerea că acti
vitatea pe care o desfă.șiirați aici 
constituie o contribuție importantă 
la întărirea prieteniei dintre po
porul român-și poporul-zamblan. 
(Aplauze).-

Nu am de gind să vă (ac o ex
punere asupra situației politice. 
Sper că urmăriți activitatea din 
(ară și cunoașteți cum se desfă
șoară munca partidului nostru, a 
poporului, reziliatele pe care le a- 
vem in înfăptuirea' hotărirllor 
Congresului al X-lea al partidului. 
Știți cum s-au Îndeplinit prevede-

nă, Ion Pățan, vicepreședinte al nistrul afacerilor externe, A. G. 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior,;. Corneliu Mfi
ii eseu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almflșan, ministrul minelor, 
petrolului si geologiei, Ștefan An
drei șl Gheorghe Oprea, consilieri 
al președintelui, iar din partea 
znmblană — Elljak Mudenda, mi

mele două 
o producție 
mai mare, 
corespunzătoare a anului trecut, 
producție, superioară prevederilor 
planuIuL V-aș putea spune că in 
țara întreagă activitatea ceonomi- 
co-politlcă se desfășoară bine, eu 
rezultate bune. De asemenea, acti
vitatea Internațională a României 
se desfășoară bine, se bucură de 
sprijinul inlregului popor și are o 
rezonanță din ce in ce mai mare 
pe plan internațional. Avem prie
teni pretutindeni ; ne aflăm în a 
cineea (ară africană pe care o vizl-

vorbiri rodnice, am ajuns ia acor
duri deosebit de bune privlntl dez
voltarea relațiilor noastre cu aceste 
țări. Vă pol spune că, de fapt, pe 
toate continentele România se 
bucură de simpatie, ore prieteni cu 
care dezvoltă larg relațiile de cola
borare. Deci, ceea ce vă pol spune 
este că activitatea Internă și exter
nă a partidului nostru, a poporului 
se desfășoară in condiții bune și 
servește construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
România. (Aplauze).

în ce privește vizita în Zambia, 
desigur, vom mai avea discuții — 
ea se va încheia abia luni diminea
ță — dar, vă pot spune, ușa cum ați 
văzut de altfel, eft ne-am bucurat 
de o primire’ deosebit de priete
nească, atit în Lusaka, cil șl în ce
lelalte două centre pe care le-am 
vizitat. Convorbirile noastre eu pre
ședintele Kaunda șl Mțl conducă
tori al statului șl ni partidului s-au 
desfășurat piuă acum cu rezultate 
excelente ; sperăm că se vor încheia 
noi aeorduri pentru o dezvoltare 
largă a cooperări î. Aceasta va pre
supune că filiala „(«coinin'1 ișj va 
extinde șl mai mult activitatea, că 
va trebui să Înceapă lucrările mi
niere propriu-zise, ceea ce presu
pune și venirea unui număr mai 
mare de specialiști din țară, care să 
contribuie la realizarea in condiții 
bune a activității viitoare; aceasta, 
înseamnă că numărul românilor —’ 
care și ușa este destul de mare — 

■ va crește șl mai mull.
Sperăm că și in agricultură vom 

stabili o cooperare largă. Ne gîn- 
dim la realizarea unui complex — 
nu este vorba de □ fermă — de 10, 15 
sau 20 mii de hectare, eu culturi 
multiple ; ne gindlm, de asemenea, 
Ia o serie întreagă de obiective eco
nomice, pe care să le realizăm in 
cooperare cu prietenii zambienl. 
Deci, ambasada, agenția economică, 
toți ceilalți activiști care Îndepli
nesc diferite misiuni in domeniul 
politic sau economie, din însărcina-; 
ren partidului și guvernului, vor 
trebui să desfășoare o muncă și 
mai intensă In viitor — și cred eă 
nu vă sperlați de muncă.

Am găsit că clima din Zambia 
este foarte bună șl, in general, după 
cum ani fost informat — in afară 
de cîleva luni — ea este bună : 
această climă și faptul că lucrați 
împreună cu un popor prieten cre
ează o ambianță, deosebit de plă- 
euti

Zulu, ministrul apărării,- șl J. M. 
Mwanakatve, ministrul finanțelor.

Cel doi președinți au discutat, 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, probleme ale dezvoltării rela
țiilor de colaborare multilaterală 
romftno-zambiehe.

Cunoașteți principiile noastre 
privind relațiile cu alte state. 
Sinteți trimiși aici ca soli al po
porului român pentru a dezvolta 
aciivilalca de cooperare, pentru 
a ajuta pe prietenii zâmbieni în 
diferite domenii, in a-și făuri o e- 
conomie independentă. Aș dori sâ 
spun încă o dată că știu rit a- 
cesla este spiritul in care acțio
nați • fiecare. Trebuie să lucrați 
astfel, să colaborați in așa fel cu 
specialiștii și muncitorii zambienl, 
incit intre români șl zambienl să 
se stabilească relații frățești. Ca 
reprezentanți al, unei țări sdcla- 
llste, noi irebulo să lucrăm iu 
așa fel, incit să demonstrăm câ 
este posibil să se stabilească în 
lume, intre oameni, intre popoare, 
relații cu totul noi. opuse vechi
lor relații pe care le-au promovat 
— șl Ie promovează ineă în unele 
țări — colonialiștii .și neocolonla- 
liștiL Acea.sia ar fi cerința prin
cipală, dorința pe care vreau să o 
exprim ineâ o dată — deși, repet, 
știu că acestea șint și gindurile tu
turor celor care au venit in Zam
bia. Știu că în acest fel acționați 
și vot,- dar vreau incă o dată sâ 
exprim dorința mea, a conducerii 
partidului, ca fiecare dintre voi sâ 
se străduiască in acest spirit, incit 
ăceastâ cooperare, prezența voas
tră aici, să întărească și mal mult 
prietenia .și colaborarea intre po
poarele noastre, să Servească cau
zei eliberării popoarelor, întăririi 
unității fiecărui popor în parte, a 
independenței lor. In felul aces
ta, vă veț! face datoria șl ea 
specialiști șl ca reprezentanți 
ai țării — dar șl ca reprezentanți 
al unui partid care și-a propus să 
construiască in țară o orinduire 
nouă șl care dorește ca poporul ro
mân, împreună cu alte popoare, să 
contribuie la triumful socialismului 
’in întreaga lume. (Aplauze puter
nice).

Iată, tovarăși, citeva recoman
dări cu totul generale pe care am 
dorit să vl le fac. Nu doresc de Ioc 
să intru in problemele de speciali
tate ale fiecăruia — și știu că to- 
vîirfișii care mă însoțesc au discu
tat, vor mai discuta aceste proble
me cu voi și nu este locui acum 
să mai vorbim de ele.

Eu aș vrea, incă o dată, să vă 
urez tuturor succese în activitatea 
voastră, șl vă doresc multă să
nătate. Să știți că partidul și 
guvernul, și in general oame
nii muncii din rindul cărora 
voi ați plecat, urmăresc activitatea 
voastră și vor ti bucuroși dacă ea 
va corespunde întotdeauna liniei 
generale a partidului. Eu șint con
vins că așa va fi, tovarăși I 
(Aplauze puternice). Vă doresc, 
incă o dată, multă sănătate și fe
ricire. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Tovarflșui Nlcolae Ceaușescu si 
tovarâșa Elena Ceaușescu s-au foto
grafiat cu cel prezenți ; apoi s-au 
întreținut. Intr-o atmosferă calda 
de vie însuflețire, cu membrii colo
niei române, care vor păstra 
neșlearsâ amintirea acestui eveni
ment emoționant al vieții lor.

cu

Un adevăr elementar pentru execuția 
bugetului de stat: A FINANȚA 
presupune — în mod prioritar — 

A INCASA
Pe ansamblul economiei noastre 

naționale, In mod firesc. In lunile ce 
ou trecut din acest an, execuția 
bugetului de stat șl realizarea prin
cipalilor indicatori ol planului finan
ciar s-au desfășurai in bune condiții, 
in concordanță cu modul dc îndepli
nire a planului de Mai. In Ianuarie șl 
februarie a.c., vărsâmlnteSe din bene
ficii s-au Îndeplinit șl depășit — șl 
aceasta, ca urmare n realizării sar
cinilor la acest Indicator esențial al 
pionului; de către majoritatea unită
ților economice ; încasările din im
pozitul pe cirajtlaUa mărfurilor au 
depășit, de asemenea, prevederile. 
So poate spune, deci, că — In pas 
cu Indepllniren planului de produc
ție — planul financiar se realizează 
armonios, că veniturile bugetului do. 
stat cresc continuul in ritm susținut, 
ceea ce atestă incă o dată realteniil 
planului ,, pe acest au, caracterul 
științific și mobilizator al prevede
rilor sale, ridicarea sistematică a 
eficienței activJlățU economico In 
ramurile producției materiale.

Datele; operative de care dispunem 
relevă câ majoritatea ministerelor 
și celorlalte instituții centrale lșl 
depășesc Barelnllc de pion la bene
ficii. In prima iunfi a anului, ele 
plldft, beneficiile peste plan reali
zate la nivelul ministerelor îl eon- 
silillor populare Județene Însumează 
circa 233 milioane lei, cele mul mari 
depășiri obținlndu-lc Întreprinderile 
Industriei construcțiilor de mașini, 
cele clin cadrul Ministerului Agricul
turii. Industriei Alimentare și Ape
lor, unitățile industriei ușoare, eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții. un singur minister — cel 
ni industriei metalurgice — prezen- 
tiiid o anumită r&mlnere in urmă, 
evident ter.-.porarfl, la îndeplinirea 
integrala a plnhulul.de beneficii. Cit 
privește luna februarie, calculele 
orientative relevă accentuarea efor
turilor tuturor colectivelor de oa
meni al muncii din sfera producției 
materiale ele a asigura realizarea. 
In condiții tot mal bune, a Indlcato- 
rltor pnintiîiii financiar, a benetkâu- 
Jul ■stabilit, de a. da bugetului sta
lului acumulările bănești cuvenite, 
din care — după cum se știe — se 
finanțează investițiile, acțiunile 
sorial-culturale și altele.

Analizele efectuate arată Insă că 
rezultatele privind execuția bugetului 
de stat șl îndeplinirea principalilor 
indicatori al planului financiar pu
teau fi și mai bune, că există reMo 
șl substanțiale posibilități ca trimes
trul IM acestui an si se încheie 
cu realizări lmporlănto in ăeesl'do
meniu.1 In primul'rind, in centrul 
atenției trebuie Bă sica in continuare 
timciJonarea Ireproșabila a mecanis
mului surselor de alimentare a bu
getului de stat : beneficiul. încasă
rile din impozitai pe circulația 
mărfurilor. Impozitul de regulariza
re, veniturile din comerțul exterior 
șl din alte operații cu străinătatea 
ș.a., reîntregirea rilmlcfl. in vo- - 
itimele și la termenele stabilite., a 
acumulărilor bănești, pe măsura des
fășurării Judicioase, in condiții de 
eficacitate sporită, n activității eco
nomice.

Itencficînl, de pildă, poate si tre
buie să tio mal mare in flceare În
treprindere productivă, pe ansam
blul fiecărei centrale Industriale si 
minister. Dalele de care dispunem' 
relevă, In acest bum, extsiențâ unor 
mari rezerve nevalorlfjcate. Bunăoară- 
dacă și întreprinderile restanțlere 
Ișl îndeplineau Integral planul la 
Indicatorul amintit. In prima luni a 
anului volumul beneficiilor supli
mentare alocate bugetului statului 
putea fi mai mare cu zeci de mi
lioane IcL Succese Însemnate ’s-eu 
înregistrat și in privința lichi
dării situației anacronice din punct 
do vedere financiar —1 și anume, 
reslringerca numărului de între
prinderi care mal lucrează cu 
pierderi. Intre acestea, in luna Ia
nuarie, 138 au realizat economii, iar 
58 unități prevăzute cu pierderi și-au 
Încheiat activitatea cu beneficii.

Este Imperios necesar — așa cum 
se sublinia și la Conferința pe tară 
a cadrelor da conducere din între
prinderi și centrale industriale șl de 
construcții — să se la in continuare 
țoale măsurile ca nlc.1 o întreprin
dere, nici o unitate să nu înregistre
ze pierderi in activitatea economică, 
ea toate produsele să fie rentabile. 
Dar, eind afirmăm acest Imperativ, 
ca toate produsele să Eo rentabile, 
se Impune sâ avem In vedere că 
lichidarea pierderilor, rentabilitatea 
trebuie să se reallzeza pe seama re
ducerii prețului de cost, a cheltuie
lilor materiale de producție, in pri
mul rin d, Fiindcă, in acest domeniu,- 
rezervele interne sine practic neli
mitate. în ianuarie, bunăoară, com
parativ cu normele de consum, in 
feromangan, feroslllclu. burlane de 
tubaj, lemn de mina șl cherestea de 
rflșlnoase pentru cărbune extras din 
subteran, combustibil convențional 
pentru energie electrică produsă In 
centrale publice șl turbine cu abur 
ș.a. s-au«realizai economii importante.

Energeticlonll Centralei Rovlnnri- 
Rogojeiu au efe-ctunt primul paralel 
la sistemul energetic nailonul al 
lurboagregatulul nr. 1 do 209 MW.

Potrivit proiectelor, ea va dispune 
de două agregate de dtc 200 MW fle
care și de patru.de cile 330 MW La 
construcția ei au fost adoptate, pen
tru prima dată. Interesante soluții, 
printre care montarea după un pro
cedeu propriu a cazonelor românești 
de 1 035 tone abur pe oră.

Cu prilejul acestui eveniment, co
lectivul șantierului n trimis o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, in care se spune, 
printre altele : Indicațiile date de 
dumneavoastră tovarășe Nlcolae 
Ceaușescu. la Conferința pe țară a 
cadrelor de conducere din întreprin
deri, centrale industriale fi do con- 

Toi adt de adevărat este Insă c® 
aceste economii puteau fi mal mari 
cu zeci de milioane lei, dacă consu
murile specifice normate nu se de
pășeau la asemenea materii prime 
șl materiale de primă necesitate : 
cocs metalurgic de- furnal, cocs de 
turnătorie, acid sulfuric, combusti
bil convențional — acesta din urmă 
In unitățile Ministerului Transporta- 
rilor și Telecomunicațiilor. Ministe
rului Industrial Metalurgice si Minis
terului Economici Forestiere șl Ma
terialelor 
zele ce
Întreprind ---- — ,
Ministerul Aprovizionării Tehhlco- 
Materlale t și Controlul Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, in conlucrare cu 
uzinele șl centralele industriale, pen
tru normele do consum care au fost 
depășite in 1971 și ia Începutul anu
lui curent s-au soldat și se vor solda,, 
desigur, cu concluzii șl măsuri im
portante ; ceea ce fie Impune cu 
stringenta este Îndatorirea ca măsu
rile respective (îndeosebi cele caro 
privesc realizarea consumului nor
mat la cocs de turnătorie șl fumul, 
lemn da mină, celuloză pentru vls- 
coză ș.a.) să fie aplicate ne- 
IntirziaL, energic, in asa fel in
cit să se pană capăt consumu
rilor nerațlonale, care pol afecta 
Blocurile și resursele de materii pri
me șl materiale necesara producției.

Calculele de care dispunem relevă 
câ, dacă și celelalte Întreprinderi pre
văzute incă eu unele pierderi șl cele 
planificate să dea beneficii s-ar ti 
încadrai în sarcinile Exale prin plan 
la acești Indicatori, atunci, In luna Ia
nuarie a-c., volumul economiilor ar fi 
crescut cu peste &3 milioane Iei, Iar 
cel al beneficiilor cu circa 53 milioa
ne Iei. Slnt cifre, care trebuie să‘ con
stituie motiv de acțiune șl Interven
ție din pârlea forurilor de resort din 
ministerele minelor, petrolului șl geo
logiei, economiei forestiere șl mate
rialelor de construcții, construcțiilor 
industriale, agriculturii, industriei a- 
ltanentore șl apelor, talruclt tocmai in 
cadrul lor sa află unitățile in care se 
puteau înregistra rezultatele aminti
te. In mod asemănător, rezultatele fi
nanciare ale unor întreprinderi din 
Industria ușoară, constructoare de 
mașini. Industria metalurgică puteau 
ti mal bone dacă se proveneau chel
tuielile necconomicoase șl pierderile 
clin rebuturi. Simpla enumerare a 
componentelor cheltuielilor neecono- 
mlooase (doblnzi, penalizări, locații, 
amenzi) demonstrează efi acestea pu
teau fi prelntlmpinate — cu o condi
ție esențială Insă : comitetele oame
nilor muncii să fi vegheat îndeaproa
pe la Încadrarea unităților respective 
in cuantumul mijloacelor circulante 
normate. Iar creditele primite să 
fi fosi utilizate Judicios și ram
bursate Ia timp ș.a. în plus, po
trivit prevederilor legale, cej care au 
provocat apariția acestor cheltuieli 
neeconomlcoaso. fără nici o justificare 
economică trebuiau puți să plătească, 
sâ suporte clin propriul buzunar con
secințele materiale ale nerespectâril 
disciplinei financiare tn acest do
meniu.

Aceeași deosebita atenție cere 
acordată șl celorlalte surse de acu
mulări bănești pertini bugetul statu
lui. Mal inill, veniturilor ce se creează 
prin- Încasările din Impozitul pe cir
culația mărfurilor, domeniu In care 
Ministerul Economiei Forestiere^ M 
Ștatcrialelor de Construcții șl Mi
nisterul Agriculturii, Industriei |A- 
limenlare șl Ajșelor au rămas 
sub prevederile planului In jirl- 
ma lună a anulitC Apoi, este 
vorba de încasările pe baza Impozi- 

rlului de regularizare, In volumul că
ruia se văd direct, nemijlocit, atit e- 
fectelo pozitive ale reallza-il planu
lui producției marfă, cit și consecin
țele restanțelor la acest Indicator de 
plan. Tocmai din cauza nelndeplintrli 
Integrale a planului la producția mar
fă (de combinatele chimice din 'l'r. 
Măgurele, Pitești și Hm. Vilceu) Mi
nisterul Industriei Ghlmlce nu a piitut 
contribui, pe măsura cerințelor pla
nului. la formarea veniturilor din în
casările rtepecllvo șl intr-o situație 
similară s-a aflat In lună Ianuarie 
a.c. șl Minlșterui Industriei Construc
țiilor de Mașini, deși statul contează 
pe aportul lor. In conformltato cu 
potențialul productiv uriaș de care 
dispun Întreprinderile acestor organe 
economice centrale.

Urmare directă, obiectivă, a modu
lul In care so îndeplinește planul de 
producție in fiecare întreprindere In 
parte, a modulul In care se gospo
dăresc fondurile materiale și bâneștl 
date spre administrare, realizarea In
dicatorilor planului financiar, ritmic 
si Integral, este o necesitate vitală 
pentru economia națională. în acest 
sens, o atenție deosebită trebuie a- 
cordată defalcăril Judicioase a șxr- 
einllor. de plan pc luni și trimestre, 
in așa fel Incit beneficiile si fie rea
lizate ritmic, in Întreprinderi, cen
trale industriale și ministere. ;

Petre NEDELCU

-

s'rucțll. ne călâuz-oac penTianeat in 
munca pe caro o desfâșurâm, con
știent fiind că succesul de astăzi 

■ constituie un act de Împlinire a da
toriei ce o avem pentru realizarea 
celei mnl nari centrale termoelectri
ce din țarft.

Experienin acumulată de la începu
tul construcilel ș! pinâ in prezeni rw 
obligă sâ nu precupețim nici un efort 
pentru punerea mai eficientă in va
loare a Intreaului potențial tehnic și 
uman de care dispunem, astfel Incit 
aâ realizăm exemplar sarcinile ce ie 
avem pentru viitor, să contribuim cu 
toata puterea noastră de muncă la 
înfăptuirea politicii șțjjrițjflco! a 
partidului șl statului nostru de edi
ficare a societății -socialiste multila
teral dezvoltate In scumpa noastră 
patrie, Republica Socialists România. 

(Agerpray

plnhulul.de
patru.de
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La gfirșital lecturii cărții prlel tor țări, voluntarii ro- veseli® exuberanță șl tris- Nicola® Cristea. Iancu
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imul popor,

culturaî-educaUvă do

Ioan ADAM

Forumul presupune
peste cescicne, conferă cârtii 
rafie® față valoarea unul util <

Turneele trivialității ?

> '1 . ■" ■ . . ■ ■ ■. ■ ' m

NOTE DE LECTURA

■, speranței® ți _____
șl nu ne-au-, cerul ni-

i prezenta ta versiune tie 1 
„Flautul fermeca^*tie No- ;

și revolta 
înfrinEeri nerho-

Zilbarman, NJcu Pop (slbla- 
nul din -*----

taior pentru sprijinirea lnvte ta fața ochitor noștri,
luptei drepte a poporului cn un memento, esența prl-

ci șl participarea cti mejdlal foseteto : reacțiu-

dezbatere...
Număr, tl recent (2/1872) tor de investigație prin 

din Forum — revista în- car® să «e depășească sta- 
vățămlmului suiterior

pQînmci vera ivgiwarc ;
ln ace! ani In care cel mai tar pentru o patrie liberă 
buni fii ai poporului român, sl demnă cu lupta pentru

1 o lume ISb-sră 71 demnă.

cnle mai bune apariții de 
plită acum ale acestei pu
blicații lunare. Pe par- hilar® și 
cursul celor aproape o sută ÎNTREG:

i

i

c i n e m a

VasU© DONOSE

11,13

COSMOS

*

is; 19.

susținut de oi.-
Hn Timișoara.

i
i
i
i
i 
i 

munt© și la mar© : l 
9: 17,43: M. RAHOVA ’

MELODIA - 9;

„Unde auriți muzică a-
țmopiațj-vă : —
oameni buni® — ’ apunea 
dndva Ludwig van Beetho
ven definind nu numai bi
nefacerile ta planul vtețll 
sptrilualo ale cetei mal 
generoase ta sensuri șl eem- ___ „_______________ _  „
nifienții dintre arte, dar șl hicuitnd Ideile revoluționare 
cal! taica umană deosebita a 
acelora care, ta diferita 
forme, o practică. MI-ou 
trecut prin minte cuvintele 
genialului compozitor a- 
proape de flecare dală cind 
obligațiile m-au purtat prin 
Balele patriei, in care, la 
cămtaole culturale, la școa
lă Eou pe alte scen e special 
amenajate, auzeam desfă- 
șurtadu-se, viu. complexe 
manifestări muzicale. Este 
un adevăr peremptoriu: cul
tura populară reprezintă — 
ta toată întinderea șl com
plexitatea ei — una dintre 
expresiile cele mal desăvir- 
țdta aj® modulul de existen
ță materială șl spirituală a 
unui popor, valențele de ci
vilizație ale acestuia. în ca
drul culturii populare, ac
tivității cultural-educative 
d® masă, corul se prezintă 
ca cel mai tab! t gen al ar
tei muzicale. Mărturii după 
mărturii, traverslnd perioa
de de adinei frămtatărl so
ciale, dar șl de spectaculoa
se ealluri revoluționare In 
■viața poporului nostru, vta 
tă confirm® durabilitatea ln 
conștiința neamului a cta- 
tecuM coral. Baza practicii 
corale populare a consti- 
tult-o, tacă din ttmpuri 
străvechi, corul pe o singură 
vocse sau la octavă. Unele 
ritualuri care de mult ș!-au 
pierdut semnificația lor ini
țială, unele obiceiuri — co
lindatul, etalatul cu ocazia 
ceremonialului nunții, săr
bătorile omagiale ®! altele — 
au fost strins legate de ma
nifestări corale, in care gru
puri de bărbați sau grupuri 
de femei executau melodii 
la unison sau 
conturindu-se 
necesitate, una 
mai Importante 
modalități de 
colectivă a unor 
senUmcnte.

Relativ ttrziu, ta primele 
decenii ale secolului al 
X.ÎX-lea, o dată cu activita
tea unor compozitori înain
tași de noiariotale, cn 
Wachsnarm, Flechtenma- 
cher, Muslcescu, Dlma, fa 
condițiile avlntulul politic șl 
social-cultural ^determinat

.dR ctao/exigente ‘aritalfc^
. ’’J? ? pentru };î continuă creștere Impun

desăvirțlren unității națio- noj eforturi jjentru a.sigura-
nate a poporului ramăn, ■ ■ ■
pentru libertate, indepen
dență șl progres, apare Ia 
noi datarea pe mal multe 
vod, marclnd un nou mo
ment, decisiv, ta evoluția 
practicii corale romăiieșlL 
Apar, toeepînd ca această 
perioadă, ta diferit® cen
tre de pe teritoriul țării, nu
meroase societăți corale^ 
reuniuni de muzică 13I eta- 
tări, adevărate mesagere luf coral „Cta'lâre^irieT® — 
ala aspirațiilor sodal-esle- au consemnat un reviriment 
tice ale maselor. calitativ șl cantitativ

iul Valter Roman „Sub ce- mâni erau muncitori care
ral Spaniei® Îmi răsună ta urmăreau pe Ebro, La To-
minte șl ta conștiință cu- rod sau la BrUneta, idealul 
vtatcle La Paslonoriei, a- de dreptate șl echitate ro- 

dalâ pentru care cursese 
rjMttle lor ta februarie 
Iffifl. Țărani care se răfuîau 
ta Cosa del Campo sau pa văr și care nu sini himere,
Jarama cu moșierii tor. In- chiar dacă nu biriilesc in-
toleetuall luptători care du- -■
ce au mal departe tatalțlU® , 
unul Bălcescu sau Iancu, 
glndltori pentru care Mec a 
șl acțiuaea erau insepara
bile. Din celulele Doftanel 
pînă pe pămlntul ars și 
sflrtecaL al Spaniei, cornu-’ 
nlștil români Îmbinau lupta

Ceroetind astăzi, ctad a- 
acolo sfat ceste coruri îș! sărbătoresc, 

— la lumina strălucitoarea 
scdaJLlsmulul — vlrele cen
tenare sau supracantonare, 
observăm că repertoriile lor 
de spectacole erau alcătui
ta fa genere din clntec® ve-

nJe resjMzctivelor etape îs- ______ ___ ,_____
lorice, veritabilo manifeste bun șl foarte bun la care sa 
ale defjteptSril naționale.

„Deștaap’A-to române®, 
„Apelul moldovenilor de la 
1843®, „Saltă, româno®, „Ho
rn Unirii®, „Trtd culori®, 
„Iman! eroilor®, „Projeta- 
rul“, „Ctatăm libertatea® șl 
altele, tată titlurile unor a- 
semenea rinteoa, piese de 
nnto(ogle, un convingător 
inventar al ideilor core au 
comunicai și continuă să co
munice cu permanențele vil 
ale sensibilității șl voinței 
poporului nostru.

SoctaUsmul a introdus noi 
criterii ta activitatea coru-

activitatea corală șl ta viața 
corurilor sătești deopotrivă. 
O experiență organizatorică 
și artistică superioară, un 
Interes crescind din partea 
celor mal mulțl factori ta- 
veșaiți cu răspunderi ta do
meniul culturii de mase 
stat demonstrate do nlve'ul 
repertorial șl interpretativ

la octava, 
astfel, cu 
dintre cele 
și specifice 
exprimare 

gtaduri.

tețo sobră, fantezie Justi
țiară șl realism sănătos șl 
robust s-au Închegat ln gi
gantica imagine a Cavale
rului Tristei Figuri, luptă
torul pentru himere care 
so numesc dreptate ș! atle- 
văr și care nu șint himere, 

totdeauna, cl stai coordona
tele fundamentale ale no
țiunii de Om. Un !mn de 
dragoste închinat poporului 

.car® timp de trei nnl n ți
nut piept cu pieptul gol 
nfivalei râsetele, prim bas
tion ol civilizați®! amenin
țat®, trăind in flecar® zi a

dln destinul căruia 
spar să creez In curl nd un 
film) Gaston Carră, Zdenok 
Pribyi, Andră Marty, Caro] 
Swierczewakl (Wolter), He
mingway, Constantine seu , 
Ăhgri Marolto, întruchipa
rea Iul Sancho Panza, Mi
hai Ardeleanu... Oameni .șl 
Istorie.

Strigătului lor de luptă : 
No pasaran ! — Nu vor tre
ce : Istoria t-a răspuns 
No han pasado l — Nu au 
trecui ' Pentru că adevăra- 
ții învingători rint el, po
porul spaniol, interbrigs- 
dlștii, iar cri zdrobit ln în
cleștarea gigantică a seoo- 
luM nastTU, al cărui prim 
capitol l-a constituit războ
iul revoluționar .s:iar.••:>'. rB- 
mtoe, In aeiernum, fascis
mul. Acosta e mesajul căr
ții lui Valter Roman și el 
răzbate viu, pregnant, chiar 
in paginile finale, șub dure
rea, furia și revolta Împo
triva urnei -®J“- 
ritate.

N-aș putea încheia aceste 
rindurl fără să amintesc că 
asupra acestei perioade din 
mișcarea noastră revoluțio
nară șl asupra partlcipan- 
(Uor la ea s-a abătut, in- 
tr-o anume epocă (reflex al 
unor practici străine, con
trarii naturii socialismului 
și spiritului partidului nos
tru), văl ui bănuielilor și al 
unor suspiciuni morbida 
care au dus, în unele țări, 
la deznodăminte tragice : 
că nu o dată funcționari 
osificați ș! fiesvIU al unei 
.„vigilențe® false îndrepta
te împotriva tovarășilor de 
luptă, au îndrăznit să arun
ce cuvlnlul „aventurieri® a- 
supra celor cărora C.C. al 
P.C.R. le scria, Intr-un me
saj trimis pe frontul spa
niol : „Prin faptele voastre 
de arme ați dovedit șl do
vediți zilnic cit este de 
adine sădit și educat senti
mentul solidarității interna
ționaliste in inima fiilor po
poralul român®, și care — 
așa cum atlt de profund se 
exprima N. Tliuleecu — „au 
reînviat departe de patrie 
virtuțile strămoșești®.

Cartea Iul Vatter Roman 
este șl în acest sere;, deo
sebit de important, un Înalt 
omagiu adus partidului nos
tru care a știut și a reușit 
să apare onoarea șl viața a- 
eelora care la Quinto șl 
Belbhlte, la Guadarama, la 
Brunele au luptat .pentru 
libertatea jxiporulul spaniol, 
sub sldagul partidului care 
l-a crescut, l-a educat, le-a 
insuflat ideca generoasă șl 
fecundă că oriunde ln lume 
dreptatea, libertatea, ode- 
vărafl ®!nt amertințate sau 
călcate în picioare, Jocul co- 
munlșljitor este acoîo.

TItus POPOVICI

coastă minunata tanelo- 
ilmbol, realitate vie și le
gendă : „Ne-au dat totul : 
tinerețea ®au maturitatea 
lor, știința țrf experiența 
lor, speranțele și dorințele 

mic. Mal btae-zis ne-au co
rul : au vrut un post in 
luptă, dorind să albă onoa
rea de-a initri’ pentru noi®.

Unul dintre cele mal 
mar! eîogll care sc pot adu
ce unei cărți este, cred eu, 
să poți spune.: lată o carte 
necesară, o carto fără care 
cunoașterea mea spirituală 
șl Inima mea ar fi :nrd să
race. Și ta acest sens, „Ca
valerii speranței®' aste o 
carte necesară, deoarece 
pun® vibrant ta lumină o 
parte integrantă a istoriei 
partidului nostru, eroismul 
olmplu, fire®:, ol unor oa
meni pontai care intama- 
țloriaMamul n-a fost o fi
gură de 6tm, nici o decla
rable de circumstanță

Pentru că ta acel an! ta 
care asupra Spaniei ce se 
ridica dinte-o Inapblârâ se
cularii, IndrepiMu-sc pa
sionat ?! vertiginos — u® 
căi proprii — spre o ade
vărată renaștere, a-au nă
pustit, nici măcar deghiza
te, armatele regulata ale 
Germaniei și Italiei fascis
ta ; în acel ani ta cure țara 
noastră cunoștea asaltul 
„dumei verzi® legionare ;

PROGRAMUL I

a,18 Gimnastica pentru top. t
9,so Cravatele roșii.; Agendă pi o- 1 

nloreMcâ ; La portlie poeziei: t 
Dezbatere pionierească la > 
Alud ; Balada cănească „Gri- l 
ga-Kalducul® ; Tolba eu seri- ’ 
sort ; Moment tnuzleal-Iolclo- l 
rlc cu pionierii din Domnești- ' 
Argeș ; „Puișorul motat®, de- \ 
rum animat ; Soțlal „Fiul mfi- 
rii® — „Ultraeongelatorul con- t 
gcleaza®. i
Viața satului. No Interesează 1 
pe loji : Semănăturile !n / 
dmp ; Pentru > că noi, cel ) 
mulțl, ne-am unit : Coopera
tori la volan ; Uritul din ce-1 
făcut 1 ; întâlnire cu fabula ; 
Creșterea numărului de bursa 
pennru elevii școlilor gene
rale șl al liceelor do cultură 
generală ; Muzică populară. 
Program susținut de orches
tra populară ■ „ChLndla® a 
Consiliului sindicatelor din 
județul Dîmbovița.

11.10 Să lrnelegem muzica — ddu 
de concerte educative, pre
zentat de Leonard Bernstein. 
Emisiunea a XlX-a : „Despre 
acustica sălilor”.

12,60 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba maghiară. 
14,29-Telesport a Fotbal : Peuo

lul — Rapid (DivMa A). 
Transmisiune directă de ln 
PioleslL Comentează Aristide 
Buholu. In pauză : CrHeldo 
scop sportiv a Box : Gala de 
verificare a componenpior 
lotului național.

1T,S5 Postmeridian.
18.10 Film serial pentru tineret 

„Planeta glganțllor®.
19.10 Tanzania — reportaj filmat de 

Iile Ciurescu, Ti beriu Tomcn- 
ny, Sergiu Stejar.

13,33 1CO1 de seri : „Invincibilul 
Mighty Mouse®. 7*4

19.30 Telejurnal ’ ■/
29.10 Reportajul săptămlnll : „Pu

terea Încrederii®. Emisiune de 
Horla Vasllonl.
Film artlsiic : „Omul care 
aduce ploaia”. Cu : Burt Lan
caster șl Katherine Hepburn. 

92,90 Telejurnal.
29,49 'Duminica sporilvS.

PROGRAMUL H]

Valter ROMAN:

vlnțfi apare ca necesară o șl 
mal susținută preocupare a 
orgnnelor de specialitate din 
Consiliul Culturii ș! Educa-, 
țlel Socialise, al căror a- 
port la îndrumarea respec
tivei activități nu este, ta 
momentul do față, pe mă
sura cerințelor. Corurile să
tești, mișcarea corală ta ge
neral au nevoie — am au
zit ta repetate rinduri acest 
lucru — do o mal substan
țială Îndrumare de specia
litate.

O problemă deosebi* de 
Importantă este șl ueaca a 
dirijorului. Stat județ® în
tregi ta care numărul pro
fesorilor de muzică este, din 
păcate, foarte mic. Iar nive
lul cte pregătire muzicală ol 
multor învățători, ta spedaî 
al celor dta generațiile mal 
tinere, este, In general, ne- 
eatlsfâcftlor. S® plătește un 
destul de greu tribut unor 
măsuri mal vechi de dimi
nuare a importanței invfiță- 
mtatolul muzical ta școlile 
do cultură generală și ln li
ceele pedagogice.

Pe de oftă parte sa pere 
că nici absolvenții conserva
toarelor nu stat echitabil re
partizați ta țară, lipsind, 
după cum am mal spus, 
multe Județe de aixirtul u- 
nor astfel de spedafișlL în 
aceeași măsură pare-®e că 
muzica este unicul obiect de 
invfițăinlnt din sistemul în- 
vățămlntalul general și li
ceal care nu se poate bu
cura de îndrumare șl con
trol de specialitate din par
tea .Inspectoratelor școlare.

PInft la rezolvări de mal 
largă perspectivă se impun 
o scrie de măsuri imediate 
și posibile. Se știe, de pil
dă, că de valoarea dirijoru
lui depind midie dtatro

îh-

„Sub cerul 
Spaniei

află multe coruri Bălești. 
O dată cu dezvoltarea miș
cării corale, ți creația de 
cinieca a început să ocupe 
un loc din ce în c® mai im
portant ta preocupările 
compozitorilor. Este eloc
vent faptul cl nume! ln 
primele zece cmldunl-spec- 
taeol ale celei de-a doua e- 
tape « concursului televizat 
„etalare patriei® nu fost 
prezentate pasta Kl do lu
crări corale in primă audi
ție.

Avhitul activității corale 
la sate, necesitatea sporirii

puncte de vedere

comuniștii,_ plăteau cu ani 
grei de temniță șl nu o 
dată cu viața idealul șl pro
gramul lor politic <5® renaș
tere a Romfinkd ; in acel 
ani grei Partidul C«nuni.5t 
Român a știut șl a putut «ă 
mobilizeze, șl să organizeze 
nu numai Vibrarea conșUict—

o lume literă
Unitate dialectică Indestruc
tibilă șl caro caracterizează 
astăzi, po un plan superior, 
in contEții noi; poUUcn sta
lului român codalist șl a, 
partidului său.

Cartea iul Valter Roman 
&Ae necesarii pentru că re-

rilor, cea mal largă formă a 
activității cultural-educati
ve de masă ; el a ridicat a- 
cest gen de artă pe no! 
trepte ale calității artistice, 
ale responsabllUă ții social- 
poUUcc. Spiritul revoluțio
nar, marea deschidere față 
de nou. dragostea față de 
patrie șl partid, transfor
mările spectaculoase nu nu
mai ln viața oamenilor, ta 
raporturile dintre el. în ni
velul material și moral al 
poporului, toate acestea 
dau dimensiunile unul nou 
univers Istoric, exprimat cu 
generozitate și entuziasm ta 
cele mal valoroase piese 
ale repertoriului coral ro- 
mănes®.

In viața satului soctalist 
— dcaăvirșlndu-se pe Mnla 
unei tradiții inestimabile ca 
valoare etică și estetică — 
corul reprezintă astăzi o 
importantă componentă a 
culturii spirituale, o toranâ 
specifică a soiidarilățLl u- 
mane ș! soctatc. ;,Unde au
ziți muzScă ■ apropiațl-vft — 
acolo sînt oameal buni®. 
Dai SInt oameni buni toți 
acel rare alcătuiesc marea 
familie, indiferent de nn-

în conttauare a ealRățll a- 
cestei activități Impun 
lasă o șl mal energică ati
tudine contra unor aspecte 
negative ca se mal mani
festă. Unele dintre aceste 
aspecte decurg din concep
ția greșită potrivit căreia 
activitatea cultural-artlsifcă 
la aate exte o treabă exclu
sivă a căminului cultural. 
S-a ajuns ta unele cazurile 
o înțeiegere mecanică a ro
lului căminului cullural,, o 
Însemnată parte din inlo- 
lectunlltatoa unor sate izo- 
ilndu-se intr-o atitudine cte 
indiferență față de fenome
nele cultural-ortlstice al® 
comunei șl Lmpticlt față do 
activitatea corului. Or, este 
știut că tocmai intelectuali! 
— Învățători, profesori, in
gineri, medici, tehnicieni — 
Împreună cu ed mai înzes
trați gl pasionați săienl, tre
buie să devină factori! dina
mizatori ol procesator cul- 
taral-artlstice. Exemple 
bune ta această privință slnt 
foarte multe. Ele confirmă 
adevărul că munca artistică, 
asemenea muncii politice de 
mo&fi, nu se face in ocazii 

_____ ______________ ___ festive ; cn se fare ln per- 
țlonalltate, a patriei noas- menență, pesta tot șl ta prl-
tfe. Da. Slnt oameni buni," mu! rlnil ^'prin puterea

' exertipltilul personali
O a doua idee țin® de ne

cesitatea asSgurăTâl uaor 
otradițll corespunzătoare 
panlru activitatea corurilor, 
de respectul ce se cuvine 
cotor psistonați al artei, 
care săptămină de eăptăml- 
nă rup dta timpul lor liber 
pentru a se instrui, pentru 
a Învăța meșteșugul comu
nicării corale. Șl au numai 
atlt ; avem in țara noastră 
o mulțime de BOdctați co
rale a căror activitate tai- 
plleă numeroase espacle ale 
educației civice, politice șl 
patriotice. în această pri-

I eforturi pentru asigura
rea unul cadru organizato
ric și metodic, de Îndrumare 
profeskmnl-pcdagoglcă. I- 
defle din programul partl- 
duJul nostru privind activi
tatea __ : 21___",x 2„.,_
masă includ In sfera lor 
toate domeniile artei și, nu 
ta ultimul rtnd, pe secta a! 
culturii corale.

Ultimii an! — mai cu sea
mă după lansarea concurau- 

TJib-B iwta-nl Pin9« w» jtwjÎ'H«=»?“*—.

problcmele; activității 
! rale. O-, cred eu, nu 
; totdeauna această funcție se 
! bucură de atenția cuvenită. 
1 Cineva spunea odată că un 
. dirijor, de cor este tratai ln 
1 unele sate, citez: „mal rău 

dcdl un aairenor de olnă._“ 
în sfirște, o Idee pe adresa 

compozitorilor care ar pu
tea,. alături de numeroasele 
pagini cte antologic ale dn- 

, tecului de masă, patriotic și 
revoluționar, ®ă dedice co
rurilor săteșll mal multa 
piese inspirate din rcâUla-

: tea natului soctaitet. din c'n- 
tecnle populare refîecUad 
în forme specifica procese
le adinei -ce sa petrec ln 
viața țărănimU coopera
tiste.

■ț.Trăirn ln miezul umil ®- 
aprins0, definitoriu pentru 
incandescența. Ideilor, pen
tru pasiunea ș! unanimul 
efort de muncă ai oam anilor 
patriei'. Lost să le dfirulm 
etalările noaMre, lor să le 
Închinăm eforturile noastre 
creatoare. Corurile de ama
tori, alături do alte forme 
ale educației artist‘ce, pa
triotice șl revoluționare sini 
mesagere ale unor aseme
nea clăndrl.

spanM, cl , . . . .
arma ta mină, pe toate 
fronturile de lupta ale Spa
niei republicane a comu
niștilor români.

Internațioiialhmul care 
străbate ca un fir royu, orga
nic, inseparabil, întreaga 
existență a partidului nos
tru șl care este astăzi o 
componentă majoră a poli
tici! României . socialiste ; 
solidaritatea adevărată, 
pură șl eficiontă, care se 
dovedește la greu, ta rno- 
mm'.de de cumpănă, con- 
tilltufe laitmotivul eărfjj 
Iul Văilor Roman, coman- 
dnnlul divizionului rocnfm 
de artAterie al Brigăzii XI 
internaționale. Șl e firesc 
să fie așa, deoarece alături 
de zecii® do mii de volun
tari vcnl',1 dta. toate colțu
rile lumii ®ă apere Spania, 
libertatea șl onoarea pro-

nea atroce șl obscuramls- 
mul sălbatic ; fanatismul 
discriminării rasiale ; ames
tecul dole șl brutal ln tre
burile Interne oîe altor po
poare ; negarea dreptului 
Inalli-.yibt!, sacru, al po
poarelor la libertate politi
că, aodalft. economică, pro
gres, eullură, dțsprețiil Im
becil — dar pe rare ome
nirea urma să-1 plătească 
ln nnîl următori cu înfio
rătoare sacrificii — față ri® 
însăși ființa popoarelor,

acestor trei ani șs pînă as
tăzi chemarea partidului 
său comunist : Mas vale 
morir de ple que vlvlr de 
rodii las (Mal bine să mori 
in picioare d®dt să trăiești 
ln genunchi).

O carta de meditație fi
lozofică asupra teoriei, 
privire tactaă marxist-lenl- 
ntetă asupra complexelor 
cauze ale Infringerii, consi
derații m.,i-v. politice, 
sociologice, culturale șl care 
să sa citească ca ua roman, 
care — o dată tachteă — 
fiă-și prelungească multă 
vreme ecourile ln sufletul 
cRitordiiil, consiRule după 
părerea mea o performanța 
so-lltoricească de prim or-

față de demnitatea șl rela
țiile umane. Șl, în același 
timp, această carte este un 
imn da dragoste tachinat 
poporului epnntol, acordul 
popor splendid, a căruț 
demnitate nimeni n-o va 
Încovoia vreodată, al cărui 
ndmț al dreptății nimeni 
nu-1 va denatura, a cărui

din. Pentru efi autorul nu 
evocă, d trăiește : pentru 
că ta paginile gate oamenii 
stat creionați cu o ntină si
gură, uneori prea zgircltâ ; 
oameni vil, destine, carac
tere, pentru că Valter Ro
man a reușit să arate fără 
nici un fd de ostentație că 
șl sub focul obuzelor oa
menii «sin* oameni ; o lume 
fiecare ; că eroismul, atunci 
cind știi pentru ce lupți. ® 
tot atit de firesc ca gluma, 
ca nevoia de somn, ca 
bucuria pe care ț:-<> revar
să ta trup un pahar <Je vin 
șl un sărut, ca nogtalgla.-

lisa Promenadă duminicală. Mu
zică distractivă — formația 
Comei Popescu ; Aventuri In 
epoca de piatră ; Micro reci tal 
eu Angela SlmUea ; SteA Ale- 
xandrejcu ln culisele teatru
lui cte acum 40 de ani — 
„Bălălta prețurilor® : Invita
tul emisiunii — David Ohane- 
zlan ; Mighty Mouse ; „Vicle
niile tul Scapln®, schiță umo- 
rLideă de It. Nlcolalde : 18 
minute cu Dallda ; Aforisme 
de Aurel Baranga ; Antologie 
comică ; Foiletonul lui Va
lentin Silvestru : Moment 
folcloric.; Medalion Judy 
Garland ; Suplimentul emi
siunii. Realizatori : Georgela 
Postotea, Adolf Oprescu, Tra
ian Buhlea. Regi* : Anca 
Sandu.

15,M Închiderea emlelunll de prfnz. 
S5.10 Deschiderea emisiunii de sea

ră. Teatru Urle. Sclectiuni din 
opereta „Ana Lugojana* de 
Filaret Barbu. înregistrare din 
spectacolul -- --
aamblul Opere! din Timișoara.

o Filarmonica de stat „George 
Enescu® (Ateneul roman — Sala 
Studio) : Scara de Trio — îâ.
• nadiotejertzlunca romană (Stu
dioul din sir. Nuferilor) : Orches
tra de smdlo șl Coral Radlotelevl- 
zlunli, sub co nil ti ce rea tal Dudovle 
Baci, va prezenta ta versiune de 1 
concert „I-lautiil fermeca^® de Mo-

o Opera româna : Lucia iii tam- 
mermoor — 11; Cavaleria rusllea- 
n4;_PaIațe — 10, W.
O „v V.
nex — 19,30; Secretul Iul
I’olo — 18; 19.M.

o Teatrul <se operetă : Stage vle- 
----- “ ’ ’ 1 Mareo.

Teatrul Național „!. I- Cara
te® (sala Comedia) : O scrisoare 
nlnUk — 10.SJ: Coana Clilrlța — 

__ W; Col l-e frică de Virginia 
Woolf ? — M; (sala Studio) : Moar
tea ulllmutal golan — HUO; Pă
rinții teribili — 15J0; sa nu-ț.l fad 
prăvălie cu seară — S3.
a Teatrul de Comedie : Interesul 
general — 10,S3: Inillnlri t Recital 
de versuri — 18,ia; Dispariția Iul 
Galy Gay — 33.

a Teatrul „i.ucm sturaza uu- 
landra® (sala din M. Schitu Mfl- 
gureanu) : Play Strindberg — 10: 
Coloana Infinită — 18; D-ale car
navalului — 20; (sala StudJo) : 
MinctaosuJ — 16; Iubire pentru iu
bire — 18; Spectacol de poezie șl 
rnrrtlrA — 1L . .

‘ 5" 1 i'ț.'

teatre
• Teatrul Mie : Pisica sălbatică — 
lOJO; Vicleniile lai Scapln — 1B; 
Balul absolvenților — 1S.S0.
o Teatrul „C. L Nottara® (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10; 
Flnilna Blănii uzi ri — 13 JO; Omui 
care™ — ÎS,S3: (sala Studio) : Sora 
cea mare — 10.30; Gaițele — S3.
• Teatrul Ciulești : Geamandura 
— 10: Nunta tal Figaro — 15; Co
medie cn olteni — 18,23.

0 Teatrul ,Jca Creanga® : Coco- 
șelul neascultător, — 10; N-a fort' 
In zadar — 1S.
o Teatrul „Țăndărică* (soia din 
Calea Victoriei) : Aventurile ltd 
Plum-Plum — 11; Nocturn VI — 
31.»; (sala din sir. Academiei): 
Punguța cu' doi Paul — 11.
o Teatral evrelMC de ntal : DIbuk 
— 11: Banșeum "ii — 19J0.

i 
i

— 11: uarașeum Fî3 — 19JSI. 
a Studioul EA.T.C. „I. I„ Cara- 
glale” : Onticele comice ; Trei erai 
de la rlsirlt — 10.1a; S t iuia na șl 
Pepelea — 33.
• Teatrul de revteiă șl comedie , 
„Ion Viullescu* : Clnd revolverele ț 
tac — 10; 19,93.
0 Teatrul saHric-inuzlcal „C. Tă- 
nase® (sala Savoy) : Ulmblriel — 
iu.ro; (sâla din Calea Victorie! nr. 
174) : Groapa — fi; Vox Boema — 
1043: (la Sola palatului) : Șl fe
meile Joacâ fotbal — ISJS.
o Ansamblul artlsUc ,,napsr;dla 
română® : Singurel de clntec ro
mânesc — îa.to: iî,m.
o Circul ..Globus® : Planetele rid 
sub cupola — io: ia: 19,33.

Il,to Agenda.
NJO SăpiĂmlna culsuralâ bucu- 

reșteană. ■
11,11 Hă-mi «stnțl un clntec de lu-

- blre —muzică distractivă. 
31,43 Din lumea științei. 
33,13 Film serial „Invadatorii®

adnotări ® adnotărî o adnotări * adnotări^ adnotăn e adnotări * adnotări

0 utilă inițiativă

editorială
Teritoriul de Investigație șoptiși. Alta pești 

pîuridtecipiinara pe cnre-1 nbte, sdecllnd dl: 
dreumaerfu viața șl opera 
lut Nlcotae Bălcescu a do
bândit recent, prin apariția 
— sub. aiAspldtio Editorii 
cnctelopecllce romă ne și E- 
diturii militare — a lucră
rii iul Harta Ncstorexcu- 
BMcojti— „Nteolae Bălces- 
csi — bibliografie® — 
prețios Instrument de cer- 
cotare.

înîrrBdevăr, cele 1 
SOO de note bibliografice 
care prezintă scrierile și co
respondența iul F"-------

' cronldlc șl documentele e-

te 1 MO da 
dlntr-o lite

ratură Istorică generoaxă fl
ee! e lucrări care conțin sur
se prețioase de știri pentru 
viața șl activitatea Iul 
Bălcexcu, ta primul rlnd 
amintiri și mențiuni con
temporane ori rtudl! mo
nografico șl articole com

un tnortitive ca o contribuție 
reală la cunoașterea șl în
țelegerea problematicii băl- 

' ' “ ”1 de
_________ ,___ ,__ ___ cor- 

■Ue șl co- pus de referințe blbliogra- 
Bălcascu, fie®, practic ^dispensabil 

___ _ _ _____ _■ celui care se apleacă asu- 
> ditate do marele revohițlo- pra vieții șl operei lid Băl- 
I nar, însoțite de informații, 
l uneori detailate, asupra 
; datei șl locului de tipărire, 
, edițiilor, ecoului fa citocn, 
( fondurilor documentare 
, unde pot fl consultale etc„ 
, facilitează accesul rapid ai 
t cercetătorului la oricare 
t dintre tartrile tal IMlccs- 
( cu, mediază cunoașterea u- 
h nlversailui de Idei ol gtadi- 

torulul și vlzSooaruiul pa-

■ licențioase de pe soenă în 
„șlagăre®.

Pe bună dreptate s-ou în
trebat spectatorii: cu! ser- 
văsc acest® replici șl 
tirade care vehiculează 
un unior grosier, ■ amin
tind de reprezentațiile 
„trupelor do revistă® care 
evoluau altădată ln pauze 
la cinematografele mărgi
naș® ? E oare necesar să 
mal amintim comitetului Ju
dețean pentru cultură șl e- 
ducațle socialistă că are 
dreptul șl totodată obligația 
să ’ prevină' asemenoa. situa
ții, că In repetate rinduri 
B-a subliniat necesitatea ca 
toate acțiunile organizate 
&ă fie consacrate deopotri
vă educației, Înșiruirii, for
mării spirituale ?

Ce a reprezentat sperta- 
colul amintit și alteia ase
menea care s-au perindat 
pe scenele județului decât 
o abdicare do la aceste 
principii ? La Muntențl- 
Buzău, comună mare, cu‘ o 
cooperativă fruntașă, cu oa- ■ 
meni harnld șl Iubitori de 
frumos, Teatrul „Ton V.uă- 
lescu® din Bucure UI a pre
zentat acum dteva luni 
spectacolul intitulat „Non 
slop®. ' Aceleași glume 
vechi, nelipsite „poante® 
vulgare, caro au umbrit 
prezența ln spectacol a u- 

SÎIvlu ACIIIM nor Interpret reputat!. Pinii . 
șl afișele sint croite pe a- 
cetașl calapod: se sconiea- 
ză pe un presupus gust în
doielnic, al publicului. îm
potriva imei asemenea opi
nii pledează spectacolele de 
o ținută artistică remarca
bilă prezentate de Teatrul 
popular dta Călărași, ol 
cărui repertoriu a cuprins 
lucrări valoroase.

N-avem inimic Împo
triva genului da estra
dă. dar trebuie respec
tată o 
porție si mal ales mal mul
tă grijă pentru calitatea

COSCUL
O succinta dar completă 

— in dalele esențiale —- 
cronologie privitoare la fa
milia Bălcescu, o Introdu
cere scrisă cu căldurii de 
Dan Berindtd despre mili
tantismul operei Iul Bălces- 
cu adaugă tacrârll dimen
siuni noi, fădnd-o utilă șl 
publicului larg.

Să ne închipuim o sală, vedea un spectacol de țl- 
deocamdaiă singura care nulă artistică au fost decep- 
poate găzdui un spectacol, (tonați. „Gesiurilo triviale, 
de teatru la Slobozia, plină aluziile obscene,' cuvinlel® 
ptnă la refuz. Publicul : periferice n-au ce căuta pe 
constructori de la platforma scenă® — a feat părerea u- 
dilmlcB, agronomii profe- nanimă a celor cu care om 
sori, activiști da partid și discutat după spectacol, 
multi, foarte multi tineri Intr-adevăr, o comedioară e,1JU 
din noile întreprinderi ale submediocră. In core așa- textelor șl a Interpretării
orașului, elevi. Se juca : zisa acțiune^ gravitează ln Spectatorii din Stobo-

jurul unei parade a model, zln. ca oricare dintre ®pec-
Ce-1 drept, actorii s-au tatoril noștri, nu vor să

străduit să fie... convingă- fie consumatori de texte
tori, dar n-au reușit să sal
veze piesa de la un fiasco noște. confecționate ' 
sigur. Singurul efect — 
traiviformaroa expresiilor Lucian CIUBOTARII

„Are po cineva sus® do 
Angela Bocancea. Inter
pret! : actori de Ea Teatrul 
de stat din Pitești.

De 'la primele replici, cel 
care In ajun asaltaseră casa 
de bilete in speranța că vor

anumlifl pro-

minore, tipsite dc mesaj, a-

&? „Cadran" cu oscilații
Recant a apărut caietul Păun: .„Sub partea noastră 

cultural „Cadran®, editat de de cer, noi „cenacIlșUI®, ne- 
Casa de cultură „N'lcotao complexați că unii, ajunși 

pe scaune pe care nu le-au 
onorat totdeauna nici prin , 
forța talentului, nici prin 
iubire de confrate, strimbă 
natul ori ridică sprinceana 
de cile ori vine vorba de 
activitatea eenaclurllor (din 
punctul lor de vedere rudă 
săracă)aplombul cu care 
același „atrage atenția®

Bâlccscu” și cMiiaclui literar 
„George îiaco-.-!;:®. Aceat 
caiet are clarul de a
Indica ora exactă a u- 
nor preocupări desfășurate 
plnă acum Intr-un regreta
bil anonimat. El are calita
tea de a demonstra că ce
naclurile literare, aceste Im
porta nlo foruri ala mișcării 
cailtiiral-artlfftice de masă, 
nu trebuie să rămlnă ta 
stadiul de simple „n- 
tallere®, ci să tindă ta mod 
necesar (asemăn! unor pre
decesoare ilusire intrate ta 
fatorta literaturii române) 
spre asumarea unor respon
sabilități majore, prin pro
movarea judicioasă a schim
bului de opinii, a confrun
tării ideatice, prin discerne
rea valorilor reale de șu- 

' voiul epigonilor. Pentru
a-șl desfășura activitatea ta 
condiții optime, cenaclurile 
au nevoie de îndrumarea 
atenlîl șl sprijinul concret 
aio Centrului de Îndrumare 
a creației populare ș.1 a 
mișcării artistice de masă, 
ale Uniunii scriitorilor. Ia- 
uo-.ire.i. tratarea lor cu su
perioară condescendență nu 
ne soldează decit cu fri- 
narca afirmării unor ta
lente.

Reținem dta paginile sale 
rindtirile de ardent onta- 
zîaMii ale editorialului lui 
Ștefan Popescu : „Ca" Pri
mul Cetățean al Tării — Să 
fim exemplu®.poeziile sem
nate de Ion Bănută. Viatei 
Bârna. Gearge Dan, Gh. A- 
pastii. Iv. Martinovich Ion 
Th. Ilea, Interesanta anche
tă dedicată „activității cul
turale do masă" realizată 
da Gh. Radovan, Însemnă
rile memorlalislicn ale Iul 
Sașa Pană. „letopisețul li
terar® închinat de scriitorul 
Paul Danie! Iul 0, Fundota- 
ntL pe reținut secțiunea 
mn'iiva a caietului dedica
tă Utaraturll universale.

în contrast cu acest meri
toriu'.flori..,,.„
contrariază Insă tonul ___, __ ___ „___
Uni și belicos ol Iul George tregul arsenal al mijloace-

oon frați lor din redacții șl • rt - g a

a? Aspectele de pe ecran
desele săgQti la adresa poe- " a
lului Gheorgtxi Tomozel, ■ fi J # ' ■

și reflecțiile de la ieșire 
„Catran® vorbește cu „le- 
glllmă repulsie®. Astfel de 
Ieșiri nejustifleate daservcsc 
cauza unei tipărituri ce-șl 
poale dobindl simpatia și 
Interesul' cititorilor numai 
prin travaliu susținut, de
cență etică șl echilibru.

------- --  — dluî simplei consemnări sau 
este implicit sl una dintre al prezentării expozitive do 

SKțire a ®e ajunge ta 
sarea unei viziuni u- 

statematlce asupra 
■II vieți universi

tare.
Dta păcate însă, lectorul, 

conștient de aceste mori 
posibilitâti ale revistei, nu 
poate formula aprecieri 
asemănătoare șl despre a- 
chlzitiile EDUCATIVE ale 
periodicului, din paginile 
căruia stat absente de mol 
multă vreme dezbaterile, 
schimburile de opinii, co
mentariul analitic. E adevă
rat. ta unele dta numerelo 
aate anterioare ' revista ,.a 
încercat® publicarea șl a u- 
nor Intervenții de acest gen. 
utillzlndu-fl® uneori metoda 
sociologică de investigație, 
dar materialele erau ce! mai 
adesea redactate fără o ri
goare metodică șl lipsite de 
concluzii cu aplicabilitate 
mal largă. De bună eeamă 
că nu acest fel de materiale 
ii dnt necesare revistei ca 
for de dezbatere a întregii 
problematici din tavățflmin- 
tul superior șl. ta primul 
rlnd. a problemelor concre
te aip activității educative

de pagini este vizibilă cu 
deosebire străduințe ei, 
dta ce ta ce moi accentua

tei in ultima vreme, de r.-tii 
consolida un profil pro
priu, de a-șl'Îmbogăți ți
nuta pubtidstică pe măsu
ra problematici! complexe, 
esențiale ce con’riir.lfi ta- 
vățămlnrul contemporan.

în numărul amintit, re
țin cu deosebire atenția 
articolul Cercetarea științi
fică ta invățăminlul supe
rior, apărut sub semnătu
ra acad. prof. Ghcorgho 
Mlboc. consemnarea cltor- 
va dintre cele mai Impor
tante Rezultate ale cerce
tării științifice universita
re, valorificate in tară și 
pe plan mondial, interviul 
profesorului dr. Wilbur R. 
L® Page, care ne-a vizitat 
recent țara, pe tema Cal
culatoarele, Invățămtatul și 
eivllizalla contemporani. 
Altoi tatcrvisnUI denotă do
rința revistei de a se men
ține intr-o stringenta actua- 

__________ ____ lllate — lumi necesar 5! 
ilcglu publicistic, posibil, cu atit mal mult 
ta Insă tonul mar- cu dî revista posedă ta-

M. IOBDANESCU

,A.m citit multe arllcole nind 
despre rolul educativ al ar- ar fi, 
tel filmului și mergiitd zi- ' 
lele trecute la filmul ame
rican „Incidentul® am bi
lele® rit se poate de clar 
Însemnătatea și urgența u- 
nor aluri preocupări — ne 
scria prof. FL Cristca.

Este vorba de un film 
care denunță cu maximă 
intensitate adevăruri Întu
necoase ale realităților din 
Statele Unite. Pe de o par
te, filmul dizolvă mitul 
deipre prosperitatea ceifi- 
țeanulul de rind o! Ameri- , _ 4 JI____
cil contemporane, prezen- mîndu-șl zgomotos inscnsl- 
tlnd o serie de tipuri din billtaiea. La Ieșirea din d- 
dlferite medii sociale, do- nemaiograf om auzit co- 
nilnnii de probleme mate- mentarille de aceeași natu- 
rlnie sau personale insoiu- râ ale acestor „pletos!® care 
bile. Pe de alță parte, fii- nu ințelesoseră nimic din 
mul dezavuează nepăsarea film. Aș fi vrut să-î oprtwc. 

subliniind |n;jcb cl:ie (A1 ce
®a ocupă — neputlnd accep
ta msenaibiUtatea afișată de 
asemenea tineri, oridt de 
IMițlnl ar fl ei. M-am șl în
treba'. dacă ln aceste con
diții intențiile filmului nu 
se pot transforma ln con
trariul tor, sil mul! nd agre
sivitatea unor inși certați 
cu normele de conviețuire 
socială ? Ponte că un ase
menea film ar fl trebuit să 
fie precedat de o prezen
tare a mesajului său. poate 
efl tn jurul unul astfel de 
film ar fi putut fi organi
zate dezbateri. Poate că 
nJd sala „Luceafărul® (un
de adeseori rulează facile 
filme de aventuri) nu o 
cea mal potrivită pentru 
un film ca „Incidentul®. 
Fapt c că spectacolul la 
care am asistat — cri din 
sală și de la ieșire — c®te 
un motiv de reflecție pe 
tema formării pubiiculul 
nostru, a necesității unor 
acțiuni de stimulare a re
ceptivității șl a atitudini! 
civilizate a unor spectatori 
cum s-au dovedit a 0 tlne-

împreună. pasagerii 
ar h putui să-l facă ino- 
fer-'ilvi pe huligani : că In- 
'dlvlduailsmul și pasivitatea 
stal manifestări mal noci
ve deri.t iți Închipuie une
ori oamenii.

Am’ dat toate aceste de
talii despre titanul „Inci
dentul® pentru a explica 
stupoarea pe care ml-a 
produs-o reacția dtorva 
cetățeni din public, la ci
nematograful „Luceafărul®. 
Ei lăsau impresia că soco
tea: actele do teroare drept 
„un amuzament®, expri-

Individualistă. S 
necesitatea unc! atitudini 
colective Intransigente fată 
de un cumplit flagel al lu
mii oceMontale : violența, 
manifestările antisociale 
ale delincvențllor juvenili. 
Tema centrală n filmului 
o constituie tocmai această 
violență- Doi tineri dez
axați, care bu fost ta stare 
să ucidă un trecător (nu 
numai spre a-1 buranărl. 
cl și „spre a se distra® !). 
continua să se distreze „In 
felul loc® fatr-o noapte de 
duminică. Cum ? Terori- 
rind pe traseul centru- 
perlferle din New-Ybrk 
cetățenii pașnici dintr-un 
vagon de metrou. Violența 
și sadismul celor do! 
detracațl, manifa-slările tor 
huliganice provoacă in orice 
spectator normal revoltă șl 
Indignare. Am părăsit salo 
de cinema urmărită de Ima
ginea îngrozitoare a celor 
doi huligani aflațl wib limi
ta oricărei degradări, avțnd 
comportări subumane. Am 
apreciat ln același timp 
modul ta care cineastul n 
știut să demonstreze ceea 1 
ce vota să denwmstreze ■ 1 
că. untadu-se șl inlcrve- rii la care m-am referit®.

PenLra că se Iubesc a PATTOA
— ie; iw. ta; ia.»; «. modern
— 9; 11,13; 13,33; ÎS; 18,13; ÎSJ®.
a P&duren pierduta : SCALA — 
10, CENTRAL — 0,48; 1W; 13,13; 
18; 23.43, -------------- --- ‘ ------
13,30; 19: U,»; M,«.
a Fericit cel care ca LWe™ t 
BUCUREȘTI — 8,43; 11; 13,S3; 18; 
18,33: 21.
a Steaua Sudului : FEROVIAR — 
8; 11.13: 13.W. 13,«; 18..13; M,K, 
EXCELSIOR — 0; 11,13; 19^9; ÎS: 
19,18; 30,90, GLORIA — 0; 11,15; 
13,33; 18: 18,18; 19,90, TOMIS — 0; 
11,15; 13,30; 13,48; 119.13; 90J0.
a Torentul de fler : FESTIVAL — 
8; 11.13; 13P9;, 18; 1840: SL 
a Adio, domnule Cli!'a Adio, domnule Ghips : SCALA
— 13; 16,95; 3>5, CAPITOL — 9J«; 
1L43: 14.33; t3.
a Puterea ți Adevărul : BUCEGI
— 16; 19,90, MIORIȚA — 0; 12,30; 
16; lî.î?. .
• Incidentul s LUCEAFĂRUL — 9; 
11.18; 13^0; ÎS: 1U9; 33.45. FAVO
RIT — 9,15; 11.30; 13,43; 19; 13,15; 
ÎS,33.
• Alunei l-ani condamnat pe lo(l 
la moarte i VIITORUL — 19; 18; 99.
■ curajoșii î FERENTARI — 1S.ZJ; 
17,43; S0.
• Sacco și Vanzetti 1 FLOilEASCA
— 13,3»; 18; ES.M.
• Nu-mi place ziua de luni : VOL
GA — 0; 11,18; 13,51; 15,45; 18; 33,15.
o Micul scMdator : Ci IU VIȚA — 9; 
11.13; 13,30: I®; 18,13; 30,30, AURO
RA — 9: 11,13; 13,33; 18,45; 18; ri:.15, 
FLAMURA — 0; 11,18; 13,99; 16;

' IMS; SOJ0.
a Program de filme pentru copil : 
DOINA — 9; 19,13: 11,30; 12,43.
a Love Story s POPULAR — 10; 
15J9; 18: £3,18, DOINA — IB; IMS: 
M DRUMUL SARD - 13,93;
17.43; SO.
a Căderea Imperiului roman — 
IMS, Procesul celor trei milioane
— 21 : CINEMATECA (sala Union), 
a Olesla t INFJUVriRE-l ÎNTRE 
POPOARE — 13,30; 17,45; 90.
a Locotenentul Bulllll ; VICTORIA
— 9.4S; 11; 13,13; 18,45; 18,15; 39.48. 
a Neînfricatul Gyula vara șl Iar
na ; URA — 15,M; 17,15; 50.
a Secretul de la Santa Vittoria t 
LUMINA — 0,20—21 In continuare, 
a livada din stepă 1 CRINGAȘt — 
16; 18; as.
o Osceola 1 CIULEȘTI — 15,15;
17,45; Ș3.18. ARTA - 15,30; 18; 20,13.
a Waterloo: MOȘILOR —15.N; ». 
a Războiul subteran : MUNCA — 
16; 18;S3.
a Mirii anului n : BU7.EȘTI — 
13J0; 19; S5,K, U4.ROMET - 15J0; 
17.30; 17.30.
a Poveste de dragoste t FUVCA.RA
— 13,»;, 18; 20.15.
a Farmecul pnuturUor sălbatice : 
9—18,23 ln continuare ; Program de 
filme documentare — îo.is ■ Tim- 
PURI NOL
a Cromwell : PACEA —
a Douăsprezece scaune : UNIREA
— 15.23: 19.

a Aventuri in Ontario :
— 15J3; 10: 23,13.
a B. D. la t ‘
WAN — 13,38; 17,43; M, RAÎIOVA
— 15,30: 1S; 10,13.
a Antracit : PROGRESUL — 18; 
18; M.
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Plecarea unei delegații 
parlamentare române la Viena

Cronica zilei viața internațională

Simbâiă dimineața a plecat la 
Vicna o delegație parlamentară con
dusă de acad. Athanaso Joja, proșa- 
dlntale Grupului parlamentarilor ro
mâni pentru prietenie șl cooperare in 
Europa. Delegația va participa la o 
Iuti In! re a parlamentarilor din unele 
țări europene, la care se vor discuta 
problemele securității șl cooperării In 
Europa.

Din delegație fac parte deputății 
prof. Ludovic Takacs, acad. Ștefan 
Bălan, Iulla Pușca, membri al Gru
pului parlamentarilor români pentru

prietenia șl cooperare In Europa, șl 
Alexandru Ionesra, sece tar al Comi
siei pentru politică externă a Marii 
Adunări Naționale.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezanți Marin Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Eugen Jebelcanu, vicepreședinte al 
Grupului parlamentarilor români 
pentru prietenie șl cooperare in Eu
ropa, deputațl al M.A.N., membri 
al grupului.

(Agerprea)

Poetul George Lesîaea a împlinit 70 i 
de ard. în cadrul' solemnității care a ' 
avut loc cu acest prilej, slmbătâ la 1 
amiază, In sala de festivități a Pala- 1 
tulul culturii din Iași, tovarășul Va- , 
sile Potop, prim-secretar al comite- ( 
tulul Județean de partid, președintele 
oonsiSlulu! popular Județean, a lumi
nat poetului Ordinul „Meritul culta- 1 
ral“ dusa I. conferit prin, decret al ’ 
Coarillulul de Stat.} La solemnitate < 
nu u&Lsiat reprezentanți ai organelor < 
locale de partid șl de stat, scriitori, < 
personalități ale vieții științifice, cui- <
turale șl artistice ieșene. .

Mulțumind conducerii de partid și 
de stat pentru atenta îndrumare a 
celor ce slujesc scrisul ta țara îmjm- ' 
t.-fl. poetul George Lesne® s-a an- ’
șajat șă-șl pună șl mol departe ta- <
lentul în slujba Idealurilor nobile ale ( 
educației Godeltate. <

In după-arnlaza aceleiași sile, la Pa- , 
Latul culturii a avut loc o adunare 
omaglalA Cu această ocazie, poștalul 
suptaagenar 1 s-nu transmis fetidtari 
din partea comitetului județean de 1 
partid, a Arodațiel scriitorilor dta <
lași, a Uniunii Scriitorilor. 1

* <
Vineri șl s&nbătA s-au desfășura* <

lucrările sesiunii do referate ștlinți- <
fico a Institutului de cercetări pen- (
teu mecanizarea agriculturii, organl- . 
zată cu prilejul Împlinirii a 20 de 
ani de activitate. '

AL P. C. BULGAR
CORESPONDENȚII „SCÎNTEU" TRANSMIT

PRAHOVA

SOFIA 23. — Corespondentul A- cum șl formarea conștiințe! socialiste 
gerpros, C. Amarlțel. transmite: Pre
sa bulgară publică comunicatul pri
vind ședința Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar. In cadrul căreia a (ost 
examinată problema creării sistemu
lui unic de stimulare morală n tutu
ror membrilor societal!! care depun 
o muncă activă.

Noul sistem este menit să ducă la 
Intensificarea activității creatoare a 
membrilor socSetățll. orientata spre 
folosirea maximă a resurselor exis
tente. pentru dezvoltarea mal rapidă 
a forțelor de producție șl ridicarea 
nivelului de trai al muncitorilor, pre- cincinalului" ș,a.

ședința Biroului Politic al &
a acestora. »

Conducerea sistemului unic do sti
mulare morală va fi realizată de 
Consiliul de Stat 01 R. P. Bulgaria. în 
cadrul căruia va lua ființă un organ 
corespunzător.

Se prevede ca distincțiile morale 
ce vor fi acordate să fie grupate In 
funcție do organele care le atribuie: 
de stat — guvernamentale, sociale șl 
departamentale, do ramură și foca
le etc.

Pentru a Încuraja obținerea unor 
succese de mal lungă durată, vor fi 
Instituite no! titluri de „Fruntaș al 
cincinalului", „Coțectiv-frantaș

țleJ meșteșugărești din județ. Re- 1 
centele contractări cu comerțul au < 
dovedit Insă că. pe Ungă grija ma- i 
nifestatfi pentru respectarea auien- i 

‘ tleltațil artistice tradiționale, moș- ( 
. tejugarll slblenl știu sâ țină scama ( 
șl de cerințele actuale aJe model, do 
preferințele cumpărătorilor. în ul
timul timp au fost create noi mo- 

; dole de confecții, țesături stilizate.

„Tribuna 
inițiativelor"

Cuvîntarea
ambasadorului Greciei

600000 de ore

A APĂRUT. REVISTAr1 ■

NR. 3/1972

la

doI

vremea

SUCEAVA

SALA/

MUREȘ ?

MARAMUREȘ

BRĂILA

SIBIU

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Greciei, ambasadorul acestei țări la 
București, Jean Cb. Cambtotia, a ros
tit slmbată seara o cuvlntare la poe- 
turilo noastre do televiziune.

se practică pe scară largă In 
Bproapo 509 de unități ale coo

„LUPTA DE CLASĂ“

nu numai la 
unul contact auditiv Im- 
cu abonați! doriți din 

cl șl la o mal operativă 
cetățenilor cu astfel '

Alo!... pe fir direct

(Agerpzes)

anchete sociale :

ASTAZI FOTBAL

La bazinul aco-

Dar. ta-

D. Germană—

Ion DUM1TR1U

extrem 
puține

oleacă la Paris. 
Intre 39 ri li de 
zece Isl schimbă 
zece W nărAțw

Bacău : Petrolul 
(Partida de la Plo
ii urmlnd a fi te-

® ASTĂZI: R.D.G.—NORVEGIA; S.U.A.—JAPONIA

>rta- 
le pe-

6—2 
în- 

o-ar- 
Uu-

Festivitate cu prilejul absolvirii
Academiei militare de către 
o nouă promoție de ingineri

Bimbătă dimineața a avut loc festi
vitatea prilejuită de absolvirea Aca
demiei militare de o nouă promoție 
da ingineri militari, Au luat parte 
generalul de armată Ion Ionlță, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mlntatrul for
țelor armate, udjuncțll ministrului 
forțelor armate, generali și ofițeri 
Huperiorl, cadre didactice, oflțeri-elcvl 
și elevi.

Cu acest prilej, In numele coman
dantului suprem al Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România — 
tovarășul Nlcolae Ceaușeseu, genera
lul de armată Ion Ionlță a adresat 
calde felicitări noilor ingineri mili
tari, urjndu-le deplin succes In Inffip- 
t ii ir eu țar vinilor Încredințate, in ve
derea sporirii capacității combative a 
armatei noastre populare. Subliniind 
faptul că încheierea cursurilor aca
demiei de către noii absolvenți are 
loc In condițiile In care întregul 
popor, sub conducerea Partidului Co
munist Român. t?l concentrează toa
te eforturile pentru făurirea societății 
codallste multilateral dezvoltate, pen
tru Înfăptuirea programului de edu
cație comunistă adulat de plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1071, 
vorbitorul a relevat răspunderea ce 
revine absolvenților In funcțiile încre
dințate, faptul că In întreaga lor ac
tivitate ei trebuie să sa afirme ca 
specialiști militari șl activiști politici, 
militant! hotarițl pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, cel prezențl au adoptat tex
tul unei telegrame adresate Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, In care ae opune, printre 
altele : „în acest moment solemn, 
glndurilo Doaslre. ale ofițerilor ingi
neri promoția martie 1972. se în
dreaptă eu dragoste fierbinte șl ne
mărginită recunoștință spre Comite
tul Contrai al Partidului Comunist 
Romăn, spre dumneavoastră, Iubito 
tovarășe Nlcolae Ceaușosru, expri- 
mlndu-no sentimentele de Înaltă pre
țuire față de grija permanentă ce o 
manifestați pentru întărirea continuă 
a forțelor noastre armate șl a capaci
tății do apărare a patriei.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nlcolae Ceaușescu, că tn întreaga 
noastră activitate ne vom călăuzi de 
cerințele programului de educație co
munistă elaborat de partid, că vom 
munci cu înalt simț de răspundere, 
pentru sporirea forței educative a 
procesului de Instrucție, pentru edu
carea militarilor In spiritul devota
mentului nețărmurit față do popor șl 
partid, al vigilenței șl combativității 
militante, al ordinii șl disciplinei mi
litare ferme, al hotăriri! do a Fi gata 
în orice moment să spere cuceririle 
social iste ale poporului român. Inde
pendența șl suveranitatea patriei 
noastre socialista".

LESCTJ, CALIN. VALSAN, ELENA 
FLOREA, GHEORGHE MOCA, VAL
TER ROMAN, DUMITRU MAZILU. 
ILIE RADULESCU.

în continuare, GH. I. IONIȚA 
eemneaza articolul Istorie șl con
temporaneitate, CEZAR RADU art!-.

Numărul pe luna martie ne des
chide cu editorialul Direcții funda
mentale In dezvoltarea economici 
naționale. în continuare, tn cadrul 
rubricii PERFECȚIONAREA ACTI
VITĂȚII DE PLANIFICARE, MIR
CEA MALIȚA semnează articolul ---- -------------- ------ -----,_____
PlanuJ și prognoza, lor DIMITRIE «olul Comandă socială și yațoaro ar- 
ANCUȚA articolul Exigențe social- ILsiieă, iar RADU NEGREA pe cel 
economice In repârtlzarea țforțelor 
de producție, La rubrica CERCETA
REA TEHNICA-ȘTIINȚIFICA ȘI 
PRODUCȚIA sint înserate articolele 
Ca frtnează încă aplicarea rezultate
lor cercetării științifice? de ION 
CURIEVICI, Operativitate șl solullî 
concrete de ATANASE NICULESCU 
șl Stimularea colaborării cercetare- 
prodncțlc de DUMITRU GLIGO- 
RFSCU Revista mal publică artico
lele Permanente și înnoiri în activi
tatea organizației revoluționare de 
tineret de DAN MARȚIAN șl As
pecte de drept internațional ale secu
rității europene da NICOLAE ECO- 
BESCU șl EDWIN GLASER, pre
cum șl o dezbatere organizată de 
ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE 
ȘI POLITICE In colaborare cu IN
STITUTUL DE ȘTIINȚE POLITICE 
ȘI DE STUDIERE A PROBLEMEI 
NAȚIONALE pe tema Dialectica, ra
portului na(îoîial-interna(ioual, Ja 
care participă CONSTANTIN VLAD, 
MARIN NEDELEA. VICTOR DUCU-
£

Intitulat Semnificațiile crizei valu
tare occidentale. La rubrică CON
SULTAȚII. FLORIN BURTAN sem
nează articolul Principiul socialist 
de repartiție. Revista mal publică 
opiniile unor parliclpanțl ta DEZ
BATEREA PROGRAMELOR ORIEN
TATIVE ALE CURSURILOR DE 
„SOCIALISM ȘTIINȚIFIC* ȘI 
„DOCTRINE POLITICE CONTEM
PORANE* - CAROL NIRI, ECATE- 
RINA BONDOR-DELIMAN, AUREL 
CLEJA, VASILE MUNTEANU. IOA
NA ANGHEL. Rubrica NOTE cu
prinde articolele Reflecții asupra le
gii contractelor economice după 2 
nul de aplicare de VALENTIN PRI- 
SACARU. Cartea de chimie — o 
cenușăreasă a lilerainrii științifice 
românești? de PETRE T. FRAN- 
GOPOL șl Text șl subtext In teoria 
„Capitalului oman" de DAN GR1N- 
DEA Numărul mal cuprinde o bo
gata rubrica REVISTA REVISTE
LOR șl obișnuitul Fapt economie șl 
semnlfientia sa.

„Bentopriza61 — 
un nou produs 

cu multiple utilizări
CLUJ (corespondentul „Scîr.- 

tell", AL Mureșan) — Centrala 
mlnctor de fier șl nemetall- 
fere Cluj a asimilat In fa
bricație un nou produs : „Beu- 
:op-!z.a“, sortiment de bentonltă 
activata, pentru ameliorarea pri
zelor de legare la pămînt a In
stalațiilor eîactrico. Ea are o ca
pacitate ridicata do reținere o 
apel, asigură rezistențe reduse 
ale prizelor In soluri nisipoase. 
stlncoaBe șl In regiuni cu climă 
eecctoasă. Utilizarea „Bentoprt- 
zei” cate foarte avantajoasă la 
centrale electrice. stații da 
transformare, centrale telefo
nice, Instalații de electrificare a 
căilor ferate șl. bineînțeles.' la 
paratrăznete. Produsul nou. pe 
lingă valorificarea superioară a 
zăcămintelor de bentonltă.. vn 
permite reducerea, consumului 
specific de. metal pentru prize.

Timpul probabil pentru zilele de Z7, 
S3 șl S martie. In t-iri : Vremea va n 
In gancral trumoagi, cu cerul variabil, 
mol mult senin tn sud. Spre eflrșltul 
Intervalului, ta nordul (8rU, vor cădea 
ploi slabe locale. Vii-.t-ji va sufla slab 
picta la potrivit. Temperatura va con
tinua sM crească. Minimele vor fi cu
prinse tr.tr© minus 2 șl plus 8 gratie, iar 
maximele Intre 10—M grade, local ma) 
ridicate Pe alocuri ra va produce ceață 
La Ituciireșll s Vreme In generat fr.:- 
measă, cu cerni variabil, mat mult șe- 
nln. Vint tn general slab. Temperatura 
in creștere ușoara. Dimineața se va pro
ducă ceata siabâ.

• In dorința de a populariza tal- articole de cojoeărie, bibelouri din
> țlativale de mare eficienta născute Rt|ciă metalizata și altele, parte dln- 
) In uzinale șl fabricile județului, t^g acestea contractate și la export. 
I precum și formele șl metodele mun-
> ei! politice de masă la sprijinirea și 
’ generalizarea acestora, sub auspi- 
’ clllo secției de propagandă a coml- 
' telului județean de partid a început
• editarea unul ciclu de materiale do- 
I cumentnre sub genericul „Tribuna 
» inițiativelor". Ultima lucrare apfl- 
( rată In această colecție, cu titlul 
i „Două inițiative eficiente", prezintă 
. experiența și rezultatele doblndlte 
’ de colectivul uzinei de utilaj petro- 
' ller „1 Mal" din Ploiești îi din alta
• unități Industriale In două probleme 
) de mare importanță : „Fiecare sps- .
» ciclist — un cadru de concepție" șl debutat cu o sesiune de
. „Să dezvoltam capacltațilo de pro- științifice In Stațiunea expeti
’ ducțle prin auloutllare". Prin felul lalâ din orașul Fălticeni: tn. aceste 
’ tn care sint prezentate rezultatele 
' obținute șl acțiunile politice de
> masă Întreprinse In acest scop, lu-
> crarea constituie un util Indrepta- 
» pentru toți agitatorii șl membrii bl- 
( rourllor organizațiilor de partid uzl-
> nale

„Sâptâmîna 
pomiculturii

Organizată, ca șl fn ceilalți ani, la 
începutul primăverii „Săptămlno 
pomiculturii" din județul Suceava. o 

referate 
Inie.n-

zile, concomitent cu Intensificarea 
lucrărilor in livezi. In principalele 
centre ale județului, cadre tehnice 
șl da specialitate prezintă lecții teo
retice șl demonstrații practice me
nite să contribuie In generalizarea 
metodelor modeme de Întreținere șl 
exploatare a livezilor In .vederea 
creșterii rodnldel acestora.

PHENIAN

PHENIAN fa (Agerpres). - Klm Ir 
Sen, secretar general al C.C. el Parti
dului Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene. a avut zilele trecute o serie de 
intilnlri consultative cu reprezentanți 
ai diferitelor ramuri economice — In
formează agenția A.C.T.C.
In cadrul InHInJritor., Klm Ir Sen a

subliniat necesitatea realizării .unei 
valori opurile a producției calculate 
pe lucrător, prin organizarea efi
cientă a producției și ridicarea 
gradului de utilizare a mașini
lor. H a reliefat sarcina promovă
rii active a mecanizării, semlautoma-3 (MM) do tineri din județul Sălaj — 

elevi, muncitori și Intelectuali — 
constltulțl tn 8 șantiere au prestat 
peste (fflOCW) ore do muncă volun- 
tar-palriotlcâ. Șantierul din Zalău, 
de pildă, construiește un Important 
obiectiv școlar — liceul industrial 
— tinerii do aici parlldplntl. In ace
lași timp, la lucrările ce sa de»- 
făsoaril In zona industrială a ora
șului Șantierele din Șlmieu-Sllva- 
nlel Jibou. Cchu-SIhmhleL Crasna, 
Sărmășag. unde se lucrează la înăl
țarea unor obiective de Interes so
cial, so numără, de asemenea, prin
tre fruntașele pe județ. ,®

cu București
Maramureșenii care doresc să 

vorbească prin telefon cu abonați 
din Capitală o pot face lntr-un 
mod nou. în holul Palatului tele
foanelor din Bala Mare a fost In
stalat un post telefonic avind legă
tură pe fir direct cu BucuceștiuL 
Avind un ștatem original do taxare, 
semnalizare și avertizare, acest post 
telefonic contribuie nu numai la 
realizarea 
bunătății 
București, 
servire a 
aervlrll

Elevii, munca 
practică 

și beneficiile
Elevii liceului din Sovatu s 

constituit, nu de mult. In două mi- 
crointeeprinderl specializate In pro
ducerea de confecții șl In prelucrarea 
lemnului Organizate după modalul 
celor mari (cu secții șl servicii 
funcționale), mîcrolntreprlndbrile 
școlare tal desfășoară activitatea tn 
ateliere dotate cu mașini adec
vate. Pentru Început, s-a pre
văzut realizarea de mobilier pen
tru grădinițe, cămine, de zi. fi-au 
realizat țări pentru ambalaje, 
material didactic, jucării, unifor
ms școlare. Elevii din Sovnta 
au realizat șl primele beneficii 
„peste plan*. In valoare de 12 009 |ei

Pentru generațiile 
viitoare

Intre tradiție 
și inovație

CojccărltuL țesăturile, cusăturile, 
prelucrarea artistică a metalelor, 
sticlei șl lemnului riht Îndeletniciri 
străvechi ele locuitorilor de pe me
leagurile slblene. Iar In prezent ele '----a «jki'g

coopera-

La căminul cultural dta comuna 
Grope.nL a fost Inaugurat un mlcro- 
muzeu sătesc. Majoritatea obiecte
lor expuse aici au o vechime tie 
peste 100 de ani : țesături cu moti
ve geometrice — ÎL fuste, pestelci, 
perne șl păretare — cusături, o- 
biecte de uz casnic și gospodăresc. 
Un colț al mlcromuzculul este des
tinat pescuitului — îndeletnicire a- 
testată documentar pe aceste me
leaguri de mal bine da cinci secole 
?l jumătate. Localnicii au doblndlt 
astfel o nouă viziune asupra unor 
obiecte, considerate pînfi atuncL In 
gospodâria lor. ea Insignifiante, au 
Înțeles sensul pe care adunarea lor 
Intr-un muzeu II dezvăluie ș!-l 
conservă pentru tinerii de astăzi, 
peniru generațiile viitoare.
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Hocheiștii noștri au debutat cu bine
3-2 CU ECHIPA IUGOSLAVIEI

Un singur med a avut loc lori In 
cadrul „mondialelor" de hochei pe 
gheață de la București : unul sin
gur, însă de un Interes enorm pen
tru bucurejtenii Iubitori al sportului 
in general, pentru simpatiza ații de
clarați al hocheiului In special. Aflu
xul masiv de public aseară, spre 
patinoarul „2.3 August*, n fost de
terminat de faptul că echipa noastră 
reprezentativă isl făcea debutul In 
ediția a 12-a a marii competiții șl 
(de ce nu am recunoaște 7) nimănui 
nu-1 erau indiferente comportarea el. 
In ansamblu și rezultatul tehnic pro- 
priu-zls.

Trebuie spus de la început efl spor
tivii noștri au abordat aceasiă parti
dă cu un moral cava mai slab decit 
formația Iugoslaviei. Inlrucit. ®e 
știe, pregătirile lor pentru turneul 
grapei B al „mondialelor", rezulta
tele meciurilor de verificare au cam 
pus sub semnul Îndoielii posibilită
țile de succes la o astfel de compe
tiție. Aceasta și pentru că. exact In 
același timp (ne referim la ultima 
perioadă dinaintea „mondialelor"), 
hocheiștii Iugoslavi culegeau roadele 
unei munci, se pare, mai Intense. Iar 
vineri dimineața, tn fața echipei 
S.U.A.. deci a principalei candidate 
la promovare In crruon A. combati
vitatea șl forța lor de soc au fost 
cit se poate de evidente. Dar. In 
mod firesc, acum, clnd s-au aflat 
față In față, echipele au fost mal 
mult preocupate do jocul fn sine, 
decit de optimismul sau pesimismul 
ce l-au Încercat Inolntea fluierului 
de începere o partidei. Fiind, oricum, 
„cunoștințe mol vechi", hochelrtll 
român! șl iugoslavi au acționat fie
care In deplină siguranță. Incerelnd 
să fructifice rit mal bine posibilitățile 
fizice țl tehnice proprii, dar să șl

speculeze slflblclunllo ds moment ale 
adversarului.

Surpriza noastră, a tuturor — o 
surpriză cît se poate de plăcuta — 
a constitult-o (aptul că tricolorii 
s-au uvtntat tn luptă cu un elan im
presionant, Impunfndu-șl personali
tatea, conducted, dacă putem spune 
astfel, ostilitățile In majoritatea 
timpului de joc.’Prea simplu, firește, 
nu a fost șl nld nu putea fi. Echipa 
Iugoslaviei, pe llnafl o experiență 
mal mare șl tehnicitatea dovedita, a 
ripostat energic, nu a primit deloc 
lupta sited to retragere, cl contra- 
atacînd șl. uneori, domlntnd cu au
toritate.

Acum, clnd hocheiștii noștri au ob
ținut victoria, ne este, desigur, mal 
ușor ®â afirmăm că ea reflectă In
tru totul realitatea de pe teren. <>- 
gilndcște fidel diferența de valoare 
(firește, cea dovedită acum, tn acesi 
meci 1) dintre cele două formații. 
S-a observat, fărâ îndoială, câ în 
momentele dntl echipa română re
nunța — obosită fiind — La ofensi
vă, cted prefera să acționeze com- 
bînativ, cu atacuri prelungi, hache- 
Lțtii Iugoslavi reveneau cu mare u- 
șurlnță In atac ți (martor'este po: * 
rul Dumitra? t) șutau extrem de 
riculos.

Aseară, ta aceasiă partidă 
de pasionantă, «-au marcat . . 
goluri O prlmâ repriză, plasele por
ților respective au rămas neatinsa i 
românii au șutat de 12 ori. iar iu
goslavii de 4 o.-l. Nici repriza se
cundă nu a fost mal frutsuoMă. 
Deschiderea scorului n făcut-o Pa
nă, căpitanul echipei, vrtrri parcă 
să dea ?! tn acest fel exemplu per
sonal colegilor sfii Bucuria generală 
a ținut taxă doar tfteva minute, căci, 
pa un contraatac, la prima vedere

ușor de etăvillt. Iugoslavii au egalat 
(jirln Smolej). Jocul se încinge. Pucul 
circulă necontenit, lovit „eu sete* de 
crosele nemiloase. Sportivitatea nu 
este lezată, pentru că. In general, 

.jitcătorli reușe®c să se oprească ta 
timp, uneori, !e drept, zelul fllndu-le 
stopat do orbllrL Departe de a se 
fi terminat, lupta pentru victorie re- 
Ince'pe, cu șl ma! maro dlrzenle. în 
ultima repriză. Iugoslavii iau con
ducerea (prin Beravs). O anumită re
semnare se observă In rlndul publJ- 
ctiul... Nu prea mult timp Insă, pen
tru că echipa noastră nu vrea, nu 
poate flă renunțe In joc. Nimeni nu-ri 
permite clipe: do răgaz decit atunci 
dnd se află ifn afara tcrouuIuL pa 
banca de schimb. Oricine osie pe 
gheață participă cu toată energia in 
răsturnarea țozultataiuL Mal folii 
survine egalaren, Autorul golului — 
Tureanu. Două minute mal tlrzlu. 
„veteranul* Alexandru Cnlamar fi
nalizează o acțiune de toată fruaiii- 
sețea. o acțiune colectivă. Finalul 
reprizei, deloc calm, prezintă ochi-" 
pele in aceeași vervă, ambiția tabe
relor neflthd .deloc terminata. Iugo
slavii tac eforturi peste eforturi, cel 
puțin pentru j egalate, dar scorul nu 
mal poate ti schimbat

Victoria hbc.be! ?'.! lor nostel este 
prețioasă șl pa deplin meritata. Pro
nosticuri ar ffi prematur să facem 
— nu cred că le este la tndomlnă 
nici hochelțtlior înșiși Lupta pen
tru ocuparea unui loc onorabil tn 
atașamentul grapei a început bine, 
dar totul' este de abia la începu:—

Cuplajul de azi : R.
Norvegia (ora 17.00). S.U.A.—Japo
nia (ora 19,30).

Astari, pe stadionul Dinamo din 
Capitală, cu începere de In ora 16. so 
lntllne.se, In cadrul etapei a XVItl-a 
a campionatului diviziei „A" la fot
bal echipele Dlnamo și L’olliclinlca 
Iuți. în tară nu loc următoarele par
tide : F.C. Argeș — Steagul Roșa ; 
Universitatea Cluj — AJ5.A. Tg. Mu
reș : Farul Constanța — Steaua : Jiul 
Petroșani - C.F.K. Claj : U. T. 
Arad — Crișui ; Universitatea Craio
va — Sport Club 
Ploleșlî — Rapid, 
iești începe In ora 
leviznta In direct).

POLO PE APA. _______
perit Floreasca din Capitală au con
tinuat Ieri după-fimlază întrecerile 
turneului Internațional de polo oe 
apă. în primul joc. echipa Bulgariei 
a întrecut cu scorul de 3—3 selec
ționata de Juniori a României. în 
meci vedetă s-au tntîlnît reprezenta
tivele României «I Cehoslovaciei, 
victoria revenind cu srorul de 
sportivilor români. Turneul se 
chele astăzi, cu ultimele două 
Ude : Cehoslovacia—România 
nlori) sl România (seniori)—Bulgaria

HANDBAL. — Cea de-o IV-a ediție 
a Turneului International de hnnd-

ALGER (prin telex, de ta 
C. Benga.) — Turul ciclist al Al
geriei a trăit încă ckwâ etape 
toarte trâralntale. Ambele au re
venit belgianului Francois von 
Looy. La Batea, ca și la Blafcra. 
belgianul, un sprlnteur de pnm 
ordin, a tndntat pa toți spect; 
lorii aflați ia sosire (șl apoi tele
spectatorii). prin cele două fru
moase succese obținute consecu
tiv. în clasamentul general s-au 
prodiM schimbări. Acum lider 
este sovieticul Gorelov. Polone
zul Szurkowaky, vechiul Uder. ae 
afle pe locul 3 — la 30 de secun
de. Echipa U.R.S.S. păstrează 
primul loc In clasamentul pe

.' Tv.. . V ., / ; ' ri’ '• \ .k-; ■&.

BERLIN 23 (Agorpres). - în co
municatul dat publicității ta încheie
rea vizitei In R. D. Germană a mi
nistrului afacerilor externe al Polo
niei, Ștefan Otazowskl, ®a relevă că 
in cursul convorbirilor purtate cu 
ministrul de externe a! R.D.G.. Olio 
Wlnzer. au fost abordate probleme 
ale dezvoltării In continuare a rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
târî. A fost subliniată, cu acest pri-

bal feminin, dotat cu „Cupa primă, 
verii-, organizat de clubul sportiv 
Universitatea din Timișoara s-a în
cheiat aseară cu victoria formației 
studentelor din localitate, care au 
clștlgat toate partidele disputate. In 
ultima zl s-au înregistrat următoa-, 
rele rezultate Universitatea Timl- 
țoara-Odeva Hiohovee (R S. Ceho
slovaca) 19 11; Vozdavac Belgrad- 
Rulmentul Brașov 10—7 : selecționa
ta Katowice (R P Polonăl-O.R-K 
Belgrad 12—n

ȘAIL — Turneul Internațional mas
culin de șah de la Timișoara s-n în
cheiat cu victoria marilor maeștri 
Șamkovlcl (U.R.SS.) și Honty (Un
garia), clasați pe primul loc. In e- 
galitate. cu cite, O puncte flecara din 
13 posibile. Au urmai In clasament 
Kirov (Bulgaria) — 8 puncte. Mcring 
(Iugoslavia), Ungureanu (România). 
Ghlzdnvu (România) șl Ghltesru 
(România) — toți cu dte 7.3 puncte 
etc.

SCHI — Pe trambulina-glgant de 
la Planlca (Iugoslavia) s-au desfă
șurat probele de încercare ale sări
torilor pe schiuri care-șl vor disputa 
titlul mondial. Cea mal lungă sări
tura (1KI m) a realizat-o elvețianul 
Walter Steiner.

națiuni, urmată de echipele Po
loniei, Cehoslovaciei, Belgiei. 
Olandei etc. Echipa țării nonatre 
ocupă locul 9. urmata de cele ale 
Suediei, Algeriei,, Iugoslaviei, 
Marocului. Elveției. Italiei. Tuni
siei.

în cea de-a patra etapă, des
fășurată pa traseul Bat sta - 
Blakra (117 km), locul I a re
venit Iul van Looy. cu ahlX'S1)’' 
urmat de suedezul FagerLând.

algeriană)
urmat de suedezul 
danezul Blaudzun.
Humza. Constantin Ciocan n o- 
cupat locul 17 (la un minut după 
dștlgător). Seiejan (26). Sofronie 
(33).

llzflrll șl automatizării proceselor da 
producție, ridicări! continue a nive
lului de pregătire a muncitorilor, or
ganizării raționale a muncii ți redu
cerii activităților neproductive, des
fășurării mal eficiente a activității de 
conducere n Industriei. In ceea ce pri
vește agricultura 6-a indicat, printre 
altele, să se acționeze mal viguros in 
domeniul mecanizării lucrărilor. După 
ce a vorbit de unele aspecte ale ridi
cării nivelului de trai, el a evidențiat 
sarcinile ce stau In fața organizațiilor 
de partid po plan organizatoric și 
Ideologic. .

iej. Importanța dezvoltării continue a 
colaborării bilaterale in domeniul e- 
conomlc șl In alte domenii de activi
tate. O atenție deosebită a fost acor
data problemelor securității europe
ne. Cel doi miniștri au relevat că 
ratificarea tratatelor semnate do 
U.R.S.S. șl1 Polonia cu R.F.G. va co
respunde nu numai Intereselor țări
lor semnatare, cl șl tuturor statelor 
europene.

REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI

Sub titlul Diplomele universitare : „PAȘAPOARTE FAR A VIZA” ți 
avind subtitlul „Calificarea tehnică șl diplomele universitare _ nu mal 
dau tinerilor acces la piața muncii*, efiptăminalul francez „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR* publică, sub semnătura Franx-Ollviar Glesbert. ur
mătoarele considerații pa marginea unei

„în 1071. pentru prima oară, plata 
mundî din Franța n-a absorbit to
talitatea tinerilor care-șl Incbelaseră 
anii de școalfi la începutul anului 
Numâral celor care doreau să Intre 
In viațo activă se ridica la drea 
340 OM). Astăzi oxLstă S3 000 de tineri 
șomeri. El vor 13 cu siguranță mult 
mal multi in lunile următoare ; sta
tisticile ofldâle anunțau săptamlno 
trecută că se prevede o sporire ge
nerală a șomajului.

„Pregătirea profcrionaM nu este 
aâaptaiâ totdeauna debușeurtlor, dar 
și mai adevărat aste cd dehuseurile 
nu sint suliciente. mai ales dacă avem 
in vedere că slot roi mai numeroși 
tinerii care cer de lucru'" Aceasta 
este sinteza constatări tor făcute do 
un economist, un fruntaș sindicul șl 
o studentă care s-au preocupat să 
contureze portretul unul tinfir care 
vrea să muncească (Cartea : „Tinerii 
fată ta față cu munca" de Marc 
Mangenot. Norbert Albte șl Fnblenne 
Remoussin). în acest scop ol au fo
losit toate statisticile ofldnle privi
toare la munca tinerilor, au recurs la 
o anchetă întreprindă de Ldpa Invdfi- 
mlntului si a Edueațtei permanente. 
In rindurlle a 3 MS de tineri munci
tori. Rezultatul este dezamăgitor șl 
reliefează puternic problemele exis
tente

Prima coMtatare : tinerii Intre 
15—24 de ani. care lormcară vasta 16 
la sută din populația, fac varia din 
categoriile cele mai vulnarabila ale 
laciețdtii. în perioade de depresiune 
economică, șomajul printre el crește 
rapid : nu nunta! că nu mal sint un- 
gojați sitJI noi. dar și col care nu de 
lucru sint concedia 11 primii. Dar In 
perioada de expansiune ? Atunci, ti
nerii se lovesc de o problemă croni
că. în fiecare an. pentru a veni In 
sprijinul tineretului tot mal numeros, 
ar trebui absorbită mina de lucru 
care devine vacantă din agricultură • 
ș! din industriile In declin șl create 
noi locuri de muncă. Aceasta nu se 
Intimplfl. Locurile de muncă care de
vin libere prin pensionarea vlratnld- 
lor nu sini nici pe departe ‘tufiden-

■ te. Multe din acestea sint. Intr-adevăr, 
compensate de slăbirea activității In 
diferite sectoare Productive. Prin ur
mare. nu era deter greu de prevăzut 
că se va alunge la situația actuslA 
Dar s-nu preocupat cel In drept sâ 
pregătească locuri de muncă pentru 
tineri ? Nu. șl-acum el caută diferite 
explleatll care tind să demonstreze 
că dacă tinerii nu găsesc do lucru, 
vina este numai ri numai a tor.

Dacă nu sint debușeu, oare aceasta 
nu se datorește ‘ — apun respectivii 
împuterniciți - faptului că tinerii 
sint refractari schimbărilor si adap
tărilor 7 Or. tocmai contrariul este 
adevârat. în fiecare nn. 69 (MM de ti
neri din orovlncle 
ultima tor scăpare 
ani trei tineri din 
profesia șl do) din 
ludetul de origine

Sau altă „justificare" a acelorași 
responsabili : dacă n-au de lucru este

că nu vor să lucreze In 
Nu-1 adevărat 47 la aulă 

^„.„_1 mim- 
(de urină) — 

___  ___ mas ridicată 
ansamblul populației active.

pentru 
uzină . 
din tinerii aflat! In clmpul 
dl sint njundtori 
o proporție mult 
iledt pe ansamblul populației active. 
Combâtlndu-i pe cei care susțin teza 
refuzului tinerilor de a presta muncă 
fizică, autorii cărți! menționate arata 
că la uzinele 
suta din cei 
producție. Iu 
neri (restul fiind. In gen 
grantl). si că la uzinele Peu 
din ele vlrctfi _„ 
pllcațla 1 Pentru a putea ține pasul 
cu ritmurile de Inlorwlficare a mun
cii trebuie să fii ti star. S-a calculat 
că in eleclironleă. Inceplnd de la 30 
de ani. precizia lucrătorului Începe 
să scadă. în industria automobiltaticâ 
și mecanică, inceplnd do la 40 'do ani. 
Clnd e vorba de angajări, nu numai 
Industriașii, dar șl serviciile publice 
Un scama de scene ta. La serviciile 
do cecuri poștale, bunăoară, nu se 
angajează femei peste 30 de ani.

Ancheta Ligii Invâțămlntulul ara
ta că In uzină merg &ă lucreze, th 
genere, tineri! care nu au posibili
tăți materiale de a-ei continua stu
diile. Clnd al părinți de condiție ma
terială modestă, ești nevoit să InveU 
o meserie cît moi repede cu putin
ță. Tinerii respectivi se duc ia învă
țăminte! tehnic ; olevii școlilor pro
fesionale sini. In majoritate, fii de 
muncitori. Numai câ. așa cum sub
liniază autorii, confinatul programe
lor nu răspunde necesităților unei 
economii moderne ti de aceea con
tribuie la alimentarea șomajului. 
Certi/icatul de aptitudine prolesio- 
nală devine un pașaport fără desti
nație. căci aradul de calificare pen
tru un anumit loc de muncă cretie 
veriiainot. în 1EM52.. din 100 de titu
lari al unor asemenea certificate. 69 

. corespundeau calificării cerute. Șusa 
ani mai Urzite procentul a scăzut 
la ©9.

Patronii caută aă obțină avantaje 
chiar și din acest proces de desca
lificare. în regiunea de Nord, cunos
cută pentru industrie textilă, a luat 
extindere numărul celor cu certifl- 

■ cui do aptitudine in mezeria „croito
rie*. Oare pentru că nu e nevoie de 
„țesătoare* 7 Nu. d' deoarece „croi. 
toresele* pot să fie folosite ca bobi
natoare tn Industria electronică unde 
11 se apreciază Indemlnarea. Sl unde 
sini adesea plătite după tariful de 
muncitor necalificat Acesta e doar 
un exemolu . no: ti citate multe al
tele.

Chiar si inoăfdmlntul superior nu 
duce adesea nicăieri, N11 sint rare 
razurile clnd un licențiat In drept se 
angalează cn voia lor comercial sau 
un Iteentlat In litere ca mic funcțio
nar de birou. Dar aceștia se pot con
sidera inră nrivllealntl Căd 1.7 la 
suta din Doscsori! de diplome uni
versitare — atlt dîn domeniul știin
țific. cil șl din cel literar — șomea- 
zâ. Dual? Invfltămlnful tehnic, oare șl 
Universitatea se îndeletnicește cu 
formarea de șomeri ?*

Renault-Clton. 60 la 
care muncezc direct In 
bandă rulanta, sint t£- 

:er.ere. iml- 
______ 'eugeot me- 

este do 23 de ani. Ex-

Grope.nL
lntllne.se


de

i

//

i

i

s-au întâlnit In tocalita-
■' ’ 1 .1 au

li despre evoluția situației din 
' ' - relatează agen-

sat populației 
soare deschisă,

v
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ale delegației Consiliului 
Economic, condusă de tovarășul 

Manea Mănescu

IA „EGYPTIAN GAZETTE" DESPRE s

La scurt timp dupfi anunțarea hotd- 
ririi Londrei de a freca Irlanda de 
nord sub controlul dirori al outoritâ- 
ților britanice, la Belfast a avut' loc 
un marș de protest la care au par- 

persoane

CHICAGO 23 (Agerpres). — Delega- ș____
țin Consiliului Economic ai RepubSl- țle. nl 
di Socialista România. condusă de Indlnr ... .__  ______ ,
tovarășul Manea MăncscU, s-a, in- ducerii acesteia. A avut loc 
iJln.it vineri cu reprezentanți ni prin
cipalelor firme cotite reiate, financiare 
Si industriale din Chicago, printre 
care ..Caterpillar Tractor COI"; „Borg- 
wamer Co.", „Urban Investment 
ami Development Co.", ..Internatio
nal Harvester". ..Mundial! Held and 
Co.". „Seara and Roebuck Co.'. „Ma
terial Service Corp." £1 „Continental 
rillr.dls Nallonnl Bank*. Au lost dis
cutate posibilitățile de extindere a 
relațiilor comerciale. a cooperări! 
indusirlale și tehnologice. ,

In continuare, delegația romănă
■tnllln.lt cu John w earlngen. pre-

ședln'ele Consiliului de Administra
re al companiei „Standard OU of 
ndlnnaf, șl cu glii membri al con- 

ta'__l_'ta t___ un
schimb de vudorl asupra posibilită
ților de cooperare in domeniul In
dustriei petroliere șl petrochimice. 
Delegația a vizitai centrele de calcul ■ 
electronic pentru gestiune $1 de cer
cetări științifice ale companiei 

în aceeași zi, Consiliul -municipal 
al orașului Chicago' a Inmtnal tova
rășului Manea Mfinescți medalia do 
cetățean de onoare al - orașului

Delegația a făcut, do asemenea, o 
vizită la Ihstlluiul de arta din Chi
cago, unde au fost vizionate. printre 
altele, opere ajo marelui artist ro- 
măn Constantin BrăncușL

BERLIN 25. — Corespondentul
nostru. ȘL Deju, transuuto.: .Sim- 
băiă, delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Romtl- 
nta, condusă de tovarășul Ștefan Vpl- 
tec, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări’Naționale, a vizitat noi car
tiere do locuința, șantiere de con
strucții, precum, șl monumente Isto
rice șl de cultură din capitala R. D. 
Germane. '

Delegația de parlamentari români a 
fost Însorită de Egon Kronz, membru 
al Prezidiului Camerei Populare a 
R.D.G.-

La turnul televiziunii, tovarășul 
Ștefan Voilec șl membrii delegației 
au semnat In cartea de onoare a 
acestei construcții reprezentative a 
capitalei..

In cursul după-amlezil, delegația 
Marii Adunări Naționale a plecat spre 
Dresda.

ta. 1

PREȘEDINTELE ALLENDE:

Noi acțiuni in favoarea ratificării
tratatelor R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia

DECLARAȚIA PREMIERULUI 
OLANDEI

HAGA 23 (Agerpres). — După cum 
relatează ziarul „Haagsche Courant”, 
cercurile guvernamentale din Olanda 
se pronunță pentru o ratificare-cit 
mal eurind posibilă a tratatelor sem
nate de R. F. a Germanici ca U.R.S.S. 
șl cu Polonia, „Aceste tratate pol 
duce la o mal bună înțelegere reci
procă intre Est și Vest" — a decla
rai, potrivit ziarului, premierul Olan
dei, Barcnd BlesheuvcL

Pe de altă parte, fnțr-o convorbire 
avulă cu Blimbachor, unul dintre 11- 
daril U.C.D.-U.C.S., sosit recent la 
Hnga, minisirul de externe al Olan
dei, Norbert Schmelzar, a arătat că 
un refuz ol Bundcstagului de a rati
fica tratatele ar Îngrijora guvernul 
olandez.

APELUL COSnTETULUI 
DE INIȚIATIVA CETATENEASCA 

DE LA BONN
BONN 23 (Agerpres). — Tratatele 

semnate de ii. F. a Germaniei cu 
U.1LS.S. șl Polonia sini verigi de -o 
excepțională importanță pe calea spre 
crearea unui larg sistem do securitate 
in Europa, se arată Intr-un apel al 
Comitetului da Inițiativă cetățenească 
de la Bonn, dat publicitarii cu ocazia 
campaniei organizate do comitet in 
sprijinul ratificării tratatelor.

Apelul subliniază efi încercările 
U.GJJ.-U.C.S. de a (erglvcrsa railii-

. ‘ _______ te ■

sarea, tratatelor au drept seop să îm
piedice evoluția pașnică a situației 
pe continental european. Majoritatea 
eovirșlloare a populației veșl-germano 
salută aeesic tratate, relevă apelul.

SCRISOAREA. DESCHISA 
A UNUI GRUP DE SCRIITORI 
ȘI ZIARIȘTI DIN BERLINUL 

OCCIDENTAL
BERLINUL OCCIDENTAL 23 (Ager

pres). — Un grup do scriitori și zia
riști din Berlinul occidental au adre
sat ■ populației vest-bcrllnezc o scri
soare deschisă, in care se pronunță 
in favoarea raUficărli tratatelor ILF. 
a.Germanio! cu Uniunea Sovietică și 
cu R. P. Po’onă. Autorii scrisorii re
levă că actul ratificării or reprezenta 
„o expresie de cea mal mare Impor
tanță a politicii de înțelegere reci
procă, menita să aibă o influență po
zitivă asupra viitorului Berlinului 
occidental”.

Refcrlndu-sc la acțiunile grupărilor 
de opoziție din R.F.G. Îndreptate Îm
potriva ratificării.', tratatelor, scrisoa- 
roa arată că cel care resping această 
liază de promovare a una! politici de 
înțelegere reciprocă, pace, șl secu
ritate In Europa acționează șl îm
potriva lntareșelor locuitorilor Ber
linului occidental Ratificarea trata
telor trebuie fiă aibă loc —Sublinia
ză autorii scrisorii — „deoarece în 
Europa este necesară dezvoltarea 
unor relații interstatale normale".

OCCIDENTAL

cel mai puțin dezvoltate
• BOGOTA 25 (Agerpres). — Comi
sia specială de coordoitare. lntlno-a- 
merlcană (C.E.C.L.A.), reunită timp 
de 3 zile la Bogota," a aprobat o re
zoluție Intitulata „Măsuri speciale In 
favoarea țărilor cel mâi puțin dez
voltate dintre cele aflate ln cura 
de dezvoltare". Documentul cere 
statelor dezvoltate și organis
melor specializate ale O.N.U. să la 
măsuri adecvate pentru a favoriza 
instalarea ?I accelerarea procesului 
de Industrializare ln aceste țări.

Cooperarea economică 

dintre România și R. A. Egipt

președintele Allcndo, Chile lșl ba
zează politica pe principiile auto
determinării și nolntervențlet în 
legătură cu tratativele pentru re- 
negocJerea datoriei externe a statu
lui, el a declarat :■ „Cerem termene 
pentru a ne achita de compromisu- 
rifo asumate do • guvernele prece
dente, dar nu vom accepta, sub nici 
o formă, ca aceste termono «tâ fie 
însoțite de condiții caro să ne împie
dice să aplicăm programul guvernu
lui BQatruri

SANTIAGO DE CHILE 33 (Ager- 
K). — In cuvintarea inaugurală a

Irtlor colocviu tei internațional 
cu tema „Viața . chiliana, experien
țele ți perspectivei» wUe“, președin
tele Allcmdo a declarat că actualele 
transformări din Chile nu pot fi în
țelese în .adevăratul lor conținut do
cil printr-un dialog cu poporul — 
muncitori, țărani, gtudenți. Intelec
tuali — care este chemat «ră le în
făptuiască. El a subliniat că forma
rea arici sociala din economie, prin 
naționalizarea bogățiilor de bază ale 
tării, răspunde unul imperativ ce 
izvorăște din înseși cerințele mase
lor populare. KeaErniind tradițiile 
liislltuțtonale ale vieUl politice chi
liene, președintele Allende a subil-, 
rdat cadrul constitațional al măsu
rilor' adoptate de guvernul Unității 
Populare. Revoluția chiliana.a pre
cizat el, ișl propune să pună capăt 
exploatării omului do către oui și eă 
traducă In viață cuvintele liderului 
incaș Tupac Amaru, care «punea: rirulcruiluu<HU lolcpTOno

Imbogă- and Telegraph" (I.T.T.) au organizat (oasefi din mizeria Indianului". , ■ ■ —
Pe plan Internai focal, a declarat ,

, *

chilian la Washlng- 
Ijeteller, a exprimat 

S.U.A. profunda pre

Ambasadorul 
ton, Orîando 
Administrației 
ocupare a guvernului Unității Popu
lare față do dezvăluirile ziaristului 
noKl-atnerican Jack Anderson, a 

public!! Chilo, Gtodomlro Almeydă.
Potrivit declarațiilor Iul Ander

ton, In 11170, Agenția Centrală cî'e In-

late față de dezvăluirile
jușjLBJțWH ,a K U « AJUtWdUIL aVAtj.. «t;-„. •;

declarat ministrul de externe al Re-

acorduri cu peste 60 
de (ări ale lumii, 1 „

In ceea cc pricește glpt un credit corner- ț 
cooperarea tehnică ți eial pentru realizarea i 
economică cu Republi- unor noi obiective in- 1 
ea Arabă E(jîpt, se dustrlale. Cu același ț

România , a acordat L 
Republicii Arabe E- '

Europa nu înseamnă numai 
cei șase" sau „cei zece 

■ declara ministrul comer|ulul al Marii Britanii

BUDAPESTA 23 (Agorprce). — 
Ministrul comeriulul al Marii Bri
tanii, Michael Noble, a relevat, Intr-o 
conferință do presă organizată la 
Budapesta, că, prin acordul ■ po ter
men lung semnat recent de Ungaria 
și Anglia, partem britanică .șl-a asu
mat obligația de n abroga treptat 
restricțiile cantitative discriminatorii 
față da mărfuriJc de export "ungare. 
Guvernele câtor două țări — a spus 
el — vor sprijini și facilita ooiabora- 
roa intre Întreprinderi șl organizații 
economice britanice și ungare — re
latează agenția ungară M.T.I.

Noble șl-a exprimat speranța efi a-

derarea Angliei la Piața comună nu 
va atrage după sine o reducere a co
merțului e! cu țările din Europa rfi- 
torIleana „Guvernul britanic, a de
clarat el, se situează pe poziția că 
Europa nu Înseamnă numai „cel șase" 
sau „cei zece". Asupra comerțului 
anglo-ungar — a fiubllnlat el — pot 
exercita o Influență favorabilă folo
sirea posibilităților de cooperare, Sis
temul preferențial acordat de partea 
britanică mărfurilor produse la coo
perare cu partea ungară, precum șl 
Încrederea tot mal mare de care se 
bucură Iu cercurile de. afaeori brita
nice comerțul șl cooperarea econo
mică.

REACȚII LA PROIECTUL REGELUI IORDANIEI
KHARTUM 23 (Agerpres). — „In

tr-un Interviu dat publicității de că
tre publicația „Forțele armata su
daneze”, președintele Sudanului, Ga- 
ofor el Numelry, a criticat graba cu 
care a fost judecat proiectul regelui 
Iordaniei, Hussein, privind crearea 
Regatului Arab Unit", relatează a- 
gențla France Pre»e. „Acest plan, a 
menționai eL n-a fost studiat In mod 
suflcteni de către cei care s-au pro
nunțat Împotriva lui".

Șeful b la tulul sudanez a formulat, 
pș de altă parte, el însuși o serie do 
rezerve asupra proiectului respectiv, 
Inlrucil., potrivit declarațiilor sale,- :„â- 
costa nu prevede dorit frontierele ti
ne! lordanll Izolate de națiunea ara
bă". în orice caz, a subliniat Nu- 
melry, proiectul exprimă atitudinea 
suveranului hașemit, care dorește să 
evite un conflict armat cu Israelul.

In Încheiere,, președintele Ntunclry 
a reafirmat sprijinul țării sate față 
de cauza palesUnoană.

CAIRO 25 (Agerpres).—într-tm in
terviu acordai postului de radio 
Cairo, Yasser Arafat, liderul rezis
tenței palesUnene, a apreciat că 
„principalul ‘ țxslcol pe care II pre
zintă proiectul i regelui Hussein este 
faptul că acesta dă posibilitate Israe
lului să se infiltreze dUcrot» dar e- 
ficace. In întreaga lume nrabă". lte- 
fcrlndu-se, pe do altă parte, la alege
rile municipale caro ®o desfășoară In 
prezent In Cisiordania, Yasser Arata: ___ «t-JB «■ -5 -_____ _____________ -K
a afirmai că „acestea slnt ilegale" șl taie Republici! Arata' Egipt,' Anwar 
„nu reprezintă in nici un fel voința " ’ 
poporului polestlnean".

a fost avansată ca ripostă In proiec
tul regelui tordantan Hussein lie con
stituire a neantului Arab Unit • Dar, 
n spus Khnled el Fahotun. in, mo- 
mtmluTde față Organizația pentru- 
eliberarea Palestinei este recunoscu
tă ca reprezentantul legillm , al po
porului palesllnean de către toate 
suitele arabe, ea este membră a Li
gii Arabe șl participă la conferințele 
la nivel Înalt ale acesteia.

RABAT 23 (Agerpres). —• Bahjat 
Tulhouni, fost prlm-mlnlstru, al Ior
daniei și purtătorul unui megaj per
sonal adresat de regele ’Hus.»eln su
veranului marocan Hiissan ăl Il-lca, 
ă te si: ta Iteiia:. Reforindu-se La 
proiectul regelui Hustein du cruare a 
.Regatului Arab Unit, Bahjat Tal- 
houni a deciarat la sosire că „acesta 
constituie o nouă organizare adnil- 
nlslraUvă șl că nu aste motivat de 
nld o considerație poildcă". „Proiec
tul, a subliniat ei, vizează, in princi
pal; acordarea unei autonomii ■ ad
ministrative' molului vestic al Iorda
nului. în acest mod, el permite o mal 
bună descentralizare. In( măsura In 
cure acordă populației de '.jîe malul 
occidental direp'.ui de a exercita pu
terea administrativă". Bahjat el Tal" 
hminl a reafirmat, to’.odata, că acest 
proiect nu va putea fi realizat „dedt 
după dlbaraxea teritoriilor n.-Hlx: o- 
cupate de către trupele Israollene".

CAIRO 23 (Agerpres). —- Președin
tele Republicii Arata' Egipt,'. Anwar 
Sadat, președintele Consiliului Co
mandamentului revoluției din Libia, 
Moamer el GedaB, șl o delegație, pa- 
lestLneană. condusă de Khaled eiBE1RUT 23 (Agerpres). — „Nu a- ____  _

vcm nevoie de crearea unui guvern Hassan,-unul din liderii organizației 
palest!nean In exU", a declarat Intr-un „El Fatah” r •-
Interviu acordat cotidianului „Al Mo- tea egipteană Mersa Matruh și 
harrer". Khaled el Fnhoum, președln- conferii despre evoluția situației 
teta Consiliului Național PalesUneam Orientul Apropiat

El a precizat' că acoostă propunere țla M.E.N.

declarațli
. Agenția ___ ___

vesllgnții (C.I.A.) șl monopolul nml- 
arrțerican „International Telephone 

un vast complot condus de genera
lul chilian de dreapta, Roberto 
Viaux Marnmbto, pentru a Împie
dica asumarea mandatului preziden
țial de către Salvodor Allende, care 
cișllgase alegerile ln luna septem
brie a aceluwjl un. Intențiile eșuate 
alo C.LA. și I.T.T. — a ti ratat ace
lași ziarLsl — au culminat cu asa
sinarea fostului comandânt-șef al 
armiitei chiliene. Rend Schneider.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniu
nea Sovietica, Bodrus, 
a fo-4 primit, ta 24 martie, de MihaU 
Leeeclko, vicepreședinte al Consiliu
lui da Miniștri al U.R.S.S. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire prie
tenească. ‘ ■ ■’

■ I
Ministrul industriei chi

mice, ^Ohnll Florescu, care Între
prinde o vizită In Italia, s-a IntUnit 
ia Florența eu membri al conducerii 
societății „Novo Pignone", cu care a 
analizat posibilitățile de cooperare 
privind producerea de cbmprwoare 
șl turbine. La Uvomo. ministrul ro
mân a vizitat Instalațiile portuare, 
cele de bunkeraj pentru petrol șl 
rafinării, avind, totodată, discuții cu 
reprezentanți ai unor firme care 'se 
ocupă cu desfacerea produselor pe
trolifere.

Ministrul de externe ai 
R. P. Chineze, Ci Pln-fel, a con
tinual la Pekin convorbirile cu Mah
mud Riad, consilier pentru proble
mele externe și reprezentant special 
ai președintelui Republicii Arabe

CAIRO’25 — Cores
pondentul nostru, -bii- 
colae N.' Lupii, trans
mite : Sub titlul „Coo
perarea economică, 
tehnică' ,ți itiințifteâ'- -
dintre România fi alte menitoneasâ construi- 
fârl“, publicația ,;E- rea tirinel de fosfați 
ggptiăn Gazette" inse- de la Ilamrotcein, cu 
reazd uri articol In o capacitate de 600 OM 
care relevă că extin- ‘ tone concentrate anual, 
derea si diversificarea ji a urinei de produse 

sodice de la Alexan
dria, cu o produclie a- 
nuaiâ de 109 CM tone.

Rcfertndu-se la a- 
cordurile semnate cu 
ocazia piritei între
prinse la București de 
către premierul egip- râ asistenta tehnicii și 
tear. Aziz Sedki, Iz ' '.zctrz'.rcz 
ișfîrjițtil anului trecut, egipteni !n domeniile 

număr de publicația arată respective.

i cooperării intemaflo- 
1 iiaie. economice, teh- 
1 nice ți științifice re- 
J prezintă una din coor- 
1 donatele fundamentale 
ț ale politicii externe 
t românești. In acest 
’ îcns, se subliniază cii 
ț România a încheiat un 

important

i
SENEGAL

prilej, a fost semnat 
un contract care pre
vede livrarea de trac
toare romănejti către ’ 
Republica Arabil Egipt 
și un acord privind li
vrarea de autocamioa
ne, autoutilitare ei 
derivate ale acestora. 

De asemenea, se a- 
ratăi In articolul men
ționat, numeros! spe
cialiști români asiffu- 

- sat-'1
tear. Azlz Sedki, la instruirea lucrătorilor

rea uzinei de fosfați

DAKAR 23 (Agerpres). — Luind 
cuvlnlul la o reuniune consacrata 
problemelor economice nlo țării, pre
ședintele Senegalului, Leopold Scn- 
ghor, a .relevai succesele toil nu te in 
crearea unei industrii naționale și 
a arătat că, In cursul acestui an, va 
fi laminată construcția unor noi în
treprinderi. Șeful ataiulul senegalez 
a mal arătat că guvernul țării va con
tinua ferm politica, de „senegalizare 
a cadrelor" in toate domeniile, proces 
care eonstă in încadrarea Întreprin
derilor șl Instituțiilor cu specialiști 
autohtoni, Indiferent de opoziția ma- 
nlfestală de „unele firme străine față 
de care vor fi adoptate, în caz de 
necesliaie, măsuri severe”.

1 ••

al R. D. Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — Purtătorul 

do cuvlnt n.l Ministeralul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a daf-pu
blicității o declarație in care se arătă 
că, In - zilele de 21, 22 șl 23 martie, 
artileria americană a deschis focul 
asupra localităților Vlnh Son, Vinh 
Thanh, șl Vinh Glang situate’In zona 
demllitarlzalăj pe teritoriul R.D.V. 
Totodată, la 23 martie, aviația S.U.A. 
a efectuat, raiduri' asupra provinciei 
Quang Blrih.

Ministerul Afacerilor Externe al 
. R. D. Vietnam — re subliniază In de- 
, cinrnțla — condamnă aceste acte d« 

război șl cere încetarea definitivă a 
tuturor acțiunilor prin care se Încalcă 
suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam.

Călătoria pe caro secretarul gene
rai al partidului, președintele Cou- 
ailiului do Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. o efectuează, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. Intr-un 
șir de țări' ale Africii continuă să 
se înscrie ca evenimentul dominant 
al politicii externe a țări! noastre Si. 
prin semnificațiile șl ecoul ei. ca un 
eveniment remarcabil al vieții inter- 
naiioaale.

hi răstimpul de care ne ocupăm 
in cronica de fata au avut toc vizi
tele in Itep'.ib’îcn Populară Congo și 
Republica Zair, in prezent oaspeții 
români afllndu-®e In cea de-a cincca 
țară a itinerarului — Republica 
Zambia. înlmtcit relatările trimișilor 
speciali și comentarii distincte pttac- 
teazâ pe parcurs semnificațiile și 
rezultatele fiecărei etape a călăto
riei, ne vom mărgini aci să mențio
năm doar că șl etapele acestei săp- 
tămini, ca șl cele anterioare, desfă- 
șurlndu-ee sub semnul prieteniei, 
stimei șl Înțelegerii reciproce, s-au 
Încheiat cu rezultate rodnice, jato- 
nind momente de scamă in dezvol
tarea continuă a raporturilor bilate
rale pe plan politie, economie și In 
alte domenii, aducind, totodată, o 
contribuție de preț la cauza iniâririi 
solidarității internaționale Iri lupta 
împotriva Imperialismului, colonia
lismului șl neoeolontalisniulul, ' la 
cauza păcii și colaborării Internațio
nale, a prieleniel intre popoare.

Noi fapte au evidențiat șl In" aceas
tă săptâmlnă preocuparea consecven
tă a partidului șl statuia! nostru pen
tru întărirea și dezvoltarea continuă 
■ prieteniei șl colaborării cu toate 
statele socialiste — preocupare ce 
reprezintă,- după cum e bine cunos
cut, factorul central al întregit acti
vități Interaațtonalo a României 
Cfoaseranăm doar citeva’ din sinii de 
acțiuni care se înscriu po aceasta 
ilnle. Delegația U.G.S.R., condu
să de tovarășul Virali Trofin.' 
a adus celui de-al XV-lea 
Congres al sindicatelor sovietice me
sajul de prietenie și solidaritate ta- 
ternațfonalUtă al clasei muncitoare, 
al sindicatelor șl al tuturor oameni
lor muncH din țara noastră. Vizita Că-

cutfi de către delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul Ște
fan Voltec, in It- D. Germană, a toți 
apreciată de către președintele Con
siliului de Stat ni H.D.G., tovarășul 
Walter Ulbricht, ca „un pas Impor
tant In dezvoltarea pe mal departe a 
relațiilor bune ț! a schimbului de 
experiență Intra ILD.G. șl Rdmânta". 
Consemnăm, de asemenea, Încheierea 
vizitai Întreprinse In H. S. F. Iugo
slavia de către delegația M.A.N. con
dusă do tovarășul Mlh.nl Dales, pa
rafarea noii convenții consulare din
tre țara noastră șl Cehoslovacia, și 
altemanifestări, care, toate, slut me
nite să confribufe 1a âdlndrea conti

’3i» '2 '.tetei' 'te' tef J.'.» S • ■ tete pj

tinderii șl păcii, tonânla , dezvoltă, 
concomitent, in spiritul politicii do 
coexistență pașnică, raporturi de co
laborare pc diferite planari cu toate 
statele lumii, Indiferent de orinduire 
socială, pe liaza egalității in drepturi 
și avantajului reciproc. In acest con
text se înscrie șl vizita pe care o tace 
In Statele Unite delegația Consiliu
lui Economic, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu. Primirea delegației 
române de către prașetEnlele S.U.A», 
Richard Nixon, a prilejuit un schimb 
util <ie păreri awpra stadiului actual 
al relațiilor bllatărnle, al xchlmburi-

raja tor" — transmite din Bruxelles Presa interna țtonală a remorcat; de 
aceeași agehțfe. ‘ ..Ș’---

Comentariile relevă, în primul rind, 
deciarațlilo privind problemele euro
pene, accentul pus in cuvintare, In 
concordanță cu Declarația de la Praga 
a’țărilor socialiste, pe necesitatea do 
a sa acționa pentru, convocarea con
ferinței europene In problemele 
«securității șl colaborării, pentru 
crenren în acest scop a unul 
climat politic favorabil» Sini ro- 

_ ț _ ____ _ ________ levate, de asemenea, afirmațiile 
•1 asupra_ stadiului actual privind dorința ’-părții sovietice do

■ ' . ' a Îmbunătăți relațiile cu R.F.G. șl
lor economice, cooperării Industriale sublinierea InsemnălAțil pe rare o are
și tehnlco-ștllnțlfice romăno-ameri- — in aceosLă privință — ratificarea

' ' - ■ ' • ' te ' = j ' '' 7" ' ' ' te - ■ " !
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CRONICA INTERNATIONAIa
nuă a relațiilor frățești, corespunză
tor intereselor reciproce, cauzei uni
tății țărilor socialiste, Întăririi in
fluenței soctallsmiilul în lume.

Cu aceeași neabătută consecvență 
se, manifestă grija Partidului Comu
nist .Romăn pentru dezvoltarea legă
turilor de colaborare cu toate parti
dele comuniste șl muncitorești, in 
scopul promovării coeziunii mișcării 
comunisto șl- muncitorești Internațio
nale» Pe acest plan, consemnăm vizita 
pe care o Întreprinde In Suedia, la 
Invitația Partidului de stingă . — co
muniștii, o delegație n P.CilL, con
dusă de tovarășul Dumitru Popescu, 
cu șl vizita făcută In țara noastră de 
către delegația Partidului Comunist 
Peruan -- prilejuri de'informare re
ciprocă șl tohinib de vederi In pro
blemele majore ale contemporaneită
ții, de Întărire a solidarității lnterna- 
țkmaltete a comuniștilor.

Corespunzător necesităților progre
sului In lumea de azi, cerințelor des-

cane, exprimindu-se dorința de a .se 
întreprinde noi mfrairi in ©copul fo- 
toslrili posibilități kg- de dezvoltare în 
continuare a acestor relații.

*
Cu vin tarea rostită la începutul a- 

cestai săptamîțți de secretarul gene
ral al'C.C. a! P.C.U.S., tovarășul Leo
nid Brejcev, cu ocazia lucrărilor Con- 

, 'grosului sindicalelor «sovietice, cuvin
tare care conține importante declara
ții de politică externă, a produs un 
larg ecou internațional Cercurile po
litice, prosa Internațională au co- 
mentat-p. amplu, evidențiind liniile 
el realiste, constructive. „O luare 

,de poziție demnă de remarcat” — a 
declarat cancelarul H.F.G.. Brandt ; 
„discursul a fost apreciat drept con
structiv In cercurile americane" — s 
transmis' din Washington corespon
dentul A.F.P. ; „diplomații occiden
tali văd in declarație un semn Incu-

tratatelor sovfeto—vest-gKrman și 
polono—vasi-gcrmaa.

Comentarii ample a suscitat Ideea 
din discurs potrivit; căreia „Uniu
nea Sovietică nu ignoră nicidecum 
situația reală caro s-a creat in vestul 
Euroi>e!, inclusiv existența grupării 
economice a țărilor capitaliste — 
Piața comună" Piața comună, care 
se lărgaște acum de ta 0 la 10 membri 
—' este. Intr-adevăr, o realitate 
europeană și promovarea unei poli
tici realiste cere să ec țină scama de 
ea. Aceasta presupune, desigur ca 
partenerii acestei grupări .«ă țină sea
ma de interesele țărilor din afara ei. 
să se renunțe la restricțiile și discri
minările practicate de ca in relațiile 
cu 'terțe țări, crearea unor condiții 
favorabile pentru un comerț larg, pe 
bază de egalitate, respectarea su
veranității naționale și avantajului 
reciproc intre toate țările continen
tului european,'indiferent de orin- 
dulrea ior social-pol'tică.

aseiTKtnaaț acea [tarte a <R»curșului 
secretarului general ni C.C. al 
P.GUS; ln care ae afirmă ho- 
tărirea U.R.S.S. de a acționa pen
tru normalizarea retațilior sovle- 
to-chineze. penteu restabilirea bu
nei veeinălâțl șl ' a ■ prieteniei 
Intre «de două pofXMire. Desigur, 
Înaintarea pu această cale. Intru 
totul corespunzătoare intereselor 
retor două popoare, in teraselor cau
zei socialismului șl păcii, or fi salu
tată de setate forțele progreisLsio. anli- 
Imperiallste, de toți oamenii iubitori 
de pace,

♦
Situația politică din Irlanda de 

nord a cunoscut In această săptămlnă 
o bruscă înrăutățire.-ceea ce a deter-= 
minut convocarea de urgență a Ca
mere, Comunelor din Anglia pentru 
căutarea unor- reglementări ln com
plexul de probleme de ordin econo
mic. politic șl religios care stau la 
originea conflictului. Dintre soluțiile 
avansate ln ultimul timp de către ex- 
ponențli ceior două comunități nord- 
irlandeze, protestantă șl catolică, pre
cum șl de diverse cercuri țxili- 
tlce toraJoneze — soluții care merg 
do la cererea retragerii trupelor 
britanice din Irlanda de nord, spri
jinul O.N.U.' șl piuă ta promo
varea unificării Irlandei — gu
vernul britanic a anunțat hotărirea 
să de a trece Irlanda de nord sub 
controlul direct o! autorităților Jc ta 
Londra. Aceasta presupune suspen
darea parlamentului nord-irlandez, 
transferarea tuturor puterilor execu
tive șl legislative pe care acesta io 
excrdia de o Jumătate de secol, men
ținerea șl sporirea ln continuare o 
trupelor britanice Ilolărirea a irezlt, 
cum era și de așteptai, reacții nega
tive și critici in cercurile politice șl in 
opinia publică din Irlanda de nord. 
Republica Irlanda și Marea Britanie 
— conalderindu-ge că ea nu numal că 
nu rezolvă nici o problemă confilc- 
tuală, dar este de natură ®ă compJico 
șl-mal mult lucrurile.

B. STO1AN
R. BOGDAN

Egipt. Anwar Sadat, informează a- 
ganția China Nouă. ,La convorbiri nu 
luat parte membri ai delegațiilor: co
lor două. țări.

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Avangar
da Populara dIa Co3ta mca ® 
avuc ioc la Son Jose. ParUtipanții la ' 
lucrări au analizat situația politică 
din țart ?i s-au pronunțat pentru 
formarea unul front unic de luptă ui 
forjelor populare pentru democrație, 
Împotriva imperialismului. Plenara a 
relevat, totodată, necesitatea Întăririi 
muncii Ideologico în cadrul partidului.

Cel de-al șaselea Congres 
al Confederației naționale 
a oamenilor muncii s'a 
deschis in Guineea. Luind cuvlnlul, 
președintele țării, Saku Ture, a vorbit 
doajiro necesitatea unor eforturi s;w- 
rtta !n vederea creșterii productivi
tății muncii șl a dezvoltării accele
rate a economiei gulneeze. La lucrări 
participă și o delegația din Republica 
Soaalistă România, condusă da tova
rășul Constantin Tudor, membru al 
Consiliului Centru! ai U.G.S.H., pre- . 
ședințele Comitetului Uniunii slndl- .~r-------  ~ —
catețo- din lhslltuțlUe administrative <Kî. »1 coordonare de pa Pă-
da stat șl consUlUo poputore.

Restabilirea relațiilor di
plomatice între Cehoslova
cia și Pakistan. Agenția C.T.K. 
informează că In urma convorbirilor 
desfășurate la Islamabad Intre repre
zentanți a! R. S. Cehoslovace șl Pa
kistanului, a fost adoptată o decla
rație comună cu privire la restabili
rea relațiilor diplomatice Intre calo 
două țări.’ ■

Președintele nigerian, 
Senari Boumediene,a a™î 0 
întrevedere cu primul ministru tuni
sian, Hedî Nouira, tare a sosit la 
Alger lntr-p vizită oficială. Au fost 
abordate probleme referitoare, în
deosebi. La cooperarea dimre cele 
două țări.

Guvernele R. P. Chinese 
și Pakistanului au MnBBt un 
acord privind llvrărlfo tlfi mărfuri din 
China In Pakistan pe bază de credit 
ș: au efectuat la Pekin un schimb

............. ......
KUOPIO (Finlanda)

de scrisori In această problemă 
informează agenția China Nouă.

La Pffniminfon “ a'-’u; ioc • 
nouă inlilnlre a exporților în cadrul 
convorbirilor preliminare intre orga
nizațiile do Cruce Roșie din R. P. D. 
Coreeană șl Coreea de sud, Infor
mează agenția A.C.T.C. Părțile au 
continuat schimbul de opinii Ln le
gătură cu ordinea de zi a convorbiri
lor principale.

Cu ocazia Zilei naționale 
a Greciei, *n întreaga țară au avut 
loc manifestări, marc.iad^ cea de-a 
lMța aniversare a declanșării războ
iului poțjular din 1821. în Instituții șl 
școli au avut loc adunări ln cadrul 
cărora au fost evocate evenimentele 
care au dus la doblndlrea indepen
denței de stat a Greciei. La Atena a 
fost organizată o paradă militară.

Sateliții ariiliciaiiP.lmîn- 
tului „CoCTios-lftO” și „CoKnos-lh’l", 
care vor continua cercetarea spația
lul cosmic- In conformitate cu pro
gramul anunțai, au fost lansați ln 
Uniunea Sovietică la 23 marile. 
Ajuratele de bord ale celor doi salo- 

■ llțl funcționează normal, Iar Centrul 

mint prelucrează infos-miițille’ recep
ționate.

Președintele Jl.F.L.-CJ.O., 
George ; Meahy, ș! președinții ‘altor 
două mari uniuni sindicale (Asociația 
Internațională a Mecanicilor și Sin
dicatul Unit ol Muncitorilor din in
dustria Oțelului) din S.U.A, au hb- 
tărli să demisioneze din Comlris fe
derală pentru salarii, In semn de 
protest împotriva politicii economice 
a actualei administrații.^

bi urma unei îndelungate 
controverse, Senatul american a 
aprobat, la 21 marile, cererea guver
nului S.U.A privind alocarea unor 
fonduri pentru a finanța, plnă !a 30 
iunie a.c., posturile de radio „Europa 
liberă"-și „Libertatea". Aceasta con
stituie Insă numai o aminare a unei 
hotărir! definitive In legătură cu 
continuarea finanțării de către gu
vernul american a oficinelor de pro
pagandă îndreptată împotriva țărilor 
socialiste, tntruclt — după cum scrie 
agenția Associated Press — .„toarta 
stațiilor de radio „Europa liberă" șl 
„Libertatea", rămine, după I Iulie, 
neslgiuă”

„ZILELE CULTURII ROMÂNEȘTI
audiții de discuri ea 
muzică populară rbină- 
nearcâ.

La intrUalla primaru
lui Eino LuuJcJzîraen, 

. t-j r >£, . ■—• ——* ■ ambasadorul , României
cutate de pionieri ,i la IMsinki. Mircex Ră- 

lanetcu. a făcut o vizi
tă in acest oraș. Tot cu 
acest prilei a avut loc 
înființarea filialei Ato- 
dațlei de prietenie 
la n da- România.

HELSINKI 25 (Ager- prezentarea expozi-
pres). — Intre 20 sl 25 flei de fotografii „Bucu-
martie. In orașul Kuo- reții — capitala Româ-
pio. important cent-ru niei“. in elădirea mu-
eeonomlc. cultural si zeului municipal, a ex-
turistic din partea con- poziției de desena exe-
t-~" = FinLndri. ; sa 
desfășurat ..Zilele cul
turii romdnejli*. orga
nizate sub auspiciile 
municîpaUtdfil oratutiui 
si Asociației de priete
nie Finlanda-România 
Idanifestarca a caprin»

școlari din România ți 
0 unei expoziții de car
te românească. in clă
direa Bibliotecii centra
le a orașului, o seară 
de filme românești și

17 E» ta, Abonamentele te tac la oflcllie poștale țl dlfuzorll din întreprinderi 0 instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPI1ESFILATEUA", București 
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