
PROLETARI DIN TOATE

PLOIEȘTI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
GENERALIZEZE

6 PAGINI nmIxLwxIon.il

JUDEȚUL DOLJ

difuzorul
democrația

(Continuare ta pag. a V-a)

IN PRAGUL PROFESIEI, IN PRAGUL VIEȚII

Corespondenții noștri transmit

C. MORARU
Mir ce a BUNEA

Ion MANEA 
corespondentul ,rScînfeii

Foto : Gh. Pante»

iborflril interna'

lîel de situații

valoare de 20 
din caro 30 la 

eparataj

economiile de metal vor
1 de la S®3 tone la 2 275

— Cred. că asemenea 
calcule, bazate pe o anali
ză lucidă' a tuturor rezer
velor de producție. Fini po
sibile In flecare unitate c- 
conomicâ, aprecia Inginerul 
Mihal Ereuță, șeful secției 
amoniac I.

O chemare mobilizatoare si realistă

Miercuri la amiază, presedin- <
tele Consiliului de Stat ni ■ Repu
blicii Socialiste România, Nicolne 
Cenușcscu, a primit pe Mariano 1
Pagador Puente, ambasadorul Re- i
publlcil Peru la București. ’i

In cadrul convorbirii care a avui 1 
loc au fost abordate probleme ale 
relațiilor dintre Republica Șocia- 
listă Romtata șl Republica Peru, , . 
exprimîndu-se holărirca de a dez- . 
voita în continuare aceste relații, 
ta interesul celor două popoare, al i

de forță' ta 
milioane lei, 
sută pentru export, 
electric-de înaltă tensiune ta 
vaJoore.de 45 milioane lei. o 
iefeomotivă • - Dirael-electrică 
de 2 500 CP., 1 C'M pluguri 
purtate ne tractor, 124. 
Sini agricole diverse, 
tanc țiței; confecții ta 
loare de 23 milioane1 lei,

Contacte internaționale : vizita președinte 
lui I. B. Tito în U.R.S.S.

— De ce unii părinți nu 
vor (sau nu pot) ®ă pri
vească realitatea in față, 
de ce — a&unci c'nd vino 
vorba de copiii tar, de 
drumul pe care aceștia 
urmează să-1 parcurgă 
pentru a Intra ta viață — 
Încep prin a-și lua dorin
țele proprii drept realita
te ? Do ce-și obligă une
ori copiii la eforturi pen
tru care aceștia n-au nici 
un fel de înclinații, de 
aptitudini, făclndii-lo via-! 
țti , iad, traumalizlndu-1 
moral, fruslrindu-1 de po
sibilitatea de a se riez.vo!-; 
ta conform dorințelor și 
capacităților fiecăruia?...;

—- Să nu exagerăm...
— Nu exagerez deloc.; 

Am spus : unii. Vă dau și 
un exemplu. Zilele trecu-î 
ta a venit ta noi mama u-‘ 
ne! tinere din Rădăuți Cu1 
lacrimi In ochi ne-ă regat, 
să-i ajutăm făta „să sca
pe", „să 1 se dea altceva 
de lucru", sau, cel mal; 
bine, să fie lăsată „"A nuj 
lucreze". Motivul ? „Fata 
a devenit nervoasă, nu. 
mai o ca înainta, și tall o 
frică că n-o să mal poată 
da examen ta facultate, 
En vreau ca fala să mear
gă la facultate, oricare 
din ele, facultate tfi fle“„.

— Șl, ați ajutat-o ?
— Fala lucra la Fabri

ca de mobilă din Rădăuți;, 
Ea ne rugase s-o ajutării 
eă se angajeze acolo. După 
intervenția mamei l-am 
mal propus fetei încă 
două locuri de muncă.

— A acceptat ?
— Nu. De vreme ce el 

II plăcea acolo, ce rost a- 
vea stă plece ? Asta la în
ceput-

tone zahăr. SOO tone ulei co
mestibil ș! alto produse. 
In activitatea de Investiții 
vor fi reduse termenele do 
putxire în funcțțune ta Fa
brica ' ’ "deî:“-'-‘ frănxfbrmâîdare 
mici Filtașl cu 75 de zile șl 
cu un ciclu de produciîe, la 
31 ha de .sere, legumlcoie. Da 
asemenea, pr! ntr-o valorifi
care mai' Judicioasă a rezer
velor- și o mal bună organ! - 
zare n muncii In agricultură, 
se vor depăși producțiile 
planificate șl livrările la fon
dul da stat cu 2 3W tone ta 
griu-seeară, cu 2 0'00 tone la 
legume d mp. cu peste 1000 
hi lapte și cu 1.5 milioana 
ouă. în ceea ce privește ser
viciile către populație șl li
vrarea de mărfuri la fondul 
pieței, angajamentul Inițial 
va fi dublat, ajungind Ia o 
valoare de 14 milioane lei.

scurtă Informație 
In ziarul noș- 
șimtAță, 3 iu- 

prezenta va- 
colcctl- 

în- 
dlh

mediu zilnic de producție 
este de 0 tone ia Îngrășă
minte azotoase in substanță 
activă șl de 5,5 tone la a- 
monlac. Cu deosebire, re
zultatele din ultima săptă- 
rnină confirmă că deviza 
chlinlștilor de a realiza

M.f f-V-. i;'; -- ■ : II IV :iqnala

cauzei păcii șl colal 
ționale.

Cu arest prilej,
Mariano Pagador PucnAe a tranr.- 
,mls tovarășului Nicolae Ceaușescu 
invitația oficială a guvernului Re- 
publlcll Peru de a vizita această 
țară.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, urmînd ca, data efectuării 
vizitei să se stabilească de comun 
acord.

Primirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

Plnă la urmă, fata, ca 
să nu-51 repere mama, a 
abandonat serviciul. Spu
neți, nu-1 asta o interven
ție dăunătoare pentru 
drumul In viață • al tlnă- 
rulul ?

Discuția de mai sus am 
purtat-o recent cu tova
rășul Vasile Dumls’xăcaL 
primul secretar al Comi
tetului Județean Suceava 
al U.T.C. Din păcate, ast-

Uzlna mecanică din Timișoara, al cărei colectiv a 
holărit să realizeze planul cincinal cu 6 luni mii 
devreme. Dc pe acum, 20 din cele 50 de mașini și 
Instalații de ridicat șl transportat, cit s-a angajat 
colectivul uzinei să dea peste plan pini la sfirsl- 
(ul anului, au și fost livrate beneficiarilor. Faptul 
că producția uzinei trebuie'să crească cu 22 la sută 
față de anul trecut, că muncitorii, tehnicienii șl In
ginerii de alei s-au angajat să mai realizeze supli
mentar o producție marfă in valoare de 22 mili
oane; Iei, are la bază in principal devansarea pu- 
nerll in funcțiune, cu un an, a noii hale dc po
duri rulante șl macarale — in care scop, colectivul 
uzinei și constructorul — I.C.I.M. din Brașov — Iși 
concentrează eforturile zi de zL. în fotografie : echi
pa Iul Teodor Girba verifică piesele unul pod ru
lant construit, cu 2 zile in avans față de prevede

rile planului

— Vă intrtldm să participați la ședința comitetului 
oamenilor muncii din fabrică; cafe a acut loc silele tre
cute — mi-a propus la un moment dat tovarășa Silvia 

IHodoa, secretara comitetului de partid de la fabrica 
„Tricotear* din Satu-Mare.

— Adică, cum aș putea participa la o ședință care a 
Itvut loc? — mi-am exprimat nedumerirea.

Drept răspuns, fără nici o altă explicație, directorul 
fabricii, tovarășul Viorel Toader. de față la discuție, a 
apăsat pe butonul unui magnetofon și astfel am intrat 

Iui atmosfera unei ședințe cu dezbateri cil, aprinse.
■ — Ședințele comitetului oamenilor muncit au loc 
astfel, cumva cu ușile deschise. Participă la ele întreg 1 colectivul fabricii. înregistrăm pe bandă de magneto
fon desfășurarea, ședinței, intervențiile ce au loc. cri- 
tiefle, observațiile, propunerile ce se fac și apoi le 
difuzăm prin intermediul stației de amplificare. Este 

I e modalitate de a asigura nu numai o dezbatere, dar

nu- 
a Intervenit... 

„dopat" cu 
angajat me- 
l-a făcut II- 

inîilrdt de 
el. Amărit.

© INIȚIATIVELE VALO
ROASE ÎNCEP SA SE

r.'co-eco:xRjilcl prevăzuțl 
prin proiect — ne spunea 
Inginerul-șef loan Prnlea. 
O sursa Importantă pentru 
dșllguroa de .timp. in folo
sul producției, este scurta
rea cit mal mult .a perioa
dei reviziei generale, fără Aid este locul numit „șarpele", tar 

bărbatul oacheș, cu' mustăți groase, 
cam nedormit. inginerul Valeria Dla- 
conescu, este șeful .„șarpelui".

— Intr-adevăr, Ii spun, la monta
jul general — căci numele benzii do 
montaj general de la Uzina da auto
camioane Brașov e „șarpele", adică 
acel flux continuu de camioane (123 
pa z!) — poți înțelege mal bine va
loarea minutului, a secundei chiar, In 
marea întrecere socialistă din uzină 
in intimplnarea Conferinței Naționale 
a, partidului; ■ Dv„ caro conduceți n- 
ceastâ secție, slntețl probabil un con- 
•ducător exigent, sever. După părerea 
dumneavoastră, severitatea- este a 
trăsătură definitorie In conducerea 
unei întreprinderi sau secții ?

— Desigur, orice cadra de condu
cere trebuie ®ă fie un om exigent 
cu sine însuși șl. In același timp, să 
determine, să cultive aceasta at
mosferă In întregul colectiv de care 
răspunde. Cit privește severitatea. 
Nu vl se pare că acest termen face 
fiă-U eune in ureche, o anumită nota 
cam de asprime ? Să nu uitam un 
lucru : in Întreprinderi avem de-n 
face cu muncitori, cu clasa munci
toare. despre care trebuie să vorbim 
întotdeauna cu stimă și față de caro 
«ta adoptam întotdeauna o atitudine 
de respect. Fiindcă dacă astăzi In

Apropiata Conferință Na
țională a Partidului Comu
nist Român șl aniversarea t a 
23 de ani de la proclamarea 
Republicii, se spune ln’ te
legrama adresată Comitetu
lui Centrai ol Partidului Co
munist Român. . tovarășului 
Nleolae Ceausescu' de către 
Biroui Comitetului' Județean 
Dolj al P.C.R., eonst.li.uie și 
pentru comuniștii, pentru 
toți oamenii raiuicil din Ju
dețul Dolj prilej 1 de inten
sificare a eforturilor pentru 
realizarea , exemplară și îna
inte de termen a sarcfiillor 
cinclnal-aluL

Anallzînd, cu, spirit de 
.■răsp'nnderer; posibilitațiie și: 
rezervele-do care dispun, co
lectivele dc muncă din' Ju-

slngur Ioc ? Ăștia sini do 
obicei Ilncrlf di căror pă
rinți „le-au prezis" încă 
de ta naștere : „Tu voi fi 
inginer, tu profesor, tu 
medic..." Pe parcurs lu
crurile se mai schimbă, in 
funcție de numărul de 
locuri da ta admitere. Do
rința -părinților este „re
considerată" : „Vel fi ti
trat" ! Dacă aci. ta no:, 
astfel de tineri mai reu
șesc să se strecoare și 
chiar să termine, apoi, 
vorba lui Simeon Mehe
dinți : „Nu vor călea nici- 
odală a profesor".

O idee comună se leagă 
și străbate relatările In
terlocutorilor noștri. O 
idee asupra căreia se cu
vine să se mediteze. E ne
voie ca părinții să înțe
leagă că nu toți copil! pot 
deveni medici sail profe
sor!. pentru simplul fapt 
că nu toți au vocație, au 
aptltudtnile necesare. Pă
rinții trebuie ajutați să 
poată observa spre ce În
clină copilul !or, să con
tribuie afectiv ta orienta
rea profesională a acestuia 
In funcție tocmai de a- 
eesle aptitudini

Părinții sint col care 
observă „mersul" copii
lor tacă do la primii pași. 
„Teoretic" ei sini cel care 
cunosc (sau ar trebui să 
cunoască) cel mal bine 
vigoarea sau șovăielile a- 
cestui mers. Numai că nu 
întotdeauna se InUmplă 
așa. Motivele ? Multiple 1 
Le vom examina, In con
tinuarea investigație! 
noastre. Intr-un număr 
următor al ziarului

late sau, nwi simplu, să 
se angajeze in producție. 
Elevul era de acord, 
mal că 
mama. L-a 
materie, i-a 
dlitalori șl... 
cean. M-am 
curlnd" cu
„Merge greu. Nu-mi pla
ce" — ml-a spus. „De ce 
nu te transferi acolo un- 
de-țl place T“. ■ .:Nu mă

— Îmi spunea prof. dr. Va
sile Gh. Ionescu, rectorul 
Institutului pedagogic de 
trei an! din Suceava. Din 
rindurile unor astfel, de 
copil, tirlș-grăplș, ajung 
uneori plnă la > no! unii 
absolvenți care, imedtat 
ce Intră in Incinta institu
tului nu se Informează 
dacă facultatea I! Intere
sează, dacă corespunde 
dorințelor Iul, posibilită
ților sale, ci caiilă să afle 
un singur lucru : elți ați 
avut anul trecut pe un

Colectivul Combinatului
■ \* .I % ' ** ■ 11 *■?4 rî /,.!’** *. a

de îngrășăminte azotoase

șărnlnte cu azot țn substan
ță activă.

Li secția amoniac I !f 
avem ca interlocutori po 
maistrul principal Dumitra 
Stlhgu și șeful de echipă 
Mihal Pașcani, care ne-au 
vorbit cu satisfacție des
pre Capiul că toate pie
sele de schimb (circa 
10'00 de repare. In valoare 
de peste 2 milioane lei) ne
cesare reviziei generale nu 
fost: executate In combinat, 
In codrul acțiunii de auto
dotate. ■

Din cronica acestei Insu- 
fiețiloare întreceri a chi- 
mlșlllor din Piatra. Neamț, 
holărlțl să devanseze cu 0 
luni renllraroa 'Cincinalului, 
am. mal reținut că se va 
trece la" o corelare mal jus-- 
tă a structurii producției de 
îngrășăminte cu cerințele 
de fertilizare a tipurilor de 
601. foarte variate, existente 
in țara rionxtră.

fel de situații nu sin’, sin
gulare. Un alt caz priveș
te de astă dală pe un ab
solvent din anii trecuți al 
Școlii generale nr. 2-Su- 
ceava. Ml l-a relatat.pro
fesorul Vasile Florea.

— îmi cunosc bine ele
vi L Băiatul despre care; 
vă vorbesc nu este nedo- 
tat. Dimpotrivă, are deo
sebite aptitudini pentru 
munca practică. I-am re
comandat să urmeze o 
școală profesională, un 
liceu tehnic do speciall-

Platon PAJRJDAU

Clodomiro Almeyd 
a Republicii Chile.

Vietnam : situafie criticâ pentru trupele sai- 
goneze în provincia Phoc Thy. Noi bombar
damente americane asupra R. D. Vietnam. 
Delegațiile S.U.A. și administrației saigone- 
ze au respins o nouâ propunere de reluare 
a tratativelor cvadripartite.

fnfcr-o 
apăruta 
tru de 
nie a.c., 
loroasa inițiativă a 
vului Combinatului de 
grășâminie tizotoaso 
Piatra Neamț,, aceea ■ de a 
realiza planul fiecărei luni 
Ln 23 dc zile.

— Hotărirea cblmlștUbr 
d!n Piatra Neamț are un 
fundament ștlihțUlc, rezul
ta,'; din calcule precise — 
ne spunea Ing. Mihal Vicoi; 
directorul general al com
binatului. Astfel, reeva- 
luindu-ne posibilitățile de 
care dispunem, am ajuns 
la concluzia că sarcinile ce 
ne revin din actualul cin
cinal pol fi înfăptuite cu S 
Ioni mal devreme. Inre- 
glstrarea acestui avans do 
timp va avea loc pe scama 
unor ciștiguri lunare de 
zile (care in razul nostru 
vor.fi de 5 zile) și se va 
baza în principal1 pe valo
rificarea rezervelor Interae 
ale producției, capacității 
de creativitate a colectivu
lui nostru de muncitori, In
gineri și tehnJcîcnL

Ztielo acestea am fost 
din nou in mijlocul chimiș- 
tilor din Piatra Neamț. 
Cumulat, de la începu
tul anuiui șl plnă la 
0 iunie, do pildă, sportll

trisă" a Impieta cu ceva a- 
șupra calității lucrărilor șl 
asupra bunului mers al: ln-J 
stalriți'.icir. Astfel, fiind bine 
pregătită' șl dextă.țurindu-se 
după un- grafic minuțios, 
care s-a respectat intra 
tocul, ultima j revizie gene- 
rală anuală efectuată spre 
șflrșltul ltuill mal a fost 
scurtată cu 4 zile. Numai 
pa această bază vom obți
ne, In. acest an, un spor de 
producție de clrra 5®0 tone 
amoniac și GCO tone lngrâ-

1 »■ 4e < .ueș.'-s' >'uț ■< A-l' " L
• PÎNA LA SF1RȘ1TUL ANULUI — O PRODUCȚIE 
MARFA INDUSTRIALA PESTE PLAN ÎN VALOARE 
DE 220 MILIOANE IEI e REDUCEREA TERMENE
LOR DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE LA UNELE OBIEC
TIVE INDUSTRIALE • SE VOR DEPĂȘI PRODUC
ȚIILE PLANIFICATE LA PRINCIPALELE CULTURI 

AGRICOLE

Declarațiile lui Erich Honecker și Willy 
Brandt privind acordul cvadripartit asupra 
Berlinului Occidental.

jl o consultare colectivă ; astfel, oamenii au poslbilila- I 
tea să cunoască și să aprecieze pa viu, din sursa cea | 
mai directă, contribuția acelora care-i reprezintă in 
acest for dc conducere colectivă. Cum s-ar spune, a. o I 
discuție cu ferestrele larg deschise, să. audă toți.

— Dar oamenii poate nu se mulțumesc numai sâ as- I
culte la difuzoare discuțiile dlr. ședințele comitetului, ■ 
Uni! ar putea avea observații, sugestii. Cum iți spun I 
cuuinlul ? Cum sint ascultați ? |

— Simplu — răspunde tovarășa Hodas. In fiecare 
secție din fabrică avem cile o „cutiuță pentru idei". I 
Dupd emisiunile de acest fel la stația de amplificare, I 
„recolta” de idei este mal bogată.

.„S-ar părea ce sensul emisiunii unei stații dc am- I 
pllficare este unic: spre ascultător. Iată insă cd. prin- I 
îr-o investiție de ingeniozitale, stația poate facilita | 
Intre rute jl mii de oameni o convorbire permanentă, , 
o confruntare, un schimb dc idei in dublu sens, poale | 
ajuta la clarificarea — in fața unul larg auditoriu — I 
a numeroase probleme dc cel mai larg interes. Este ■ 
tocmai ceea ce s-a realizat la uzina „l/nlo“ lot din I 
Snlu-Mare. I

— Am inițiat prin mijlocirea stației de amplificare |
— na spune tocardțul ing. Vaier Zaha, secretarul co~ 
miletului de partid — un serial de întrebări ți răspun- I 
suri pe probleme care preocupă coIeciicuL .Ș'i ne ingri- I 
jim ca tot prin intermediul stației, în auzul tuturor, • 
problemelor ridicate să li se râspundd prompt de că- ■ 
tre factorii cei mai competențl din uzină. O „conver- I 
sațltri de acest fel determină o reacție operativă, mi- 11 
suri pe loc, fără a se mai aștepta prilejul adesea tar- . 
dlu al unor ședințe... I

O mied investiție de simț practic șl de ingeniozitate, I 
care reflectă tnsd o mare înțelegere a democrației 
Eiuncitorejtl, a rolului conștiinței opiniei publice.

România culegem roadele Boctalls- 
muiul. dacă țera noastră a cunoscut 
o dezvoltare atit de rapidă șl mul
tiplă, meritul principal rovine clasei 
muncitoare. Sigur, mal slnt și In rin- 
durile unor muncitori manifestări 
Înapoiate sau atitudini de delăsare 
ele. Da aceea este nevoie de exigen
ta, de imprimarea unui spirit 1 da 
etriciă ■dSsripUnă, poate chiar șl ; da> 
severitate. Dar niciodată severitatea 
islngură nu rezolvă lucrurile. Vedeți, 
industria noastră socialistă are însă 
un specific al el care o umanizează, 
un specific Imprimat dc Însuși carac
terul uman j al orindulrll «rri.'sllrie. 
De aici și Înțelegerea disciplinei o 
alta — tru mecanică, rigidă, ci bazată 
ț>e conștiința menirii socLi'.o a 
muncii.

Iată, de exemplu, peste dteva luni, 
secția de montaj, cu același oameni, 
va avea de făcut față unor sarcini de 
producție de cinci ori mai mare. Or. 
oamenii aceștia, pe cara-t ațieapta 
colici tari noi, complexe, trebuie ; să 
fie, cum ea spune, un singur glnd, 
ceea os nu ce poate realiza numai 
dlnd ordine. Da, disciplină. exiROjiță 
— dar șl apropiere de oameni,! cu
noașterea K>r șl. mal ales, sprijinul 
necesar, spre a-șl dezvolta conștiința- 
ftacem noi autocamioane, «Jar să nu 
uităm că, ln același timp, trebuie să 
formăm conștiințe. Nu inllmptator 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu ne atră
gea atenția că noi, cadrele do con
ducere din economie, sintem — șl 
trebuie sâ fim — șl activiști politici, 
rare trebuie să știe să ridice nivelul 
do conștiință al oamenilor. Altfel, 
numai cu severitatea, prin ce > s-ar 
mal .deosebi atmosfpra dlntr-o uzină 
a noastră, sodallstâ, aparținlnd,' po
porului, de climatul din una capita
lista.? : ;i

Uzina se pregătește spre noi alti
tudini. Rapid, din mers, c-a asimilea
ză un nou lip de autocamion, se per
fecționează , producția existentă. Dis
cutăm despre aceasta cu Alexandru 
Ores, .secretarul comitetului do partid 
pe uzină.

— Tovarășe secretar, uzina trăiește 
o etapă absolut Inedita ?

planul fiecărei luni ln 25 
de zile începe să aibă o 
substanțială acoperire ln 
practică.

lata, in acest sens, cîte- 
va opinii cure, credem, ex
primă, In cel mal înalt 
8rad. preocuparea chirnlș- 

lor de a-șl respecta cuvln- 
tul dat

— Deși b bl a ieșite din re
vizia generală anuală, toata 
instalațiile combLnatuIul 
funcționează Ireproșabil, ca 
mult peste parametrii tch-

— DIN PARIS s Grevfl generală ln Franța.
— DIN RIO DE JANEIRO s Inițiativa peruană 

la O.S.A. privind normalizarea relațiilor dintre 
țările latino-amerlcane și Cuba.

© Astfel s-au obținut șl se vor obține succesele 
uzinei © Disciplina, ordine, exigență, dar șl apro
piere de oameni ® Fiecare conducător, un activist 
politic ® „Noi" — adică țara întreagă — am con
struit autocamionul românesc

© SCRISOARE DEStHI- 
SA CĂTRE COMUNIȘTII 

DE LA UZINELE „GRIVI- 
ȚA ROȘIE", „VULCAN", 
„23 AUGUST" -BUCU-

din Piatra Neamț 
demonstrează că SE POATE

lasă, nu vreau s-o supăr. 
Singură m-a crescut Nu 
vreMi s-o dezamăgesc., dar 
mi-o greu. Nu știu ce-o să 
se Intimple"„.

— Mal aveți astfel de 
cazuri ?

— Mai sini. Sini părinți 
care, ajunși pe anumite 
trepte ale Ierarhiei socia
le, nu vor să ințeleagă-n 
rup iul capului că cel că
ruia l-au dat el viata s-ar 
putea să nu poală urma 
drumul parcurs‘de, el, să 
sts .Înalțe" plnă la mese-

nCĂTUM -bE. CERNEAU

nmIxLwxIon.il
vaJoore.de
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REȘIȚA NOUĂ

Localitățile județului,
mai frumoase

și mai bine gospodărite

PE ȘANTIERELE CREȘELOR

ȘI GRĂDINIȚELOR DE COPII

și în vagoanele
trenurilor

Am călătorit nu

Rodlca ȘERBANRăspunsuri asemărAtoa-

SBW8TÂȚ0E TURISTICA

SAU DUPĂ CERINȚELE

PUBLICULUI ?

Șuhardului, meșterul natura a creat peisajul

trimis o seri 
colegiului di 

PlieșU, prii

Oancea TUDOREL 
corespondentul 
„Sctnteii'

meniu 
xfi cu

noastră!”

... _nng®.
In Jude-

Neamț,

VasIIe MARINOIU
Str. Prelunnireo 
Ghencea 12, București

nici ritmul acll- 
accsto șantiere 

corespunzător, 
om-dol, pe fie-

„Și ce frumoasă era o dată

tru luni plerdule nu vor 
putea fl recuperate, In în
tregime.

— E drept, e de părere 
tov. Maria Litchtan, specia
listul In grădinițe de copil 
al Inspectoratului școlar al 
municipiului^ au fost uncie; 
inUiricri ln deschiderea fi
nanțării, datorate definiti
vării planului In totalitatea 
lui șl pe flecare obiectiv ln 
parte. Dar i 
vltățll po 
nu este cel 
Cu dta un

publicarea. In ..Srinte'.a" nr. 9 107 din 
a.e.. a anchetei intitulata „De unde 

responsabilitate medicul Bogdan 
din PtoteșiL, a adresat redacției 

rea scrisoare, pe care o redăm in

către mine, care fac 
obiectai articolului da 
mai sue. Consider cri
ticii® ce mi-au fost a- 
duse drept un eficient 
sprijin moral pentru 
lichidarea, in trtllor, a 
tuturor lipsurilor de 
care m-am făcut vino
vat Mulțumesc sin
cer redacției ziarului 
„Sclntcta" pentru gri
ja pe care mi-o poartă, 
,tn spiritul eticii noas
tre socialiste, pentru

„Doreșe să mă reabilitez,

Troian Olar, șofer pe auto
vehiculul 31—MM—230, aparfi- 
n’.nd întreprinderii de mate
riale de construcții din Baia 
Mare, s-a întltail, intr-aha din 
zilele trecute, cu un pasager de 
ocazie — Alexa SilaghI. Aces
ta i-a oferit o sticlă de (ulcd. 
Înaintat, T.O. a început „să sa 
delecteze0 cu ea chiar |.n timp ..... , (ot

un 
cadă

i de salarii 
la Dorohol, 

ca l-a 
dcpla- 

Con- 
la

trecerii 11 constituie a- 
menajarea de străzi șl 
trotuare In sate șl o- 
rase ; ptaă nu de mult 
B-.au construit 03 (M3C 
mp străzi șl 47 030 rrjp 

'de trotuare. Alte străzi 
șl drumuri locale au 
fost reparata. Dar ac
țiunile desfășurate de 
cetățeni nu s-au limi
tat numai la atlt. Ei 
și-au adus contribuția 
,4a construirea șl re
pararea unul număr 
însemnat do poduri șl 
podețe. Sntinl comu
nale, la realizarea u- 
ncr lucrări de îndigui
re. taluzări do maluri, 
la extinderea lucrări
lor de eiectrlticare In 
peste 30 do sate, la a- 
menajarea unor bazo 
sportive, precum ș! la 
continuarea lucrărilor 
de cens meci, ie a celor 
75 de obiective soclal- 
culturalo începute anii

Dâltuind munții de calcar ai £j___'..'.Ș., _______ _ „ „„„,

fulburfitor al Cheilor Bicazului, azi importantă legdturd rufierd îranscar- 
paticâ ți traseu turislic do o deosebita alractivitale.

^Pardon! încă

cc se afla la volan ! Și 
„clnsttndu-se" el așa, la 
moment dât, a început să 
tulbure In 
cința : in 
prindere, l-a 
annclr.du-l 
eltorul Iosif 
la reglementar 
fi... a pomi 
scurt limp. I.M. ii-a 
viața. Acum, T.-O. ea 
să suporte rigorile legii.

Nu de mult em fort 
anunțat de către pos
tul de miliție din co
mună că slnt dat In 
urmărire de colegiul 
de avocațl Pitești (prin 
adresa nr. 2 970/1072) 
pe moth’ că a® datora 
actro.nl colegiu suma 
de 75+10 lei. drept o- 
norar pentru asistență 
Juridică Intr-un pro
ces cu sentința penală 
nr. 4 707/1071, ce a avut 
loc la judecătoria Pi
tești, Județul Argeș. In 
adresă se spunea că aș 
mal fl suportat o con
damnare de 3 ani și 6 
htnl. prin- sentința pe
nală 3 fflO/lMO dată de 
tribunalul Brăila,, pe
deapsă executată Intre 
31 octombrie UMffl șl 31 
octombrie 1071.

Dacă așa scrie intr-o 
adresă a unui colegiu

După cheful 
de la volan

trecuțl (școli, cămlns 
culturale, dispensare, 
băl comunale ele.). 
Plnă In prezent B-au 
efectuat prin muncă 
patriotică lucrfirl In 
valoare de circa 50 de 
milioane lei. cu peste 
13 milioane lei mat 
mult dealt In aceeași 
perioadă b anului tre
cut Rezultate bune In 
întrecerea patriotică 
desfășurată plnă acum 
au obținut orașele Sla
tina, Bal.?. Corabia, 
Caracal, comunele Gfl- 
neasa. Oștea de Sus. 
Potcoava, Brastavățu, 
Splneni, CoJoneș’J. Bu- 
clnlșu ®.n.

întrecerea continuă 
cu aceeași însuflețire, 
in așa fel ca angaja
mentul anual să poată 
fl simțitor depășlL

Cu dțlva ani ln ur
mă, locuitorii Plteștlu- 
lui se puteau mlndri 
cu o splendidă grădină 
de vară, situată in plin 
centrul orașului. A- 
colo, in tot cursul ve
rii șl plnă se lăsa fri
gul, numeroși cetățeni 
al orașului. asistau la 
diferite spectacole In 
aer liber, prezentate de 
teatrul de slat din lo
calitate sau do cele din 
alte orașe, vizionau 
filme ria.m.d. De doi 
ani de zile, insă gră-

dln co
sa află 
surprlu- 

dllemă. Din clipa in

ale teatralul de stat 
local, cărata l-au fost 
desființate, de către e- 
dilil municipiului, ma
gaziile. Deși timpul 
călduros a venit, nti 
există nici o speranță 
că grădina va putea £1 
redată anul acesta pu
blicului. Șl rit de fru
moasă .șl odihnitoare 
era o dată grădină 
noastră !

„tn legătură cu ar
ticolul „De tinde atita 
iresponsabilitate?", pii- 
plirat In ilarul „Scîr.- 
tcia“ nr. 9 167 din 3 iu
nie 1972, subsemnatul 
dr. Kirtîluk Bogdan — 
medic specialist de boli 
interne — eu domici
liul in Ploiești, str. 
Timotel Cipsriu nr. 2, 
doresc să vd adresez 
următoarele rinduri :

Recunosc, pe deplin, 
abaterile sdclrsita de

Rubrică redactate de
Dumitru T1RCOB
ți corespondonții „Scînteii'

NIcoIae BIȚU 
salariat la Consiliul 
popular județean Olt

■■ T.- '.:‘i ■ •njr-e’jrfț -...r-lf.: ?

care șaptler,. uestgur, j o- 
blecilydle vor tatlrzla, In 
continuare.

Explicații șl'îar' explic,i- 
ții, care nu folosesc ui ni
mic. Interesant dc știut 
rfijnlne modul cum se va 
ieși din impas.' Tovarășul 
Nicotae Popa, vicepreședin
te a! comitetului executiv 
al consiliului popular mu
nicipal, nc spunea că pe a- 
genda dumisale de lucru 
grădinițele șl crețele no 
află la loc de'frunte. Se 
prevăd măiairi nelnllrztale 
si eficace, pentru intensifi
carea ritmului In care avan
sează aceste construcții, eă 
se dșllge astfel cit mei 
mult din timpul pierdut : 
a fost mării numărul de 
muncitori, de pe aceste 

" , astfel că In mo
de față se tacrea- 
toate forțele ; s-a

dina a fost transfor
mată In... depozit ds 
materialo do construc
ție pentru șantierul 
care amenajează clădi
rea „Tehnlc-cîubulul" 
din oraș. Și. încetul cu 
Încetul, a devenit o 
ruină. Din cele (KW de 
scaune, cttc avea, au 
mai rămas astăzi nu
mai «îporțli lor din 
fier șl beton, sdndurito 
fiind smulse si puse 
pe foc. pur și simplu. 
Scena șl anexele sala 
nu fost transformate In 
depozita de mobilier

de 
mult cu un tren-cursă 
de la Pitești la Bucu- 
j-ejtl. Locuri libere 
erau destule. Dar in 
care compartiment eă 
intri 7 Pentru că In 
tonte era o murdărie 
do ncdMcris. Stări de 
lucruri asemănă toare 
am IntUnlt în trcmirlte 
personale și curse care 
circulă Intre Ploiești 
Si București, mal ales 
cele care vin dinspre 
Mărășestl.

Sub Impulsul scnU- 
mentulul de nemulțu
mire pricinuit da a- 
eeate stări de lucruri, 
am.qtrăs atenția unor 
călători că In tren tre
buie păstrată curățe
nia. Aproape întot
deauna am primit răs
punsuri necuvilndoa-

ln .raport cu volumul 
td construcțiilor, realizările 
de oină acum slnt foarte 
modeste. Lată, pentru e- 
xempUflcnrc, stadiul In 
care so aflau lucrările pen
tru construcția de .grădini
țe, la începutul acestui tri
mestru (menționăm că la 
15 septembrie, data începe
rii anului școlar, ele 
bule să fie 
chete"’) : 
do kcjrl ; 
da locuri _ 
1 BOB de locuri 
torni to ată —
locuri ; neîncepute 
de lecurl. Numai în Bucu
rești, oreuj ce deține aproa
pe un sfert din voiumul 
total al construcțlllar, la 
acea dată nu fuseseră în
cepute lucrările la peste 
1 -IOT de locuri. Asemănă
toare aste și altuațla con
strucțiilor dc creșe. La în
ceputul lunii mal; in jude
țele Alba. Arad. Hunedoâ- 
ra. Olt, Mehedinți, Satu- 
Mnre, Vîlcca și altele. In to 
aceste Investiții abia . se 
realizaseră câteva procanus. 
din plim.

Cum se explică o aseme
nea rămlnero In urmă la 
construe^ deapre n căror 
utilitate <‘.ștc de prtaas să 
mai pledăm 7

— Ce-I drept, lucrările 
ou cam tntlrzlat, recunoaște 
iov. Gh. Darida, vicepre
ședinte al Comitetului e- 
xecutiv al consiliului popu
lar, Județean Satu-Marc, 
De' vină este Institutul Ju
dețean dc proiectări, care 
a intlrzlat proiectele (insti
tut cc se află Ln nubordl- 
nsa directă a consiliului 
popular județean — n.n.i. 
Din această cauză, construc
torii n-au nulul lnceps lu
crările..

Glieorghe Paraschlv 
muna SlUpenl' (Argeș) 
de dtva timp Intr-o 
zătotirc "" ‘
care a fost pensionat, n pri- 
mit pensia pe numele său a- I 
devărat. Da clteva lu.nl Insă, I 
pensia 11 vino-. Mas5-.de la PJntoJ 
teșii pe numele ’ Barnschlv I. a 
Timotci 1 S-a dus la Bl teșii Mi I 
se lămurească de ce 1 ®Ur măi 1 | 
simplu să 1 se expedieze pen- 
ala po un nume care nu-i a- I 
parțlne, decit oe humele său. I 
A făcut o demonstrație, după 1 
părerea sa, foarte precisă, că I 
el este Gheorghe șl nu Timo
tel și s-a întors acasă sigur de I 
rezultat. Dar, după citava zile, . 
pe cuponul său dc penale, a- 
părca lot Timotel I Așa stlnd 
lucrurile, Gh. P. se în treabă : 
clne._ i-a plătit taxa" pentru I 
această schimbare de nume ? I 
Și, cum orice naș ișl arc nașul, I 
sperăm că forurile de resort ■ 
nu vor intlrzia sfl-l răspundă i 
cui anume 11 este el.» dator l |

La nceavtă nt'.t de simpla 
întrebare, am primit răs
punsuri derutante șl con
tradictorii'.

— InUrzIerca nu ni so 
datoreșto nouă — ne expli
că șeful serviciului pro
ducție din direcția gene
rală de amstruc’țll-montaj 
a municipiului. Inspectora
tul școlar nu a creat condi
țiile necesare deschiderii 
frontului de lucru : ampla
samente șl proiecte. Finan
țarea a fost șl ea deschisă 
tirzli. Unele dintru Între
prinderile noastre nu plă
tit amenzi pentru că au în
ceput să construiască fără 
să mal aștepte finanțarea 
(doar pentru n clșdgn 
timp). Cu toate acestea, nu 
toate grădinițele vor putea 
fi terminate pinii la inau
gurarea anului școlar. Ori
cât no-am strădui, cele pa-

___ tre- 
predate „ta 

terminate — 3S0 
îh finisaj — 220 
; la zidărie - 

cu fundația
3 370 de

2.150

un, timp exagerat de luni 
în. alte părți ■ ■ -

tata Mureș, Ar__  ____
deschiderea șantierelor a 
fost nmȘnată pentru că so 
stabiliseră pentru ele tere- 
nftrl ce nu erau... libero. 
Cit dc Judicios ou fost a- 
1OS0 acesta terenuri o do
vedește exemplul grădini
ței din județul Mureș, pen
tru construcția căreia ar fi 
trebuit „expropriate- două 
imobile. Deoareeo acest lu
cru nu putea fl aprobat, 
grădinița va fi mutata cu... 
5 m, mal încoto, urate, evi
dent, putea să fie de la 
bun început Slnt și Județe 
in care nu au existat ast
fel de niedtcl. dar. cu toata 
acestea, ritmul construcții
lor de txcjc si cămine e 
foarte lent. Cauza nu este 
nouă : unclo lntrc]wlitderl 
constructoare. In fufea dună

:epi
fata ochilor. Conse- 
drum spre tr.tre- 

lovlt cu mașina, 
tn sânt, ps mun- 
ăfejol (care clrcu- 

pe bicicletă) 
pornit mai departe 1 La 
:imp. f.M. și-a pierdut 

trebui

întreaga țară, 
arătam la in- 

___ ___ unele județe 
din țară se înregistrează un 
interes scăzut din partea 
forurilor in drept, pentru 
această categorie de coet- 
strucUI. Pornind de ln a- 
cssle constatări. Comitatul 
Executiv ai ConsUluhll 
Central al U.G.S.R. a ana
lizat recent modul ln care 
se îndeplinește planul ln 
conctrucrille dc creșe șl 
grădinițe in mediul urban 
șl a formulat soluții care, 
puse" ln pracllcă. vor de- 
termliui o îmbunătățire, 
simțitoare a situației nem-, 
natale. C.S.E.A.L., tn cnll- 
taiea sa de reprezentant 
pe ptan central nl consilii
lor populare, este direct 
răspunzător de respectarea 
termenelor de dare In fo
losință n oblecilvetor so
ciale aflata ln ' discuție. 
Pentru cWtlgnre'a. timpului 
pierdut, consiliile populare 
vor beneficia de sprijinul 
și colaborarea sindicatelor.

S-au creat, deci, condiții 
prielnice pentru recupera-' 
rea restanțelor șl Înlătura
rea, oricărei tendințe de a- 
mioare. Nu le mal rănitne 
torurilor. In drept dccdt M 
le foioeească din plin.

sa. chiar jignitoare. 
C'lnd m-am adresat 
controlorilor do bUe- 

care ar trebui e& 
Păstrai

Timp d« o fiăptand- 
nă am vizitat mal 
multe servicii publice 
din municipiul Galați : 
direcția’ .pentru pro
bleme de muncă și 
ocrotiri sociale a 
I.G.L, servlriul spa
țiu locativ, notarialul 
de stat ș.a.m.d. Am 
»tat do vorbă ea nu
meroși solid lan U. 
âm aflat 7 Că pentru notarialul de stat al-

tuațla este asemănă
toare. Audiențele ta 
notarul șef so dau 
doar Intre orele 12—14 
— tocmai la orele dnd 
salarlalll unităților de 
producție se pregătesc 
eă plece spre fabric! 
sau Ișl iau schimbul 
ta primire 1

Am discutat cu fac
torii de răspundere de 
la aceste lnstltuțU. 
despre .ciudățeniile 
programului de lucru 
cu publicul. Răspunsul 
a fost același :

— Noi stăm uneori 
de vorbă cu aollcitan- 
țll șl după ce s-au ter
minat orele noastre de

es Impun acțiuni me
nite «ă schimbe moti- 
talltatea unor pasd- 
geri și a celor care 
răspund de admirarea 
unor condiții civlllza'- 
te de călătorie cu tre
nul, Orgonela C.F.R. 
ar trebui să fie 
drastice față de cei 
caro nu respectă obli
gația de a menține cu
rățenia ln vagoane. 
Comportarea oameni
lor ln cursul unei că
lătorii cu trenul opu-- 
ne foarte mult despre 
eL SI ar trebui ®ă 
avem o comportare 
care să spună numai 
lucruri bune.

recțla pentru proble- 
l me de muncă șl ocro- 
■ Uri sociale, progra- 
’ mul de lucru cu pu- 
ț bllcul (la toate servi-

clile) este fixat tocmai 
( clnd majoritatea eala-

sugestla făcută Minis- 
tarului Sânâtâîli ds 
o-mi crea posibilitatea 
iii ir.d reabilitez — la 
locul de muncă ce mi 
se va oferi — fată da 
societate, fată de fami
lia ți fald ds mine în
sumi. Doresc să mă 
reabilitez, ca om, și ca 
medic 1

îndrăznesc să vd rog, 
dacă exisid posibilita
tea, sd publicați acesta 
cUeva rinduri ale mele 
in coloanele ziarului 
^clnteia".

Cu deosebim slimfl, 
dr. Boqdan 
KIRSTIUK

te. 
vegheze si la 
rea curățeniei, ml s-a 
spus : „E cursă pen
tru muncitori, tovară- 
So“,

M-a nemulțumit a- 
cest răspuns care la
să aă se Înțeleagă fie 
că muncitorii pot că
lători șl ln astfel de 
condiții. Mi se pare 
că prin aceasta ac lus- 
Ufică unele neglijen
țe ln efectuarea cură
țeniei șl Indulgenta 
manifestată față de 
precupeți șl alte ca
tegorii de călători care 
transformă vagoanele 
ln cotele.

După părerea mea.

hotărit aprovizionarea Iot 
prioritară cu materiale, 
pentru ca nici un moment 
iiă nu stagneze munca din 
această cauză. Un coman- 
dament, alcătuit din con- 
structori, proiectant! șl be
neficiari, urmărește .înde
aproape desfășurarea acU- 
vltățif colectivelor de pa 
aceste șantlero ; decodai, 
acest colectiv analizează 
stadiul atins de fiecare o 
bloc’Iv ln nartb, lulndu-se 
hotăririle de rigoare pen
tru menținerea unul ritm 
Înalt de lucru, pe tot tim
pul desfășurării lor. Ar 
mal trebui adăugat că, ln 
aceeași măsură, este dc 
dorit eliminarea deflden- 
țelor apărute in colabora
rea dintre . reprezentanții 
constructorilor șl; benefi
ciar — Inspectoratul șco
lar, deficiențe cure, prtalrs 
altele, nu constituit una 
dintre cauzele lntinleril de 
care aminteam. :

Aceste măsuri, < sperăm, 
vor imprima un puls acce
lerat activității" colectivelor 
de constructor! de po șan
tiere, astfel ca, ln! acest an, 
rețeaua de creșe șl grădi
nițe să sporească cu numă
rul do locuri scontat.

Măsuri asemănătoare s® 
Impun ln 
După cum 
cepul, și ta

! i 'i-.r 'i ț'k 
lumii Căutăm aS fa
cem față.

Se poate. Nimeni nu 
a emis o părere con
trarie. Dar aici nu e 
vorba de convorbiri 
Intimplătoare rare au 
loc uneori după pro
gramul insUtuțlllor 
publice. Se sesizează 
alt fapt : din cauza 
programului de lucru 
cu publicul — parcă 
bătut In cule Intre 
orele 8—12, 11—13 cta. 
— Ealarlnțll unităților 
economice din Galați 
slnt nevolțl, pentru 
treburile lor persona
le, să se lnvoîască din 
producție. Prin urma
re, nu e nevoie nici 
de justificări, nld de 
explicații, d dc Jun 
fapt mult mai rimplu : 
eă se stabilească un 
program de lucru care 
«ă corespundă Intere
selor majorității cetă
țenilor.

riațllor slnt Ia lucru : 
de la 8+-12 ; audien
țele ln director, la șe
fii de oficii slnt pro
gramate tot cte dimi
neață — Intre 10—12. 
La I.G.L., undo numă
rul solldtanțllor este 
foarte mare, audien
tele se acordă o dată 
pe BĂplămlnă — rnar- 

Ce țea, de la orele 11. La

Tn centrul orașului Rm. Vil
ena, se deschisese un șantier 
pentru executarea une! con
ducte edilitare. Deodată, con
structorii au început să scoată 
Ia iveală de sub pămlnt urmele 
unul alt... oraș : două lo
cuințe, datând (după cum au 
stabilit ulterior specialiștii} din 
secolul ni XlV-lea, Jn care 
s-au giăslt fragmente da cera
mică bine conservate șl dife
rite obiecte din metale. Cu 
același prilej, a fost depistat șl 
un apeduct din «dane îmbrăca
ta cu cărămizi, construit — ’se 
pare — in a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea. Acum, 
toate aceste descoperiri se află 
ln atenția speclollștllor mu
zeului do Istorie din localitate, 
lnlmiclt, evident, ele sini pteso 
prețioase la „dosarul" mal pu
țin cunoscut al orașului de azi.

Consiliile populara 
orășenești șl comuna
le din județul Olt și-au 
propus să realizeze ln 
acest an prin mun
că patriotică lucrări 
de Înfrumusețare șl 
gospodărire in va
loare do peste 72 mi
lioane da lai. De la 
vorbe a-a trecut Ime
diat la fapte. Astfel, 
prin participarea en
tuziastă la lucrări a 
numeroși cetățeni, ti
neri și vlrslnlcl. au 
fost plantați primăva
ra aceasta ln localită
țile județului 1114 5S0 
arbori, pomi și arbuști, 
dintre caro mulțl pe 
troseelo turistice. Au 
fost amenajate șl ex
tinse. in același timp, 
spațiile verzi pa Încă 
134 de hectare. B-au 
plantat milioane ■ de 
fiori diferite.

Un olt obiectiv.al ta-

servlcU este făcut, cum 
s-ar spune, după ne- 
volle ralariațllor pro
prii șl nu după nevoi
le. publicului. Să e- 
xempllflcăm: la dl-

cursă!

, j«y u a .4 u _ 'ui a [ l ,1
La fel ca și alta localitSji de pe întregul cuprins al Jârîi, municipiul Reșița îji schimbă 
neîncetat înfățișarea. Alâluri do noile obiective industriale apar școli, locuințe, maga
zine, se modernizează drumurile, se Înfrumusețează cariierele. (in fotografie, noi obiec

tive șocial-culturole din Reșița).

în ce stadiu se află con
strucțiile pentru creșe și 
grădinițe 7 Anul î acesta 
uranaază «ă fie date ln fo
losință circa 8 000 de' locu
ri ta grădinițe șl paste 
8 2Î0 In crețe, majoritatea 
ampiasate, la sugestia ma
mei sr, in cartierele de lo
cuințe din zonele Indus
triale. Slnt pa punctul da 
a j fi Inaugurate o grădiniță 
.cu 240 de locuri “în Bccj- 

, roșii șl alta eu 120 de loclirt' 
3a Botoșani ; se află în fi
nisaj două grădinițe ta 
noid oraș Orșova șl. res
pectiv, ia Botoșani. Intr-un 
stadiu avansat slnt șl cre- 
șalo din Județele Argeș si 
Suceava.

Totuși, trebuie să preci
zăm din capul locului că. 
ta raport cu volumul total

obținerea unei au
diente, unul, act sau 
chiar peniru o banală 
Informație, cetățeanul 
o navoU să se Invo- 
lască din producție. 
De ce T Programul 
unora dintre acesta

Cu toate 
pîuzele sus!

O scrisoare din IJmulden — O- 
landa. Radlo-tciegraflstul Ilorie 
l’etrlșor ne comunică clteva date 
din Jurnalul de bord al mincra- 
Ifcruîul „Oltul®, plecat la sflrși- 
tul lunii februarie din țiorlul 
Constanța. „Navigind cu spărgă
torul de gheață Înaintea sa, nava 
noastră — ne scrie el — a des
chis anul acesta sezonul do 
transport de minereu din por
tul Lulea, situat In Suedia P0 
coasta <to nord a golfului Bot- 
nlc. Sloiurile de gheață, care a- 
tlngeau 1,5—2 m grosime, nin
sorile șl furtunile, coala (speci
fică navigației In nord nu ne-au 
Împiedicat să ne îndeplinim În
tocmai programul slabiUL In 110 
zUe de men am parcurs 2B MO 
milo transportlnd însemnate 
caatlt&U de minereu. ȘI, cum 
Întregul echipaj este ln conti
nuare cu toate plnzele sua, ln 
curlnd vom anunța performanțe 
șl mal mari®. Noi le dorim 
euocesL

din taxi
Organele da 'miliție de ju

dețului lăți au intrat fei alertd : 
In pădurea Dobrovdț, situată la 
rirca 20 kilometri dc oraț, fu
sese descoperit un cadavru a- 
runcat intr-o vlroagă de la 
marginea unui drum forestier. 
Cercetările întreprinse au sta
bilit că era vorba de o crimă. 
După identificarea ceiui asasi
nat — Petre Sarcu, casier la 
Direcfia regională C.P.IL lăți — 
au inceput inuestigafiile pen
tru stabilirea impre)ur£rllor In 
care s-a produs crima si pen
tru descoperirea autprUor el. 
Cercetările, In ciuda lipsei u- 
nor urme edificatoare, au îna
intat rapid fi pe 'piste sigure. 
S-a stabilit că P.S., plecat cu 
40 030 lei în servietă pentru e- 
fectuarca unor plăți....................
pe un traseu plnd 
a fost asasinat (după 
convins să renunțe la 
sarea cu trenul) de către < 
stantin Poșlicd, salariat 
sccțta L.1 C.F.R. Iași, tr.tr-un 
tari, condus de prietenul său 
Petru Aghlrel. După trei zile, 
cei doi erau arestați,-iar acum 
li ie întocmește dosarul penal 
in vederea trimiterii lor in. 
fata instanței de judecată.

.* Scrisori / cafre . redacție
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

. sbuie
RESPECTAREA TERMENULUI

Combinatul „Letea“ din Bacău răspunde la inițiativa

peste plan din materiale

,.măsură colectivul combi-

spațiile construite,Folosind mai La Uzina de aluminiu
din’ Slatina

galeriei de aducțiune
Someșul Rece II

r.™ ■■■__ .“ffiffî
din materii prime's!"tnate-

Foîo : Sandu Cristian

23 August"-București și U. Z. U. C.-Ploiești

în curind, ulei, pe a< 
cest șantier, se vor în
registra si alte succe
se. Pe șantierul Mări-

Nleofae 
kg do 

ne Irigat si 
ren Irigat,

Augustin Burns. E- 
venlnienful s-a petre
cut cu șase luni îna- 
lnteode termen. Mine
rii au lucrat cu o vi- S_ £ . rl» - I9fl.

„Vulcan"

lui nostru. Tocul 6i rolul sfiit în economSa națio-.» 
nalft, contribuita sa la dezvoltarea și moderniza
rea agriculturi!. Acest combinat se realizează 
pentru prima oară în (ara noastră după proiec
te romanești, cu utilaje pe care Ie fabricați in 
uzinele dv. — Întreprinderi cu vechi tradilll in-, 
dustrtale, care, In rirului beneficiarilor interni al 
de peste hotare, sc bucură de un înalt prestigiu, 
îri asemenea condiții, combinatul constituie un 
strălucit succes al tehnicii românești ai exame
nul pe care-1 va trees el este, deopotrivă, un

vom produce

comuniștii de la uzinele „Grivifa roșie"

„Scînteîa" d© tna/fl, 6 Iunie, aducea Ia cunoștința muncitorilor. Inginerilor șl teh
nicienilor noștri cîtova valoroase initiative din întrecerea socialists.

La numai 48 de ore de la publicarea lor sîntem In măsură să prezentăm primele 
‘ răspunsuri sosite la redacție din Bacău și Ploiești. Ele dovedesc entuziasmul care II 

însuîletește pe toți partlcipanțil Ia această mare competiție, botărirea lor de a lac© 
totul pentru realizarea unei înalte eficiente în activitatea economică.

a asigura livrarea dt mal urgentă sl In întregime 
a tuturor utilajelor. Vft amintim că flecare zi de 
întindere In punerea in funcțiune a combinatului 
înseamnă pierderea unei producții în valoare de 
2,5 milioane icL

In ceea co no privește, pentru n grăbi ritmul 
de execuție, am luat toate măsurile : în punctele 
cheie, de care depinde darea in exploatare a com
binatului. ea lucrează In schimburi prelungita : 
iun «upilmentat numărul de montori care urmea
ză al lucreze La absorbeați de bioxid de carbon, 
a cărui remediere - cit mal grabnică este strict 
necesară, termenul do efectuare a acesteia fund 
numărat în zile, în aceiași scop. Inccplnd cu 
Eăptămlna caro a trecut, lucrează efectiv la mon
taj întreg personalul de exploatare;

Poniru a ne putea îndeplini la timp îndatori
rile stabilite, vedeți, dragi tovarăși, că llvraren — 
scdzațl-ne insistenta — Integrală, cit mal grab
nică șl In condiții calitativ superioare a tuturor 
utilajelor nu mai poate suferi nici o aminare. 
51 de voi depind respectarea termenului de pu
nere In funcțiune a Combinatului do Îngrășămin
te ozoloase din Slobozia, satisfacerea unor cerin
țe stringenta ala economici naționale.

ducțîe de aproape -1 milioane Iei. Și 
au găsit.

De kt sectorul do Întreținere, care 
„trăia In lărgime", s-au valorificat 
mal InUl W mp, dar apoi s-au găsit 
aiți MO mp. Aid va începe produc
ția In serie a pompelor de benzină, 
un nou fnbrira* nl uzIneL S-nu re
calculat tot atit de minuțios, metru 
cu metru, suprafețele de ta. sectoa
rele calde, de in magaziile de mate
riale, intrările ș. n.

— Numai prin renmptasnrea mași
nilor, prin așezarea mal judicioasă a 
fluxurilor de producție — ne-a ex
plicat tehnologul șef, Ing. Lazftr 
Not-h — in sectoarele prelucrătoare, 
producția pe metru pătrat uzinal 
poate crește in acest an față de 1871 
cu peste 3 GDO lei, Iar In 1973 cu ineă 
1299 iei. Aproximativ aceeași creș

tere o prevedem și In sectoarele de 
montaj-rejjaraUl.

— Ați mal prevăzut șl alte posibi
lități pentru obținerea uitol producții 
maximo pe metru pătrat uzinal î

— Desigur. Este vorba do genera
lizarea, chiar pini la sfirșilui lunii 
iulie a acestui an, a schimbului ll ; 
de asemenea, prin încadrarea In pro
ducție a Incit 30 de Unerl (tranșări, 
se va acoperi ta proporție de circa 
70 la suiă schimbul ill ta sectoarele 
prelucrătoare.; Mal slut In curs de ca
lificare, In locul de muncă. alțl 39 da 
tineri in meseriile' de strungari șl 
frezori cu care sperăm să ne asigu
răm integral [nevoile de cadre califi
cate. Dorim să ajungem din urmă, In 
sectoarele prelucrătoare, pe parte
nerii de Întrecere de Ia Sinaia.

Inițiativa comuniștilor din Dej a 
găsit un puternic ecoit ta rindul 
mundtarllor. Inginerilor si tehnicie
nilor do 1a Combinatul do celuloză, și 
hirlio „Letca" din Bacău. Se nare că 
ei țintesc chiar cava mal cu®, boîă- 
rind cu întreaga producție de 393 
tone, hîrlle, pe caro s-au angajat să 
o des peste pian ta acest'jtoî- săJ fie 
realizată din materii prime's!"mate
riale economisite.

De fapt, lng. NLcotae Mocnnu — 
setul serviciului tehnic al combina
tului — no reiata că La „Letca" se 
înregistrează, in momentul de față, 
cele mal reduse consumuri de lemn 
șl fibră pe tona de hîrlle din în
treaga țară, putlnd.fi comparabile cu 
cele realizate pe plan mondial. Nu 
înllmplător, de la începutul anului si 
nlnă acum, a fost economisită o can-

Comel NEDELEA 
secretarul comitatului de partid 
al combinatului '
Emlllan DICU 
secretarul comitetului de partid 
al șanliorului
Toma NICOLAI’.
maistru montor
Comei SABĂU 
și Alexandra STROILESCU 
montori
Ing. Constantin IOVANEL 
director generai al combinatului

examen al dv., constructori de maștal. nl celor 
caro le montează si al celor care Je vor exploata. 
Producția acestui combinat va contribui. tacă 
din anul viitor.' la realizarea sarcinilor trasate, 
cu un an In urmă. La Consfătuirea cadrelor din 
agricultura județului Ialomița, de secretarul 
nerai ai partidului nostru, tovarășul

...__... . Ccaușcscu : .obținerea a cel puțin 4 MO
Cel care-mlnulesc mistria, aparatul do sudură nriu șl 5000 kg porumb boabe inii
sau rigla 'de calcul, miile de cbnslructorl do pe o 000 kg porumb boabe la hectar î„
șantier lșl’ Încordează puterile lnirj-o luntă opri- Muncitorii, inginerii și lehhldenU do no im- 
gă. tară răgaz, cu timpul EI stlu. ața cum silo rea platformă chimică din 'Slobozia nu rouslt aă 
Întreaga țară, că producția viitorului Combinat 
de Îngrășăminte azoîoaso din Slobozia, 'deallnată 
fertilizării ogoarelor. Înseamnă jrsaj mult Hl'Iu ®1 
porumb, mal. multa legume..Uri' kilogram de sub
stanță activă incorporată in sol aduce un plus 
do 3 kg de ccrcă.le, sau 39 kg de cartofi, sau 
15 kg de legume. Raportată la camscițatea anua
lă a combinatului, producția de îngrășăminte ce 
se va realiza nici va aduce țării 1,2 milioane tone 
cereale in plus pe an. sau 7 milioane tone cartofi, 
sau 1 milioane tone legume. A«i ea explică’efră-' 
dania constructorilor șl a, mon'torHor de a face 
toiul ca. la termenul stabilit prfh planul de stat, 
combinatul că trimită ogoarelor primele canti
tăți de .Îngrășăminte. !

Dragi tovarăși.
. .1

Construcția nwe’ui combinat de Îngrășăminte 
chimico din Inima Bărăganului se apropie tot mal 
mull de cota finală Sint greu de reprodus ta 
cuvinte ritmul de muncă alert, concentrarea de 
forțe care domnesc pe șantier In acesta luni pre
mergătoare debutului industrial, al, combinatului., 

itul do tiudur’i

metri, iar in ultima 
toni. în focul întrece
rii- închinate Conferin
ței1 Naționale a parti
dului și celei dc-a

Au trecut cinci luni din acest an și Uzina do aluminiu din Slatina 
a și. înregistrat o producție peste plan do 804 tone de aluminiu. în
tregul spor de producție obținut s-q realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Acest ritm de producție garanisazd înfâpluirea 
mai devreme a planului cincinal. Printr-o soluție proprie, elaborata 
de specialiștii uzinei, la fiecare dintre cele 4 halo s-au instalat in 
plus cîie 4 cirvo suplimentare — și producția obfinuiâ depâșe.șta 
sensibil parametrii proiectați.

Lucratorii uzinei, inlre care Mihai Ochișcâ și Panail Constantin, 
muncitori la secția eleclrolizâ (fotografia din (lingă), Dumitru BSI- 
loanu, șef de echipâ la secția lurnâtorie (fotografia din mijloc), Ion 
Danieloscu, șef do tarâ la secția anozi cuptoare (fotografia din 
dreapta) sini ferm hotârlji sd valorifice pe deplin posibilitățile reale 
ale întreprinderii, ta vederea realizării cincinalului înainte do termen.

în uzina s-a calculai câ, prin punerea In funcțiune, cu un trimes
tru mai devreme, a halei nr. 6 se poate obține, în cincinal, o pro
ducție suplimentara in valoare de 250 milioane lei. Ce ar însemna 
ca și celelalte do ud halo (7 și 8) sâ producâ cu un trimestru înainte 
do termen ? O producție suplimentara în valoare do circa 180 mi
lioane lei. Cu o condiție, însâ : constructorul și furnizorul do utilaje, 
respBctiVj Uzina de piese de schimb și reparații de utilaj chimic de 
la Gâești, sâ-și onoreze integral și la termen obligațiile ce te revin I

„Intrăm In compcHțta temei gos
podăriri a spațiului Industrial, răs
pundem inițiativei Uzinei de meca
nicii tină dta Sinaia". Cel caro ne-a 
comunicat această știre este eocreta- 
rul de partid al Uzinei mecanice din 
Tcleajen, Marin Horea.

— După cum cred că ați aliat — 
ne spune secret ti ral dc partid — co
lectivul nostru și-a dublat angaja
mentul inițial. Ca să ne putem 
respecta cuvtatal dat, am pornit, ta 
primul rind, de la spații, problemă 
fundamentală pentru șpL Timp de 
o Băptamlnă, oom.te.ia econtanlcă a 
comitetului do partid împreună cu 
șefii de cereți I, maiștri, muncitori din 
ateliere au căutat eA descopere nul 
suprafețe nefoloslto sau folodte ștab, 
1» care să realizăm sporuri de pro

test uitate nici utilitățile. Ing. I. 
Wonger, directorul general al com
binatului, ne spunea că pinii acum 
s-a înregistrat o ecanomle dc lj mi
lioane KWh energie electrică șl de 
peste <10 lone de combustibil conven
țional,
S în aceeași,.rnăsură colectivul combi
nai uluf'bâcăoăn este preocupat și de 
înlocuirea, materiilor'prime’.și â ma
terialelor" aduse din import cu'altele 
indigene. Prin măsurile luate. 10 din 
cete 40 de produsa importata au fo-jt 
înlocuite cu materii și materialo din 
țară, care au Însușiri calitative spo
rita. Au fost introduse, totodată ta 
fabricația noi sortimente de hîrtfe 
pentru rara ss folosesc numai ma
terii prim© șl materialo Indigene, rc- 
nunțlndu-so astfel la import.

CLUJ (Corespomlen- 
tul șSel&ell". Alo- 
sandm Mureîan) : E- 
venlmeJit deosebit pe 
Șantierul hldroene.rge- ni aș «ra» " *■- „,_ia-fio de pe Someș. A- teză lunară de 120 seta rodnici Ia reon-
proxlmntiv, la oiIJIo- metri, iar în ultima uucle.1 forțate ue ia
cui celor peste 3 300 
metri, cit măsoară, tu
nelul do aducțlune a 
Someșului : ReceIfiILV;____  ______ _
s-au InfitalL după amversări' 0 re.
luni de lupii aprigă „„hiîmi 
eu roca dură, forma- 
(iile de mineri ale In- înaintare a atins 
minerului Magdalena ' nieirl. .față de 80 mc 
Olar și malstrulni trl prevăzut!,

iitate de lemn din care se pot fabri
ca 55 lone de hlriie din cea mal fină. 
Maiștrii Ntoolae GavrlUu. lost Stotan, 
Gheorghe Apostolcscu șl Radu Pă- 
duraru stat preocupați de reducerea 
consumurilor do fibră ZZlnte Rîni re
cuperate șl introduse ta circuitul 
tehnologie; pite fl țontMta material fi-. 
brOSsIMi.'i începu tuf tenului si ptafi 
ta fireSenT au" fo£l"e<®nbmlalle. prin 
reducerea consumurilor, 221 tone de 
fibră.

O atenție sporită se acordă si re
ducerii consumurilor de colofonlu, 
caolta, sulfat dc aluminiu șl alte ma
teriale folosite iu fabricarea hirlleî. 
Prin respectarea riguroasă a rețele
lor do taclolere. bunăoară, consumul 
de colofonlu a fost diminuat cu un 
kg pa fiecare tonă do hirtle. Nu au

:n ~... Ivaș!.;; ■•■.i.a- ■' :
Înceapă probele tehnologice la o «trio de oblec-

■ live, linele dintre’ elo fiind puse în funcțiune. In
tre care, cazanul auxiliar, stația de deminerali
zate a apel, conducta dc «duciiuiie de 42 km. ola- 

, , , , , „ ..... . « 'tlalde HO kV'd întreg sistemul de alimentaro cu.
xP’î™ J0**®,' «mcrgic electrică. Instalația de gaz metan ri alta-

1’, •■’™AU1?USl ta «Jh- Țcrmhiarca Integrală, ta. limp? șl In .condiții
^.-o‘.jSM;„acesl0â ,^u dlnml.rtle .calitativ superioare a construcției combinatului 

dale șl cifre care.defirtosc^amnlMrea cpmJj.natu,-_li.jnjp11I|0 mod imperios'ea ultimele.furnl-
duri — generatoarcle de aburi.- ■ reactoarele de 
amoniac și supraincălzltoarcle de abur do ta fa
brica de acid iizo'.Lc (cu termun de predare 30 
martie 1072) nellvrate Încă, armăturile de elgu- 
ranțâ pe care le așteptăm din . 1970. o turbină de 
ta ventilatorul do gaza an» — să ajungă cit 
mal repede pe șantier ; totodată, trebuia taehola- 
to dt mal grabnic executarea de remedieri și re
facerea unor.utllale necorespunzățoarc. în acest 
«spirit vă rugăm fierbinte,' in numele Întregului 
colectiv, eă faceți tot ceea, ce este posibil pentru

și materii prime economisite

Străpungerea înainte de termen

barajul FtaUnele este 
în avans cu un an față 
de grafie. De • aseme- ' 
nea, stal In avans față, 
de grafice lucrările la 

ritmul, de centrala subterană, la.
150 aducțlunca principală1 

și în alte puncte ile

putlnd.fi
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încheierea lucrărilor sesiunii științifice cu Ierna
: i-ra

?. 1

//■

note de lectură.

este yi afg
-’4 fe i â ,V-M’i

-nltar ‘.ce .
In fata școlii noastre superioare re
clamă nu numai , cheltâlraa unei 
energii mereu f " 
ameliorarea continuă a rapor._ 
Iul dintre efortul depus șl re
zultatul dobintlii, cu alte cuvinte 
sporirea eficientei muncii. în aceas
tă Împrejurare apare stringent ne
cesară Înnoirea stilului de muncă al 
organizațiilor de partid care, ca for 
de conducere politică a intregll aell- , 
visați din unitatea respectivă.' tre-

{ )V

- „Tradițiile luptei armate 
a întregului popor 

în istoria României** 
țrțt 'ț.. .

Miercuri s-au lnchelot in Capi
tală lucrările, cesiunii științifice cu 
tema „Tradițiile luptai armate a În
tregului , popor In Istoria Româ
niei*. organizată dej Academia de ____ _  _____
științe «octale șl politice a Repu- proclamării Hei 
blicll Socialiste România. Ministerul la evidențierea

■ i'l.
■J

■ i
Ov. S. CROHMĂLNICEANU

„Literatura românăJJ ț j 

vfA ■
din centrul nostru universitar nu a 
tras La: răspundere uh singur cadru 
didactic membru de partid-pentru 
nelndepltalrea riguroasă n obligații
lor profesionale.

Experiența arată că nivelai exigen
ței comuniste este indlsolahli legat 
de promovarea ta adunările generale

Complexitatea sarcinilor see fltau biroul , centrului , universitar s-au
„^h, superioare re_ preocupat mai mull de efectuarea

------- unei de analize carcrsă genereze noi ho- 
sporite, ă mal ales tăriri, deelt de îndeplinirea holărf-
nilnuit a raporta- rilor luate.

Este un fapt de’necontcstat că lipsa 
unul sistem dc control bine organi- 
zal, cnre^ să’■ funcționeze-~rontintni,’Ț „„ 
aut In nivelul centrului universitar, de partu rf jn întreaga activitate, a 

„i „i u.----- a.„ criticii și autocriticii principiale, in
diferent fde: funcția deținută , de cei 
In cauză. în partid nu există 
„privllegințl", ofiațl In adăpost 

1 re
cunoaștem că asupra multora a exer
citat o influență negativă faptul că 

--------■_ -irtld film

PERFECȚIONAREA STILULUI cadrele didactice tinere'^— In timp 
ce profesorii, șotii de catedră, deea- 

MUNCII DE PARTID ---- PRE- nl1 nu> fae niciodfl!a Obiectul unor a-lui.bii ut r«tti iv rns precieri. criltce. Mai mult, atunci
z* ---------------- ----------- jn m<Kl îndreptățit, filudenți co

muniști semnalează, ta cadrul ședin
țelor anumite deficiențe, ei sini ta- 
trerupțl șl „puși ta punct". Aseme- 

. nea tendințe se Îmbină cu persistența 
manifestărilor do toleranță mic-bur- 
ghezâ, unele endro de partid comjplâ- 
cîndu-se In postura de „mumă bună", 
dispusă orictad să „explice" și să 
„treacă cu vederea" diversele aba
teri. Inlllnim chiar cazuri de JuBllfi- 
care a’unor astfel de poziții, lnvo- 
ctadu-șe „spiritul de colegialitate", 
deși acesta, după cum este știut, nu 
are nimic comun cu lipsa de princi
pialitate; Lipsa unei riposte terme 
date celor care, prin nelndepllnirea 
unor obligații profesionale precisa ca 
șl prin nesocotirea prindplUor eti
cii -și echității’ socialiste, știrbesc 
prestigiul funcției Irusedințate, a dus 
la persistența unor tensiuni șl ani
mozități, ea cele semnalata la anu
mite catedre. de la Institutul politeh
nic șl A.S.E., a unor deficiențe se
rioase In activitatea de cdndueere a 
Institutului agronomic.

Deși nu umbresc progresele eub- 
Btanțlale realizate de Instituțiile de 
tavățămint superior din Capitală in 
perfecționarea generală n activității 
lnslructlv-educatlve și științifice, nea
junsurile" semnalate în stilul de mun- 

, că al organizațiilor de partid din 
centrul universitar București scol 

__  1_____ ___ ____ _ ____ _____ Insă lnj evidență necesitatea eoneen- 
tlce. printre care și membri de partid. (rării atenției spre îmbunătățirea 
care, dellnlnd de ani ta șir morari do — 
conducere In institute, au manifestat ntarc și control a aellvIlâțiL 
serioase neglijente ta. Îndeplinirea ------- «
«arcinlior ta credința te. există profe-

.sori (chiar sell de catedră), care — --- _______ ——
nu și-au scris încă cursul sau a căror . faptul că atunci dnd .activitatea Lre- 

bule să atingă un nivel superior, per
fecționarea stilului de muncă trebuie 
să polarizeze cu precădere preocupă
rile d eforturile, ca o premisă a 
anul progres substanțial și statornic.

Cont. unlv. ing. 
Cornel PACOSTE 
prim-secreîdr al Comitatului 
do partid al Centrului .. h 
universitar București

talii lucrările, cesiunii științifice cu 
temu_„Țradltillo luptei armate a ln- 
nlei“. orgântistiă de1 Academia do

.r:

cit șl al comitetelor șl birourilor dta 
Institute șl facultăți, explică .tărăgă
narea de; un șir de ani a aplicării 
unor hotăriri importanteJ (cum slnt,de PU<W. cele retoltmre- la eln^- de ’ Or trebute 4°

noul rarca d0 mflnuaIe ît cursuri unlver- cunoaștem că asupra multora a

mal de aceea, stilul dc muncă .- in ta_udunărt.e generale de pârtii
activitatea de partid a' constituit □- . . criticau In marea majoritate
dele de organizare șl activitate, 
mai de aceea. . _L"„__ _ . ...
activitatea de partid a constituit o- 
bleclui unei analize aprofundate, ol 
unor măsuri de perfecționare, adop
tate recent de Comitetul do partid 
al Centrului universitar București.

Efortul do perfecționare a stilului 
do muncă s-a < .../
perioadă, ta primul rlnd, in întărirea 
caracterului colectiv C __
muncii de partid. Comitetele șl birou
rile dd partid din institute sl facultăți 
au acționat mal ferm ca orcane co
lective. e-au întrunit mal reculnt.au

leuțAUlLfaJUre -• ■ a B&ULUUK 1 '

3S??JE .»!“ * îmbunătățirii. 
SmcTSSÎ Activității instructiv

EDUCATIVE
: ; țj

Șfâ *» j.

lectlye, s-au întrunit mal retrulat.au 
analizat periodic problemele centrale 
ale muncii, adesea pe baza unei exa
minări prealabile mai largi șl siste
matice. cu participarea activului de 
partid, a masei comuniștilor, udop- 
Und decizii menite «1 înlăture lip
surile constatate ișl să asigure Îm
bunătățirea activității. Atit la ni
velul centrului universitar, dl și In 
Institute șl facultăți, a sporit apor
tul comisiilor pc probleme i care-șl 
desfășoară activitatea pa baza unor . 
planuri concrete de perspectivă.

Nu este Insă mal puțin adevărat că 
această tendința pozitivă de a an
trena in munca de partid un activ 
lorg de comuniști mol este grevată 
de o eerie dc nelmpllnlri care atestă 
că adesea sintom Încă tributari unul 
mod perimat de n concepe caracte
rul colectiv al muncii, unor menta
lități șl practici Învechite.

Am ta vedere astfel atenția exce
sivă și mal eu seamă, unilateralfl, pe 
care au ncordat-o organele de partid 
— inclusiv biroul comitetului de 
partid al centrului universitar — or
ganizării do analize șl elaborării do 
referate, ajunglndu-se ca aceleași 
probleme să fie reanalizatc la inter
vale miri sau discutate paralel de 
mni multe organisme (la unele fa
cultăți alo Institutului politehnic — 
T.C.M., metalurgie, electrotehnică — 
rezultatele sesiunii de examene din 
lamă au fost analizate In comitetele 
de partid po facultăți, in organizațiile 
de bază, in consiliul profesoral, in 
plenara Consiliului A.S. șl in adună
rile AS. pa unt de studii, unii tova
răși parUciptad la toate tipurile de 
ședințe). Aceasta a dua la grevarea 
bugetului dc timp al activului do 
partid cu numeroase ședințe de 
redusă utilitate, la reluarea (u- 
neorl aproape ad-litleram) a unor 
hotăriri anterioare, tntruclt multe 
organe de partid șl uneori chiar''

w
3

i cindu-se In

Bitnre), după cum contribuie la per
sistența,, ta unele Instituie,- a dife
rita abateri de la disciplina univer
sitară, a formalismului !h îndeplini
rea obligațiilor privind' Îndrumarea 
nemijlocită a studenților.

Evident, un control eficient nu so... 
limitează la cunoașterea stadiului în
deplinirii unor hotăriri ; el nu tre
buie să aibă doar un caracter consla- 
tativ, d activ, impllcind o interven
ție efectivă, un sprijin concret pen
tru traducerea integrală ta viață a 
sarcinilor, stabilita. Aceasta nu e nu
mai o problemă de organizare, ea 
vizează șl unele componenta etice ale 
stilului de muncă. In primul rlnd 
fermitatea <și spiritul de responsabi
litate. Or, organele de partid din 
centrul nostru universitar nu intervin 
întotdeauna operativ șl eu fermitate 
pentru curmarea deficiențelor con
statate, nu controlează cu suficientă 
exigență hctlvltntoa unor comuniști 
cu munci de răspundere din facul
tăți și Institute. Există cadre dldac-

<

științe ©octale șl politice, care a 
arătat că aealunca. desfășurată sub 
semnul activității creatoare ce pre
cede Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 25-a aniversare a 
proclamării Republicii,' a contribuit 
1_ _.12_ „„-1 unor momente de
seamă din lupta poporului român 
pentru libertate și Independență 
na (tonală.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, partldpanțll la sesiune au 
adresat o tclburnmă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nlcolae Ceausescu, 
In care fie «pune. Intre altele : 
„încredințăm Încă o dată conduce
rea de partid, pe dumneavoastră 
stimate tovarășe Nlcolae Ccaușescu. 
fiul cel mal Iubit al națiunii noas
tre. că personalul de cercetare din 
Institutele Academiei de științe mo
dule și politice șl Ministerul For
țelor Armate Ișl va Înscrie «1 ta 
viitor Întreaga activitate In coordo
natele cerințelor partidului pri
vind tratarea istoriei. El nu-șl va ■ 
precupeți eforturile pentru valori
ficarea. ta continuare, cu Înaltă 
probitate științifică, a luminoaselor 
tradiții de luptă ale poporului ro
mân. ale eroicei noastre clase 
muncitoare, a tradițiilor revoluțio
nare. patriotice șl internaționaliste 
ale gloriosului nostru partid comu
nist. pentru elaborarea do studii și 
lucrări caro să servească nobilei 
cauze a Înfloririi șl apărării patriei 
socialisto".

ă
,?i1

it, un control eficient nu so ..
îi

..activitate științifică" sa reduce 
la rdteva artieolașo do serviciu, după 
cum mai slnt titulari do curs șl con
ducători de seminarll care îșl reduc 
activitatea cu studenții doar Ia orele, 
de curs șl seminarll. Numărul rela
tiv redus al unor asemenea cazuri ta 
contrast cu bogata activitate la ca
tedră șl .științifică a marii majoritățf' 
a corpului universitar nu justifici^ 
faptul că nici o organizație dă partid

calitativă metodelor de orga-

Știm. firește, că stilul de muncă 
nu reprezintă uri scop ta sine, 
dar tot ailt de adevărat este

cinema
sz

■ q Aventuri- ta Marea Neagră
(ambele Berii) : PATRIA — BJ3;

1 12,«: 1B^3; 85, SAt-A PALATULUI 
, — I8.î<j (seria de bilete — MTO), 
1 BUCUREȘTI — 9; IMS; 17; !M,1S, 
, MODERN — «; 12,ta; ÎS; ÎS^Î, la
1 grădină — K),l5.

a S3 CO3 de leghe sub miri : LU- 
1 CEÂFARUL — 2,30; 11; 13,33; ÎS; 
, tffl.xe; a, festival — e.u; n.is; 
1 13,43; 10,15; 18,tt; 21,13, la grădină 
, — 20,15, GRADINA DOINA — M.Î3.

e Femei In ofsaid s VICTORIA — 
, 0; 11,10; 13,»; ÎS; 13.39; M.43.

q Dcscull lu parc : SCALA — B.iS;
I 11; 13,33; ÎS; 19,33; 21, CAPITOL —

®,S3; 11,13; 14; 18,13; 18.20; 21, la ■ 1 
I grâdlnă — S3. FAVORIT — ©,13; |

11.2J; 13,43: 18; 18.13; M.S3, Glut- 1 
| DINA SELECT — S3. (

a Primul Ratata : TIMPURI NOI I 
| — 9—23,13 ta continuare. I

o Program pentru cop LI i DOINA 1 
1—10. I

a Adio, domnule Chips : i DOINA J 
I — 11,13; 14.13; 17,13; M.15. ț

a IS Ido Șl un marinar : LUMI- ’ 
I NA — 0; 11,13; 13^0; 10; 19.13; I

SOJO, G1ULEȘTI — 13,K: 18; £9,20. J 
0 nobili Hood a FEROVIAR — 8.W; ț 

, 10,«; 13,13; 13,45; 18,13: S3,43, EX-
1 CELSIOH - 9; 11,13; 1X30; 18; 19,13;

53,S3, MELODIA — B; 11,15; 13,20; 
is; iM9;,n.<a.-
a Aslâ-scart dansăm tn familie s
DUCEGI — 15,43; 15: M(15. ta grfi- 

, dină — 29,13. PROGRESUL —
13,23; 18; 13.13.

, a Doamna șl vagabondnl : GRI- 
VTTA — 9; 11,15; 13.S3: 1®: 18,13; 
53,10, AURORA — 0; 11,15: 13,20; 15;
19,13, ia B.radlnâ — 53,13.
a ZUc de dragoste — 10; 12; 14, 
Durtaeul — ÎS; 18,15, Ziua vlcto- 

i rlel. Hanul Jamaica — 19,S3 : CI
NEMATECA (sala Unteh).

1 a Aneheta dc la hotei Excelsior i 
FLOREASCA — 13,»; IB; MJ0.
- lUo Bravo s GLORIA — 9,33; 13;
10,ia,

■ o Mărea dragoste a IJUZEJJTI — 
15,30; 18. la grtdlnfi — 29,30..

I-'clix șl Otllta : EERENT,VRI — 
13,23; 10.
a Toamna chcyennilor a DACIA — 
9; 12,23; ÎS; VOLGA — 9;
12,23; 16; 19,23.
Q Goya i DRUMUL SĂRII — 
15,23; 10.
a Trafic a MIORIȚA
15; 17,23; ÎS. TOMIS
13.»; 18; 18,13, la grădină — SP.20. 
a Puterea șl Adevărul a FLACA- 
RA — 13.»: 18.
a Omul orchestră a UNIREA —.18;

1

a mo urai 
18,13; 10^3.
- Marea c

10; UJO
0; 11,15

a omul or
© Pădurea pierdută a UNIREA — 
83,13.
a Taina Soliei Gra.sko a MUNCA
— 16; 10; 23.
a Ultimul domiciliu cunoscut a 
LIRA — 13.33; 18, ie grădină —
DX POPUI.toR — 15,»: 18; =3.15. 
a Silvia a ARTA - 13.»; 18, ia
grădină - S0.13.
a Steaua Sudului a PACEA — 
13.45; 18; SO. •
a Clnd se ivesc rorilc a V1TAN
— 15.23; ia.
a Gcnovcva de Rrabanl a GRA
DINA VITAN — S0,13.
o Evadore din Planeta maimuțe
lor : CRINGAȘI - 13.23; 17.45; M. 
a Inima o un vină lor singuratic a 
FLAMURA — 9: 11.15; 13.»; 15: 
10,15; 23,23, CENTRAL — 10; 12,20: 
15; 17.23; M.15.
a Mary Poppins a VIITORUL — 
15,43; 10.
o Pentru că se Iubesc a RAHOVA
— 15.»: 18; 31,15.
a Preria : COSMOS — 18.»:
17,45; ».
a Vagabondai a MOȘILOR — 16. la 
gradină — »,1B.
a Poloneza dc Oghliskl a I-ARO- 
SteT - 15,23; 17,»; 13,1':.

i

J

/ i

Aspect din Galeriile do arid „Onești* undo se aîld deschis, In aceste zile,
7".

J

Salonul umorului 19/2
' f ■ t' J ■ ':r : . s

■ ? ; ■ ' 
.Stagiune teatrală per- succed la intervale de 'o

• mănentfl in fiecare din o- singuri^ zi, se, suprapun
rașele țări! I Aceasiă lapl- chiar, se’ desfășoară, in gc- 
dară; formulare presupune neral, la voia IntimplărlL 
o iargă mișcare de valori Problema care credem că 
artistice, promisiuni de sa- trebuie Isă se situeze In 
■'centrul’atenției jInsilluțlllor 

artistice este calitatea re
pertoriului caro constituie 
obiectul, stagiunilor perma
nente si nl turneelor. Po 
lingă spectacole talere-

tisfacțll estetice pentru pu
blicul cel mal larg. Ea In
vită Insă șl la meditație a- 
suprn relația! directe, re
ciproce șl permanente care 
trebuie să exiște intre 
BMclaooMe de teatru și 
populația tuturor localități
lor urbane dta fiecare ju
deț O dată mal mult 
ne apare fără echivoc

FOrțclor Armato șl Centrul do Btu- 
dli șl cercetări dc tatorlo si teorie 
militară.

•In colo trei zile ate seolunll au 
prezentat comunicări geheralul-oo- 
lonel Ion Comun, Ion Popescu- 
Puțuri, prof. dr. docent Ștefan 

iPaJicii, prof. dr. Ștefan Ștefânescu, 
prof. dr. Tllu Georgescu șl prof. Ion 
Săvolu. prof. dr. docent Carol G81- 
Iner, general do armată, Ion Tuto- 
veanu. ge.neral-mator Constantin 
Antlp, genoral-maior Eugen Bantea 
șl „locotenent Ton Țalpes, genoral- 
malor Paul Mârlnescii și col. dr. 
Constantin Olteanu, cotit unlv. Cor- 
nellu Bâjenaru. It. col. C. Căzănlș- 
leanu, dr. Ludovic Demeny, Nico- 
tae Stolccscu, prof. dr. docent 
Dan Mihail, coL'Vesllo Alexondres-, 
cu, col. Victor Mllltaru și col. Eu
gen Crimea. ÎL col. dr. Iile 
Ceaușescu. prof. dr. Aurel Loghln. 
col. Constantin Nlcoiae. il. col. Pe
tre Iile șl col în rezervă Costache 
Mîndru. , :

Pe marginea comunicărilor pre
zentate au luat cnvtntul numeroși 
participând ia simpozion.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvlntul tovarășul Miron Con.sl.anti- 
ne»cu, președintele Academiei de

Donarea unei colecții de cârti științifice 0 I ■ • • I

războaie mondiale"

franceze contemporane
în 

avut 
cercetare pedagogică și dc perfec
ționare a personalului didactic din 
invățămintul profesional si tehnic, 
ambasadorul Franței In București, 
Francis Marcel Marie Levasseur, 
a donat acestei instituții o colec
ție de cărți științifice franceze con
temporane. Colecția însumează a- 
proafxs 100 de volume din do
meniul matematlelL informaticii, 
pedagogiei, eseisticii șl altor disci
pline — lucrări care au figurat ta 
expoziția cărții științifice franceze, 
deschisă In luna mal la Biblioteca 
franceză din București

La festivitate au luat parte tas. 
Verile Alexandrescu. adjunct al mi
nistrului educației șl învălflmln-

cadrul unei festivități care a 
Ioc miercuri, ia Centrul de

• —t

tuiul, Louis Truffaut, directorul 
Bibliotecii franceze din București, 
cercetători ta domeniul pedagogiei, 
cadre didactice.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, Arcadle Slrbu, directorul 
Centrului de cercetare pedagogică 
și de perfecționare a personalului 
didactic, șl ambasadorul Franris 
Marcel Marie Levasseur au relevat 
etrinselo rnporturi de cooperare, 
pe multiple planuri, dintre Româ
nia șl Franța si eu subliniat con
tribuția relațiilor culturale la cu
noașterea reciprocă a celor două 
țări șl popoare. Directorul centru
lui a mulțumii, de asemenea, pen
tru donația făcută.

(Agerprea)

s;
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l PllOGBAML'I. I
i dl-^£
. mtneață A Telex.
1 t.C’3 Itemfi.nin In lume.
( S.I3 Prietenii Iul Așchluță — eml-
) sluao pentru preșcolari.

ÎIO.M Cura de lbnba engleză. lec
ția n 10-a.

10,M Telccbiemaleca : Jurnalul
Annel Franci:.

1 !î,M Telejurnal.
1 1S,M — 17.W Teieșcoata\ . . . . . .
r

___  ___  Teleșcoată
17,30 Deschiderea emisiunii de 

duiiâ-âmlază. Emisiune ta 
limba mnahlarc a Eforturile 
întregului popor — conjugata 
în Intlmplnarea Conferinței 
Naționale a partidului șl a ce
le! de-a XXV-a aniversări n 
Republicii. Emisiune dc re
portaje filmate șl comentarii 
• Agenda săptamlnll de 
Majtenyl Eri'c a Clnta Nemet 
Tlbor șl Jnteb Gyiila » Pe 
drumul agriculturii moderne, 
socialiste. Reportai Hlmat pe 
parcelele experimentale ale 
Institutului de cercetări pen
tru cereale de la Fundulea. 
(Partea a n-a) n Festivalul 
folcloric do la Jlgodln — Ju
dețul Harghita.

HUO La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

le ULSO Sensul acțiunii: Perfeițlo- 
l narea. îndeplinirea șl depă

șirea planului de export, o .' 
sarcină majoră a fiecărei ț 
centrale, a Hecărel unități, a 
fiecărui om al muncii. \

JS.M KMl de seri.
19,13 TelejurnaL 
Î3,ÎO In Indmplnnren Conferinței 

">v Naționala'a P.CJL șl a celei 
de-a XXV-a aniversări a Ilc- 

_ publiciL Țara întreagă țn In- 
.lâA'în'cril despre ei înfLșlr '*'

21,03 Pagini de umor : Aventuri in 
epoca de piatră.

21,50 universitatea TV. o Tstorta 
civlllznțlri. ,,Sub semnul lut 
Cronos* ș Dicționar politic : 
„Genocid* — documentar do 
montaj de Florin Mltu o Sil-. 
Ința : Partea a doua a docu- 

maj : Unl- 
radtațlflor* 

Andrei

memaralul de monta, 
versul nevăzut al i_ 
de Dumitru Cucu 
Bacalu.

213.3 „24 de ore*.
S3,» Campionatele europene de 

box-tineret — (șemlțlnale).

prograsiul n
S3,î'3 Seară de teatru. Teatru scurt. 

’ „Mama s-a IndrăgasUt*. de 
Ion Mirau. Prezintă Teatrul 
de stat Galați.

M.w Agenda.
»,M Desen animat
81,60 Bucurcștlul necunoscut — 

„Curtea Veche* — sistemati
zare s.au reconstrucție î

li.M Film serial : „Planeta glgan- 
țllor* — (reluare).

82,20 Cărți șl IdeL D. Popovld —
• „Studii literare* — vol. L (Li

teratura română In epoca 
................... Participă : Al.
teratura i
luminilor).
Plra, Hornul Munteanu.

'I

â

d>'
n.

De asemenea. In contura
rea profilului unei verita
bile stagiuni teatrale per
manente In cil mal multa 
colectivități un rol deose
bit II are asigurarea unul 
flux continuu de spectacole 
valoroase, diverse ca gen, 
spre .marile colectivități, a- 
llmental de toate teatrele 
din tară. In piua, nu tre
buie omisă posibilitatea da

treia bucureșlene In ac
tuala stagiune, de Teatrul 
din Pitești — ete.

Sa cere, de aceea, urmă
rită cu cca mai mare aten
ție problema continuității 
mani testărilor artistice tea
trale Intr-o anumită zonă 
prestații Ută. Pornind de la 
o, asemenea premisă ®a' 
poate asigura un flux de 
(spectacole continuu șl ex

ajiare fără echivoc 
șl suveran principiul 
ta virtutea căruia ela
borarea repertoriului unrf 
stagiuni teatrale se face ta 
funcție dc saretnile cul
tural-educative, specifice, . 
locale, in funcție de com
plexele probleme de viață ' 
ale populației din jurul tea
tralul respectiv. Dispunem 
de bogate și valoroase pie
sa ctaslce șl contemporano 
românești,'' sporim repre
zentarea dramaturgiei dta 

' țările socialiste, și dta alie 
țări ; desigur, dorim să fie 
prezente pe scenele noastre 
ta primul rin ti piese ce 
reflectă In spirit partinic șl 
In, imagini convingătoare 
problematica societății 
noastre actuale, piese ce se 
Înșiră dta lupta dusă pen- ---------
tru formarea omului nou 
șl care contribuie astfel la memorabile, care au
formarea unei co^titațe iUrnlt apîau2ele a mii de 

spectatori, jutij putem Igno- giunea teatrală a țării
ra raptul ca in (repertoriul turneele teatrelor bucurt
pentru deplasărl.{— In 
dai pentru sale — au

socialismului. Or. trebuie 
efi recunoaștem deschis că. 
din acest punct de vedere.

11.

PERMANENTE?
0 ÎNTREBARE LA CARE RĂSPUNSUL POATE Fl AFIRMATIV CU CON 
DIȚIA VALORIFICĂRII MAI JUDICIOASE A FORȚELOR ARTISTICE

a completa șl îmbogăți prin 
valoare și diversitate sta
giunea teatrală a țării cu

ganlzmorlce. . Un principiu 
adesea ignorai 11 reprezin
tă cel ol colaborării între 
teatre și comitetele de cul
tură și educație socialistă 
din Județele vizitate, care 
dispun de săli de «î>ecia- 
cola și care pot găzdui re
prezentam teatrale.

Frecvent se aude o scu
ză : „nu avem un public de 

.teatru cu Irndlțle". Dar 
„tradiția" nu se formează 
de la rine. Ea trebuie edi
fica tâ cu migala cu care un 
proiectant adaugă linie Un
gă linte pe planul viitoa
rei construcții Iată de ce 
nu putem trece cu vederea 
nld „politica" unor teatre 
care, orgonlzlnd stagiuni. 
permanente; deplasări lu
nare «au turnee anuale, 
evita adesea traseele difi
cile din punct de vedere al 
transporlulul. ori. pur sl 
simplu, renunță să mal vi
ziteze un număr oarecare 
de local! tățl

— Deși avem o sală de 
spectacole cu IOT de locuri, 
n-am văzut ta ultimii 2 ani 
pe scena noastră (cu o des
chidere do 7 metri șl o a- 
dlnclmc de 0 I) nici măcar 
unul din spectacolele pre
zentate de teatrele vecine 
din Brăila ori Galați — no 
spune Ștefan Roman, di
rectorul Casei de cultură 
dta Isaccea (Tulcea).

Aeeste observații șl tacă

; vlujl iicuuiu-toaic au-~foM
Jn aciuata ataslune. teatrele șl pseudo.iucrări
au rămas datoare Dubllcu- dramatice, spectacole fa- 
luL cile, comedioara de duzina,

care, In loc să niragă pu-> 
blîcul spre sata așezămin
telor de cultură, li Înde
părtează de actul artistic. 
In diverse localități au vă
zut astfel' lumina' rampei 
spectacota .prăfuite, cu 
exagerări interpretative, 
spectacole care ignorau 
sarcina principală care stă 
In fața oricărei manifestări 
artistice : educația atentă, 
convlngăioare a publicului 
celui mai larg.

Mal alea acum, cînd se 
încheie o stagiune și se . _ ___
plămădește una nouă, aste părtează de actul artistic,
momentul să arătăm că șl 
în stagiunea de față s-au 
făcut simțite consectațele 
nedorite ale goanei unor 
colective artistice spre țe
luri exclusiv financiare. 
După cum este necesar șă 
tragem concluziile cuvenite 
ta urma turneelor teatrale 
ce se întretaie prin țară, se

•ct-j .. _
tone, ale căror spectacole multe localități dta țară,
po: deveni, prin ținuta lor Să nu uităm că de alltadl-
arlUUcă. modele de ur- nea teatrelor, de eforturile
mat celor ce vor găzdui spec-

în paralel cu stagiunea tactilele de teatru depinde
teatrală permanentă ta Ju- creșterea
dct, eUe necesar să fie re- maselor de spectatori pen-
sciuallrato celelallc moda- tru valorile culturale pe-
Htățl de contact educativ rcne aie umanității.

Ideea stagiunii teatrale 
permanenta, inițiativă ge
neroasă șl plină de răspun- 

___1 '-1,-J. con
cretizeze optim numai prin 
conlucrarea metodică a to
rurilor și Instituțiilor co
interesate, prin respectarea 
unor elementare reguli or-

, A fost o vreme cînd 
editurile noasiro pu
blicau numeroase mo
nografii dedicata unor 
«.cri 1 tori dta «ocolul ol 
XIK-lea și chiar al 
X.X-lea. ' Apariția lor. 
continuă Intr-un ritm 
mai scăzut, Ee in 
cadrul editurii „Mi
nerva", fio in acela al 
editurii „Cartea Româ
nească" sau, In col 
specific, al < '■
„Albatros". Deci putem 
spune că Istoricii șl 
criticii noștri literari 
au creat o zodie a mo
nografiilor, a studiilor 
pe fragmente dedicata 
literaturii române. Nu 
același lucru tsc poate 
spune despre apariția 
unor lucrări de ansam
blu care să Interprete
ze perioade de timp 
literar, curente și gru
pări literare, in fine, 
lucrări apropiata de 
ceea ce Înțelegem prin 
sinteze de istorie lite
rară. Că abundența do 
monografii apărute la 
un moment dat a creat 
terenul propice lucră-, 
rilor mari dc sinteză

nu, lucrare care n știr- nantă ta amplul capl- 
. toi „Publicații, grupări 

și direcții literare". In 
care- revistele de pri
mă mărime ale epo
cii, ca și profuziunea 
de publicații caracte
ristică el, beneficiază 
de o analiză rapidă, o 
delimitare sagace, sub
liniind mecanismul 
Ideologic al spiritului 
teoretic promovat de 
grupările și publica
țiile respective. Deli-

nlt Interes la prima . 
ci ediție. Cartea Iul. 
Crohmălnlceanu nu nu
mai că incită la dis
cuții, dar oferă șl so
luții șl analize perti
nente acolo unde În
cape controversă. Fi
rește, putem admite 
sau nu modul cum iș! 
Împarte materia Isto- 
riogrnfieă autoruL îm- 

editaril părtași ni sau nu unele 
1 putem judecăți -devaloare.a- .___

supra unul acriilor sau mltarea orientărilor
ce este extremiste ale epocal

> este deosebit de tron

mecanismul

_ ...... —.. — -- ----- — leșie «ă țină o cum-
J este adevărat. Dar lu- până dreaptă atit in-
S . crări de inteză caro tre tendințele interne,
\ eă beneficieze do ma- estetice șl politice ale
C terialu! Istoriografie șl activității urmi scriitor 
C documentar acumulnt 
C slnt tacă puține. La 
? cale semnate de Al.
/ Plru (Panorama deee- 
j nlnlul literar 1950—
> I9M), N. Manoiescu șl 

D. Mlcu (Literatura
C română de azi) — tl- 
C resc, limitate șl ele — 
r ce edaugă, de eurind, 
f aparițiile din colecția 
/ „Momente șl sinteze" 
J a editurii „Mtacrva" 
’> din rindul căreia me- 
S rită a fl citată cartea 
C lui Paul Cornea, „Orl-
< ginite romantismului
c românesc". >
? Tn contextul acestui 
/ nou flux editorial ®a
> înscrie șl publicarea 
5 ediției revăzute din 
v Literatura română tn- 
C , tro cete două războaie 
i. mondiale (vol." I) do
< j Ov. S. Crohmfilnlcca-

ai tuL Ceea c___-
Insă, fără îndoială, un 
dștlg adus de această șonlă. După cum «e 
carte, — deasupra ori- ,2.._____
căror posibile obKrva- de „Literatură ro
ții de amănunt, — este mână Intre cete două 
perspectiva Ideologică 
din care este privită 
evoluția prozei ro
mâne interbelice. Ease 
face simțită din Intilul 
capitol al cărții intitu
lai : „Climatul epocii". 
Privind evenimentul 
literar ca un’produs. nu 
numai al «sânului ®n- 
etal-polltlc. cl sl in
vers, răstrint asupra 
acestuia, autorul Izbu-

Știe, acest prim volum

războaie mondiale" , 
este circumscris pro3,, 
zel. Camparilmentarea < 
lui ®a'face după mode
lul câltaesclan, o trâ- 1 
eătură fundamentală a 1 
creațiilor respective i 
definind o categorie i 
sau alta de scriitori, i 
Se reține, nu de pu- , 
ține ori, pertinența for- 
mulăr Ltor generice 
(Realismul dur. Calei- 1 
doscopul mediilor sau 1 
Comedia automatisme- i 
lor) tasă și finețea u- i 
nor analiza și ipoteze, i 
Unele capitole au ca- , 
racterul unor mono- 
gratii determinate de 
„unitatea Interioară" a ' 
manifestărilor dlveree 1 
propusa de unii sorit- ' 
tor! (Cărnii Petrescu, < 
Aderea etc.). Aceasta , 
nouă ediție a cărții iul ( 
Crohmălnlceanu cu no! . 
completări In sectorul 
bibliografic șl cu o mol ’

cit și ale grupărilor șl 
temi talelor literare din 
epocă. Se tațclegg că 
autorul este interesat 
numai de latura pro
gresistă a creației cu 
efectul el ta ordinea 
estetică n lucrurilor, 
nu fără a condamna șl 
latura negativă, aceea 
care e-a pulul face ___ „____. ________
ecoul unor Influente apăsată .precizare a 
nefaste in evoluția In- punctului de vedere" 
dlvlduală sau generală ne dovedește un reper 

utU și autorizat Ina ccrisuiul românesc. 
Această latură 1 " 
mică, derivată din 
ml ta tea analizei mar
xiste a evenimentului 
litera- șl pontic este 
evidentă de-a lungul 
întregii activități lite
rare a lui Ov. S. 
CrohmăI ni ceanu. Ea 
este deosebit de preg-

AL. OPREA:

pole- perceperea complexu-
i fer- lui fenomen literari in-

terballc. Iar din punc
tul do vedere al is
toriografiei literarei ac
tuale un Impuls 
sintezele pe 
așteptăm.

M. N.

către 
care, le 

I

RUSU

„Cinci prozatori iluștri, 
cinci procese literarei

5

li

Pe baza unor co
mentarii de epoefl, AL tivităților umane. _
Oprea realizează in tișlzarea valorilor i aduce 
cartea sa : „Cinci pro- se p““' -- -•—cartea ea : „Cinci pro
batori iluștri; cinci 
procese literare". (E- 
dltura „Albatros") dia
grama procesului re
ceptării critice a ope
relor unor scriitori 
tatrați astăzi In con
știința publică. înso
țită de un ..argument" 
și do cite o punere ta 
temă la flecare din 
scriitorii ce fonstltuie. ___ . ____ . __
obiectul „proceselor" : cronologice ; consec- 
Sadovennu, Rebreanu, veni declarației sale 
Cam 11 Petrescu, 
nalt îstratl, Gib I.
Mihăescu, de adnotări ___ , ___ ,
șl subsoluri bogată Al. Oprea așează la tn- 
(uneori veritabile rril- 
croartleole), antologia 
Iui Al. Oprea reușeș
te să promoveze un 
Sen critic, dacă nu 
ledit, oriajm instruc

tiv, țintind scopuri e- 
ducallve. Ceea co 
crede autorul a Justi
fica întreprinderea sa 
este relnscrierea unor 
opere și a unor desti
ne literare, devenite 
„obiecte de cult", In 
„procesul firesc de 
confruntare a opinii
lor din care n-au lip
sit șl contestațiile cele 
mal violente". Și dacă 
ținem seama că Jude
cățile de valoare nu 
numai că nu pol ocoli 
sublccilvitalea, dar o 
postulează, „aventuri 
alo verdictelor crilleea, 
precum cele de mal 
sus, se dovedesc Inevi
tabile ; ele fac parte 
din acea neîncetată 
Ipostaziere a sensuri
lor unei opere auten
tice, succesiune de 
;,fațete inedite", de
terminată de expe-

ricnța istorică a colec- fața căruia editura, 
Fe- prin specificul său, 

luvv , r:.-.'^>eclive!e 
pare, pe bună drep- „procese", atunci vom 

tale, comentatorului, observa că Panait' pis- 
profund dăunătoare : tratl sau Glb Mlhăes-profund dăunătoare : trail sau Glb Mlhăes- 
„Este in .spiritul edu- cu stat cazuri prea 

speciale, iar scrierile 
lor incomplet cunoe-

eațiel noastre să-I de
prindem pe tineri să 
gtndeaseiglndeoscâ. ajulindu-i cute cititorilor dc azi, 
sa opteze, să-șî for- pentru a fi aduși ta
meze convingeri pt’o- discuție '---- '
prii și adevărate". 

Antologia nu c 
structurată pe '' crite
riile obișnuite, cele

Pq-
sale 

programatice, de „a 
respecta procedura le
gală, n unui proces",

ceput „acuzarea", apoi 
„mnrlurlile" șl „apăra
rea", verdictul urrnlnd 
să-l pronunțăm noi. ci
titorii de azi, din per
spectiva istoriei Lite
rare.

Procedeul criticului 
tși atinge ta mod vă
dit obiectivul ; pentru 
că, tacercind să ne si
tuăm pe poziția tinâ- 
rului — ta genere a 
contemporanului — ce 
descoperă marile 
noastre valori, vom 
înțelege că certitudini
le pe care le dobin- 
deșto cu privire la Sa- 
doveanu, Rebreanu 
ele. vor fi cu ailt mai 
ferme, cu cit elo se 
vor constitui mal Iu- 
cid, cu cit va fi par
cursă mal complet ga
ma de emoții prici
nuite de polemica 
„martorilor", a „păr
ților" Implicate In pro
cesul do impunere al 

că, 
in 

idl loriul" 
I In

cesul do impuher. 
valorilor. Poate 
dacă avem totuși 
vedere „audllo 
deosebit de larg

discuțle pa baza „pro- ’ 
bolor" din volum cu < 
șanse de obiectivitate , 
totală. E drept, AL , 
Oprea limitează dez
baterile la cite o ope
ră („Chira Chlrolina" ' 
ă, respectiv. .JLa 1 

randiflora") ; dar nl- < 
meni nu poate împle- < 
dlca pe cititorul con- < 
temporan să medițe- ( 
ze asupra destinului 
artistic ta ansamblu 
dorind, ca atare, să 
cunoască autorii pe ’ 
larg ; ceea ce nu e ta < 
fel de posibil ca In < 
cazul celorlalți trei ( 
prozatori. Un alt risc ( 
al selecției este ames- , 
tecarea părerilor criti
cilor profesioniști, ale 
autorităților In mate- • 
rie de istorie șl es- < 
tctlcă literară, cu cele < 
ale amatorilor, ale ce- ( 
lor care au încercat < 
foiletonul critic In ( 
mod ocazlonaL Inlțta- . 
Uva editării acestei ' 
cărți nl se pere insă ' 
valabilă, iar o ma! ri- * 
guroasă selecție a au- < 
terilor șl a „probelor" < 
or fi transformat pro- ț 

de <i 
metaforă — ta micro- C 
antologii critice, fidele <| 
timpului, dar organl- 
zate pe criteriile vre- 
mii noastre. C

A
ceselc — dincolo

VI.Ill SORIANU

sBtenslv. după posibilități. .î63'®,, 7®?™ 11 S* ,nefl
ceea ce ar înfăptui ge- ^e.^SȘte de con-

f a jura re a'turneelor, de fe
lul cum ore loc contactul 
nemijlocit Intre Institu
țiile artistice șl spectatori, 
se află ta aeeste. zile 
In atenția organelor in
teresate. O stagiune se în
cheie, tar peste clleva luni 
cortina se va ridica din 
nou In fata Iubitorilor 
Thallcl. Zeci de mil de 
spectatori de la sate 
și orașe așteaptă actul 
artistic de cca mai bună 
calitate, oficiat cu maxi- 
mă profesiOMlitate. A răs
punde acestei cerințe este 
o îndatorire de onoare.

vc-JViieâ VAi «a.l jJuUl 1Kw ;. « '>î;m n *'5 J ' a
ncroasa Idee a .stagiunii ■ JlțlUe proprlu-zise de des- 
permanente ta cil mai fașurare a turneelor, de fe-

teatre

cu publicul spectator : 
cercuri de „prieteni al tea
trului", tatllnlri Intre ac- , ,,----
tori șl spectatori, cidurl do 
conferințe de Istorie a tea
trului, recitaluri do poezie 
pa teme sau autori — ex
celent exemplu dat de tea- Mlrcea PETRE SUCHJ

a Opera Română : Giselle — 19JO. 
a Teatrul Național ,X L Cara- 
giale* (sala Comedia) : Moartea 
ultimului solan — ss.
a Teatrul „Lucia SSurdza Bu- 
lantlra" (sala illn bd. Schitu Mă- 
gureann) ; O scrisoare plcrduU — 
îă; (sala din str. Alex. Sabla) : 
Vicarul — a).
a Tea:ral Mie a Balul absolvenți
lor — IM).

« Teatral „C. L Nollara* (sala 
Magiteni) : Ilarii seara, domnule 
Wllde — I-B.ÎJ.
is Teatral Ciulești : Comedie ea 
olteni — I9ja.
a Teatrul „Ion Creangă* : raecira 
— 17.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea victoriei) : Nlnlgra șl Allgru

• Teatrul de revistă șl comedie
„Ion Vasltescu* : Intr-un ceas 
bun : — (in Teatral de vară
„Herăstrău) : nucureșii-vnrlftă — 
S3; (la Arenele Romane) : Cine arc 
dor pe lume — S3. •
a careul „București* : Spectacol 
prezentat de Circul arare din Mos
cova —-15,23. -<

J L

reculnt.au
retrulat.au
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania,

BUCUREȘTI

Mulțumesc în modul cel mtif cordial pentru felicitările deosebit de 
calde pe care ml le-ațl adresat In numele dumneavoastră personal, al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România șl al poporului român, cu pri
lejul celei de a 80-a aniversări a zilei mele de naștere, precum șl pen
tru mesajul dumneavoastră de profundă prietenie și respect tovărășesc.

Recenta noastră înlilnlrc de la Porțile de Fler a reafirmat gradai 
înalt al relațiilor noastre de bună vecinătate șl holărirea popoarelor 
și partidelor celor două țări prietene de a dezvolta in continuare co
laborarea multi lateniift in toata domeniile, In Interesul păcii, progresu
lui și socialismului.

Folosesc șl acest* prilej, dragă tovarășe Ceaușescu, pentru a vă 
f adresa din toată inima, dumneavoaslră șl poporului român, cele mai 

bune urări de. progres continuu și prosperitate pentru Republica Socia
listă România prietenă.

Cu salutări tovărășești,

IOSIP BROZ TITO
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unui deputat in Marea Adunare Națională
Consiliul de Stat a stabilit, prinde- nare Națională, In locul rămas vacant 

creț, data de 0 august 1073 pentru In circumscripția electorală nr. 5 
alegerea unul deputat 4n Marea Adu- Olteni din Județul Teleorman.

a

CRONICA
Prin decret nl Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul loan Ursu, președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia Nu
cleară, a fost numit In funcția do pre
ședinte al Consulului Național pen
tru Știință ®1 Tehnologie.

Informații

viața internațională

Fidel Castro în R.P. Polonă
VARȘOVIA 7 (Agerpres). 

Edward Glerek, prtm-secrelor al 
C.C. el P.M.U.P., și Ptotr Jarosze- 
wiez. președintele ConaUMul de Mt- 
nlșlrl al R, P. Polone, au oferit, la 
Palatul Consiliului de Miniștri, un 
dineu ta cinstea Iul 
nrlm-socrelar el C.C. al P.C, din 
Cuba, primul ministru al Guvernului 
Revoluționar al Rețr.iblicil Cubn,< șl 
i membrilor delegație! do partid șl

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
în numele echipajului „Apollo-lO" șl al tuturor concetățenilor mei, 

doresc să vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj transmis 
cu ocazia, Încheierii cu succes a ultimului nostru zbor spre Lună. Deși 
avem un sentiment propriu de mlhdrle pentru realizările obținute de 
această misiune, considerăm, totuși, că descoperirile făcuta in cadrul 
programului spațial aparțin întregii omeniri, pentru Îmbunătățirea vieții 
pe planeta noastră. ‘ ■

Doamna Nixon ml se alătură în a vă transmite cele mal calde salu
tări dumneavoastră și doamnei Ceaușescu.

Cu cele mal bune urări,

RICHARD NIXON

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Poporul Iordaniei ml se alătură în a exprima Excelenței Voastre 
sincerele noastre mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de 
felicitare, adresat cu ocazia aniversării Zilei Independenței a Iordaniei.

Vă rog să primiți urările mele cele mal bune pentru sănătatea și 
fericirea Excelenței Voastre, precum șl pentru prosperitatea națiunii 
dumneavoastră.

Miercuri a avut loc plenara Con
ciliului Uniunii Naționale a Coone- 
ralhrelor Agricole de Producție, la 
care au participat și membrii Co
misiei de revizie, ol Comitetului 
casai de pensii și asigurări sociale, 
reprezentanți al unor ministere șl 
organizații economice centrale, acti
vist! ni U..N.C.A.P.

A luat parte tovarășul Gheorghe 
Pană, membra al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a analizat modul tn care 
«e desfășoară lucrările da întreținere 
a culturilor în unitățile agricole coo
peratiste, pregătirile pentru recoltă
rile do vară, rezultatele înregistrate 
In sectorul acțivităților Industriale, 
do conslrucții .șl prestări de servicii, 
execuția bugetului Casei de pensiî 
și asigurări sociale pe anul 1071 și 
a aprobat, bugetul pe acert an.

Din referatele prezentate și din 
dezbaterile care au avail toc a rele i», 
că. In acest an. datorită generali
zării sistemului de organizare el re
tribuire a muncii in acord zloiial. 
membri! cooperatori oarticipă mai 
activ la efectuarea lucrărilor aari- 
ooleu S-au arătat, to'odatfl. deficien
țele existente In unele uhltâli In or
ganizarea șl executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Plenara a 
stabilit măsurile ce trebuie luate de

conducerile cooperativelor agricole 
Si uniunile județene in vederea irt- 
tenslfic&rit acestor lucrări șl a pre- 
Sâtlritor pentru strângerea la vreme 
și fără pierderi a recoltei, pentru 
Îndeplinirea integrală a obligațiilor 
contractuala, insâmlntarea culturilor 
duble pe toate fiuprofețele prevăzute, 
realizarea sarcinilor de plan privind 
creșterea efectivelor si a producției 
animaliere. Plenara a apreciat că. 
respectJndu-se codrul legal, activi tă- 
țlie Industriale, de construcții sl 
prestări de servicii trebuie dezvol
tate și diversificate în scopul valo
rificării mal bune a resurselor exis
tente În mediul rural șl folosirii mai 
judictoașe a forței de muncă.

Plenara a aprobat componenta co
misiilor Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

în numele membrilor cooperatori, 
partlcipnnlii la plenară s-au nngalat 
ca In infimplndrca Conferinței Na
ționale a partidului șl a celei de-a 
25-a aniversări a republicii să de
pună toate eforturile pentru efectua
rea In cit mol bune condiții n lucră
rilor agricole, pentru îndeplinirea șl 
depășirea sarcinilor mari ce revin 
agriralturll cooperatiste.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvlntul tovarășul Gheorghe Pană.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor ax teme al Re
publicii Socialiste România. Corna- 
Ku Mănescu. a trimis o telegramă da 
felkdtare iul Urnit Ilâluk Bayulken, 
cu prilejul numirii ncesluta In func
ția de ministru a! afacerilor exter
ne .al Rcpublkjl Turcia.

★

Miercuri dimineața. Georgo Mnco- 
vescu. prlm-adjunei al mlnistralul 
afacerilor externe.' a 'primit' In vizită 
protocolară pe Pcniil Martin Siw-, 
meta, norii ambasador extraordinar 
Sl plenipotențiar al Finlandei In Re
publica Socialistă România, tn legă
tură" cu.aoroDiata prezantare a scri
sorilor aule do acreditare. '

■A
în. perioada 1—7 Iunie ne-a vizitat 

tara, In calitate de lector al C-C. ai 
l’.C. Finlandez, tovarășul Peltonon 
Mattl, rectorul Institutului de partid 
Siroto-Opsto. Împreună cu soția. 
Peltonen Paula, profesoară in cadrai 
Inslltululul. To’.-nrfl.șul Peltonen 
Mattl a linul expuneri»ta Academia 
„Stefan Gheorghiu* despre activita
tea P.C. Finlandez. Oaspeții finlan
dezi au nurtat discuții cu, conducerea 
Academiei „Ștefan Gheorghiu"1.

*
Miercuri scara s-a inters in Ca

pitală delegația română .care a par
ticipat la Adunarea reprezentanți
lor opiniei publice pentru securitate 

xeltes.

£

șl cooperare europeană, de la Bru-
(Agerpres)

HUSSEIN IBN TALAL
Repede Regatului Hdșemiț al Iordaniei

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polono

VARȘOVIA

In legătură cu urmările tragice ale accidentului de cule ferată de pa 
magistrala Naldo — Bydgoszcz, vă adresez dumneavoastră, tovarășe 
președinte, precum și familiilor victimelor catastrofei expresia sentimen
telor do profund’regret și compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
* Președintele Consiliului de Miniștri

..... J .■

Excelenței Sale Domnul FERIT MELEN
Prim-mlnlstru al Republicii Turcia

■ j

ANKARA

Cu prilejul numirii Excdențel Voastre în înalta funcție de prim-rn!- 
nlsteu al Republicii Turcia, vă rog să primiți felicitările mele cordiale, 
Împreună cu cete mal bune urări de prosperitate pentru poporul ture.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialista România

^SPORT s SPORT ® SPORT ® SPORT

Campionate!^ europene de box (tineret)
® CONDVRAT Șl BABESCU ÎN FINALE • AST ASE ARA, ÎN RING 

ÎNCĂ 5 BOXERI ROMANI

In dorința lor de a nu sa mul
țumi doar cu medaliile de bronz (a- 
glgurale. de altfel, tuturor ecmlflna- 
JLî'.ilor). majoritatea boxerilor ce ou 
urcat aseară In ring au filcut apel la 
toată energia sl cunoștințele lor 
pentru a ajunge In finală, moment 
do virf. prilej do consacrare pentru 
F.ecare dintre el. Chiar la Începutul 
galei aveam să-l aplaudăm Intr-o 
astfel de postură pa tlnărui nostru 
pugilist Dinu Condural ,ln partida 
cu campionul ediției precedente a 
C.E. de tineret, maghiarul GlGck Po
lar. în rundul I, maghiarul a avut 
Inițiativa. lovind In plin cu directe 
și laterala de stingă, Cosidurat nu 
a pierdut Insă prea mult teren, ri- 
postelc ltd. prin scrii la corp 51 lo 
cap, neputind fi, omisa de către ar- 
bitrll-Judecăloc!. Lupta s-a menți
nut sirlnsă pini la gongul final, bo
xerul nostru refâcind te* handicapul 
șl apoi detoslndu-sa in clștlgfitor. La 
masa prese! — ziariștii de speciali
tate afirmau că. de fapt,' partida din
tre Condurat șl Glflck a întrunit toa
te alu-urlle unei mari finale. SStnbă- 
tă seara deci. Conduraf va face ten
tativa de a intra in posesia centurii 
si-titlului de campion. Celălalt fina
list al categoriei muscă este .sovieti
cul Dubovakl. Învingător aseară (cu 
5—0) In fața Iul Langer (R.D.G.).

Semifinalele la categoria pană 
(37 kg) au adus calificarea — după 
dispute relativ mal calme — n po-> 
lonezulul Osetkovakl (3—0 cu fran
cezul Patrick) sl a sovieticului V. 
Lvov (5—0 cu bulgarul Tusev). Tacti
ca Iul Harmalh (Ungaria), de a ..cir
cula0 tot timpul In ring, pentru ac
vila lupta do aproape cu Simonov 
(U.R.S.S.). a cărui forță șl rezis
tentă 11 erau binecunoscute. a avut 
„efecte" directe mult pe foile do 
punctai ala arbîtrilor-judecători. de- 
clt po ring. Harmath a primit deci
zia do Învingător cu 3—2. Celălalt fi
nal ist ta categ. pană este polonezul 
Pietrwlenleskl (5—0 cu Vogelreuler 
din R.D.G.).

La categoria mijlocie mică, prima 
semifinală s-a Încheiat In numai 
două minute ; maghiarul Czlsmandta 
a primit decizia de Învingător (prin 
abandon. F>e.ntra rănire) tn dauna en
glezului Maxwell. Pe ring au urcat 
apoi ceilalți doi xcmlflnallștl : iugo
slavul A. Popovic sl boxerul nostru 
N. Bftbescu. începutul partidei pre
vestea că iugoslavul va clștlaa toar
ta repede. Btlbescu fiind, de altfel, 
numărat In primul rund. In conti
nuare Insă lupta s-a echilibrat. pu
gilatul român făcînd uz de ultime

le resurse de energie. Juriul i-a a- 
cordat decizia Iul Băboscu cu 4—1. in 
rflnolâ el trebuind «ă facă mal mult 
pentru a evita loviturile (aseară a 
neglijat complet apărarea...).

Flnallștl la categoria eemlgrea «tai 
sovieticul Mlronhik (b. ab. II pe 
Meissner din R.D.G.) ș! iugoslavul 
M. Popovic (b. ab. IU pe bulgarul 
Stolncnov).

■ Ultima gală a isemlflnaJelor. aslă- 
St'.'irfi. de la ora 10. va aduce In ring 
die patru boxeri, la următoarele ca
tegorii de greutate : scmlmuscă (18 
kg) : Petrovlc (Iugoslavia) — Nlkolov 
(Bulgaria), Zaslpko (UJR.S.S.) —Tu
rei (România) ; cocos (34 kg) : Solo
min (U.R.S.S.) — Llntlcbay (Suedia), 
Luzăr (România) — Stanlstawskl 
(Polonia) ; seinlușoarâ (Că kg) : Va
rie (Iugoslavia) — Schhnlk (Ungaria). 
Clcbowlas (Polonia) — S. Cuțov 
(România) ; semlmljlocle (87 kg) : 
Clmpoleșu (România) — Zorov 
(U.R.S.S.), Galo (Anglia) — Wojczlk 
(Polonia) ; mijlocie (73 kg) : Zu- 
nlanln (Iugoslavia) — Lemesov 
(U.R.S.S.). Otwell (Anglia) — Knud
sen (Danemarca) ; grea (pesta 81 
kg) : EmpJ (Austria) — Subotln 
(U.R.S.S.). Bernd (R.F.G.) — Rulcu 
(România).

Boxul nostru este bine reprezen
tat, dună cum ea vede. In această 
reuniune ; din cel 3, sa sporă, câțiva

, vor ajunge In finale.
I. DUM1TRIU

LA ANIVERSAREA 
CLUBULUI „STEAUA"

Cu prilejul aniversării a 23 de ani 
do la înfllnțarca clubului sportiv 
„Steaua*, pa stadionul Republicii 
din Capitală s-a desfășurat. Ieri 
după-anstazâ. un bogat și atractiv 
program polisportiv. 15 03 de spec- 
tatorl au urmărit tatflnirca amicală 
de fotbal dintre echipele Steaua șl o 
combinată a cluburilor bucurestane 
Dlnamo șl Rapid. După un med cu 
multe faza spectaculoasa, fotbaliștii 
d0 la Steaua au obținut victoria cu 
scorul de 0—3 (2—0). în deschidere, 
s-a disputat meciul do fotbal (old- 
boys) dintre echipele C.C.A șl Di
namo. Scorul 3—0 (l—0) pentru
C.C.A., prin golurile înscrise de Je
nei, Nicola© Tătara șl Constantin.

- colaborării dintre P.M.U.P. ri P.C.
din Cuba, dintre guvernele -
două țări, dintre organizațiile
masă șl de tinere-'.. Totodată, 
arătat că șe deschid noi posibilități 
de colaborare In domeniul economie. 
, "^22„1——___  arelevat condițiile diferite In care tră
iesc șl In caro construiesc Boctalts- 
mul popoarele Cubei și Poloniei. 
„Trăim pe două continente diferite 
— a spus el — dumneavoastră chiar 
In inima Europei, noi — In Marea 
Caraibilor, chiar lingă Statele Unite. 
Noi am continuat procesul revoluțio
nar din țara noastră cu sprijinul ce
lorlalte țări socialisto. Pentru dum
neavoastră, aici, in Europa, securita
tea europeană este un scop sl un pas 
foarte important spre consolidarea 
păcii generata. Noi înțelegem aceste, 
eforturi, această poziție șl o spriji
nim®. !

în cursul zilei de miercuri, Fidel 
Castro a sosM la Katowice.

celor»
. . . .i de

'otodată, el a

în cuvlnSorea sa, Fidel Castro_ _ _ _ Fidel Castro,
prim-socrelar el C.C. al P.C, din 
Cuba, primul ministru al Guvernului 
Revoluționar al Rețr.ilriicii Cuba,- șl 
a membrilor delegație! da partid șl 
guvernamentale care 11 însoțesc In 
vizita sa In Polonia. Cu acest prilej, 
Edward Glerek sl Fidel Castro au 
rostit cuvlntări.

Salutind prezenta In Polonia a de
legației Cubei, Edward Glerek a re
levat că victoria revoluției cubaneze 
a avui șl continuă să albă o maro 
Importanță nu numai pentru Cuba, 
țn continuare, primul secretar al CC. 
al P.M.U.P. a exprimat satisfacția 
pentru clezvoita.-ea pe care nu cu- 
ncrscut-o. In ultima perioadă, relațiile 
Itolono-cubanezo. pentru adlncirea 

f După convorbirile
® PUBLICAREA COMUNICATULUI COMUN

BUDAPESTA 7 (Agerprea). 
geiii'a M.T.I. Informează că 
Castro, prira-socretar ol_ C.C. 

ședințele guvernului revolutkmar. a 
dectarat, la o conferință do presă or
ganizată ta Budapesta, că țara su 
aprljlnă mișcările politice care n»ără 
Interesele naționale Împotriva Im
perialismului.

Referindu-ae ta vizita in Ungaria. 
Fidel Cns-tro a declarat că. In timpul 
virilei, ri-a format impresii pozitive 
șl citite.

La rindu] său. Jânoa Kădâr. nrlm- 
(ecretar al C.C. al P.M.S.U.. a arătat 
că. In timpul convorbirilor cu Fidel 
Castro, „a fost confirmat șl de
monstrat încă o dată că Împărtășim

ungaro-cubaneze
"if \ 5'fc'’ " i' M Li " I

- A- un punct de vedere unic în oprecie- 
Fidel rea prlncîpaletor probleme ale con- 

‘ nl struclfel «xăalIsmuiul șl situației to- 
Parlldulul Comunist, din Cuba, pre-

" ’ ’ ” în comunicatul comun ungaro-
cubanez se arată că părțile nu con
statat dezvoltarea cu succes a relații
lor bilaterale și au dat o înaltă a- 
preclere rezultatelor tavomUlo ale 
cooperări! economice, științifice ș! 
tehnice. Cale două părți, relevă co
municatul. slnt de acord că epoca 
actuali se caracterizează prin adin- 
ctrea procesului revoluționar și că 
refacerea. întărirea șl dezvoltarea u- 
nltățli mișcării comunlrtc Interna
ționale. a țărilor ooctaltate constituie 
un factor de o deosebită importanta 
al luptei ant!lmper!a!is‘.e mondiale.

loraațlonalo*.
în comuntaaM comun ungaro-

Executiv al K. S. Macedonia
. In cursul zilei de miercuri. Esențe 
Bogoav. președintele 'Consiliului Exe
cutiv al R.S. Macedonia, membru al 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia. îm
preună cu șotia. însoțiți de Emil 
Drăgăne-tau. vicepreședinte nl Con
siliului de Miniștri, rireredinlele păr
ul române in Comisia mixtă romftno- 
lugoslnvă de colaborare ecostoniitcă. 
cu solia, au făcut o vizită In muni
cipiul Pitești.

La sosire ne platforma petrochi
mică do la Pitești oaspeții «u f«st 
InUmpInați de 
prirn-aecreta- al Comitetului

Gheorghe Năstase,
jude-

țaan Argeș al P.C.R.. sJresedintcîe 
consiliului popular județean. Ghcor- 
ghe Caranfll. adjunct al ministrului 
Industriei chimice. Costache Saynî 
director general al Grupului indus
trial da petrochimie Pitești.
. In timpul călătoriei salo In Pitești, 
oaspetele Iugoslav a mal fost Insoifl 
do membri al Conaillulut Executiv 
âl R.S. Macedonia și do ambasado
rul RS.F. Iugoslavia la București. 
Iso Njegovan. do alte persoane ofi
ciale iugoslave el române.

După-amlază. oaspeții o-au îna
poiat In Capitală

în Capitală a-au desfășurat, marți 
șl miercuri, lucrările ședinței comi
tetului de conducere al Uniunii ar
tiștilor plastici. In legătură cu apro
piata Conferință Națională a artiști
lor Dlasild. Partldpantii au analizat 
probleme actuale ale artei românești 
contemporane. precum si proiectul 
noului statut nl uniunii.,care vn fi 
supus dezbaterii Conferinței Națio
nale a U.A.i'.

(Agera res).

MOSCOVA

(Agcrpres) 
’ ’Sili „ 

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Vietnamului
de Sud -

Gală de filme documentare
Cu prilejul celei de-a treia aaivor- 

fiări a constituirii Guvernului llc- 
voiuționar Provizoriu — sărbătoarea 
națională a Republici! Vietnamului 
de Sud — miercuri seara a avut 
loc, la cinematograful ..Capitol* din 
București, o gală de filma documen
tare. organizata de Consiliul Culturii 
șl Educație! Socialiste. Filmele, rea
lizate de studioul ;.EI!beraren“ din 
Republica Vietnamului de Sud. evo
că momente ale luptei eroice a po
porului vietnamez pentru făurirea 
unei vieți litere sl prospere. Intr-o 
patrie unită șl independentă, succe
sele doblndltș de patrioțl! sud-vlet- 
namezl Împotriva Imperialiștilor 
americani șl a regimului marionetă 
de la Salgon. t

Au Mistat Dumitru GhLșe. vice
președinte al ContlHulul Culturii șl 
Educntlel SociaJtote. reprezentanți al

H S H-B B @
.1 , -

(Urmare din pag. I)
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lungul existe:-.’,el sale, 
____ __ ____ ___ 1 mereu perfecțio
nări. Azi producem autocamioane ■ g______ w>n.în,l'1 „I ■ i î Ista Q i 1 ii tf»'isi‘Ll.JI jkrtJU* «□esu’M:* ]: a.uțcuuș -i, " - T7
mai competitive dedt tn urma cu

— De-a lj-™- 
uzlna a cunoscut
Incomparabil nral multe, mal bune ți 
__ ; : Ir. -rr:* “i 
zece ani. Acest auccas al nostru rin 
trebuie, in nici un caz, separat da 
procesul do perfecționare al Întregii 
Industrii a țării. A!d slnt Înglobate 
și munca colectivului, șl ajutorul 
altor fabrici cu care cooperăm. Bine
înțeles că nimeni nu poate spune că 
„eu am făcut autocamionul româ
nesc*. De .fapt, nici un conducătoc do 
întreprindere nu ar putea ffâ apună 
că produsul Întreprinderii este „pro
dusul lui". De fapt, produsul este re
zultatul unul ghem Întreg de relații 
incit In realitate, flecare produs. In 
mare, este realizat de economia na
ționalii șl, In mic, de colectivul Între
prinderii. Autocamionul românesc 
Înglobează munca șt inteligența 3 
18 OM de oameni cîU mustoase azi In 
urină. El sîiit cel care l-au consilralt 
șl-i perfecționează. Azi dezbatem, 
analizăm, pregătim, «fălulndu-no cu 
ml! șl mit de oameni, viitorul auto
camion ILO.M.AN. Un rezultat al a- 
ceatul mod do a munci, colectiv : 
constituirea,-la Inițiativa comltcluiu! 
tie partid, a r acelui nucleu de oameni' 
care s-a ocupat de rgrogatele nece
sare pentru prelucrarea blocului mo
tor șl a punții din spate »lc noului 
autocamion, Din acest nucleu a re
zultat o nouă secție a uzinei.

— Cel „șfdsprezcce mil* 
știința de autor colectiv 7

— La noi,In uzină — șl

Jocupat de igrogale’e 1 
pontru prelucrarea blocului 
ită -

vremea
Timpul probabil pentru zilele

9, 10 și ,11 iunie, In țari.: Vreme 
fi cflldi ' ’

Ministerului Afacerilor Externe, In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, personalități 
ale vieții culturale sl artistice bucu- 
reștene, un numeros public.

Erau de față Lam 
basadoral Republicii 
Sud la București, 
llanh. ambasadorul 
membri al celor două ambasade, isefl 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alțl membri al corpului 
diplomatic,

înainte de spectacol, Mlreca Sin- 
tlmbreanu. director genoral a! Cen
tralul național al cinematografiei, a 
vorbit despre semnificația aniversă
rii Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud șl a prezentat .filmele cuprinsa 
In program.

Van Luu. nm- 
Viotnamului do 
Nguyen Dang

11.D. Vietnam,

9, 10 șl 11 iunie, In t»ri : Vremea va 
fl călduroasă șl în general frumoasă, 
mai aleg ta prima parte a Interva
lului. Cerul va fi variabil, cu tano- 

.[rărlliiuil'iaoceniiua'.c In. a doua parte, 
tn vestul țârii; unde vor cădea ploi 
sub toriaS'lte averse. Vini slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minima 
vor fi cuprinse intre 10—20 de gra
de. iar maximele Intre 22—32. tocai 
mal ridicate. în Bucureșil : Vreme 
ta general frumoasă șl călduroasă, 
med ates In prima parte a Interva
lului. Cerul va fl variabil, favorabil 
ploi! «labe In ultima zl. Vint slab 
pfnă‘ la potrivit. Temperatura In 
creștere ta Început, apoi staționară.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA CONCURSUL NU. 23

DIN 7 IUNIE 1972
FOND GENERAL DE PREMII : 

2 318 693 lei din care 1 323 711 lei re
port.

EX3TIAGEREA I : 3 33 0 7 U 23
EXTRAGEREA a Ii-a : 28 34 33 
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ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGA1IEI DE ACTIVIȘTI AI P.C.R.
MOSCOVA 7. — Coroapondentul

Agorprcs, L. Duțâ, transmite : între 
31 mai și 7 Iunie, o delegația de acti
viști a! Partidului Comunist Român, 
condusă do tovarășul Ion Saw, 
membru al C.C. al P.CJL, șef de sec
ție la C.C. al P.CJL, a făcut o vi
zii! de schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică, la iavitațta C.C. 
al P.C.U.S.

Oaspeți! romănl nu avut convor
biri ta C.C. al P.C.U.S., la Institutul 
de conducere a economiei naționale 
din’ Moscova, la comitetele regionale 
ale P.CU.S. din R-S.S.A. Bașkiră — 
In orașele Ufa ți Gorki, unde nu 
luat cunoștință de activitatea organi
zațiilor do partid din întreprinderi, 
institute de cercetări, de activitatea 
deafâșurată !n domeniul pregătiri! și 
perfecționării cadrelor do partid șl da 
•ptafr ritf7..»4î .s

I

La 7 Iunie, delegația de activiști al 
P.C. ÎL a fost primită de I. V. Kapi
tanov, ©ecretar al C.C. al l'.C.U.S., cu 
care a avut o convorbire prieteneas
că. La convorbire a participat, de a- 
semenea, ambaaadonă extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România In Uniunea Sovietica. 
Gheorghe Badru®.

în
spre

aeeeași 
patrie.

sosirea

zl, delegația a plecat

La ,__ , , .
portul Otopenl, delegația a fost 
Intlmplnată de Cornel Onescu, mem- ■ 
bra al C.C. nl P.C.IL, șef de secție la
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost, do asemenea, prezent, V. £L
Tlkunov, ministru consilier al Amba
sadei. Uniunii Sovietic® ta București, 

-ut HtonMfo-» ni .pielii! I
Conferința de la Praga a miniștrilor 

invățămîntului superior din țări socialiste
versltâîl 51 Institute, predarea știin
țelor socialo.

Din partea Republicii Socialiste 
România a participat Alaxo Popes
cu, edjuncs al ministrului educației 
51 InvâifimfotuluL Delegația română 
a prezentat un referat care sinteti
zează experiența bogată acumulată In 
ultimii-ani da Invătămintul din ’.ara 
naartră In predarea științelor ©octa
le, ansamblul do măsuri Inițiat In 
ultimul timp do partid în vederea 
îmbunătățirii predării șlllntetor so
cialo la toate trepiede tavâtamtniu- 
lul din România.

■ PRAGĂ 7 — Corespondentul A- 
gerpres. C. Prteâcaru. transmite : Cea 
de-a VH-a conferință a miniștrilor _ 
lnvătAmîntalul superior din târî so- '' 
ctallsle. care s-a desfășurat la Fra
ga timp de trei zile, si-a încheiat, 
miercuri, lucrările. La conferință au 
luat parte delegați! alo ministerelor 
da resort din Bulgaria, Ceho JovacL'j. 
Cuba. R. D. Germană. Mongolia. Fo- 
fonîa. România. Ungaria. U.il.S.S. șl 
R. D. Vietnam. Partieipantli au a- 
bordat probleme referitoare ta dez
voltarea învățămJnlulul superior In 
țările respective, organizarea acllvt- 
tâțil de cercetare slilnțiftaă In uni-(Acera rL)

-- Vedeți, am ea vă «spun lucruri 
cunoscute. Uzinele, fabricile noaslrc 
au o conducere nu numai economică, 
d și una politică. în primul rind, 
organizația de partid, care are drept 
de control faupra conducbrU ndml- 
nlstrativc ; sindicatele participă, da 
nsomohoa, la conducere. S-au Instl- 
tulț aduafirilo goneralc alo oameni
lor muncii, — forul suprem de con
ducere, cu largi droptori șl atribu
ții. Desigur, fiecare factor are secto
rul șl domeniul său, dar toate rint 
și trebuie concepute ca o unitate. Nu 
ce poate spune că o uzlnâ este con- 
diL«ă numai sub raport politic șl că 
nu are Importanță conducerea tehni
că 91 administrativă, după cum nu 60

însă fiindcă veni vorba despre mb- 
t.lg — sigur, este foarte Importantă 
cointeresarea materială, răsplata In 
bani a muncii — totuși nu ne putern 
mărgini numai la osia. Un rol deo
sebit de Important In oUmulari-a 
omului îl are factorul moral. Noi 
muncim intr-o uzină oodaUslă, o 
uzină care-I a noastră. Nu-1 puțin 
lucru să al aceasift conștiință.de pro
prietar șl producător, cum spunea to
varășul Nlcotae Ccaușoscu. tind vor
bim de răsplată, ne glndltn In primai 
rind că muncitorii noștri. Imensa Iar 
majoritate, au o conștiință tot mal 
.Înaltă, șl că In judecarea faptelor tor 
rințărește greu prețuirea morală tos 
care colectivul o dă hărniciei. Jn 
uzină sini sule șl auto do oameni ' 
■vartăiorl de ordine și medalii, este

„ _____ f____ care nu •
obținut Uliul de fruntaș in producție, 
diplome de onoare ale organizațiilor 
U.T.C. ; nu de puține ori presa, ra
dioul, televiziunea au vorbit cu 
cuvinte de laudă despre oamenii 
noștri Toate acestea stlmuleazâ 01- 
menil. fae ca exemplul înaintat să 
se transmită repede șl nasc 1a fie
care năzuința de a ®o bucura do răs
plata — taro nu poate fi măsurată in 
bani — cinstirii șl prețuirii da către 
colectivitate.

în clipele când pregăteam pențru 
tipar aceste însemnări, da la uzina 
brașoveană ne-au sosit noi vești 
ntex'Jnd pregnant tocmai această di
mensiune a conștiinței înaintate ■ 
colectivului. Angajați în marea În
trecere socialistă caro a cuprins țara 
In cinstea Conferinței Naționale a 
partidului șl a celei de-a 23-n ani
versări a republicii, sub semnul în
deplinirii Înainte de termen â sarci
nilor din actualul dnclnal. făurarii 
autocamionului românesc-șl-au rostii, 
zilele trecute, un nou angajament : să 
realizeze, pînă Ia sflrșltul anului 1872, 
o producție globală suplimentară In 
valoare de 30 milioane lei. o pro- 
ductte-marfâ mai mare cu 23 mi
lioane lei. să depășească planul la 
producția vindulă șl încasată cu 20 
milioane lei, să construiască, prin 
autoutllare, încă zece agregate peste 
numărul planificat

Slnt cifre șl fapîe grăitoare despra 
forța creatoare a întregului colectiv, 
d&spre consiliata comunistă a aces
tor șaisprezece mii de oameni, des
pre botfirîrea lor că aid, ta Brașov, 
autocamionul românesc 
se realizeze mereu maț 
mai rapid, mereu mal 
pășlndu-so prevederile

gur. combatem șl noi ședințele for
male, goale de conținut Ședințele 
goale, formale aint tocmai cele care 
au fost prost pregătite. Iar pregăti
rea lor depinde de factori! de condu
cere — tehnică, politică, sindicală ; 

ca dfi Importanță ședințe! ș! e 
bine pregătită, e folositoare. Clnd e 
neglijată pregătirea el, ședința de
vină formali Ce remcnl, aceea cu
legi...

■ — Deed totul ține de pregătire™
— în mare parte, du — dar, dh 

fapt, nu numai de pregătire, el ș! da 
atmosfera ședințe!. Atmosfera pe 

___ r care cadrele de conducere știu e-o 
fructificarea cadrului creat de partid creeze in ședințe, ca să, stimuleze un

purtători de ordine șl met 
foarte mare numărul celor

gur om. A fost produsul consultării 
cu organizațiile do partid, cu sindi
catul, cu cei mal buni muncitori, cu 
șefii eomparUmentetor respective ; 
numai așa, In colectiv, am putut glndl 
șl realiza un dispozitiv do acțiune 
cu adevărat eficace.

A fost o Idee a sindicatului, îm
preună cu «inducerea uzinei, (ă so 
realizeze, prin Introducerea unor 
mici carnete sau fișe numite „ale ca
lității", o ținere ,Ja zl“ a acestui In
dice al producției. Unul clin autorii 
Inițiativei : Aurelian Nlslor, pre
ședintele rindkatalul pe uzină, ne 
vorbește despre preocupările pentru

t

ED

CONDUCEREA ȘTHNȚEF1CĂ
PRODUCȚIEI

autocamion, Din acest nucleu a ra-
con-au

________ .nu numai 
alei — ori de die ori vorbesc de.spre. 
activitatea for, ai aă-l’auzl po mun
citori spunlod „nol“.
toata ziua vorbăteu-se cu 
am făcut*, „cu am dusJ.
Spun tuii 1;..ui ui--
lr-adevăr că i.int autorii acestor In-

Nu prea auzi 
.eu", „eu 

„iu lui.ui , „viu hxu . Oamenii 
spun „noi am realizat*, și știu In
tr-adevăr că dnt autorii acestor în
făptuiri, au înțelegerea că fae paria 
dlntr-un colectiv isudai, că trebuie să 

’ ’ere un component ol aces- 
să plutească pe deasupra 
apt, nu-1 asta modestia eo-

eo considere un corn; 
tuta, nu i
Iul, De răpi. __-j^n-
muntată 7

Minutele de Interviu cu Inginerul 
Valentin Călin le doblndesc după un 
adevărat maraton prin hale, pe ur
mele directorului tehnic coordonator, 
mereu ocupat șh cum iml spune zlm- 
blnd. „asaltat de probleme1.

— Șl cine cîșllgă bătălia? Proble
mele sau directorul 7

— Directorul este, totodată, pre
ședintele comitetului oamenilor mun
cii, așa că In discuția noastră tre
buie Introdus și un al treilea ter
men : munca rol&cdv.'t — cars 
«chimbă raportul de forte-

— In favoarea... 7

poate afirma că toată conducerea sa’ 
reduce la aspectul tehnic șl că ea 
poate neglija {actorul da conducâra 
politic sau participarea oamenilor 
muncii. Aceste taluri nu pot fi sepa
rate, fiindcă atunci democrația mua- 
citoroaEcâ ar deveni o simplă vorbă 
goală. Așa că, „raportul sa forțe* 
este net in favoarea colectivității...

. _.în laboratorul acesta Imena caro 
este glndlrea co’ec:j.vă sa ivesc so
luțiile, sa conturează InlțlaUvale. 
Despre ele no vorbește Inginerul 
Octav Căpltanu, director tehnic cu 
producția.

In ultimii an! prin dezvoltarea de
mocrației muncitorești. Ne arată că 
grapele sindicale slnt mal active ?1 
dezbat, mal ratificat problemele or
ganizării producției, ale ralitfif" 
evocă rolul adunărilor genera' 
reprezentanților salariațitor, poves
tind că adunarea de anul trecut a 
prilejuit dezbateri critico la adresa 
Întregii activități șl eă „focul* aces
tora n-a ocolit nici unele cadre de 
conducere.

— Ce toe credeți că trebuie aă o- 
cupe ședințele In procesul de condu
cere al uzinei î

— Cantitativ, depinde de împreju
rări. Nu slnt — si, cred, nimeni nu 
este — pentru excesul de ședințe. 
Iswâ ședințele ca atare au o linpot-

itfițll ; no 
irale ale

— Deosebit de Important e faptul 
că prin conducerea colectivă nu so 
estompează omul, nu se anulează 
calitățile salo excepționale, cl, dim
potrivă, 11 rc oferă rimp larg do va
lorificare. Evident, contează foarte 
mult Inițiativa unul conducător, spi
ritul organizatoric, puterea de dos!- 
zle, dar ști!nta conducerii a o știință 
politică, o știință a muncii cu omul, 
a captării Inteligențelor, Mutarea 
secției de ptova mecanice mici din tens ta una prețioasă. Tocmai 
hala veche In una nouă, cdtcrt muta
rea a .480 de mașini Ln numai trei 
zile, do exemplu, ar fi fost de neoon- 
ceput doar prin

cuvînt certos, cu miez ; adică dacă nu 
știi să făurești un climat fertil, care 
«1 atragă la discuții oamenii chib
zuit! sau dacă aceștia nu au certitu
dinea că se ține seama de părerile 
tor, că ele slnt așteptate și prețuite, 
atunci cei caro au cu adevărat cevn 
de apus „se trag pe' la colțuri*, tar 
ședința rămlne prada ușor de cucerit 
a vorbitorilor de profesie rau „ciri- 
pltorJW.

Se poate țpune că uzina, z! de zi. 
învață. N'teolae Dlrlesca, secrelaral 
organizației de bază hr. 32. Iml vor
bea cnturiâsl despre acei tineri — 
șoferi,, lăcătuși — care „vin ia no! șl 
spun câ-l atrage motorul. îl ajutăm 
să facă mecanică și le cultivăm șl 
dragostea pentru uzină. Catificln- 
du-șe, tineri! se sîmt legați șl altfel 
decȘt prin, salarii de uzina noastră*.

— Muncind mal bine, oameni! 
câștigă mol b!ne ?

— Firește. Iar câștigul lor reflectă 
dezvoltarea șl posibilitățlla actuale 
ale economie! țfir’S noastre. Nimeni 
n-ar putea să spună „ou II fac po 
oameni să trăiască bine, eu 11 fac să 
câștige mult“ — oamenii clștlgă după

acțiunea unul sin-

tanță considerabilă In viața unul co
lectiv. Vine unul cu o propunere, 
vine altul cu o Idee, se critică dife
rita neajunsuri. Chiar dacă nu e bună 
ldeea, tocmai prin discutarea el se 
poale perfecționa. Ba s-a văzut curn 
o idee greșită, prin combaterea el. 
printr-un fel de ricoșeu, a dat na?-

: . . ~ la-’
costa-1 meritul ședinței — aă prllcju- . „ .
Iască o consultare reală a oamenilor, cum muncesc el. adică după ce dau 
câ mal multe minți 1a un loc gin- 
desc mal bine declt una singura. Sl-

eoctetâțll șl după cum sodetalea arc 
acum posibilitatea da a-1 răsplăti.

trebuie să 
bun. mereu 
ieftin. de- , 
glnrlnaiului .

con%25c8%2599tiin%25c8%259b%25c4%2583.de
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© INTERVIUL ACORDAT DE E. HONECKER

DemonsirCjie pe șlrâzile Parisului în sprijinul grevei generale

Un milion tfe oameni
mmdî în grem

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

Intr-o ri de ploaie ?l de grevă, Parisul a departe de a fi cel mal 
frumos oraș din lume. Ziarele n-au apărut, metrourile rint rare, au
tobuzele de asemenea, taxiurile le numeri pe degete, circulă doar in 
proporție de 15—20 la suîâ. In conxccințd, milioanele de locțiitori ai 
acestui uriaj furnicar care este Parisul se deplasează >cu motoreta, 
mașina, bictelota... sau doar cu umbrela. Sufocări ala circulației s-au 
produs In punctele nevralgice, I» crame cc autocamioane militare 
încearcă «t degajeze principalele criere.

Greva generală declarată ieri 
la chemarea C.G.T., afectează 
Insă taireaga Franță. Pe rețeaua 
căilor forate circulă doar un 
tren din patru, tn minele 
din nordul țării au coborlt ta 
galeifl doar un miner din doi, 
în siderurgie proporția greviș
tilor este aceeași ; o serie , de 
uzine din ramurile matalur- 
glcA, chimică, aeroiKiuUcO,. tex
tilă etc. și-au încetat lucrul. 
A dorind la grevă, pescarii bre
toni au renunțat ieri ta inlll- 
nirca lor diurnă cu marea, 
fapt care se va resimți azi In 
piețele PnrlsuluL Conform pri
melor cifre oficiale, se apre- ' 
ciuta că la grevă participă a- 
proxlmaUv un milion de oa
meni al mundl, de la sldo- 
nirgisU ta funcționari de ban
că, do ta docheri ta tipogrnfL

Concomitent, In întreaga 
Franță s-au desfășurat 150 iwi- 
nlfestațll, în special In marUc 
’departamente industriale. La 
Paris, demonstrația a început 
ta ora 10. Un uriaș cortegiu s-a 
■format in jurul sla'iel do me
tro Faldherba Chnllgny, in- 
clreptlndu-se către Piața pri
măriei. ' i. 'i

în primele rtaduri se află Be
noit Fraehon. președinte, și ; 
Georges Seauy. secretar general ’ 
al C.G.Ț.. împreună cu j ceilalți . 
membri ai biroului confcdcrnl,1 
precum și mlUtanțl' a! sindica
telor pariziene, ai Uniunii Ti
neretului Comunist etc.

...Ora H.M. Primul grup ol 
coloanei pătrunde in. marea pta-

RABAT,

!!

ță a primăriei, Inlonind „Inter- . 
naționala". RăspunzJnd Întrebări
lor unor ziariști. G-eorges Seguy . 
a declarat,, printre altele : „NIcl- 
«ia'.ft Confeddrațla Generală , a i :j 

; .Mundi nu a fo-si In mod de 
masiv aprobată1 de muncitori rai 1 
astăzi. S-a demonstrat astfel că • , 
obiectivele noastre revendicative 
constituie o cerință firească șl 
că opinia publlcft ne aprobă".

Manifestația de la Paris a in- 
trunlt pește 100 OM de partid- 
panțl. ta care se adaugă alte 
sute de mii de demonstranți in 
orașele do provincie, toate con- 
lurirxl cea mol maro acțiune 
muncitorească din ultimii ani. I 

în ce context se înscriu gre
va generală șl manlfostațiile 
desfășurate ta cursul zilei de | 
ier! ? Conform studiilor statlstt* 
ce efectuate de C.G.T., costul 
vieții a crescut în luna mal n 
acestui an cu 0.7 in sută. Iar

■ proccMi! Inflationist merge mină 
ta mină cu un alt fenomen ca
racteristic — respectiv somnjuL 
Iată do ce C.G.T. a ales ca prin
cipală revendicare ..apărarea,, șl 
sprijinirea categoriilor celor mai 
dlr.oct lovite de acest0rfeaoma^ 
no da, ‘declin ..cconothlc — mun- I 
cl'orii cu salarii mici ri ipCMto- 
narîL "

, Marea, acțiune organ!._ll f 
C.G.T. demonstrează .forța’ eres- 
dndă n clasei muncitoare, hotă-

ilzată ..da;

4 ir___ _ .____ j-m.a
• rirca’ el do a lupta cu fermitate î 

pentru drepturile ei legitime. <
Paul DIACONESCU

DECOLONIZAREA - PRINCIPALA TEMĂ 
A REUNIUNII MINISTERIALE O. U. A.

RABAT 7 (Agerprcs). — Consiliul 
ministerial al Organizației Unității 
Africane, întrunit in capitala Maro
cului pentru a pregăti agenda de lu
cru a reuniuni! africane ta nivel Înalt, 
a luat In discuție problemele pri
vind sporirea ajutorului acordat miș
cărilor de eliberare’ din teritoriile" 
aflate Încă sub dominația colonială 
1» continent.

Decokmlzarea a constituit princi
pala temă in Comitetul politic al or-

Consiliul gnnlzațJei, in cadrul cărata 'secreta
rul general al O.U.A., DlaUo Telll, a 
grezentat un raport In această pro-

Icmă. .relevă agenția Router. Un 
.purtător de cuvlnt al consiliului a 
declarat că uh loc deosebii In cadrul 
dezbaterilor din acest comitet l-au o- 
cunat examinarea siluaț,lei .din. An
gola. Mozamblc șl Guineea-Blsșau și. 
de asemenea, opoziția față de poll- 
llca rasista a guvernelor din Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia.

VIETNAMUL DE SUD

BERLIN 7 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat agenției A.D.N., E- 
rich Honecker, prlm-sccrătar al C.C. 
al P.S.U.G.. a ealutal semnarea pro
tocolului final al acordului cvadrl- 
partlt asupra Berlinului occidental ca 
un nou pas pe calea spre coexistenta 
pașnică între state cu orindulri so
ciale diferite și a relevat că acordul 
asupra tranzitului realizat Intre gu- 
vcraeJo R» D. Germane șl R. F. n 
Gerinantol, precum și convențiile cu 
Senatul Berlinului occidental. înche
iate în cadrul exercitării drepturilor 
suverane' alo guvernului R.D.G.. au 
șl intrat In vigoare. Din textul a- 
cordulul cvadrlparllt — a arătat E- 
rlch Honecker — reiese fără echivoc 
că „cele trei puteri occidentale re-
cunosc, pentru prima oară, sub o for
mă valabilă din punel de vedere al 
dreptului Internațional, existenta 
R. ,i>. Germane. Prin semnătura lor 
pc un tratat valabil sub raportul 
dreptului Interna'tonal, Statele Uni
te, Marca Britanic ș| Franla reeu- 

vernn in

i

cranii de normalizare a relațiilor din
tre R. D. Germană șl R. F. a Gcr- 
mon'.cl 3 șl început. Trebuie să-I 
continuăm. Este necesar să. se încea
pă schimburi dc păreri intre R, D. 
Germană șl R. F. a Germaniei pri
vind normalizarea relațiilor pe baza 
egaliiățU depline in drepturi. La or
dinea zilei sc află primirea R D. 
Germane șl R. F. a Germaniei ta 
O.N.U.. normalizarea rotațiilor dintre 
cele două .state germane conform 
normelor șl principiilor dreptului In
ternațional. S-a și convenit asupra u- 
nor convorbiri 
intre reprezentanți al celor două sta
te. Ca șl pină acum, abordăm aces
te tratative cu o atitudine construc
tivă.

Stat de domeniul posibilului pași 
xpro coexistența pașnică între R. D. 
Germană șl R. F. s Germaniei șl — 
dacă împrejurările o vor permite, 
ceea ce, după cum se știe, depinde 
de cele două state — spre relații 
de bună vecinătate, spre cooperare in 
Interesul păcii și a| cetățenilor eelor 
două state, a spus,'Ertoh Honecker. 
Există suficiente domenii in care pu
tem Imagina o colaborare în intere
sul eelor două state, In fel ca șl cu

In aceste probleme

nose R. D. Germană ca un stat su- 
T---- - frontierele, sale existente".

In legătură cu problema dțjzvoită- 
rîi In continuaro’ta relaUUcir dintre 
R. D. Germană șl R. F. a Germa
nici, Erlch. Horieck-er a sipua : „Pro- alte state capitaliste.

„Iii Hpnaî bwb!# 
gl râfl îiiternatiiirt'"

1 s. ' -1 kfj H
© CUVÎNTAREA LUI W. BRANDT

BONN 7 (Agerpres). — Miercuri, 
Bundesiagul șire reluat lucrările, ri- 
vind liwcrlse pe ordinea de zi pre
zentarea unei declarații guvernamen
tale asupra acordului cvndr'.part!.; in 
problema Berlinului occidental și a 
tratatelor încheiata cu Uniunea So
vietică și Polonia., o declarație cu pri- , 
vira ’la securitatea ta,temă’’”a țurll, 
precum ®I dezbateri in legăturii cu bu- 
getul federal(pc, anul 1S7Z.

La primul ‘ punct ini ordinii de z! 
a luat cuvjntul cancelarul WUly 
Brand!, eare â apfeclht, după cum 
transmite agenția D.P.A., că Intrarea 
în vigoare a aeordulul cvodripartll,1 |71 
precum șl a celor două tratate în
cheiate cu Uniunea Sovietică șl Polo
nia constituie un eveniment impor
tant Șl pozitiv. El sl-a exprimat spe
ranța eă ar putea fl obțlriute țiâr pro
grese reale pc calea destinderii, 
edhe'alariir a suhnffltftJT t&oc&ift 
„perspectivele îmbunătățirii relațiilor 
vesi-genuano—sovietice care ar putea 
să ducă, după cum sperăm, ta evo
luții noi și pozitive". Potrivit decla
rației Jul Willy Brandt, „Ziua de In 
Berlin* mi ar fi fost posibilă fără 
particlțîarea guveraulul federal, a Se
natului Berlinului occidental șl n 
guvernului Republicii Democrate 
Germane. Guvernul R.F. a Germa
niei, a sub!(ntas cancelarul federal, 
iși va respecta obligaiîilc asumate șl

Ui
3 >■

J? .,«>‘7

J!

I
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I t' ... •fi
va contribui activ Ia transpunerea In 
viață a acordurilor șl tratatelor în
cheiate.

t.

A

într-un interviu acordat zia
rului „Nene Rheinzellung" din 
Bonn, cancelarul Brandt a aflr- 
mal că vor continua intilnlrlle 
dintre reprezentanții Republicii 
Federale a Germaniei șl 
Cehoslovaciei și vot fi regle
mentate problemele in suspen
sie, anunță agenția C.T.K.

S B E E E

politica externă
SANTIAGO; DE CHELE 7 (Agtțr- 

ptes). Tntr-un ț-1-—j-‘ ----- J ■
publicației itâllem

i interviu. .. acordat 
„------...„.lene ..Rclazlonl Inter-

nazirOMli-, ministrul de externe chi
lian, Clodomlțo Alrneydii. a declarat 
depoziția «latului Chile fată de sis
temul IntcrarnerScan se bazează pe 
două premise. „In primul rind. a

Mutații semnificative pe continentul latino-american

INIȚIATIVA PERUANA LA O.S.A.
pentru normalizarea relațiilor cu Cuba

Așa după cum fi-a anunțat. Crmsl- 
■ Hui permanent al Organizației State
lor Americane (O.S.A.) a acceptat, 
cu o majoritate substanțială de vo
turi, proiectul de rezoiuție prezentat 
de Peni pr hirta norma Uzarea relații
lor dintre țările latino-americano șl 
Cuba sl l-a remis spre examinare 
Connteicl generale a organiza lied. 
Propunlnd ca O.S.A. să consacre for
mal dreptul suveran al fiecărei țări 
laLino-amerJcuno de a-șl elabora do 
sine stătător DOllltaa externă. în ca
zul do față de a restabili relațiile cu 
Cuba, guvernul B-ertian a nntmtal; 
totodată, că va face acest lucru In
tr-un termen cit mal scurL Subli
niind că „este necesar să se termine 
epoca de Izolare a republicii surori 
Cuba", reprezentantul peruan Carlos 
Garda Bedoya a afirmat : „Nu pu
tem accepta ca In virtutea unui 
straniu imobilism.- să fie conservate 
intacte condițiile care au motivat 
decizii acum un deceniu. Respectarea 
prtadptalul egalității In relațiile 
dintre state trebuie să fie o caracte
ristică a continentului nostru, căci 
slntem parte Integrantă o unei lumi 
în rapidă șl continuă schimbare".

Inițiativa peruană a stimit un larg 
ecou ta țările continentului. Șapte
zeci da parlamentari venezuelcnL re- 
prezcnttod partide de diverge orlcn- 
țări, au adoptat o moțiune de sprl- , Prilej. Imprejurarila 
jlh pentru această propunere, consl- decanlu: emil, sub nr. 
derind că „ea întărește sentimentele 
de fraternitate șl prietenie intre po
poarele lallno-amcrleane". Apre
cieri similare s-au înregistrat In 
cercuri parlamentare din Mexic. 
Uruguay. Costa Rlc® șl Columbia. 
Totodată, problema restabilirii unor

• ’tort; ™ ,ț-~
relații normale ,cu Cuba face obiec
tul a numeroase comentarii de presă comniclă 
in majoritatea țărilor continentului- ce hdtărli 
Săptamînalul Uruguayan „MARCIIA" 
consideră discutarea proiectului pe
ruan drept „un moment de răscruce 
pentru O.S.A.", apreciind că „de ntt- 
tudineg Pe care o va adopta organis
mul interarnerlean în legătură cu a- 
ceastă problemă cardinală va depln-

- ' ■■ Ș ■ ' 11 .,'7. ■ ' ■' 1 ;
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de in mare măsură însăsi soarta 
O^-A.“. Revista mexicană „S1E31- 
PRE“ vede ta inițiativa peruană „o 
evoluție firească a stării de spirit 
care domnește in opinia publică la- 
tîno-americană și totodată o expresie 
a mutațiilor intervenite in ultimul 
timp pe arena, mondială0. In tfaiD co 
coUdinnu] .JORNAL DE BRASIL" 
®cr!o lntr-un editorial că „ar fi puțin 
logic să se pretindă ca evoluția tim
purilor de azi să nu modifice și ati
tudinea sistemului tateramerlcan 
fată de Cuba".

Multe comentarii evocă, cu acest 
„.IU. .de acum un 
deceniu, cînd, sub pretextul că regi
mul Dolhico-soctal din Cuba ar fl 
„incompatibil cu sistemul interame- 
rican". S.L.A. au reușit ®ă determine 
statele latlno-amcrieane să rupă re
lațiile cu Cuba si să suspende schim
burile comerciale, directe sau indi
recta. cu această tară. Izolarea Lm-

W';' ’ ,
pusă, pe ‘lingă că nu a fost niciodată 
complota, (Mexicul a refuzat să nnii- 

‘-rtf'jzlrfle O;S.A.).- a avut darul să 
sublinieze tot jmai mult preîudlcîlle 
unei asemenea oriental! pentru inte
resele . țărilor laUnosomcrtcane. atit 

i pe Irfan economic, cit mal ales sub! 
aspect politic: Tnlro timp, in linele 
țâri iâllno-hnierlcarie instalai
guverne cu caracter demoaraUc/ pro
gresist. angajate înlr-un proces de 
renovare a slrtieiur lîor economice gl 
polltkn.

Asemenea, schimbări au atras dună 
ele. ta mod logic, șl modificări In 
sfera relațiilor / intdrâmericane. La 
scurt timp dună Instalarea guvernu
lui Allende. ’Chile a restabilit rela
țiile dlolomatîce și economice cu 
Cuba. In același tlmn, alte acțiuni 
diplomatico ‘ Întreprinse pe continent 
marchează, tot mal limpede, opțiu
nea unu! sir de guverne tailno-ame- 
rlcane pentru promovarea de rotații 
internaționale bazate pe principiile 
autodeterminării, egalității și ne
amestecului străin Sn trebiirlle inter
ne. Afirmarea !’ acestei opțiuni In- 
6«amnâ. implicit, respingerea vechil 
politici de dictat practicata de S.-U.A. 
in cadrul QjS.’A.; eliminarea ■ opre
liștilor care lezează suveranitatea 
tarilor laUno-amertcnne. lata de ce 
proiectul peru? a ta care se cere O.S.A. 
să consacre iiberiatea țărilor mem
bre de '• a-sl normaliza relațiile cu 
Cuba, reflectind mutațiile survenita 
pe meridtanelo, Amertcil Latine, ee 
imu’.me atenției generale ca o ini
țiativă conformă cu interesele po
poarelor acestui continent.

v. onos

■j

al

Kim Ir Son, general
al C.C. al Partidului Mumcll din Co
reea. președintele Cabinetului de Mi
niștri. a vizitat unități economice 
din provincia Ryanggang. dlrtd indi
cații colectivelor ansaiate. alături do 
toți oamenii muncii din R.P.D. Co- ■ 
reeană. in lupta pentru îndeollnirea. 
Inalnso de termen, a planului șc- 
Eenal.

3
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opus AJmeyda, nu este posibil să se 
continue șffl fie accepte echivocul ;pe 
baza căruia ar exista jdentltate de 
vederi șl de obiective" Intre tonte sta
tele din America ; aceasta pentru că,’ 
in timp ce țările Amerieli Latine lșl 
dau toi mal mult seamă» pe zJ ce 
trece, că rezolvarea subdezvoltării șl 
eliminarea mizeriei trec prin lichfda- 
rca dependenței economlee șl prin 
deplina exercitare a suveranității po
litice, Statele Unite nu drept obiec
tiv să mențină in sistemul Interame- 
rican o poziție de dominație, care eă 
Ie permită sfi-șl Întărească hegemo
nia p-oliticâ șl economică asupra re
giunii. A doua premisă — a mențio
nat el — este că. in ciuda existen
tei unei comunități de interese intre 
țările AmerlcU Latine, regimurile loc 
politice șl economice stat substanțial 
diferite. Aceasta este o realitate D-o 
care nu Mie posibil s-o cchlmbăm de 
In o;zl ta alia". „Este necesar să în
țelegem, a subliniat ministrul chi
lian. că orice colaborare între două 
țări ale Amerieli ; Latine trebuie sâ 
se bazeze pe respectarea absolută a 
principiului de autodeterminare... 
Acceptăm ea orice tară și orice po
por s& poală decidă directivele pe 
care Ie eonslderă oportune si cerem 
același drept și pentru Chile".
: în ceea ce privește Organizația 
Statelor Americane, a spus ta conti
nuare ministrul chilian, am afirmat 
că ea va continua să-șl planta ca
racterul reprezentativ șl semnificația 
sa. tlnca va continuo ®â nu" accepte 
principiile diversității do interese șl 
ale plurallsinulul ideologic pe 'care

■ Ie-ăm' semnalat !Plnă In prezent, 
O.S.A a servit pcnlrii accentiiareh 
dominației unei lîulefi asupra rostu
lui; continentului prin Intermediul 
unor sisteme ilicite, printre care 
trebuie să amintim excluderea din 
cadrul său a guvernului- revoluțio
nar din Cuba. O adevărată organiza
ție panamericană- trebuie să includă 
toate țările de pe continent.

Ministrul de externe chilian a re
levat, *po de altă parte, că. in timpul 
guvernului Unității Populare, s-au 
întărit rela'llle deja existente cu ță
rile socialiste dini Europa șl s-au sta
bilit relațiile cu .China șl. ta curind, 
vor fl stabilite cu R> D. Vietnam șl 
R.P.D. Coreeană. „Din partea tutu
ror țărilor socialiste, a spus Clodo- 
mlro Almeyda, ajn primit dovadă so
lidarității și înțelegerii fată de expe
riența noastră revoluționară» Avem 
comun obiectivul1 construirii socialis
mului, chiar daei metodele urinate 
de noi diferă, potrivit caracteristici
lor sociale. politice și economice ale 
fiecărei țări".

H FM OFEKB FVEH NHÎKE
, ■ ■ ' î ’ 1 ’ 1 ' ' -

TRUPELE SAIGONEZE DIN PROVINCIA PHOC THY 
ÎN SITUAȚIE CRITICĂHmS’

<

"VIETNAMUL DE SUD 7 (Agerpres). — După cam relatează 
agenția France Presse, comandamentul salqonez a recu
noscut marii, peritra prima dată de la Începerea ofensivei 
generalizate a forțelor patriotice, că sltuafia trupelor re
gimului marionetă osie critică in provincia de coastă 
I'ltoc Thy, la 100 km est de Saigon.

Pe de altă parte, au crescut frec
venta ti Intensitatea atacurilor pa- 
trioțllor in provincia de coastă Blnh 
Dtah. Ja circa fto km nord-eet de 
Saigon. Aviația americană a declan
șat un val de bombardamente asupra 
bazei de artilerie ..Crystal", aicerită 
de unllăllle tortelor patriotico de 
eliberare.

. ’ ... |

în eursul ultimelor Si de ore, for
țele de eliberare au declanșat 55 de 
atacuri pe ansamblul teritoriului 
sud-vlelnamez, a anunțai, marți 
după-amlază. un purtător de cuvlnt 
al comanalamcntulul de la Salgon. 
citat de agenția France Presse.

DELEGAȚIILE S.U.A. Șl ADMINISTRAȚIEI SAIGONEZE AU 
RESPINS PROPUNERILE DE RELUARE A CONFERINȚEI CVA- 

DRIPARTITE DE LA PARIS
I
ma Vietnamului au respins propune
rile delegațiilor R. D. Vietnam șl Gu
vernului Revoiuțknuir Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sim pri
vind reluarea lucrărilor conferinței 
cvadri parii te de la Paris, la 8 iunie, 
transmite agenția France Presse.

- " -Al ''Z.' •• j .- ■ • ' ’ ‘ \ ; îf ’; I, ; ■ > ' . -.
PARIS 7 (Agerpres). — Delegația 

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
ni Republicii Vietnamului do Sud 
ta conferința cvadrlpartllă de la 
Paris in problema vietnameză a 
trimis delegației S.U.A. șl celei a 
administrației de la Snlgon o notă 
tn care ®e orală că. de penta! o lună, 
conferința nu are loc din cauza po
ziției părții americane. Delegația 
G.R.P. protestează Împotriva condi
țiilor preliminare puse de Statale 
Unite pentru reluarea lucrărilor 
conferinței.

Deiegațta G.R.P. propune cn urmă
toarea ședință să aibă loc la 8 Iunie.

Delegația Republicii Democraie 
Vietnam la conferința de ta Paria a 
transmis delegației americane șî ce
lei a administrației de la Saigon o 
declarație în care se arată , că din 
cauza poziție! S.U.A. au fost ‘eludate 
de patru ori ședințele plenare, ’ tar 
acest lucru a urmărit să împiedice 
reglementarea problemei vietnameza 
pe calea convorbirilor.

Delegația R. D. Vietnam care ca 
S.U.A. să-și respecte angajamentele 
de a înceta complet șl necondiționat 
acțiunile de război împotriva R. D. 
Vietnam. Ea instaiă ca următoarea 
ședință plenară a conferinței do la 
Paris să sc țină la 8 iunla.

*
DelegațllJe Statelor Unite admi

nistrației saigonoze Ja convorbirile 
cvadri partite de’

S^oi bombardamente
americane asupra 

R. 0. Vietnam

(Agerpres).MOSCOVA 7 .......
Miercuri, in cea dc-n treia z! a vizi
tei sale oficiale in Uniunea Sovieti
că, losip Broz Tîto, prewxlinîete 
R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
sosii in orașul Riga, capitala R.S.S. 
Letone. Oaspetele Iugoslav este înso
țit de Andrei Kirilenko, membra al 
Biroului I'oiitlc, secretar al C.C. al 
P C.U.S.

Comitetul Central al P.C. din Leto
nia, Prezidiul Sovietului Suprem șl 
guvernul- R.S.S. Letone au oferit un 
dejun in onoarea președintelui Ioslp 
Broz Tlio.

că, iașii

Șaliinșahul Iranului

la Paris in problo-

' 1
I «

HANOI 7 (Agenires). — La S 
ale; aviația americană a efectuat 
pol raiduri do bombardament asu
pra zonelor populate din provinciile 
Long Son, fia B&c, Quang Ninh, 
Thal Blnh, Nam Ha. Ninh Btah, 
Tîuinh Hoa, Nghe An, Ha Tinli și 
Quang Blnh, precum și din regi
unea Vinh Linii — se arată lntr-5 
declarație dată publicității marți de 
purtătorul de cuvlnt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam. 
Ca urmare a acestor noi acte do răz
boi, se arată In declarație, au fost 
aduse grave prejudicii materiale o- 
blecllvetor economice și cuflurale 
din zonele respective, Inregistrin- 
du-se, de asemenea, numerusc vic
time în rlndul populației civile.

iu-

TEHERAN 7 (Agarpres). — La 7 
lutnle, Șahtașnhul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, a pri
mit In audienții pe președintele Co
mitetului de Stat ul Planificării, 
Maxim Berghlanu, rare Întreprinde 
o vizită oficială in această țară.

Cu acest prilej, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării a trans
mis din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolao Coaușcscu, un me
saj de prietenie șl cele mal bune u- 
-ări do sănătate șl prosperitate Ma
iestății Sale șl poporului iranian.

La rlndul său, Șaliinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr a trans
mis președintelui Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceauș&scu, cele mai bune 
urări de sănătate, prosperitate și 
succes In activitatea pe care o des
fășoară pentru binele poțwulu! 
român.

în cadrul întrevederii au fost s- 
bordate unele problema privind dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre România și Iran.

La primire au fost prezențl pre
ședintele Organizației Planului din 
Iron, K. Fnrmanfarmaian, șl ambasa
dorul României, Alexandru Boabă.1

binele poțwrulu!

STOCKHOLM

Cu prilejul sărbătorii zia
rului „Neues Deutschland", 
Werner Lambarz, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a primit la 0 iunie, la Berlin, oaspeții 
de pesta hotare care au participat la 
sărbătoarea ziarului „Neues Deutsch
land". ca reprezentanți ni organe
lor de presă frățești, printre care și 
Alexandru Ionescu. redactor-șef al 
ziarului „Sctatela". Intllnlrea s-a des
fășurat inir-o ataiosferă caldă, pite
tenească.

137 parlamentari bel
gieni au adresat guvernu
lui o scrisoare în care se 
pronunța pentru recunoaș
terea R. D. Germane. Autortl 
acrișorii se pronunță, in același timp, 
pentru admiterea arabelor etate ger
mane In O.N.U. și Iți alte organiza
ții internaționale.

P.C. din Ecuador B 
bllcltatll o declarație în care se 
pronunță pentru anularea imediată 
a tuturor sancțiunile- diplomatico si 
economico Instituite in urmă cu opt 
ani do Organizația Statelor Ameri
cano împotriva Republicii Cuba.

Președintele Filipinclor, 
Ferdinand Marcos, a cerut guvernu
lui S.U.A să participe ta convorbiri 
ta legătură cu problema bazelor mi
litare americane aflate pe teritoriul 
fUtplnez.

Lucrările Seimului polo
nez. Prezante conducătorilor da 
partid șl de stat, In frunte cu E. Gle- 
rek, H. Jablonski șl P. Jaraszewicz, In 
Varșovia a început, miercuri, a pa
tra ședință a Seimului polonez din 
cadrul celeț de-a 6-a legislaturi. Pe 
ordinea de zi figurează, printre al
lele, discutarea ș! aprobarea proiec
tului planului de dezvoltare sodal- 
econcmlcâ a' Poloniei ta perioada 
1S71—1P73.

Pentru desemnarea pre
ședintelui Nixon 111 calUate de 
candidat al partidului republican In 
alegerile prezidențiale dini noiembrie, 
electoratul republican s-a pronunțat, 
In cadrul-alegerilor preliminare din 
statul California, ta’ proporție de 90 
ta su ta.

Comcmdfflîiontul ărma 
tei populare najionâle con
goleze a d®* Publicității o decla
rație in care se arată că tortele co
lonialiste portughezo din Angola în
calcă snațlul aerian al Republicii 
Populare Congo. Subunități ale for
țelor armate ale R. P. Congo au 
doboril recent un e'lcop'.er portughez 
care pătrunsese In spațiul aerian al 
țării. -

Congresul Uniunii Tinere
lului Revoluționar Mongol. 
-La. Ulan Bator «-o deschis al XVI-loa 
Congres al Uniunii Tineretului Revo
luționar Mongol La deschiderea 
congresului, a partldDal Jumja- 
aghlln Țedenbal.
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La invitația guvernului 
francez, Andrel Gromiko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
va tace o rtzllă oficială In Franța 
Intre 12 șl 13 Iunie a.e., Informează 
agenția T.A.S.S.

Purtătorul de cuvînt ol 
Pentagonului,-Jeiry Oedheim, 
a tăcut cunoscută existența unor pla
nuri privind construirea unei rachete 
nucleare de un tip cu toiul nou, ce 
poale ii lansa iă de pe submarine. 
Racheta, a precizat purtătorul de 
cuvlnt, face parte - dLur-o categorie 
de arme; core nu este cuprinsă ;ln a- 
ccrdurile S.AJUT. privitoare la ar
mele oferiMve semnale la Moscova.

în legătură cu publicarea, la 
Bonn, a raportului anual cu pri
vire la activitatea Oficiului fe
deral pentru apărarea Constitu
ției, fl. Gauthier, membru al 
Prezidiului Conducerii Partidu
lui Comunist German, a dat o 
declarație In care condamnă 
ferm afirmațiile calomnioase 
ale raportului, potrivit cărora 
tfP.C.G. ar urmări scopuri ce 
contravin Constituției*.

200 de studenți și profe
sori <îe Uni'.'crs't;i!«i din Rhodes,
Republica Sud-Africanfl. au fost 
arestați pentru că au participat la 
marșul desfășurat pe principalele 
străzi ale orașului. La Durban, stu
denții au holfirit să închidă universi
tatea.
I

l

Cunoscuta militantă de culoa
re, Angela Davis, va întreprin
de. Incepind de vineri, un tur
neu'de trei săplămird prin Sta
tele Unite in scopul ..organiză
rii. la scară națională, a unul 
comitet de apărare a victimelor 
represiunii”

înconjurător
STOCKHOLM 7. — Trimisul spe

cial Agerprea, C. V'ted, transmite : In 
cadrul lucrărilor Conferinței Națiu
nilor Unite asupra mediului încon
jurător, care '®a desfășoară simiiltan 
in ședințe plenare și pe comisii spe
ciale, reprezentanții diferitelor etala 
s-au referit 3a multiplele aspecte le
gate de, salvgardarea șl Îmbunătăți
rea mediului șl au expus, totodată, 
politica guvernelor lor in domeniul 
ecologic.

De/o.ațențlt
ta cadrul, do.z..__ ___ „_______ _

■blemâ raporturilor dintre protejartia 
metilului înconjurător șl dezvoltare. 
Reprezentanții a numeroase țări, în
deosebi al celor ta curs de dezvol
tare, au roma real că realizarea im- 
pt'r.illveldr c!îumc.ipflril economico bI 
sociale se corelează cu măsurile pri-'; 
vind , conservarea mediului înconju
rător.

PartMpanțil la dezbateri 6-au pro
nunțat totodată, Împotriva oricăror 
măsuri, preconizate In numele prote
jării mediului, care or aduce prejxț- 

■ dicli progresului nexllngherit al eco
nomiei țărilor ta curs de «tezvoitarc. 
Orice propunere de acest fel ar fl in 
contradicție flagrantă cu dreptul, 
unanim recunoscut, al exercitării su
veranității depline de către națiu
nile lumii (Jose Costa Cavalcanti, 
ministrul de interne al Braziliei). 
Protejarea mediului nn trebuie să fie 
folosită ca un pretext pentru o frt- 
nare a dezvoltării sau a comcrțulid 
(Itabib Thlam, ministrul dezvoltării 
rurale al Senegalului). Lupta Împo
triva poluării trebuie să țină seama 
de Interesele tuturor țărilor lum i 
(Kamal Abdallah Khodîa, eeaotar da 
stat pentru problemele planului ol 
Algeriei).

asupra

le deosebită-a beneficial, 
zbaterilor generale, pro-

Șlirile sosita In ul
timul timp din 
Mozambic relevă 
intensificarea a- 
iacurilor lansata 
da câtre for|c!e 
mișcării de elibe- 
rciro-FRELIMO — 
împotriva trupe
lor colonialiste 
portugheze. Lup
tele, care se des- 
fdjoarfl In mal 
multe provincii, 
produc pierderi 
grele colonialiști
lor. Numeroasola 
ambuscade orga
nizate pa drumuri 
și șosele determi
na pe portughezi 
[în fotografia) sâ 
plaseze in fața 
fîecfirui convoi ge- 
nișli pentru a do
mina câile de 

comunicații.
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