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Semnături entuziaste
hotărire unanimă

„Ne vom aduce contri
buția pentru ca marele 
combinat să fie gata ia
termen44

La scrisoarea comuniștilor de pe 
platforma chimică din Slobozia, 
răspund astăzi: comuniștii de la 
uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" 
și uzina „23 August"

® Ce e nou în întrecerea
țesătoarelor
Rochița Bochiș de la țesâtoria de mâtase „Ro
mânia muncitoare" din Cluj : 146
schimb.
2 000 de participante în judeful Sibiu

metri pe

® Oameni în bătălia recoltei
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îmi este deosebit de plăcut să adresez celei de-a IX-a Conferințe 
la nivel Înalt a statelor membre ale Organizației Unității Africane, 
In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, calde sa
lutări și cele mai bune urări de succes deplin.

Acționind energic pentru abolirea definitivă a colonialismului, a 
practicilor neocolonialiste și dc discriminare rasială, pentru apărarea 
si consolidarea independenjei și suveranitâjii naționale, pentru li
bertate și progres social, popoarele Africii se afirmă lot mai mult 
ca o puternică forjă aniiimperialislă, exercită o influență crescindă 
asupra vieții internaționale actuale.

Poporul român, angajat in prezent Inir-o vastă operă de con
struire a societății socialiste multilateral dezvoltate, urmărește cu 
sentimente de profundă simpatie si solidaritate lupla popoarelor 
africane pentru apărarea ji consoliacrea independentei nafionale, se 
bucură sincer de realizările obfinute In dezvoltarea lor economică 
și socială de sine stătătoare. Cg detașament activ al frontului antiim- 
perialist, el acordă sprijin multilateral mișcărilor de eliberare najio- 
nalâ ale popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea Bissau, Nami
bia și alte teritorii coloniale, luptei lor pentru cucerirea libertății na
ționale, pentru împlinirea aspirațiilor do progres și. o viajâ moi bună. 
Guvernul și poporul român conaamnâ cu fermitate politica de apart
heid și discriminare rasială dusă de regimurile minoritare rasiste din 
Republica Sud-Africanâ și Rhodesia.

Ne pronunjâm cu consecvență pontru instaurarea în relațiile din
tre state a principiilor respectării independentei și suveranității na
ționale, egalității in drepturi, neamestecului In Ireburile interne, avan
tajului reciproc, a dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotâri 
singur soarta, conforjp, intereselor și vpin(oi sale naționale, pentru 
participarea tuturor .statelor la soluționarea problemelor majore ale 
cbhlemporâfte’îlâjii'. _

Recenta vizită pe caro am Inlreprins-o Jn opt Jâri africane, con
vorbirile pe care le-am avut cu acest prilej au constituit, o puternică 
manifestare a sentimentelor de prietenie și solidaritate care leagă 
poporul român do popoarele africane, o contribute importantă 1a 
dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Republica Socialistă Româ
nia și țările africane. In lupta împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru asigurarea păcii și securității tu
turor popoarelor.

România, țară socialistă, ea Însăși în curs de dezvoltare, consi
deră că lichidarea decalajelor economico dintre jările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare trebuia $6 devină o preocuDare funda
mentală a Întregii comunități internaționale, impune mobilizarea efor
turilor, fiecărui popor pentru valorificarea In interes propriu a resur
selor sale naționale, lărgirea cooperării internaționale pe baze echi
tabile și măsuri practice de sprijinire a acestor eforturi do către ste
lele avansate.

îmi exprim convingerea că reuniunea dumneavoastră va aduce o 
nouâ contribuție la lupta pentru eliberarea națională, pontru lichi
darea sechelelor colonialismului, a rasismului și apartheidului, la în
tărirea unitâții africane, la dezvoltarea economică de sine stătătoare 
a statelor Africii, la cauza păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general nl Partidului Co
munist Român, s-a tntllnlt ți a 
avut convorbiri luni, 12 Iunie, la 
Mangalia Nord, cu Harold Wilson, 
liderul Partidului Laburist din Ma
rea Britanic, aflat In vizitii în țara 
noastră.

In cadrul convorbiri!w a avut 
loc un larg schimb de opinii cu 
privire Iar situația politică actuală 
din Europa șl din lume, la stadiul 
relațiilor dintre cele două țări și 
partide.

Apreclindu-se în mod pozitiv e- 
voluțla actuală a raporturllo-
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! Sortimente

j de polistireh
In Întrecerea pe rare o des- 

făsoară pentru îndeplinirea cin- i 
dnaJulul cu o jumătate de an ) 
mai devreme, chlmlștll din ca- l 
drul Grupului industrial Bor- ) 
zeștl și-au’ pfdpu3.fi intra altele, ț 
Bă realizeze noi sortimente de i 
poIUsțlren, care să rivalizeze, in > 
rezistenta, cu oțeiuL De ia to- l 
varfișul Inginer Gheorghe Man- . 
caș am aflat că o asemenea per- 1 
formanță a fost atinsă zilele a- I

pe numele \ â? ..™i a

? ti iii u u vcie-imie 
poltellrcn reali- \ 

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

— Zilnic culegem die o barcă, două 
■ le pește asfixiat de pe suprafața 
azurilor de la Tlncăbeșll — ne «pu
ie cu amărăciune Ing. MIhall Sa- 
jlovgchl, directorul întreprinderii 
ilsclcole din București. In toamnă, 
iveam In aceste lazuri aproximativ 
13C00 kilograme pește. Urma ca in 
toamna aceasta sâ pescuim si oă a- 
’iducem pe piață peste proaspăt— 
paid, otrăvirea apelor va continua, 
ciu știu daca vom mal avea ce pesj-

| De ani do zile. Inlreorlixlerea 
de stat per.tr.i creșterea și Inarăsa- 
rea porcilor din Peris poluează pu- 
iternîc crescătoriile de pește Înveci
nate. întreprinderea este chemată In 
Țața arbitrajului Mlnteterului Agrl- 
.culturii. Rezultatul : mișcare de hlr- 
Ul, Înfățișări șL„ propuneri do con-

11 vorba ? Conciliere cu._ le-

■dosar pentru arbitraj. Deci lucrurile 
vor trena.

I Ing. Nlcolae GUmbovschl. șeful 
Inspecției do stat a apelor, ne Infor
mează că nu este vorba doar de dis
trugerea dtorva vagoane de pește, ci 
da poluarea masiva a iazurilor din 
Tlneftbeș'.t, a .lacurilor CftldArușani fi 

1 Snagov. Fauna șl flora unul minunat 
loc de agrement, un monument ii 
naturii, afîat la porțile Capitalei, 
cum e Snngovul. tdnt periclitate de 
medul Iresponsabil în care se practi
ca creșterea porcilor la Perls. Totul 
pornește de Ia faptul câ la aceste 

1 crescătorii capacitatea statici de epu- 
rare. nu esle corexpunz&toare.

AL PLAUEȘU

(Continuare in pag. a U-a)

Secția de monfoj o uzinei „Eleclroaparataj" din București. Aici, o șutâ de muncitori și muncitoare cu Inallâ califi-
” ------ ' " ■" .................... și complexe caliîâji, livrate in peste 20 de Jâricare

Culoarea aurie tinde rit 
cucerească lanurile ptrgu- 
Ite do orz și griu, tailnro 
de Ia o zaro la alta. Este 
semn că timpul secerișului 
e aproape, iar In unele 
locuri această lucrare a ve
rii a șl începui. La vremea 
„startului*3 sini oare Înche
iate țoale pregătirile 1 In 
cuprinsul Județului Buzău 
se fac ultimele [Inlfiări pen
tru stringerea la timp și 
fără pierderi a cerealelor 
păloase de pe 57 0G0 ha. Si
tuația anului trecut, nu 
prea bună, a unor coope
rative agricole, unde s-a tă
răgănat slringerea recolte: 
șl s-au pierdut multe boabe 
prin scuturare, a constituit 
un puternic semnal do 
alarmă. Au fost analizate 

deficiențelor șl, 
oslo Important,

cauzele
ceea ce . .
s-au luat măsuri , pentru ca 
In acest sn să se lucreze 
repede și bine. Așa se ex
plică faptul că. In orezent. 
toate cele l (03 do combi
ne sint reparate, rodate și 
verificate, efectulndu-se 
proba cu boabe pentru a sa 
depista șl remedia arfea 
defecțiune..

Gata dc lucru rint șl cel o 
S3(i presa de balotat pale, 
precum șl mijloacele de

transport. Totodată, e-au 
Inchetat pregătirile pentru 
depozitarea, in condiții 
bune, a producției : au fost 
reparaîe; curfttate sl dezin
fectate magaziile și alte 
spații de depozitaro. S-a

cultei a fost dezbătut ln- 
tr-o ședință dc lucru cu 
președinții, Inginerii șefi 
d'n rooperativese agricole, 
directorii S.M.A. șl I.A.S. 
și alto cadre din unitățile 
agricole. între altele B-a

tăcui o enaitzft temeinica a 
problemelor referitoare la 
redistribuirea >1 folosirea 
tuturor terțelor. In îcest 
scop, In ziua de 9 Iunie a.c., 
„planul de bâtele" pentru 
campania de strlngere a re

stabilit ca secerișul sâ în
ceapă te pirgftA cu secarea 
șl coasa, inninte de a ee 
putea Intra te lan cu rom- 
btîK'Ie. Se vor dșllga astfel 
die prețioase pentru pre
gătirea el imănilntarea te-

I
I cartea. b dată cu obținerea poli-
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Iț ț
J nia ui: (icccuuipicî mereu vrea- .j 
ț clrtde de polUtlren, ihlmlstU din l 
i Borzeștl (stat preocupați si de ' 
J sporirea capacităților de produc-

*

... ; 
corespondentul „Scinteii* ț

româno-britanice, s-a exprimat 
hotărirea ambelor părți de a acțio
na pentru Intensificarea colaboră
rii în domeniile economic, tehnlco- 
șiilnțlflc, cultural, pe toate planu
rile, între România și Marea Brl- 
lanle, pornind de la convingerea 
că aceasta-slujește Intereselor po
poarelor ambelor țări, cauze! înțe
legerii, cooperării șl păcii In Euro
pa, In întreaga lume.

Referitor la situația actuală de 
pe continental european, s-a evi
dențiat că făurirea unui sistem du
rabil și eficient do securitate Im
plică organizarea pe baze noi-a ra- 
poctarllor Jntereuropene, caro să 
plinită dezvoltarea liberă, în de
plină egalitate, a luturor popoare
lor și statelor, intensificarea coope
rării economico, tehnlco-știlnțlflce 
șl culturale, depășirea divizării Eu
ropei in blocuri militare opuse, re
nunțarea la forță sau amenințarea 
eu forța in soluționarea probleme
lor litigioase. Ambele părți au sub
liniat necesitatea trecerii la pregă- 
tta-ea efectivă, multilaterală șl des
fășurarea in cel mal scurt timp ■ a 
conferinței genernl-europahe con
sacrată sectsrilfițirșf cooperării, cu 
participarea, în condiții de deplină 
egalitate, a luturor statelor Intere
sate. In acest cadra, reprezentanții 
celor două partide ați relevat că’,' 
în aciuatele.cdnâi.ții internațională,, 
un rol deosebit de însemnat îl joa
că asigurarea unor relații normale 
între toate stațele, Independent de 
regimul lor social, ta spiritul co-

existenței pașnice, raporturi care 
sâ so Întemeieze pe respectul de
plin al egalității, ol independenței 
și suveranității naționale, integri
tății teri tortele, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

In timpul convorbirilor, s-a a- 
prectet că un element determinant 
pentru însănătoșirea climatului po
litic International II constituie stin
gerea tuturor focarelor de război șl 
de încordare In diferite regiuni ale 
globului, soluționarea prin contacte 
și negocieri a tuturor diferendelor, 
dezvoltarea dialogului internațional, 
prin schimburi deschise și liber® 
de vederi intre factorii de răspun
dere.

Convorbirile au contribuit Ia a- 
profundarea cunoașterii și înțele
gerii reciproce, la găsirea de noi 
căi pentru extinderea, în continua
re. a raporturilor dintre cele două 
partide. In interesul celor două 
țări și popoare, al cauzal păcii ?l 
colaborării internaționale.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Romftn, împreună cu tovnrteșa 
Elena Ceaușescu au oferit un de
jun în onoarea liderului Partidu
lui Laburist din Marea Britanle. 
Haro'.d. Wilson, rt a soției sate. ,,

Au luat. ...pirta . tovarftșll Emîl 
Bodnaraș ,«i. Sîanea Mftnesw cu 
soția. I

Convorbirile și dejunul s-au deș- 
fășurat într-o atmosferfi de cordia
litate șl prietenie.

(.fire:sulul „Ă.B.S.1 
iul științific „copollmer acrii- 
butadlen-stlrenlc". Oamenii de 
aid l-au botezat etimpiu — ..oțe
lul viitorului". Față de celelalte 
sortimente dc j 
zate pina acum la Borzejti. 
„A.B.S." prezintă caracteristici 
superioare. Rezistența la șocuri, 
bunăoară. este de cltevn ori mai 
mare dorit cea a poilsllrenulul 
anllșoc sau a pollclorurel de vi
nii. De asemenea, ..A.B.S." se 
distinge printr-o rezistență chi
mică sporită față de apă și chi
micale uzuale.' precum și prin- 
tr-o serie de proprietăți fizleo- 
mecânlce și termice superioare. 
Toate acestea 11 recomandă pen
tru a fi folosit In industria con
structoare de mașini, ia fabrica
rea mobilei. In realizarea de 
utilaje pentru industrie alimen
tară, la fabricarea diferitelor o- 
blecte de uz casnic etc. La ora r 
actuală se obțin două tipuri de ț 
polUtlren ..A.B.S.*. Specialiștii . 1 
de aid elnt preocupați de rea- * 
Uzarea a încă două tipuri de l 
asemenea pollstiren. Tlnlnd cea- < 
ma de necesitățile mereu eres- 1

1
’lle. Folosind aceteașl spații sl 
prin montarea unor noi mașini 
șl utilaje realizate'In cadrul ac
țiunii-de autodota-e. el sl-au 
propus ca In următorii doi ani 
«ă sporească producția do poll-

i aii ren cu peste 40 la sulă fata d o 
i cea actuală:

renului cu culturi succe
sive de plante furajere, 
porumb boabe, fasole etc.

O Indicație practică, uti
lă, se referă la, gruparea 
mijloacelor mecanico Ih- 
tr-o singură tarte, cu pre-

Gh. BALTA

tant în folosirea mal ra
țională a forțelor existen
te. Prin concentrarea la 
umloc a tuturor factorilor 
do răspundere se poate 
interveni mal operativ șl, 
eficient pentru înlăturarea 
eventualelor dereglări în 
organizarea muncii si In 
remedierea defecțiunilor la 
combine și la celelalte uti
laje in timpul lucrului. 
Ideea grupării tortelor in
tr-o singură tarla vizează 
șt realizarea unui Gux con
tinuu al lucrărilor, execu- 
Undu-ite concomitent re
coltatul, balotată! paielor 
șl eliberarea terenului, pre
gătirea sl Insftmlntarca 
Imediata n culturilor suc
cesive. Un obiectiv precis 
este ca flecalajuL între se
cerat șl scinlnat să nu fie 
mai mare de o zi. Unită
țile agricole din județ au 
prevăzut să Insămlnteze 
minimum 33 000 heeiare 
teren In cultură succesivă.

Un raid tăcut In coope
rativele agricole arata că 
măsurile stabilite de către 
organele Județene. împreu
nă cu reprezentanții celor 
ce lucrează pe oboare se 
înfăptuiesc întocmai. Dis
pecerul Marin Jlpa, de la
(Continuare in pag. a III-a)

PrețedinteJe Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion GiteorR'nc Maurer, 
l-a primit luni in amiază pe amba
sadorul R.P.' Polone la București, 
Jaromir Oeheduszko, la cererea ar 
cestuia.

La intre viciere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească^ 
luat parte Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

(Agcrprcs)

Iab invitația prețedlnleăui Consiliu
lui de Stat al Republicii Soclalicte 
România, președintele Consulului 
Național al Frontului Unității Socla- 
llste, eecretar general al Partidului 
Comunist Romftn, Nicoluo Ceauțescu, 
W

Samdcch Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgla, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei. 
împreună cu prințesa Monique Sta- 
nuk, vor face o vizită oficială de 
prietenie in Republica Socialistă 
România Intre 19 șl .22. iunie a.c.tovarășei Elena Ceaușcscu,

® Reuniunea la nivel înalt a Organizației Unitâții 
Africane și-a început lucrârile la Rabat.

© Indochina : Atacuri ale forțelor patriotice în re
giunea Saigonului. Baze și poziții fortificate dis
truse de patrioții cambodgieni. Noi bombarda
mente americane asupra R.D. Vietnam.

© Premierul cehoslovac despre perspectivele rela
țiilor cu R.F. a Germaniei.

© Meridiane latino-americane.
® Corespondenții noștri transmit :

Din ROMA! „Formale si variante multiple in tra
tativele pentru iormarea noului ffuvcrn"

Din WASHINGTON i „Sindromul post-vietnamez"

pfdpu3.fi
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i.uiu, «1 umble tot
Bucurețtiul, id rupă o

pentru o pereche de 
fireturi ?

Dacă responsabililor 
de magazine dlntr-un

An tihni
PARASCH1V

șl pensii 
banii la 

(salul 
ml-am

părtate. ca punlnd accent pe un
La merceria din Pia- e“ri? nu caracre-

meu amic' nu ie lasă’ tovarăful ziarist hu ) 
’.'rea rir;!-ri. £1 "r- vede marile realizări ț 
neffe ' spre aSe pră- ale lucrătorilor-noștri 
călii, ceva mai inae- ți ne denigrează mun-

mai a fost închis pen- Colentina, la Gara de P^rainspcetori din co- 

uucureftiut, să rupă o orlclt am fi de
pereche de pantofi înțelegători, na inaig- 
- - ■ ■ neată !

mcr| !

i
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Lalala, lalala,
DIVERS I
La datorie

S-a Intîmplat la întreprinde
rea ILEFOR din Tg. Mureș — 
Mureșeni. în timpul unei furtuni 
deosebit de puternice, un trăs
net a lovit, o consolă pentru 
susținerea liniei do curent e- 
lectrlc. în clteva minute, intrcaul 
acoperiș al secției da șprițul! 
era cuprins ta flăcări. Dc nld, 
Incendiul se putea1' extinde dla 
dlpă In clipă șl asupra unei 
clădiri cu trei niveluri din apro
piere, în cârd se găseau Impor
tante cantități do materiale șl 
materii primo combustibile. 
Muncitorii oftați In întreprindere 
d-au lăsat imediat lucrul șl au 
Început lupta cu focul. După 
numai dleva minute, lo-au venit 
în ajutor șl pompierii din lo
calitate. Datorita intervenției 
prompte n muncitorilor și pom
pierilor au fost salvate Impor
tante bunuri materialo : clădiri, 
mașini,; materii prime șl mate
riale, numeroase garnituri 
mobilă șl semifabricate.

I Cinci pui
| de lup alb
IInlr-o pădure din 

tocatodjli Dumitra 
N&slud), oînfllortl 1

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I

Inlr-o pădure clin apropierea 
" ’ “ i (Bișlriju-

Teofil Breț- 
fetean șl Scarlat Potlaru au 
prins cu citava sile in urmă 
cinci pui dc lup cu caracte
ristici neobișnuite, adevărate 
raritdfl, intrucit au ta picioa
rele din față ți la piept blana 
de culoare albă. Lupoaica mc- 
md ifl găsise pentru adăposti- 
rea tor un «trașnfc așcunsîj in
tr-o olruină da bursuc. După 
răpunerea el, cel clbi clnătorl 
au săpat uh adevăra: tunel pen
tru scoaterea puilor din vîzutad. 
Acum, cel cinci put ds lup alb 
stat a ta plat! cu biberonul. Li se 
acordă chiar asistentă medicală, 
întrucil In perspectivă urmează 
să fie supuși unor Observații eu 
caracter țtiințific.

Tatăl coleg 
CU fiu

După 20 de ani dc muncă la 
pădure. Ion D. A lupei, din I 
Dlrmoxa (Suceava), a cerut O- < 
colului silvic Broșleni să fie 
trimis ta școala de pădurari din 
Cimptilung Moldovenesc. Cere
rea l-a tont satisfăcută el lată-1 
pa harnicul silvicultor te postura^ 
'de elev la 47 de ani. Ale! a 
avut Ineditul prilej,Ldo.a fi coleg. 
Unu» do trei ‘luni -cu BI1 săi 
— Dumitru șl Gheorgho — elevi 
premiant! ni liceului silvic. Au 
dormit In aceeași cămară, au 
luat masa Împreună, cum Ii 
șade bina unei familii. Acum, 
vrednicul pădurar Alupel și-a 
reluat activitatea, mlndru de 

I proprta-1 reușită, dar Si de cel 
Idol fii al săi premlanțl, viitori 

silvicultori.

dat de gol
Ion Murdrațlu, conducător 

auto <fin Ddrmănețtl (Bacău) a 
găsit, pa șantierul unde lucra, 
un porlmoneu cu acta ți o sumă 
oarecare de bani, pierdut da 
colegul său Ion Stan. L-a pus 
binișor în buzunar fi... a înce
put id cheliule banii. Clnd 
i-a terminat, i-o stadii să dea 
documentele — buletinul de 
idantitate fl permisul de con
ducere — păgubațulul. S-a de
plasat la oficiul poștal din Po
iana Uzului pantru a le expe
dia prin poftă. Aici s-a Inlll- 
nit lord cu ghinionul. Din ne
atenție, I.M. a scos din buzunar 
ți a introdus in pilc, o datâ eu 
actele respective, șl un proces 
verbul de cwitrapenffc fn cu
loare de ZO'flO Ici pentru o a- 
baterc dc la TcguUlc de clrcu- 
lafte. Așa că, primind actele, 
lui Ion Stan nu i-a fost greu rd 
ghicească cine i-a cheltuit banii. 
La judecății, In loc de mulju- 
mitâ, Murărațu a clștlgat trei 
luni da inchlso-are.

picioare
Acum cîtcva zile, mal mulțl 

elevi do ta școala 
Budumenl (Ilfov) 
cules frunză do 
viermii de mătase, 
el (A.A., In vlrstă 
s-a urcat Intr-un 
ta apropierea iL
I.C.A.B. șl a început ®ă taie 
erăclle cu toporul. Una dintre 
aceste crăci a aUna conductorul 
rețelei electrice de joasă ten
siune. S-a produs un scurtcir
cuit. te urma căruia elevul res
pectiv nu a mal putut fi salvat.

5, LliUl UUU|f* 
generală din 
porniseră la 
dud pentru 
Unul dintre 
de 16 an!) 

____ dud situat 
apropierea debarcaderului 
\.B. șl a început, ®ă

partid. Greu, foarte greu. După cumExistă aid, la Comitetul județean . . „
da parlkl Brăila, o burta experiență ne-au epua diferiți interlocutori, deși
in ceea ce privește antrenarea so lntJlnoBC frecvent cu cotnuntotJl din
membrilor comitetului județean la 
numeroase studii șl analize ta 
unități Industriale șl agricole, In 
lnatltuțll, ta diverse acțiuni Inițiate 
dc organele de partid atlt in dome
niul economic, dt șl ta cel al vieții 
interne do partid, al muncii de pro- 
Sadft, consacrate, ta general, por- 

ntaril mundl do partid. Dcsfă- 
du-șl acavltatoa po baza unor 

planuri trimestriale, comisiile po pro
bleme, caro-1 cuprind pe toți mem
brii comitetului Județean, se dovedesc 
a reprezenta cadrul organizatoric 
nrobleo de acHvlzaro a fiecărui co- ____ _ _____ ___________
munlst caro.a fost Investit cu aceasta aceasta ordine do Idei, interiocutord 
Înalta răspundere. _

— Calitatea de membru al comite
tului județean de partid este un man
dat ce se exercită nu numai cu pri
lejui plenarelor comitetului, sub
linia tovarășul lordaelie Jalbă, mem
bru ol comitatului județean dc par
tid, președintele C. A. P. din Geme
nele. Calitatea la care nta refer eo 
cere manifestată în primul rtod in 
organizația de partid din eare fad 
parte și pe care ești dator s-o ajuți 
să-șl îndeplinească mereu mai bine 
roiul său de conducător politic al în
tregii adlvltlțl.

Da inițiativa șl perseverența acestui 
membru nl comitetului județean de 
partid sint legate multe din succesolo 
obținute dc comuniștii din Gemenele. 
Fioenro om din Gemenelo osie orl- 
clnd gata să-ți aducă zeci de argu
menta prin caro să dovedească că su
fletul șl animatorul numeroaselor 
Ecțluni ce se întreprind de către or
ganizația do partid din cooperativa 
agricolă șl in comună oslo alesul co
muniștilor de aid In eOin! letal jude
țean de partid.

Mulio asemenea exemple s-ar ecro 
alăturate spro a prezenta imaginea 
colectivă a celor ce. fiind aleși In or

organizația do bază din caro fac parte 
ca șl din alte organizații dc bază, el 
riu lo vorbesc despre problemele 
care au fost examinata ta plenarele 
eomlloiulul județean la caro au par
ticipat, ca tetervențll nu avut el, asu
pra căror obiective 8-a Insistat In 
mod deosebit șl caro dintre ele vi
zează direct preocupările de ta locul 
lor do munci Apoi, nu arareori eu 
taHmplă ca unii activiști de la județ 
Gă-șl amintească de unul anu oltul 
din membrii comitetului județean du 
partid numai atunci clnd trebuie con- 
vOKițl ta cita o ședlnțăj Da altfel, ta

- - ii "'i-i Lhi'isi iSi- S

noțtri opuneau : „Clnd vin în uzJrîăj

după cum ee apreciază, nu-
I ar putea 
spre a se

. -- impuse do. 
p-Lmirea In partid.: Nu cate mai ■ 
puțin adevărat că In exercitarea 
atribuțiilor ce decurg din calita
tea de membru al comitetului Ju
dețean de partid, ca șl din aceea dș 
președinte al cooperativei agricole, 
randamentul muncii tovarășului P. 
Ghelasc este diminuat de faptul 
că ol cumulează incă alto diferite 
8 (opt I) sarcini obșloșil, ceea co În
seamnă o supraîncărcare cu totul ne
justificata.

~r Avem largi posîbliltațl do a ac
tiviza pe toți membrii comitetului 
județean de partid, ta comitatului 
municipal, de a-1 airage in mal mare 
măsură ta munca colectivă pentru 
rezolvarea practică a sarcinilor per- 
feeționâril muncii do parslă. subli
niate de Conferința Națională din 
llito gl de Congresul al X-lea xd P.C.1L, 
ne spunea tovarășul Nlcofao Mlliel, 

jude-

deși:' i
merosl lăranl cooperatori 
fi îndrumați șl sprijiniți 
ridica la exigențele la

lalala
F i'

Dacă m pronunf de nr. Ill șl pe Carilml- 
Incepul cuvlntul di, la nr. 83. Foarte 

care ar numi exact 
cele ce Urmează, o fac 
nu din teama că ar fi 
prea aspru ; las citito
rul id apreciere fi ta 
se pronunțe. 
,, Miercuri, 7 --j---...
îmi povestește cineva re ața pâre, dar 
— am pierdut doua ore realitate „grija" 
fi jumătate alergind este o curată bătaie de

întreg certier le mne 
cheful lă tachtat! toți l

frumos I.— urii ipu- o dată magazinele î
ne — au avut' grijă pentru inventar, pen- }
să-fl îndrume clienjll tru :
spre unitățile apropia- conci
te, să nu-i lase id oală 
drumurile pe cine ftie

7 iunie — unde. La prima vada- 
in

asta

poluarea

ganelo conducătoare ale organizați
ilor de partid din Județul Brăila, Ișl 
onorează prin fapte calitatea eu care 
au fost InveMlți de comuniști. Nu 
s-ar putea spună insă că regula nu 
ara șl excepții.-

...La cunoscuta uzină „Progresul", 
din ral patru membri al comitetului 
județean do partid care muncesc aici, 
doi stat maiștrii Ghcorgho Bratosln 
șl Dobra Popescu. Am Încercat să-l 
găsim, ta locurile de muncă, nu după 
numele lor, ci după calitatea do 
membri ai comitetului județean do

șl auzim că vin dosita ;cte dos, tova
rășii de 1a Județeană so duc ia direc
ție sau in comitetul de partid ; in sec
ții, aici, nu prea ajung**.

Comentariile Sint de prison. Este 
bine cunoscut faptul câ membrii or
ganelor de partid au obligația sta
tutară de a răspunde ntlt pentru ln- 
.dopllnJrea sarcinilor Intr-un anumit 
domeniu, cit șl do activitatea Între
gului organ din care fac paria. 
Experiența arală că o condiție esen
țială pentru activizarea fiecărui mem
bru al organelor de partid șl atrage
rea lut ta soluționarea sarcinilor este 
aceea ca nimic din ceea ce se petrece 
in viata organizațiilor de partid pe 
care ic reprezintă și do activitatea 
cărora, de fapt, răspunde, să nu-1 fie 
străin, să au-1 lase indiferent. L-am 
cunoscut aici, printre alții, pe tova
rășul Petro Ghclase, președintele 
C.A.P. din comuna Romanu, membru 
al comitetului Județean de partid. 
Firește, principala Iul răspundere este 
legată do întărirea econocnlco-orgaT!- 
zatorieă a cooperativei agricole. Or, 
deși este știut că factorul motor In 
aceasta privință este Întărirea orga
nizațiilor de partid, acestea au avut 
o activitate slabă, neprimind spriji
nul cc s-or 11 cuvenit din partea unui 
membru ai comitetului Județean. Df; 
pildă,in întreg anul trecut cele clnd 
organizații de partid din coopera
tiva agricolă n-au discutat declt 
doua cereri de primire In partid.

prim-secreiar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.fL No! am criti
cat și crlllcăm faptul câ unii se
cretari sau membri al birourilor co
mitatelor județene și municipal de 
partid Încearcă rezolvarea sarcinilor 
palitițe, in mod unUateral, prin me
tode administrative, nu atrag la a- 
easlea masa membrilor comitatelor 
de partid, a tuturor comuniștilor. Nu 
este de ajuizs să ne aflăm mereu pe 
teren, in Întreprinderi sau In coope
rativele agriedo do producție dacă 
^terenul" il reprezintă ta primul 
rind cabinetele directorilor sau birou
rile eonaUlltor popularo ori ale coo
perativelor agricole, șl nu locul dc 
muncă ol masei membrilor de partid, 
-j- adică secția, atelierul, șantierul, 
ogorul. în condițiile actuala, alo 
puternicului ovin! al Întrecerii so
cialists desfășurate In analea a- 
propiatel Conferințe Naționale a 
partidului șl a celei de-a XXV-n ani
versări a republicii, ale intensificării 
activității organelor șl organizațiilor 
de partid, a tuturor comuniștilor, 
einlem preocupați că angajăm În
treg comitetul Județean, cel munici
pal, toate comitetele de partid ta so
luționarea operativă a problemelor pe 
care Ie ridică nevoia de a spori efi
cacitatea muncii de partid care să 
se reflecte ta mobilizarea tuturor 
energiilor pentru IndeDllnlrea înain
te de termen a sarcinilor acestui 
clnclnnl.

C. MORARU

efemeră
O dată cu oprirea apelor Lo

trului, te mijlocul lacului do 
acumulare do la Vidra a apă
rut o Insulă. O ridlcălurfi do 
teren aflată chiar te mijlocul 
albiei, pe rare constructorii ba
rajului au dcnumll-o „Insula 
șerpilor". Șl nu teUmplător a 
fost botezată . astfel. Pentru că, 
pe măsura creșterii nivelului 
apelor, nu început să se retragă 
spre ea numeroase vipere șl 
șerpi do pădure. Numai că a- 
dăpostul găsit aici va fi tot atlt 
do efemer, ca șl insula propriu- 
zlsă. Foarte curtea luciul apel 
va urca peste creștetul el, ta 
viitor fiind accesibilă doar pen
tru... scafandri.

Rubrică r&daclatâ de
Dumitru TÎRCOB 
și corespondenții „Scîntoii"

Noi popasuri turistice

în județul Olt
I •

SLATINA (Corespondentul 
„Seinteii". Emillan Rouă). Pe 
șoseaua Plteștl-Cralova au fost 
amplasate noi popasuri turis
tice aparținând cooperației dc 
consum din județul Olt Chiar 
la intrarea In județ, intr-un 
frumos cadra natural, este 
amplasat bufetul turistic „Op- 
taș“. La numai cîțlva kilo
metri se află „Popasul Scor- 
nlceștl". Mal departe, între 
Slatina șl Bolț, In pădu
rea Savulul, se găsește un 
alt loc de agrement dotat cu 
căsuțe pentru camping și o 
cabană. Atrag atenția, de ase

menea, faleza Dunării 
Corabia șl cabana de Ia Cfllul, 
Bltunlta în Imediata vecinăta
te a mlnâstlri! cu același nu
me. De la tovarășul Ion Spi
ridon, directorul coordonator 
al IEJCOOP, am aflat că la, 
toate aceste unități, amplasate 
tn locuri care oferă posibilita
tea cunoașterii meleagurilor- 
respective, mărturii ale trecu
tului Istoric al poporului nos
tru, turiștii po‘. găsi to'odaifi 
șl o gamă variată de prepara
te culinare specifice locului, 
condiții optime do cazare ' 
cabane șl campinguri.

E3 H B ® E @ o ia 
rezolvării aceste! simple 
cereri, eu. onr bătrin, aă 
fiu silit să mă deplasez

Clnd adresează o cerere 
unei Instituții său alteia, 
flecare cetățean este con. 
vtas că ea va fi analiza
tă cu operativitate șl so
licitudine de către Irad- 
tiițla respectivă, dlndd-l- 
se rezolvarea cuvenită, 
lată insă că, contrar 
practicii de mult Încetă
țenite fn InsUluțliie noas
tre, pe alocuri, solicitări 
ale cetățenilor, uneori 
oantre cele mai simple, 
nu so bucură de atenția 

.cuvenită din partea unor 
funcționari neglljențl, ră- 
min, In mod ncjustUicat, 
nerezolvate luni șl luni 
do zile.

„Pe la mijlocul anului 
trecut — ne scrie pensio
narul flic N. Ivan din sa
tul Jugur, comuna Poo- 
nuri-Argeș — am ce
rut intr-o scrisoare ofi
ciului județban de asigu
rări sociale 
să-mi trimită 
noua mea adresă 
Jugur). Intrucit 
schimbat domiciliul din 
comuna Mioarele. O trea
ba destul de simplă, dar 
care n-a fost făcută nici 
In clteva luni, ceea 
m-a obligat să scriu din 
nou oficiului respectiv, 
pentru a ține seama de 
solicitarea mea. M-a:n o- 
bosit de pomană insă, 
pentru că pensia a con
tinuat să-mi fie trimisă 
timp do încă șapte luni 
tot ta vechea adresă, deși 
primisem asigurări ferme 
din partea oficiului res
pectiv că, Incepted cu 
data de 1 iulie 1071, ml 
se vor trimite bani!
noul domiciliu. Este oare 
normal ca, datorită ne-

fiu silit să mă deplasez 
In flecare lună pitta la 
Mioarele, pentru n-ml In
casa pensia T“: '

După cum aflăm din 
alte scrisori, uni! funcțio
nari dovedesc o adevărată ’

la

.Artă" în a purta oame
nii pe drumuri. „Avtad 
urgentă nevoie de un act 
de vechime In clmpul 
muncii — ne scrie Ale
xandru I. Căprarii din 
comuna ‘ Coloana, Județul 
Olt — m-am prezentat 
personal. In luna octom
brie 1971, la O.H.I.F. 
Pitești, str. Republicii 
nr. 93, unde am depus o 
cerere tn acest scop (ce
rerea n fost Inregwtratfl 
la nr. 215). Mi s-a spus 
să plec UnlțtltJ acasă, că 
în clteva zile voi primi 
adeverința prin poșta. 
Nfci gînd Insă ! Văzlnd 
așa, am mal făcut al le

repara(ii. pentru 
■edil 1 Nici nu ftiti 

de ce mai pun au în
trebarea, pentru cd 
despre cazuri asamă- ~ 
nătoare s-a mal scris 
in presă, ți nu o m>- 
gură dată !

Aștept acum ti trlrttJ

(Urmare din pag. I)

mănă, din Romană In irânjl la 111 eite un o scriioare la ziar in ’ 
Amzcl, din Amzal pe „Atelier de reparafii care nu știu care rc*- 
Victoriri să cumpăr 
ceea si n-am reușit t

Cc-o fi Cruț să cum
pere ? — mă tntreb eu

I
din Dorobanți £n no- joc, pentru că pe Doro- 
mană, din Romană In franțl la III este un

t — fl-l pripesc atent să 
• văd dacă n-am în fața 
1 mea un clrcola-t, un 
I mofturos, deil il eu- 

j note bine pe om. •, 
* Se bltblîe, evident 

jenat, și-mi răspun
de in sită :

— Șireturi.
— SI ce dracu, nu 

sini fireturi pe piafd ? 
Ba cred că ne-ar 

ajunge plnă in anul 
2 OM.

Si aflu că, In ziua a- cum. Cea din Calea 
eeca._ la merceria din Victoriei (lingtl Am- 
fPiălă Dorobanți) era mană, nu are program 
inchis pentru că rinzâ- miercuri dimineața. 
toarele rinl plecale in Unde tă se mal ducă 
concediu. Intre 1 ți 18 omul ? In Ferentari, tn- 
r"-‘ 'r ”
iru inventar. Intră 1 fi Nord, «î 
20 iunie — inchis pen
tru concediu. Pe uță 
este un aflj care te in
formează că unitățile 
cele mai apropiate se 
află pe Dorobanți, la

radio'", iar numărul S9 pontabll de O.C.L. o 
pe Garibaldi,.. nu ed zici pe clteva Jile : 
exirtâ I Poate pesta lalala, lalala, tataia, șl 
cițiva ani, dacă se va In încheierea taldlelil 
mai lungi strada. fraza binecunoscută

Dar Incăpăținatul noua: ,';...pentȚU că 
meu amic1 nu se lată, toftardșui ziarist nu 
Vrea șireturi. Si por- vede marile realizări

fa Romană, după pro
gram, miercuri dimi
neața este închis. Mer
ceria din plata Amici 
era fi ea înrăirii pentru 
inventar. £>i cite și a- 
cum. Cea din Calea

< ceea, ta merceria am vicsonei Lunga ath-1 strada Aviator. Beller sei), ca și cea din Ho- r. . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . .i
i
i
L

ca punlnd accent pe un 

rlzeczi munca noai- 
trS...“ lalala, lalala...

Cunoaștem șl vedem 
și marile realizări, și 
munca demnă de res
pect a lucrătorilor din 
comerț, dar vedem îl 
batjocura (nu m-am 
putut abține șl am pro
nunțat cuvintal) pe 
care ne obligă i-o in
durăm. unii organiza
tori. inspectori șl

Depuneri pe librete de economii in vederea 
participării la tragerile la sorți pentru 

trimestrul 3 —1972
Casa de Eco&omll și Con&em- 

națluni face cunoscut că unită
țile sal» din întreaga țară emit 
piuă ta data de 33 iunie a.< e, li
brete de economii pentru exta- 
stniircă de locuințe, in vederea 
participării ta tragerea ta sorți 
pentru trimestrul HI/1072 a a- 
costor librete.

Da asemenea, plnă ta aceeași 
dată so emit șl libretele de eco-

nomll cu clștlgurl In materialo 
«le construcție, care asigură de
punătorilor dreptul do a parti
cipa Ia tragerea la sorți pentru 
al treilea trimestru al acestui 
an. Tn afara clștigurtlor In bani 
acordate la tragerile la sorți, 
titularii acestor librete do eco
nomii beneficiază șl de alte a- 
vantajo importante.

De ta Inspecția apelor am mal 
aflat că responsabilii crescătoriei au 
fost amendați ta repetato rinduri. 
pentru ca nu Întrețineau ta atare do 
Iuncțiohare instalațiile dc epurare. 
Dar o asemenea problemă nu ea re
zolvă nici cu o amendă șl nici cu 
zece.

Conducerea Consiliului National al 
Apelor a propus conducerii departa
mentului I.A.S.. cu adresa din 17.11.
w. c., următoarele (reproducem după 
adresa respectivă) : „Pentru preve
nirea degradării acestor folosințe 
(este vorba de lazurile pLsclcole șl 
do tacurilo Snagov ■ și Căldărușanl 
n.n.) ptaă la terminarea completă a 
lucrărilor do Investiții, de curățire a 
instalațlLior șl repunere n lor ta 
stare de funcționare normală, dota
rea stației de epurare cu utilaje și

, personal conform prevederilor pla
nului de măsuri este necesar : sis
tarea poluării crescătoriei : mu
tarea efectivelor de porci In alto 
ferme ; urmărirea realizării preve
derilor planului de măsuri : sancțio
narea pe linie administrativa a celor 
care ae fac vlnovați de neregulile 
existente ta stația do epuraro 
LS.C.I.P.-Perișa.

Da la ■ emiterea acestei adrese au 
trecut aproape patru luni. A fost 
luată vreo măsură din cele enume
rate mol bus 7 Ne-am deplasat la 
fața locului. La stația de epurare, din 
două decantoaro nu funcționează decli 
unul. Celuilalt, gata de aproape un
an, li lipsește racordul electric (trea
ba dc clteva zile cu o Cheltuiala, do 
cllevu mii do lei). Bazinele de fer
mentare stat blocata șl nu mal func
ționează de 5 mult Avlhd Ia dispozi
ție doar lin singur decan tor. apele 
uzate circulă prea repede șl ded cu 
încărcătură exagerat de mare de im- 
puritățL Aceste ape stat apoi pom
pate spre cele patru iazuri de epu
rare biologică unde ar trebui că fftea 
între două șl trei săptămlni. Dar 
apele nu pătrund declt In două la
zuri de epurare, care și ele o-au blo
cat de mult cu Impuritățile antre
nate. Atunci 1 Apa, puternic poluată, 
trece prin niște spărturi șl no 
©curge, neepuratfi biologie, ta Valea 
VlasleL Traversează apoi lazurile 
piscicole de la Tîncăbcșii si alunea 
in lacul Căldărușant Prin alto 
spărturi țele taci nu au fost depista
te) ee alimentează cu apele otrăvite 
un pirllaș, caro trece prin Valea 
Seacă, vale plină de taunol porcin, 
șl se scurge In tacul Snagov.

Nu vedem nicăieri nici un semn 
că- s-nr fi luat vreo"măsură pentru 
a pune capăt aceste! eltuații.

stat ;,pri nd palii vlnovnțl 7
. Proiectanll: care au subdlmen- 

filonat stația, arată directorul Petra 
Bfidulescu, șl constructorii' Care au 
itaat lucrarea netermlnată.

— Dar dv. știați câ stația nu face 
față cbrințeioir șl poluează mediul 
Înconjurător î

— Știam.
— Daca Știați, de ce ați continuat 

să poluați lazurile, do <ta nu res
pectați legea apelor ?

— Eu. ca director, am sarcini de 
producție ®1 nu pot da răspuns ta 
această întrebare...

E limpede : tov. Petro Bădulescu. 
ca director, se consideră absolvit de 
orice răspunderi pentru ceea ce ee 
petrece dincolo de gardul gospodăriei 
sale. Nu-1 Interesează că provoacă 
pagube vecinilor, ca omoară peștii 
gospodăriei alăturate, că pune ta pe
ricol un monument al naturii de o 
valoare inestimabilă de talia Snago- 
vuluL Și toate acestea în condiții In 
care exista legi ce teterzlo catesoric 
poluarea apelor. Avem de-o face cu 
un act de iresponsabilitate civică șl 
socială pe care forurile autorizate 
rint chemate eă-l califice și eă-1 în
cadreze ta articolele legilor in .vi
goare.

DE LA ADAS

trei drumuri la 
cheltuind de fiecare 
cite, 73 de lei, nemnlvor- 
blntl de timpul pierdut 
de la serviciu, dar m-am 
ales tot numai cu pro
misiuni. La 4 aprilie n.c„ 
am expediat unității res
pective 0 scrisoare reco-

tru salartațîl respectivi, 
obligațiile dc serviciu, 
îndatorirea de a soluționa 
sau, cel puțin, de a răs
punde In cererile oame
nilor muncii slnt faculta
tive

Subscriem Intru totul a- 
preclerilor făcute de &em-

pentru că nu slot contro
lai! șl trași la răspunde
re, pentru că există în 
jurul lor un mediu tole
rant caro favorizează ac
tul de neglijență.

Dar tată șl un alt caz. 
Pavel, O. Predeșcu din 
comuna taverna.

nefastă de a pune

Scrisori 3 către /redacție 7

mandată, cu confirmare 
dc primire, sollcitînd din 
nou să-mi trimită actul. 
Ml s-a confirmai primi
rea scrisorii, dar in po
sesia actului mult aștep
tat n-am putut Intra rifel 
p!nă astăzi. Este ulmilor, 
cel puțin pentru mine, a- 
cest mod de a purta oa
menii pe drumuri, aceas
tă atitudine lipsită de cel 
mal elementar respect 
foțâ.dc solicitant șl de 
Interesele sale ! Oare pen-

natarul rîndurilor de mal 
sus. subliniind că astfel 
de manifestări care pre
judiciază Interesele cetă
țenilor reprezintă 
cări s! negii tente 
in îndeplinirea obf

Indil-
Brave 

In îndeplinirea obligațiilor 
do serviciu. știrbind 
in același timp prestigiul 
Insiltațlel al cărei func
ționari se comportă In a- 
cest mod cu soîțcltanțll. 
Este neîndoielnic că 
își 
nlari obligații de serviciu

Jei
permit sa nesocotească

Mehedinți.detul -------------
zbătui, tjmp de aproa
pe doi ani. In van. fsă 
obțină n adeverință de 
vechime ta cfmpul mun
ci!.. Am lucrat mal 
multi ani ca achizitor ta 
centrul „Fruclexport” din 
Turnd-Severin. care apar
ținea de întreprinderea 
„Fructoxporl" nr. 0. Cra
iova — menționează el In 
scrisoarea adresată re
dările!. Pe ta mijlocul n- 
nulul 1970. m-atn adresat, 
pentru eliberarea unei a- 
deverlnțe de vechime, 
I.L.F. Dolj, cu care s-a 
contopit mal de mult în
treprinderea amintită.

Am lucrat mal

Dar, tn loc de adeverin
ță, ta 27 octombrie 1970 
am primit a exisă adresa 
nr. WM n I.L.F. prin 
care mi se făcea cunos
cut că nu ml se poate e- 
llbcra actul, deoarece nu 
exista statele de plată din 
anii respectivi. Șl, cu a- 
ceasta, au scăpat de in
sistențele mele. Am tost 
trimis apoi, de către di
ferite unttațl, do ta Ana 
ta Caiafa, pentru ea, in 
Ianuarie 1072, să fiu în
drumat 1a aceeași I.L.F. 
Dolj (astăzi I.P.V.I.L.F.), 
„care deține statale de 
plata respective" ! Șl tata 
eâ, duiiă aproape doi ani 
și numai la intervenția 
„Sclntali", ml se eliberea
ză, In rflrșlt, ta 5 aprilie 
a.c., adeverința flOllclta- 
lâ“.

După clim calo cunos
cut, rezolvarea la Ump șl 
In spiritul legalității so
cialista a cererilor oame
nilor muncii constituie o 
obligație legata a tuluro- 
Intreprlnderllor șl institu
țiilor. De aceea, respeciul 
față de lege șl față de 
cetățean impune pretu
tindeni adoptarea unor 
asemenea măsuri șl, cu 
deosebire, instituirea unul 
control sever care să fa
că cu neputință ivirea u- 
nor cazuri de încălcări 
ale îndatoririlor obligato
rii de serviciu, de felul 
calora la oare ne-am re
ferit. Funcționarii orică
rei întreprinderi sau In
stituții publice trebuie e- 
ducațl astfel tocit să to. 
teleagă. în sflrșlt. că ei 
trebuie să stea ta dispo
ziția cetățeanului — și nu 
invers.

Alexandru STHOE

După cum rd sa comunică do 
ta Administrația Asigurărilor de 
Stat, pentru membrii cooperati
velor agricole dc producție s-a 
Introdus asigurarea paușală. în 
această formă, prihtr-un singur 
contract, ,Blnt cuprinse asigura
rea animalelor din gospodăria 
personali, asigurarea complexă 
a gospodăriei și asigurarea de 
accidente. In căzui asigurării n- 
tamale’or, pentru sumo de la 
709 la 2 OM lei. Administrația 
Asigurărilor de Stat plătește 
despăgubiri dacă animalele pier 
ca urmare a unor boli sau acci
dente.- Se consideră acciden
te : incendiul, explozia, trăs
netul, cutremurul de plimtat, 
prăbușirea, alunecarea sau sur
parea de teren, inundația, fur
tuna, uraganul, viscolul, atacul 
animalelor sălbatice sau nl ailor 
animale, otrăvirea subită cu ier
buri, substanțe toxice ori medl- 
eamentoasa ele.

în asigurarea complexă a gos
podăriilor personale stnt cuprin
se : mobilierul, obiectele cngnl- 
08, uneltete pentru uz gospodă
resc, aparatele de radio, televi
zoarele, mașinile de cusut, Îm
brăcămintea șl Încălțămintea, 
produsele agricole vegetale șl a- 
nlmaie, uneltele agricole, mijloa
ce! o de transport, furajele și al
tele. Suma asigurata totală pen
tru bunurile din gospodărie asta 
de 5 &®0 dc lei. In aceeași asi
gurare sini cuprinse șl unele ca
zuri de despăgubiri civile.

Asigurarea pentru cazurile de 
accidente ee referă ta persoana 
caro a tacholat contraclul de 
asigurare ADAS plătind des
păgubiri indiferent de locul 
producerii accidentului. Pentru 
toate cele 3 feluri de asigurări 
cuprinse in contract, prima de 
asigurare este unică. Contractele 
de asigurare se Încheie prin 
agenții de asigurare, coopera
tivele de credit, cooperativele de 
consum. Inspectorii de asigurare 
sau, direct, prin unitățile ADAS.
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CE E NOU IN
ȚESĂTOARELOR

RACHIJ® BOCHIȘ,

pe schimb

măsurile a

montarea
faptul

(Urmare din pag. I)

comitetului de partid. Grigore COR-

r@G@Hteâ

Ing. Marin ENACTE,' secretarul comitetului de partid. ins. Alexandra 
ROȘU, director general al Grupului de uzine ..23 August” din București

agricole a

Constantin ZANFIll, secretarul ____ ,,_ __„_ ,___ ___ ___
CEAG, director tehnic. Constantin BUZATU. președintele comitetului 
sindicatului, Dumitra GIRUEANU, cazangiu, reprezentant al oameni
lor muncii In comitetul oamenii©- muncii, uzina de utilaj chimic „Gri- 
Vlța roșie" din București

La Furculoșii, președintele cooperativei 
pe sapo

toți oamenii muncii
Im-

torta,
Nu

„amănuntele"

combinatului din Slobozia, 
luna noiembrie 1071. Insa 

Chimice l-a 
ttre un nit combinat din 
. în ce privește funcțlo- 

nol.

luat cu soția <1 
porumb In a- 

gtobaL Culturile au

Alexandrii MURESAN 
corespondentul „Scînteii"

« IH . •

In ziarul nostru din 8 iunie a.c. am publicat scrisoarea deschisă a comuniștilor de pe platforma chimică din
■ ■■ ....... .. stu București, U.Z.U.C. din

termen a marii unități Indus-

acest an un angajament 
suplimentat, recent, da 42 
.milioane lei paste plan ta 
producția marfă este ușor 
de înțeles cit de mare 
aste interesul centru ..în
trecerea țesătoarelor". 
Pentru a gfei căile care 
fiâ confere o efidenlâ ma
ximă acestei Întreceri, 
zilele trecute a avut loc Ia 
tsediul consiliului județean 
al sindicatelor o intil- 
nlre do lucru. Cu acest 
prilej au fort stabilite nu
meroase acțiuni uracties 
care să mobilizeze t» tto-

Slobozla adresată comuniștilor de la uzinele „Grlvița roșie1
Ploiești, In legătură cu creșterea contribuției acestor uzine lc _____________,____ ___ ________ _______ ™„„
triale din inima Bărăganului. Prezentăm astăzi două din răspunsurile la această scrisoare sosite Ia redacție.

Nu bucuroasă. ci fe-

unanima

re care Ii ajută, cu re
morci Încărcate de nutrețu
ri noi care lasă in drumul 
lor spre teslele vitelor mi
resme do Ierburi călite. 
Așa ii slS bine r'mpuiuj, 
cu zeci da mii do oameni 
pa el, de dimineața și pină, 
seara. Fiecare cu munca ți 
răspunderea lui. Am discu
tat cu foarte mulți dintre 
el. la Furraleșll. Putl- 
neiu. Voivoda. Zlmnlcea, 
Piatra, la Orbească, Tr. 
Măgurele. Botoroago, Ve
dea. Nencluleșll. cu mo
can Izn lorii de la Lăcenl, 
Smlrdloasa, Purani. Pretu
tindeni nrn desprins nu nu
mai din vorbe, cit maț ales 
din faptele lor zilnice, obiș
nuite, din ceea oe făceau el 
cu sapele, cu tractoarele, 
acolo, in citnp, de diminea
ța ș! pină seara, dorința de 
a smulge pămtalutai roade 
bogate pentru el si pentru 
întregul popor. E un fel de 
întrecere nedeclarală, o în
cercare o puterilor Intre 
păraint șl oameni, Sint 
semnele bune ale unei 
toamne de an bogat.
Alexandra BRAD 
corespondentul „Scinioii*

a punerea în iunefiune

tV.j r, 1 01.I..J ;;
♦ Am luat cunoștință dea -scrisoa
rea dv„ din caro remită efi etniei! 
mobilizați ®1 fnce',1 totul ca. pesta 
patru luni, combinatul de ta Slobo
zia să trimită ogoarelor primele 
cnntltaU de Îngrășăminte chimice. 
De asemenea, am înțeles că. pentru 
respectarea acestui termen, uzinei 
Boastre 11 revin o serie de sarcini 
legale de expedierea ultimelor uti
late îi de asigurarea funcționării In 
bune condiții a utilajelor si agresa
telor livrate pută acum.- In acest 
sens. comuniștii, toll lucrătorii uzi
nei noastre ®e angajează să facă tot 
ce este posibil pentru a se achita 
de toate obligațiile ce le revin si 
de a va crea condițiile necesare 
respectării termenului do punere în 
funcțiune a combinatului.

Uzina noastră mai are să livre
ze combinatului tronsonul de ba
ză de la coloana de absorbție, care 
va fi expediat pe data de 13 iunie 
a.c., șl melanalorul care va fi tri
mis pina la sfințitul acestei luni. 
De altfel, noi am livrat acest uti
laj ■ ■ -1 : ■ - ■ ■
în Juna noiembrie 
Ministerul Industriei 
dirijat că’ 
Bubordlne.
narea unor utilaje livrate de 
am luat măsuri. Încă de acum două 
luni, pentru Înlăturarea defecțiuni
lor care au apărut și vă asigurăm 
că pînă Ia sfirșllul acestei luni ele 
vor fi In totalitate remediate.

Pentru realizarea utilajelor ne
cesare combinatului dv.. colectivul 
uzinei noastre a fost confruntat cu 
probleme tehnice si organizatorice 
deosebite, fiind vorba de produsa 
care s-au asimilat pentru prima

llzată. Iată ce ne-a iso'.ta 
ta legătură cu acest lu
cru tovarășul Constantin 
Bota, , președintele consi
liului județean al sindlca- 

'din taior :
— Hplărirea a fost luată 

cu entuziasm de toata 
cele 2000 do țesătoare din 
acește fabrici, in cadrul 
adunărilor generale alo 
grupelor sindicale care au 
avut ioc în ultimele zile. 
Dacă ne eind’nt că aces
te cinci fabrici textile, 
cu tasătoiii din judelui 
nostru, au de realizat ta

bine, Iar cu... Noroc că nu-l 
d«dt un rind, Oricum, nu 
pol s& mă fac de rușine, că 
toU, si cooperatorii ți noi, 
răspundem de recoltă. Șt 
cum lucrăm acum, așa cu
legem ta toamnă.

Faptul In sine, cuvintele 
©mulul, mobilul lor, depă
șesc cu mult ceea ce poate 
aă însemne smulgerea pă- 
lămMel dintre două rindud 
do porumb. Ele explică o 
mentalitate nouă, un unghi, 
altfel îndreptat decit pină 
acum, din care mecaniza
torii ișl privesc munca. Re
partizarea lor pe ferme șl 
formați! de lucra, stabilirea 
do răspunderi concrete a- 
tlt pentru ei dt șl pentru 
cooperatori, retribuirea 
muncii lor, In raport di
rect cu rezultatele obținute, 
stat de natură, așa cum a-a 
văzut, aă coboare oamenii 
Jos de pe tractoare pentru 
a îndrepta ceea ce nu s-a 
făcut bine.

Așadar, cum muncim a- 
cum, așa—

Creșterea sensibilă a răs
punderii oamenilor față de 
calitatea lucrărilor, do exe
cutarea lor In timpul op
tim. noua lor atitudine fa-

— Sini alei cu mine so
ția, ■' fată, ginerele, (ratele 
cu soția și cu fala. Lucrăm 
împreună 8 hectare cu po
rumb ți 1,5 hectare cu 
floarea-soarelui™ Eu vin 
cînd pot, îi nd ecap de tre
burile importante ale coo
perativei... La porumb a- 
vem aici o densitate de 
33 OTO de fire. Ceeâ ce în
seamnă că la toamnă putem 
culege peste 5 0'00 kg, no- 
ramb boabe la hectar. Dar

S.M.A. MihAileștL, ne spune că toata 
combinele, presele de balotat pala, 
remorcile parura transport sânt piesa 
la punct si repartizate la locurile 
de lucru. La secția de mecanizare da 
la cooperativa agricolă MihălleșU 
cele 11 combinate și 4 prese de ba
lotat erau reparate, vopsita șl alinta
te pentru a-șl lua „zborul" ta lan. 
Șeful secției do mecanizare, I;:e Du
mitru, un bun gospodar, a ținut ■& 
precizeze că, după ultimele voriflcM 
și încercări, toata combinele fiuta- 
jionează ca un ceasornic.

Aceeași preocupare pentru pregă
tirea tractoarelor șT combinelor exis
tă și la mecanizatorii de la coopera
tivele agricole Limpezi®, Costești, 
Smeenl. Oreavu, Gherăsenl. Rușețu, 
Mărătincnl ș.a. în acesta unități și 
in altele se relevă gri ja pentru orga
nizarea temeinică a muncii pină in 
cele mal mici amănunte. Flecare 
cooperator șl mecanizator din acest 
Imens angrenaj este pus „în temă"

care .țesătoare afiatfi In 
..cursă". Iată o narte din
tre acestea : organizarea 
unor ficinonslratu practi
co la locul de muncă ale 
..performerelor", a imor 
..rnese rotunde", la care 
să participe țesătoare 
fruntașe si tinerele țesă
toare care abia au Început 
să lucreze la războaie» a- 
elHurarea unei susținute 
publicități a întrecerii, to- 
Bătoaralor si altele.

pe ©goareik
buzoierie

lalt, la fol Pesta Vedea și 
jj© Valea Calului am ter
minat prima prăși lă, tar 
aici In două zile dăm gala 
prașila a doua.

— Văd că . prăjiți printre 
rtadurl cu caii, ca po vre
muri. Ce fac tractoarele ?

— Ieri a plouat țț trac
toarele Intră mal greu. Dar 
nu mal putem aștepta, ea 
mal anul trecut, să se focă 
tatii prașila mecanică. Dacă 
aștepți dă buruiana șl undo 
crește ea. au poate crește 
bine porumbul. O luăm fi 
cu caii ți cu sapele. Dimi
neața la cînd sintem la 
capul locului și uite că-1 
asfințliui—

Deci nu mal așteaptă oa
menii™ ca anu’ trecut, nici 
nu se mai scoală sau se 
culcă ta aceleași ore.

Ba mal mult. Imaginea 
alăturată, surprinsă pe una 
dintre larlaleSe cu porumb 
ale cooperatorilor din Fur- 
culețtl, ni s© pare semnifi
cativă pentru a Ilustra (ap
tul că ta acest an mulțl 
președinți de cooperative 
au pus din nou mina pe sa
pă. Omul din primul plan, 
Nlcolae Călin, președintele
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ditAta țarii.: <Uir.,cu..loate„acealca., 
am găsit soluții tuturor acestor 
greutăți.

Uzina noastră a fost de mal mul
te ori critîchlă ta ziarul „Seinteta", 
pentru nellvrarea la timp a unor 
furnituri necesare Industrial chi
mice și noi am considerat acest 
lucru ca un ajutor tovărășesc, 
l’enlru ca, ta viitor, uzina noastră 
să nu mol facă obiceiul unor ast
fel de crltld — Întemeiate de alt
fel — datorata nelncadrăril ta ter
menele de livrare a utilajelor pe 
care le fabricăm, noi am luat mă
surile Interne neewsare. însă ele 
nu vor da rezultatele seonSate fără 
asigurarea comenzilor și a docu
mentației tehnice de către Minis
terul Industrie! Chimico. Acest mi
nister nu numai că nu. a răspuns 
cu solicitudine, dar nu jl-n res
pectat nici propriile grafice înche
iate cu noi. In ceea ce privește 
depunerea documentațiilor pentru 
anul 1S72 șl pentru pregătirea fa
bricației anului 1073. Astfel, pină 
la 10 Iunie n.c.. Ministerul Industriei 
Chimice nu a asigurat documenta
ția tehnifă decit pentru 58 la aulă 
din obligațiile asumate prin gra
ficele stabilite. Mal mult, un efert 
din documentația predată necesi
tă incă unele clarificări din partea 
beneficiarilor de InvesUțlL

Comuniștii. t:“ 
din uzina' noastră, cunosdnd 
portanta producției combinatului 
dv. pentru economia națională, elnt 
ferm hoîfiriți să yă sprijine pentru 
r vâ îndeplini obiectivele ce vi 
le-atl propus In următoarele patru 
luni. . z

Zilele acestea, alături de 
țesătoarele de la „Măta
sea roșie" din Cî/mădie. 
„Flamura roșie" din 
Bucuresfi șl din celelalte 
intrenrinderi textila 'din 
țară, care nu preluat șta
feta acestei Întreceri, au 
Intrat in competiție tca.ă- 
toarele de la Uzina taxtUă 
Ctsnftdie. uzina textilă 

■ „Tirnava* din Mediaș", 
fabrica de stofe „Liber
tatea" și „Dumbrava" din 
Sibiu. Practic ded. In .ju
delui Sibiu. întrecerea țe
sătoarelor a fort genera-

159 nr. 1 și âtat ta cura de pregă
tire probele ta comprosoarele tip 
151 - 2 bucăți.

Dat fiind faptul că unele faze de 
montaj au fost prelungite din cau
za noaslKurăril ageniilor energetic.! 
necesari (energie electrică, apă de 
răcire ș.n.), situație justificată prin 
faptul că, concomitent, slnt in cura 
do montaj sau nrobe alte Inslalalii 
din combinat — care utilizează a- 
calași ageriți energetici — solicităm 
ca. cu toata această situație criilcă,' 
hă ni se creeze condiții pentru &s- 
fișurarea unor, pro’.wi cit mal Judi- 
ctosso.

Tinted oeama do faptul că acesta 
compresoare nint prototipuri și, 
mal mult, cele 4 compresoare lip 
15fl. do 6 3®3 C.P. cu 8 dllndrl, s-au 
fabricat" la noi, pentru prima oară 
in Europa, ele nefilnr! executate 
nici de llcenitator, este 'posibil 5ft 
apară unele neajunsuri In aceasta 
©tapă de punere ta funcțiune a lor. 
Colectivul uzinei „23 August" asi
gură, pe aceasta cale, colectiviil 
Combinatului chimic din Slobozia 
că va lua toate înăuirite posibile 
pentru a interveni operativ in orice 
situație care s-a- ivi, pentru ca 
marele combinat să înceapă să pro
ducă ta termen si ta cele mal bune 
condiții.

Nlcoloe Almăjanu, un om 
cu un neastâmpăr nefiresc 
pentru anii săi, care lucra 
singur, ne-a făcui o de
monstrație despre posibili
tățile iul de a realiza, mA 
mal prin felul cum prășeș
te și prin densitatea ©poriUi, 
peste 3 OM lig porumb boa
be ta hectar. Am aflat că 
și unul șl altul, pe.nsiona.rl 
ai cooperativei, ar fi putut 
sta eă-șl vadă de bătrtncțe. 
Dar ei nu erau oblșnuițl să 
stea.

Tn Teleorman, lanuri de 
griu, pină In briu, lanuri 
de orz, ta . care au In
trat seceratorlL Pe întin
sele. uneori prea lungile, 
tarlale de porumb, floarea- 
soarelul, sfeclă de zahăr 
pilcuri, pilcuri de oameni, 
doi-lrei la un loc, aplecați 
pe cozile sapoSor. Același 
peisaj, de 1b un capăt la 
oltul al județului, aceeași 
geometrie perfecta, tăiata 
In cimp de rarele drumurț 
care despart aici griul de 
floarea-soarelul. dincolo 
porumbul del lucerna. Dar 
cimpul arata așa cum 
II ®lă lui b!ne ta acest 
anotimp —• cu oamenii 
la prașl'ă. cu trartoa-

2000 de participante in județul

ță de pămlnt. dorința de a-1 
foîofit rtai bine — tonte la 
un Joc fiind efectul direct 
al generalizării organizării 
șl retribuirii mundi In a- 
cord global — pot fi con
federate trăsături, de-acum 
distincte, ale unei noi etape 
pe rare o străbat satele 
noastre.

Ml se pare semnificativ 
în acest sena să transcriu 
aid dialogul avut cu coo- 
Storul, Marin: Elita; din 

av, in dmp. Cc-1 poți 
întreba mol întâi pe un om, 
despre care nu știi nimic, 
tatilnindu-1 Intr-un astfel 
de loc ? Ce altceva decit 
„cum merge munca" ? Șl 
ce-ți ponte răspunde el. 
dnd de jur-Imprejural lui 
cimpul e plin de oameni, 
cind rindurile de porumb 
par desenate pe Imensa 
coală neagră a pămintulul 
fărj buruieni ?

— Merge munca I Se ve
de după cum arată dmpul. 
în acest an merg toate final 
bine. Am 
hectare de 
s,wd 
toat repartizate in patru lo
curi e-așa-1 drept, și pă- 
mint bun la toți șl (fe-lă-

cooperaUva agricolă de 
producție „5® Decembrie* 
din Alexandria, coboriso de 
pe tractor la capătul taria- 
leL Instalația hidraulică ri
dicase cultivatorul șl omul 
verifica acum cuțitele a- 
gregatulul, așa cum obișnu
ia de flecare dată Înainta 
do a face cursa Întoarsă. 
Surprins că unul dintre cu
țite nu mal era in poziția 
Iul firească, mecanizatorul 
luă rindul acela la pas 
omulglnd cu mina rarele 
fire de pălfimidă rămasa 
ne tata te.

— Ei, nici chiar așa, li 
zic omului mnl mult pentru 
a-1 vedea ce-ml răspunde.

— Nici chiar așa, dar ni
ci cu buruiană in cultură. 
Pe aid oamenii au prășit 
manual, pe rinduri, iar in
tre ele trebuia să prășesc 
cu, mecanic. El au lucrat

Nlcalae BRUJAN 
coreșpond&nful „Scînteii' 

____ ___>
I

La seceriș,
1

Uzina „23 August" din București 
a livrat, ta cursul anului 1971, șan
tierului Combinatului de îngrășă
minte azotoasa din Slobozia urmă
toarele : ‘ 3‘ compresoare tip 153 — 
1 ICS) CJ?., 4 compresoare Up 1M — 
6 300 C.PÎ, 2 compresoare Up 151 
— 2 860 CJP. 1>0 asemenea, a fost 
livrata moara de măcinat, la care, 
ta fabricație, s-au Întâmpinat greu
tăți deosebite, deoarece redactorul 
principal de antrenare (pe baza u- 
neî soluții constructive noi) nu s-a 
putut aduce din Import, așa ram 
a fost prevăzut inițial, ci a fost 
proiectai/executat și livrat de uzina 
„23 August" lnlr-un termen de 9 
Juni, față, do 2 ani, cit oferise fur
nizorul străin. în ceea ce privește 

compresoarelor, dat fiind 
Ș Întreprinderea de con- 

structil-montaj care lucrează pe 
șantierul din Slobozia a refuzat aă 
efectueze montajul compresorului 
Up 159, colectivul uzinei „23 Au
gust", înțeleglnd necesitatea acestei 
lucrări, a realizat montajul cu forte 
proprii. La ora actuală, ta unele din 
utilajele respective sa desfășoară 
probele (la benafletar), în vederea 
dării lor in funcțiune. Totodată, s-a 
terminat rodajul mecanic la cele 3 
compresoare Up 153, a Început ro
dajul mecanic la compresorul tâp

ridtlL Dar. niciodată nu 
știi de sub rare tufă «are 
Iepurele. Cind am citit că 
Viorica Vinoaravskl o 
realizat 116. metri mătase 
Intr-un schimb, mi-am 
zim : o voi întrece. Dar 
văd că apar nume noi ds 
țesătoare fruntașe, ceea 
ce este foarte bin®.

Comunista Hachita Bo
ehls. de Ia tesfitorta de 
mătase „Romănta munci
toare" din Cluj, a reali
zat, lucrlnd la B războaie, 
146 metri pe schimb, la 
un indice de utilizare de 
im bătfll-războî-oră. Ea 
lucrează in fabrică de a-

,pentru a ști la tâmp ce anume ara 
de făcut, pa ce utâlal va lucra, cine 
controlează șl îndrumă munca pentru 
iaca© adresa direct colul ce are da 
să-l sprijine la locul de muncă, 
sint neglijate nici . Lrt.“r“r 
privind drumurile de acera sau locu
rile de depozitare a paielor șl plevii, 
pentru a s® evita orice pierdere Lhsi- 
tilft de timp.

Cu prilejul ședlnțtd do lucru a- 
mtallle, tovarășul Ion Slrbu, primul 
secretar al comitetului județean da 
partid, a precizat, Intre altele, că in 
jterîoada cit va dura secerișul, toate 
indicațiile, Îndrumările de la nivelul 
județului, căt șl ele la alte foruri, aă 
ce dea pa tarta, acolo unde se hotă
răște soarta recoltei. Țlnlnd seama da 
fiituațllle deloc rar întilnlte anul tre
cut ește binevenită aceasta Indicație, 
urmărind ca nici un .specialist oă nu 
fie sustras de la lucru in ctap. Cu 
atât mal mult cu cit, în această peri
oadă, se suprapun multe lucrări : în
treținerea râiturilor prășitoare, mun
ca In grădinile de legume, ta planta
țiile de pomi șl vie și tot acum «e 
efectuează un mare volum de lucrări 
la recoltarea șl lrwUozurea furajelor. 
Toate acestea impun prezența activă 
a cadrelor de conducere pe ogoare, 
la sectoarele de producție ș! nu pa 
drum, Inire unitate și centrul jude
țului. Sint cerințe do strictă necesi
tate, parte Integrantă a eforturilor 
mtatlplo pentru o recoltă bună.

Florea CEAUSESCU
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Sînt cunoscute exigențele formu
late de partid față .de cercetarea ști
ințifică In domeniul științelor sociale. 
Definind aceste exigențe, tovarășul 
Nlcolao Ceaușeacu accentua. In ra
portul la Congresul al X-lea, asupra 
necesității ca cercetarea in acest do
meniu „să-^i concentreze activitatea 
pentru studierea fenomenelor care 
caracterizează dezvoltarea actuală a 
țării noastre", „să ofere material 
pentru concluzii ln vederea soluțio
nării problemelor dezvoltării societă
ții noastre".

Cum ho materializează această o- 
rlentare ln activitatea de cercetare a 
catedrelor de șțllnțo sociale din In- 
vălâmlniul superior ? t * >

Se cuvine să consemnăm, de la bun 
Ihcețput, efortul multor catedre do n-și 
înscrie activitatea do cercetare 'sub 
incldentaactnalitățll, a nevoilor prac
ticii, Un sir de catedre au stabilit le
gături cu diferite întreprinderi șl au 
efectuat pe bază do contract cercetări 
privind creșterea eficienței econo
mice, caro s-au răsfrint pozitiv attt 
asupra acllvităiH Întreprinderilor, cit 
Bl asupra conținutului cursurilor u- 
nlversltare. Am evidenția ln arest 
sens ccrcotărilo referitoare ln perfec
ționarea sistemului informațional In 
unitățile Combinatului Industriei ali
mentaro din Cluj șl elaborarea unul 
sistem îmbunătățit do programare a 
producției la uzina Cnrbochltn (efec
tuate de catedra de economie, orga
nizare șl planificare a Facultății de 
științe economice a Universității din 
Cluj) sau cele referitoare la fluctua
ția forței de muncă in întreprinderile 
„Banatul” șl „Modem” (efectuate de 
catedra de economie a Facultății de 
științe economice a Universității din 
T’mlșanra). Unele cercetări concreta 
au arat ca obiect însuși procesul do 
invfitfim'.nt — respectiv metodologia 
acestui proces, admiterea ln invătă- 
mlntul superior. Integrarea absolven
ților in producție etc.

Observăm Insă că, Ln pofida 
tor progrese incontestabile, sin

dlrll economice. Fără a subapreda 
temo ca ■ „PirlJlsrnul, Ln gindiroa 

•șl , practica economică a burche- 
zici in perioada interbelică”. „I’o-i 1 I S’l n-n X i A A

cluzillor desprinse, fie prin contribu
ția adusă la clarificarea teoretică ] a 
unor probleme. Or, în multe locuri ™ 
delpiMA la catedrele de .ștmițe Adele
le de la Institutul politehnic din Cluj, 
universitățile din , Timișoara, Bra
șov» 3. a. — am Ini!ini; un mod sul? ae- 
heris de a aprecia eficienta cercetării 
HPriit contabilizarea malerlălețbr -a-; 
părute în diferite publicații șaua co
municărilor prezentate la diferite se
siuni științifice, dintre care multe nu 
lasă să sn întrevadă un efort do cer
cetare originală, do abordare crcatoa- 
j-e.( îa toate dările de seamă 
,'vîunrn rezultatelor cercetării pe 
care le-am consultat slnt con
semnate numai numărul «au tlllu- 

'■ rlle diferitelor studii sau comunicări, 
lipsind aproape cu doiăvlrștre consi
derațiile valorice, aprecierile asupra , 
modului in care rezultatele muncii de 
cercetare au folosit unui sector sau 
altuia de activitate practică.

Spre o asemenea eiîuatle Împing 
șl criteriile de promovare din unele 
inșii tute de In vfsțămlnt superior, care? 
elabllesc un barem numeric de lu
crări. și mal puțin unul valoric.

N'-am putea să încheiem aceste tf- 
teva coruinîărl fără să amintim, mă
rar in treacăt, despre experiența^ po
zitivă a unor catedre In ce privește 
organizarea activității do cercetare 
științifică. Este vorba, In speță, do 
specializarea c&drelor in studierea a- 
ntimilor tenie — specializare f&cnlă 
în deplin acord cu direcțiile prlorl-

Jd — ne spunea cont ursîv. dr. 
rAIua& de.UțUaiversițatea vlBaboș ___________ _

Bolyai43 — catedra de Wozofie-soclo- rirnre ; unele frives 
logico a Întreprins cercetări soclolo-? . acum 1 &q desfăsurai

practicieni slnt angrenați In colecti
ve care studiază diferite tenie p-lo- 

' —(vestlgațll caro'ptnă> ■
tu izolat In cn- 

_________  __ .'.-..rt fa
teme cuprinzătoare privind „Perfec
ționarea organizării muncii si retri
buirii forței de muncă”, „Asociațiile 
InlcrcooperaUste șl creșterea eficien
ței -cooperativelor agricole”. ..i’.-o.'c-

jice concrete .eu privire la activitatea -cirul catedrelor au fost Însumai* in 
comitetelor oamenilor muncii, cauzele 
flueiuațicl brațelor de muneă, ale ne- 
Intcgrării la muncă a. unor absolvenți 

nu ee^ abordeze mai de liceu ncadmițl In. învățăminte! su-
. 1A I 1 nnwinw I wl -

Uilca economică externă 1 n Româ
niei In perioada interbelică”. „Con- 
cenda economică a lui Granwlav 
Mladenatz” ele., nu credem că este 
normal,-vaă. i._. —1
ferm problematica actuală, lr.clu- perior. Aceale cercetări s-au

■ . ■ > ■ : . ' , < ■ , ■ ■ . ■ ; : '■ • . > t . ( ■

Se obișnuiește, din ce măreați de spiritul ieh. 
in ce mai mult,, eâ sa noiogiel modemo ! 
raporteze evoluția șl’ Tn aceste condiții 
exigența față do produ- date, folclorul rămine 
sul culturii actuale la forma riu creallo ce cx- 
condlULle civilizației in primă in mod natural, 
cadrul căreia anarp șl Instinctiv conștiința ,, _ __  _
se dezvoltă. Astfel. ’69 nul mod devlulănunu- diu sl produa ambient 

ta), in feen.sul acestor 
concepții noi. experi
mente cu Implicații si 
repercusiuni imediate 
(sau viitoare In viata 
noastră' poartă nume 
dintre cele mal varia
te, publlcștaiea func

vorbește la modul Ee- mol al țăranilor, așa 
noral că lntr-o epocă cum am fost obișnulțl 

- marcată de zborul in să constatăm pină a-
Cosnos. de viteza ihfor- cum., ci și al populației 
mallei datorită mijloa- urbane'.

Cind folclorul țără
nesc devine o problemă

Avem din ce în ce 
mai multă nevoie de 
formarea unor artiști 
care, prlntr-o cultură 
îl aplicația vastă, să 
poată interveni In Inti- 
mlzarea lnlregulul mo

___ i acta- 
__ _ ______ ,__ aint Încă 
puține contractele încheiate de cale- 
drele do silințe Boclale pentru efec
tuarea de cercetări. O cauză este 
slaba preocupare a unor catedre 
pentru a cunoaște problemele pe 
care Ie ridică pracllea activită
ții economleo-sociale, pentru a avea 
slrlnse legături cu întreprinderile și 
a răspunde solicitărilor lor. Astfel, 
Jn planul de cercetări al cate
drei de economie politică a Uni
versității din Iași cea mal mare 
pondere o au studlUe de Istorie a gin-

filv cea referitoare ta gindirea eco- cu rozullato pozjtitn^-iui jra ptauu.'
nomică contemporană, la critica teo- practicii, slujind organelor, de ■ ddcl-
rillor burghezo, mal ales la catedrele zie ln luarea unor măsuri, cit și pc 
de economic poUllcă. Pe da altă '---- • _s.-----
itarle, trebuie spus că dacă mul
te Întreprinderi, instituții b-hu de
prins să solicita aportul cercetării 
tn ce privește latura tehnică, o ase
menea solicitare ylzeaaâ încă in prea 
mică măsuri aspectele economice, so
ciale, de organizare. Un important rol 
stimulator pot Juca In acest domeniu ancmenca i 
organele de partid șl demnă de sem
nalat ni se pare experiența de la 
Cluj, unde comitetul județean de par
tid a (ormnl colective de cercetare pe 
diferite probleme, in care slnt in
duse șl numeroase cadre didactica ele 
ln catedrele de științe sociale. La so
licitarea comitetului județean

plonui perfecționării procesului de ‘ln- 
vățămlnt

Cunoașterea fenomenelor deosebit 
de complexe fale vieții sociale rcria- 
mă ln lot mai mare măsură cercetări 
colective, inierdlsdplinare, la care ®ă 
participe cadre do diferite speciali
tăți. Un sensibil impuls au căpătat, 
...______  cercetări datorită activită
ții de coordonare desfățurâte de Aca
demia de științe isocialo șl politice. 
Astfel, In cadrul programul':! unitar 
de cercetare al Academiei pe anul 
1B72, un mare număr de cadre didac
tice de la catedrele de științe sociale 
din țoală țara, împreună cu spe
cialiști din Institutele Academiei șl

sul de urbanizare șl acțiunile de sis
tematizare”.

Progresele evidente in domeniul 
cercetăr:J interdlscjplinare slnt frinata 
însă de un șir de neajunsuri. Se mai 
fac simțite mentalități individualiste 
reflectate in tendințele unora de a 
realiza de unul singur o anume ln- 
voșligațio, care prin natura el Impu
ne un efort colectiv, * In' ace-’1 
lași timp, nici coordonarea mun
cii de cercetare realizata de Aca
demie nu cate totdeauna dusă pină la 
capăt, după cum este încă Insuficient 
caracterizată prin continuitate, prin 
delimitarea precisă a răspunderilor și 
a timpului' de finalizare.

Eficiența cercetării este determina
ți de gradul cl de valorificare, ‘fio 
prin aplicabilitatea In practică a roti

iare ale cercetării (de exemplu ca- 
jtpilrn de filozofie a Universității din i 
Cluj, cea de științe sortata a; j 
Inurtltutulut pedagogic din Bacău 
9. a.). Esențial In dezvoltarea u- 
nor rodnice cercetări dovedește a 
fi, alături de Închegarea unor nuclee 
științifice puternice, rolul activ al „țe- 
fulul de echipă”, capabil să sudezei tu u a uc i; viu y q. ^4 wapuw.u mi
și să îndrume colectivul, .<1-; pună 
In valoare potențialul. Din păcate, .nu 
toți acel șefi de catedră șl profasorl 
caro daafășoară o bogată muncă de 
cercetare depun eforturi persovțren- 
to spre a antrena in acest 6cnș?șl co
lectivul catedrei. !

Se impune, de asemenea, observația 
’ că munca de cercetare este îngreu
nată de supraaglomerarea cu sarcini 
profesionale țl obștești a cadrelor 
didactice. Îndeosebi a cotar In măsură 
a das'ilsura o Investigație do un i:udt 
nivel științific.

nie SinZEA
Paul DOBRESCU

cinema
• Legenda : CENTRAL — 
li,»; 13,45; î8; 18J5; Kja.
a Balalionul invizibil : VICTORIA
— S; 11,15; 11,M; 13.45; 1B.15; Sfl,3i 
a MArlurlslrilo unul comisar <lo 
poliție fieiuc procurorului repu
blicii ; patria — 10; ÎL»; 1S; 
10,35; îl, CAPITOL - 0; 11,15; M; 
ÎS, 13; 15,43; îl, la gradină — S3,13. 
a Casa de sub arbori i SCALA — 
S.45; 11JS; 11,43; 14.15; 13,45; 21.15, 
BUCUREȘTI — 0,45; 11; 13,13; 10; 
18,»; 20,43, GRADINA SELECT
— sa.
a Aveniurl la Starea Neagră : 
FEROVIAR — 0; 13,33; IS: 1»,33, 
MELODIA — 8; lljs; îs; u.ta, TO- 
MJS — S; 15,S3; IU,33, la grâdlnă
— ÎS.
• ara) lîc leghe sub mări : LU
CEAFĂRUL — a.Jâ; n; îs.m; i«; 
is^3; ai. festival — a,«: 11.13; 
13,43; 15,13; 18,«; 11,13, la gradină
— 30,13. FAVORIT-—12:-1WS;-»» 
18; 23,39, GRADINA DOINA - 
sa, k.
m Program de desene animale 
pentru copii : DOINA —10 .
• Goya s DOINA — 11,13; 14.15; 
17,15; £9.13.
a Desculț ln parc : EXCELSIOR
— 8,15; n^J; 13,43; 18; is.is: Kjo, 
MODERN — 3; 11,15; 13, S3; 18; 
18,15; 30.45, Lt. grădină — 30.13.
Q Femei In ofsaid ; VOLGA — 
B.S3; 1LM; 13.45; 10; 18.13; SSJO.
a Robin Hood : GIUVFTA — B; 
11,13; n,io; 10: ib.îs-, sa.n, glo
ria - 0; li.33: 13,13; 18; îa.is: 
53,38, AURORA — 0; 11.13; 13.S3; 
13,43; 13; 23,15, la grădină — 20,ta. 
a D. D. la munte șl La maro ; 
LUMINA — 9; 11.15; 13.30! IB; IM?;
S3,S3.
o Inima e un vinilor slnguraUc : 
BUZEȘTI — 13,55; 18, la grădină - 
21,33.
o Surprizele dragostei — 10: lî 
14. Divorț Italian - 18: 13.15; 23.5® 
CTNEMATECyi (oala Union)

O Puterea ți Adevărul i PACEA
— 1S,SJ; 1®.
o Doamna îl vagabondul : BV- 
CEGI — 13.45 i 1»; rt.D. ta gradină 
— S3,13, FLAMURA — S: .11,18; 
13,S3; 19; 18,13; 28,33.
o Pentru că se iubesc 1 DACIA — 
0; 11,13; 1S,K); l«; 1«JJ; 23,M, VH- 
TORUL — ÎS; 13; 20.
a Preria s UNIREA — 13,3-3; IB, la 

. Brăflliiă — SUB.
o Prințul Datata : TIMPURI NOI
— 0—29,15 în continuare.
s Toamna cbeyennDor : CIU
LEȘTI — 1543; ta. MIORIȚA — 0: 
13,33; 16; 10.33.

a
 19 teta sl un marinar t URA —

18, la srătllnă — M.M.
o Marea dragoste : DRUMUL SĂ
RII - ta,M; 17.45; :a.
s .Lsta-scară dansam în famlllo : 
MOȘILOR — 16,33; 1®, ta gradină 
- SÎ.15, VITAN - 13,43; 1B,IS, ta 
Brauma — W.SL COSMOS — ta,»; 
17,43: 30.
O Trafic : FLOIIEASCA — 18.33;
13; s-j.sa, ARTA - I3.’:l; 18, la gră
dină - 20.33. U . -
a Ancheta de la hotei Excelsior : 

-^FLACABA — 15.33; 18;..M.1B.
n Evadare din Planeta maimuțe
lor : FERENTARI — 1S.JS: 17.43; 29. 
a Felii șl OUlla t LAROMET 

'15,K; 10.

a Opera Rcimllr.fi ; Bărbierul «Lin 
bovUJa — 1BJ3.
• Teatrul Național „L L. Cara- 
giale” (sala Comedie) : Dulcea pa- 
bAto a vi ne re ții — 23.
ra Teatral de stat din Petroșani (In 

, sala din bil. Schitu Măgureanu a 
teatralul „Luda 8'.urdza 
lantlra") : Vlalcu Vodă — 29.
n Teatrul „C. I. Nottara* 
Studio) : Gaițele — S3.
o Teatru! do reviste ?J comedie 
„ton Vavllescu" (le Arenele roma
ne) : Vine;’vine™ olimpiada — 20.

MANIFESTĂRI omagiale
LA MUZEUL LITERATURII ROMÂNE

L E G E N D A
Coproducție sovîoto-poionâ

Regia : Sylwesier Checinski. Cu : Mdgorzakt Potocka, Nikoîai Burliaev, Igor

Sfraburzynski, Maria Zbyszewska

celor audiovizuala, ci
berneticii. ca si de ma- _____HHH
rile descoccrlri in dl- do conservare șlllnțifi- . . .
verse domenii : blo’o- că sub forme do ariiza- țtantad ș! alei. Se cerc 
gle. fizică atomică etc., nat apare In mod nece- Însă ca toato să urmă- 
.......—de' folclor ■- -—cultura trebuie «A fie «ar forma _____
o asemenea rezultau- urban.. Folclorul urban dlulul, 
lă a unul rafinament ‘ aste semnul reacțiilor tehnicii 
determinat.

Pentru a cunoaște ■ 
Insă căile de dezvoltare , 
alo culturii In tara 
noastră, cred că. In afa
ră de concepția gene
rală referitoare la as
pectele ce pot Încadra 
produsul culturii na- 
țioruila in marea cullu- - 
râ i universală.. trebuie < 
eă începem nrir. a stu
dia fenomenele specl- 
flce. realitatea dinamică taie firesc de către m- 
a târli noastre, oingu- divlzi care n-au nld ea 
rele capabile* ®ă deter- - ■
mine personalitatea cul
turii autentice, ln a- 
cesto condiții, obiecte
le do artă si artizanat 
au darul de a vorbi nu 
numai despre rafiiui- 
meniul arttatic aiurea- realizat din contactul cu 
terilor, dar si despre vtața culturală exteri- 
nivelul de înțelegere si oără pa Ungă care tre- 
consum al operei do ce_ cu cnr0 are de-a 
artă, despre nivcuil da !nljmP;aro-. Do- .
trai și civilizație al rjn(a vatmanului sau a nou, fio o «ouă apro- 
unui popor. șoferului do autobuz de Piere do frumuseți ale

In timp ce. toate efor- a.si țmnodobl locomobl” naturii, nedtlte sau ah
turile nrlvind realizarea ]u] mecanic, electric Î01 citite.
ș! dcslinatla bunurilor ■ jm realizează cu mii- Unul din fenomenele 
materialo sa fac penliu joaeele birjarului sau cele 
întregul popa."., arta țăranului care-si picta) ivite 
reflcctlnd consecința cl- căruia, cl prihtr-o pre- plastice de la noi Ln ui-. ........................... . llma VTeme ji rc:1-,.,in.

iă taberele-simpozioa- 
1)0. dc la Măgura pen- 

_ _____ iru sculptură In piatră 
strunii'., ț Sl din cadru] fundației!

Hamangia pentru ce
ramică. In ffconul rea
lizării unui contact mai 
string cu publicul, nu
meroși tineri au reali-! 
zat o seamă de lucrări! 
cu caracter decorativ-! 

.. . r.__ ’ 1 Intr-un
pimd. firesc. diver- din care nu poate fi contact permanent cu! 
slflcărl șl pereonaUzărl scos simțul poeziei, de- Bpoctatorii. Atlt scuip-’ 
in funcție de dlferen- ranjează simțul estetic turtle' din poiana de la1 

al specialistului, pi este Măgura, cit sl obiecte-} 
jjndrcptițltviriî ;

ln care ajuta prin ppe-S 
ra sa gl la educația ar- 
teiîcă 1.

Pe un artist adevărat 
nu poate deeit bQ-1 gtl- 
mulezc faptul că ln ul
tima vreme, ae .acordă

rească umanizarea me- 
indlferent de 

lie odoptate. Ideea 
de bază e că produsul 

■industrial nu trebuie să 
diminueze umanismul. 
Cred câ putem afirma 

PUSaCs,© că, intr-un anume sens.
catedralele gotice au 
fost produsul artizana
tului acelei epoci. Cred 
că prin produsul indus
trial modern trebuie sâ 

- reabilităm catedralele 
culturii contemporane, 
cum se exprima un 
mare arhitect spaniol. 
Paralel cu aceste preo-

profesie, nici ca pregă- cwtari. din aceeași gri- 
ttre ț legătură cu do- M do a nu £1 dominați 

■ meniul artei. Ast- Cl' o mecanizare dez
ici. ei renrozlnifl sem- umanlzantă — pierindfel. ei reprezintă sem
nalul evident, concret 
al calității climatului 
de educatto a gustului.

-------— pleelnd 
din surse diferite ca in- 
cărcâiură emoțională tl 
predestinare tempera
mentala — elți artișii, 
la fel de, dinamici, în
cearcă aă readucă In ac
tualitate fie forme ale 
trecutului lnlr-un spirit

ivuMuu uuauiuiu mu mal importante
arta, țăranului care-si Dicta ivite In vJAta artelor

vilizatlol in oroarea, nu-
poato să-și limitezo . .......  ___ _ ___ _ ,
preocupările la Jnleroso lnlr-un mod ornamen- 
pereonale, cL dlmpotri- pjl ’sar 
vă, este chemată să ea do alt

lungire la strung a unui 
buton do contact STAS

iu printr-un vaa 
-luminlu ____ ....

prins In șuruburi in 
preajma volanului, in 
care stau fixata clteva 
fiori. Dacă, aceste form® 
do folclor urban, favo
rite din același suflet 
In care poate Intra dra
gostea de mașină, dar monumental

adreseze tuturor iubito
rilor de frumos. Aceas
ta nu înseamnă lr.să 
■lirideciim standardizare 
sau șablonlzare. căci 
eforturilor de diversifi
care a sortimentelor 
industrialeîV;l° cores-’ „„ ™.  _______ ...„

firesc. diver- din care nu poate fi contact permanent

tele de caracter, lem- 
Pftrametțt ai-gust r’-obhi- 
dit prin editură, exis
tentă atlt la creator, cit 
îi la consumator.

In condițiile noastre, 
ale unui efort general 
de Industrializare (Im
plicit de culturalizare), 
arta este firesc să a iu
te prin toate personali
tățile ce o servesc la 
dob'ndlrea unei calități 
estetice a iot ceca co 
poate fift • însemne pro
dus industrial, mediu de 
arhitectură, ambianță de 
lucru sau odihnă I în
cepem că fim cu toții 
nu numai conștient! de 
ncast lucru, dar chiar

ctaBMului. 
liâtlLtiri'

cl este Măgura, cil sl obiecte-! 
măsura Ș Id dtfcorâtiv-monumen-; 

tale de ceramică, insta
lata acum pe malul ca
nalului de la MedEldiaJi 
slnt o mărturie vio a 
unei conștiințe noi. ce 
izvorăște din drasos-! 

...™ tea artiștilor DlnsHci
o sl mai mare impor- pentru o ylâtă nouă., 
tontă educației, respec
tului față de muncă, 
cuccrlrl’oir sodetății so
cialiste. Aceasta atra
ge aientla asunra nece
sității unor eforturi din 
partea artiștilor pentru 
realizarea de opere cu 
adevărat autohtone, 
specifice. expresie 
unor personali lăți 
tenilce..

pentru o ctlovărată li
bertate de expresie si
nonimă cu utilitatea 
muncii lor, imagina-, 
lie si meșteșug in con-' 
tinuă desăvlrslre, dem-: 
ho de măreția epoci! 
tx- care o trâlesio țara! 
noastră.

Palrîcln 
MATEESCU

Is.to întrebări țt răspunsuri.
ib.m iki da seri. 
lS.ia Telejurnal.
M,w In Intlmplnarea Conferinței 

Naționale n Partidului Comu
nist Romfin și a cele! de-a 
XXV-a aniversări a repuelt- 
cil. Tara tnircagă In întrecere. 

®3,S3 Seară do teatru. Premier* TV. 
„Pledoarie pentru un răzvră
tit" de Bmaijusl Ilobles.

S2.S0 Vedete ale muzicii ușoare : 
Franțolso 1 tardy.

S2J5 „Si de oro".

1

progilamut. n

Lcc-

1

Ieri. In București. în incinta Mu
zeului literaturi! române (sir. Fun
dației nr. 4). a arat loc ședința inau
gurală a sultei de manifestări cultu- 
ral-artlsUce dedicate Împlinirii a 15 
ani de la Întemeierea acestei presti
gioase instituții de către neuitatul 
I’crpesalcius. T.mp de o săptămlnă 
se vor desfășura sub cupola muzeului 
manifestări omagiale, dintre care ci
tăm : concertul corului „Madrlgnl”, 
dirîlat do Marin Constantin. „Ro
tonda 1.3“ — scară do mărturii lite
rare alo poetului Mihal Benluc, „O 
grnră la rnuseu” — spectacol de poe
zie ,șl muzică oferit de menestrelul 
Tudor Gheorghc, Salonul de schițe,

crochiuri șl caricaturi comentate 
Văslle Drăguț îi -Dan Hăullcă. con
stituirea asociației „Perpessldus" și 
decernarea premiului „M“ al revistei 
..Manuscrlptum”. După o Interesantă 
și policromă paradă a costumului 
caraglaîlan si un pelerinaj la mor- 
mintu! iul Mihal Emlnescii, duminică 
18 Iunie, ora 19. in Încheierea ma
nifestărilor comemorative, va avea 
Ioc revizuirea „Procesului Caton” 
(Președintele Curții de Casație : Șer- 
bah Cioculescu. In completul de Ju
decată : Eugen Barbu. Dan Deșllu, 
Adrian Păun eseu. Romulus Vulpeștii 
ș.a.).

PROGRAMUL I

a,OT Deschiderea emisiunii de di
mineață a Telex.

®,M Telcțccală
10,CO Cura de limba rusă. 

ț!a a I3-O. .
19,33 Căminul

h.1,13 Film serial : „Patru tancntțU 
și un citae” (XVD).

13,10 Telejurnal.
17,» Deschiderea emisiunii do 

după-amlază. Curs de limba 
franceză. — Lecția a ta-a,

13,to Moment; folcloric.
13,10 Cum vorbim
1B^3 Gata InterpreUlor : Petre SJtc- 

făncscu-GoanBă.
13,45 Publicitate.

»,C0 Teîcdnamateca pentru copil 
șl tineret. „Răzbunătorii"

31.33 Agenda.
31,0 Lutntaile rampei. Tineri
1 terprețl.
12,10 Telex tehnlco-ștUnUUc.
aa,M ll!m' documentar.
ÎLM Dicționar muzlcai-dlstracUv. 

Litera G (reluare).

„Gaițele" a provocat 
„stupoare” la apariția cl, 
cum consemna AL Klri- 
țescu Însuși in niște măr
turii din 1933. „S-n rls, 
dar cu Inima ntrinsă șl ia 
leșlro, spectatorul burghez 
simțea ceva amar pe ce
rul gurii”. Realismul 
„Gaițelor” — aspectul cel 
mal apt să justifice vio
lența aaUrel pe care o 
LmpUcă — a fost contes
tat Pină In 1GM, piesa nu 
a „Însumat declt patruzeci 
do penibile apariții pe 
»ccnă“.

In anii noștri. „Gaițele" 
a cunoscut un destin eu 
mult mal generos. Monta
rea de la Teatrul Național 
din București, păstrată In 
memoria spectatorilor și 
prin adaptarea el radio
fonică, a dovenlt ontolo
gică. Șl cum ea nu a in
hibat elanul unor noi 
montări, plata lui Kiri- 
țescu 6-a jucat, in nume
roase alto teatre de ță
rii. în repetate rinduri.

Stagiunea In cura a 
marcat trei noi variante 
scenice. „Gaițele” se joa
că acum cu succes la 
București (la Teatrul „C. 
I. Nottara”), la Turda și 
In Iași.

Spectacolul ieșean, rea
lizat In regia lui Dan 
Nasta, reînvie lumea 
„Gaițelor” prlntr-un de
cor serat șl simplu (sem
nat tot de Dan Nasln) 
prin costume de epocă

interpretate subtil, 
fără o anume maliție (au
to- : George. Doroșonco). 
Sugestia epoci! si a apar- 
tenențel sociale a persona
jelor e, menținută deci — 
dar fără prea multe deta
lii, fără inutilă insistență. 
Lumoat> Dudulenlîoc cate

'' r* -'E'i 
reînviată ca o lume care 
„a fost”, care nu mal poa
te fi recreată deelt prin 
mijlocirea BCtu'sUi artistic 
șl de care nu ne putem 
apropia ci firii cu senti
mentul că asistăm in un 
spectacol Condiția 
tră de „spectatori”,

noas- 
dlș- 

tanțaren noastră siht puse 
In evidență .ți ,chiar sti
mulate' do un element 
scenografic : un plan fi 
numeroasa scaune slnt 
instalate in zona fosei șl 
In proscenum. sugorind 
podiumul unei vechi săli 
de cinematograf. De alt
fel, aceasta jiu este sin-

gura legătura pe care o 
facem cu cinematograful. 
Dan Nasla circumscrie cu 
un fel de „rame” mai mul
te dintre scenele dramati
ce tensionale ale piesei; 
crelnd un fel do planuri 
apropiate, de ^top-eadre” 
6ce.nlce.

ștrli Jta domiciliu”, cum se 
exprimă plastic însuși re
gizoral. Demascarea-lumii 
marilor moșieri.- și aface
riști capă tâ o forță 
inedită. Casa Anotal Du- 
duleanu apare ca un 
infern populat de mon
ștri egoiști, lh caro fleca-

permanenta mutare, Inter- 

lurl nu nu deteriorat do tot . 
știmele, pupitrele?! Aflăm ■ 
că do ani de zile repetlțlik‘ 
®e tac intr-o altă sală dorit 
cea a teâtruIuL Un dozaj, 
un echilibra de sunete, do 
eulori trebuie glndlte pen
tru , repetiție țl cu toiul al
tele se cer In salo de con
certe. Ne-am întrebat dacă 
forurile locale direct răs
punzătoare de activitatea 
primei instituții muzicale în 
orașului nu și-au apus de
loc cuvintul ln acest senȘ. 
Am aflat cu bucurie că In 
curlnd noua casă de cul
tură ișl va deschide pocțile 
și sala do festivități va fl, 
Jn primul rind, destinată 
repetițiilor șl concertcipr 
filarmonicii I

O seară de concert tn 
program : „In menwiam" 
do Alexandru Pașcanii, 
Concertul nr. 1 pentru pian 
și orchestră de Rahmanl- 
nov, eollst Nloolae Brind’Jș 
și Serenada nr. 1 de 
Brahms.- Sub. bagheta lui 
Ludovic Baci (conducătorul 
distinsei formați! de in
strumente de muzică veche, 
dirijor care in această sta
giune a arai o frucaMXMă 
activitate) am ascultat re
almente o scară do muzică. 
Si am inteles că publicul 
meloman al Oradel este 
competent, știe să răsplă
tească interpretările reușite.

Stagiunea se încheie, dar 
pentru nerlondn estivală 
organizatorii vieții muzicale 
orădene au multe propuneri. 
Se pot face concerte de pro
menadă la Casa armatei, 
cu programe ușoare, atrac
tive, care fiă Îmbine diver
tismentul cu «muzica cultă. 
O dorință fierbinte a rau- 
zl eleni lor din Oradea este 
alcătuirea unul festival 
do muzică barocă. fi
nind seama de tradiția ora
șului. în curtea muzeului, 
in aer liber, lucrări de 
Dltiensdorf, Michael, Haydn 
nr putea răsuna 1 mpre.ito
rni nt. Se '.ine seama de gus
tul publicului, dar se mer
ge și ln IntlmpiMTca do
rințelor acestuia. Este avută 
In vedere și cultivarea iul. 
O muzică bună, o Intcrprr- 
tare eenslbiiâ vor atrage' 
publicul, vor primi 
mal caldo aplauze.

în flecare luni, ln 
20, publicul meloman 
Oradea ocupă locurile 
sala de concert: data 
larmonlca de Stat a 
șuiul. S-au aplaudat de ta. ;
Începutul stagiunii : Sui- i
talc lui Enescu, balada lui <
Diraa. „Mama lui Ștefan ;
cal Mare”, „Variafiunile 
eimtonJoo” de Mons! Bar
beds, ■ „Imagini bucure?- ;
țese” de Pascal Bcntoiu, i
„Muzică festivă” de TÎl i
Drăgulescu, lucrări do Caii- ;
delta, Dimltrescu, Mure- 
șianu, Olescu, „.Meditații
le” lui Berger ; s-a apre- ;
ctat tălmăcirea clasicilor 
muzicii universale, dar și 
culorile unor lucrări ca \ 
„Marea" de Debussj-, „Rap
sodia albsstră” de Gersh
win, „Mathis Pictorul” 
de Hindemith, celebra 
„Carmlna burnna” a iul 
Orff cau Concertul pentru 
orchestră de Bartăk... Da
niil Șafran, Igor Bezrodnli. 
SniUtovski, Lnwrence Fos
ter sau Sebastian Benda, 
de cite ori ne vizitează 
țara, nu uliă să-și progra
meze concerte șl la Oradea.

Acum două decenii, cir.d 
orcbej'.ra număra doar 
clfiva ani do La înființare, 
era greu do vorbit despre 
profiMlonalism in adevăra
tul sens al cuvlntuluL Nu 
lipsea entuziasmul paalo- 
națllor pentru arta sunete
lor, da- gradul de diletan
tism era destui do accen
tuat. Dirijorul Mlron Rațiu 
lucrează cu această orches
tră de peste 13 anL Alături 
de el, Ervin Acăl. împreu
nă au purces la ridicarea 
orchestrei, șlefuirea fiecă
rui compartiment, disci
plinarea, studierea conștiin
cioasă a unul Larg reperto
riu, de la preclasici, la cel 
■mal Lineri compozitori ro- 
mănl. în viața! muzicală a 
oraijulul Oradea, filarmo
nica este prima laslJtuțlâ 
muzicală care-șj spune cu- 
vintuL Sole teatrului — 
sală șl de concerte — ora 
670 do locuri. Ce! peste filO 
de abonați — in majoritate 
tineri — care urmăresc fie
care manifestare muzicală, 
conving pe vizitatorul Ora- 
dei că aid „problema pu
blicului” — cum ne-am o- 
blțnult să numim situațiile 
In care concertele sau spoc- 
tneolele se desfășoară 
sălile goale — practic nu

melomanii asaltează nu nu
mai concertele simfonice 
undo film protagoniști so
liști. dirijori de renume, li 
atrag lucrări Ihteresănțe, 
prime audiții, chiar și uncie 
recitaluri, seri de muzică 
de cameră. Stagiunile per
manente de in Beiuș. A- 
leșd. Marghlta, Satanta... 
(un concert o dată pe lună) 
au In vedere caracterul 
popular al repertoriului, Iar 
Boilcitarea muzicienilor o- 
rădeni da către melomanii

ria". societate care de cu- j._________ ____ ______ _
rind a Împlinit 100 de ani. nunabllul ochlmb de loca- 

inter- ' : ' ■ ’ ' - ■ ■Publicul cere chiar 
pratarea unor pagini vocal- 
Simfonice de mare anver
gură fl concertele in caro 
aceștia slnt programate au 
Întotdeauna o ardenta cău
tare. Am citit cu interest In 
ziarul tocai anunțurile ma
nifestărilor' muzicale. Mai 
mult, In fiecare vineri cate 
rezervat spațiu cronicii 
muzicale. In centrul orașu
lui, afhajul este făcut din

zule), ..Gaițele" constituie 
unul din cale mal limpezi 
șl. aigure , spectacole ■ ale 
naționalului teșeun.

El asigură o lectură co
erentă șl accoalbllă a pie
sei șl permite relnUInlrea 
cu unii dintre cel mai iu
biți-și apreclațl actori al 
teatrului,: artista emeri
tă Margareta Baeiu (in
terpreta Anetei Dudulea- 
nu), Rella Ghlțesru (o 
admirabilă, originală In
terpretă n roiului Zoel), 
Violeta Popescu (Marga
reta), Liana Mărgîneanu 
(Wnnda), Carmen Barbu 
(Coletta), ’.întră actriță 
Domnița Mărculescu (care 
reolizează o dificilă com
poziție In rolul celei do a 
treia „gaițe” — Lena), 
George Mocoyol (iana- 
che), Valerlu Burlacu 
(Georges), Boris Oiinescu 
(Mircea Alden) șLalții-

Experiența scenică o ce
lor mai mulți dintre el, 
receptivitatea lor Ia sen
surile urmărite In noul 
spectacol slnt evidente. 
Șl po bună dreptate pu
blicul remarcă șl apre
ciază siguranța, măiura 
care prezidează Îndeosebi 
compozițiile rolurilor fe- 
mlnlno, ca șl coerența in
terioară a acestei ultime 
montări iețene.

Natalia STANCU

“ de AL. KIRIȚESCU
w

Dincolo de aceste inedi
te soluții vizuale se 
lasă ghicită ți o tenta
tivă de interpretare în
noitoare a piesei. In noua 
montare ieșeană, ,,Gaițe
le” pierde din posibilele 
sale accente duios senti
mentale, melodramatice îl 
devine o comedie de cum
plită atrocitate — poale 
chiar o dramă. Se evită 
supralicitarea pltorescuiul 
replicii, bonomia, comicul 
blind al personajelor. Se 
face In schimb un efort de 
a apropia „Gaițele0 de li
ni versul unu! tablou cr 
s-ar putea intitula „Mon

re. damlndu-șl suferin
țele șl „ transform Ind to
tul ln cuvinte", nu face 
altceva dacii ©ă contribuie 
la Infernul în care celălalt 
simte că se sufocă. Ar fl 
chiar interesant do trecut 
In revistă, prin acest 
spectacol, cile dintre te
mele alienării burgheze, 
atlt de frecvente In tea
trul contemporan, slnt 
prezențe vil In „Gaițele".

Introdus in repertoriul 
teatrului peste programul 
Lnițtal (din care, dm pă
cate, nu s-au realizat a- 
proape jumătate din pie
se!» „do greutate0 prevfi-

” • ' I
din orașele apropiate este 
grăitoare.

Ciclul de 8 cottcerte-lec- 
ții pentru studenții concer
tele pentru elevii i școll’oi 
tehnico, avlnd prezentări 
susținute de Ddneș Săndor 
— secretar muzical — pre
zentări cu exemplificări 
convingătoare, au fost bine 
primite. „Deși sala noasțră 
de concert nu este nici
odată goală, ne glr.dlm — 
ispwoa Alexandru Flrez, 
directorul filarmonicii — 
cum să formăm publicul de 
miine, cum ®ă atragem mal 
bine tinerii spre oria sune
telor0. Mii de elet^ au ur
mărit ooncerlele-lecțIL

Orchestra orădeajta este 
formata din 53 de: instru
mentiști, majoritatea ab
solvenți de coîwervaloare, 
de licee do muzică. CM se 
abordează lucrări vocal- 
nimfonlco (cum au fost 
„Carolina burana”, „Mania 
Iul Ștefan cel Mare”) o fa
cem in colaborare cu so-

timp, așezat la loc vizibil 
(mai puțin Îngrijit apare Jn' 
cartierele mărginașe ').

Așadar, la Oradea mu
zica are o burta găzduiro ; 
melomanii arădeni, me
lomanii oaspeți silu că 
in fiecare luni seara filar
monica le oferă un concert. 
Dirijează Miron Rațiu sau 
Ervin AcC’l (sirsuincioase 
baghete, caro ar putea fl In
vitate șl la pupitrul or
chestrelor din Capitală) «au 
Invitați de peste hotare, sau 
conducători de la celelalte 
ansambluri simfonice din 
țară..

Ora 6 dimineața. Luni. 
Pe o distanta de citeva su
te de metr! do la sala tea
trului unde va avea loc 
concertul este mare zarvă, 
Sc transportă pupitre, par
tituri, instrumente. „Nu 
este nimic curios — ne lă
murește un cetățean — In 
fiecare luni puteți vedea a- 
cest „spectacol”. Ne mirăm

_ există, Este Interesant că cleta'.ea de datări „Hlla- rum rto intensa drculnțlo, Smnrnndn OȚRANV

Rcimllr.fi
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Excelenței Sale NICOEAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI.... — ... p ...... . .. . —

Mulțumesc foarte mult Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 
pe care ați binevoit să ml-1 adresați cu ocazia sărbători! naționale a 
Italie!. , ,

Folosesc acest prilej pentru q vă. transmite, în numele meu și al 
poporului italian/călduroase urări pentru fericirea personală a Exce
lenței Voastre șl pentru prosperitatea poporului român.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

a

\

O delegație militară 
a plecat în R.S.F. Iugoslavia

Luni, n plecat In Republica Socia
listă Federativa Iugoslavia o delega
ție militară, condusă’de Generalul de 
armată Ion Ionlțfl, ministrul torte
lor armato ale Republicii Socialisto 
România,'caro; la invitația genera
lului de armată' Nikola LSubicici, so

rea na- 
a face o

' /

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURERDomnul

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

erotar1 federal pentru apăra 
țională a R.S.F. Iugoslavia, v 
scurtă vizită ln această țari!

La plecare, ou fost prezen
‘1 ‘ fon Gheorghe, 

..........ct al .ministrului forteto: 
rnutc șl șef -aj Marelui Stat . , 
generalul colonel Ion Coman. adjunct 
al ministrului forțelor armate sl 
secretar al Consulului' Politic Supe
rior, generoll șl ofițeri superiori.

ralul colo: 
adj u ne

1 gene- 
prim- 

ilajor

Au fost, de asemenea de față Iso H 
Njegovau, ambasadorul R.S.F. lugo- H 
ălavla, șl atașatul militar Iugoslav la H 
București. |

La sosirea la Belgrad, pa aeropor
tul Batalnlta, oaspeții români ou 
fost intlmpinațl de generalul do ar
mată Nikola Liubldcl, dc generali șl 
ofițeri superiori. Erau prezențl Va- 
f-tlo Șandru, ambasadorul României 
la Belgrad, precum șl atașatul mili
tar român.

în timpul vizitai, delegația va lua 
cunoștință do unele realizări iugo- | 
slava din domeniul producției do teh
nică militară.

R. S. CEHOSLOVACĂ

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

AL MIȘCĂRII SINDICALE REVOLUȚIONARE

BUCUREȘTI

Foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care Excelenta Voastră b 
binevoit să ml-1 transmită cu ocazia numiri! mele la Președinția Consi
liului, țin să vă exprim mulțumiri cordiale, precum șl sincere urări de 
prosperitate pentru poporul român.

FERIT MELEN
Primul ministru al Turciei

■I

(Agerpres)
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în cursul dimineții dc luni, soția 
liderului Partidului Laburist din Ma
rea Britanic. Marry Wilson. Îm
preună cu tovarășa Marla Mănescu. 
nu vizitai Muzeul do arheologic caro 
cuprinde piese do o deosebita va
loare pentru trecutul istoric al Ro
mâniei. șl Edificiul roman cu mozaic 
din Constanța. Exprlmindu-ri (satis
facția pen'.ru posiblUtotoa do a cu
noaște o parte din trecutul Istoric al 
României, doamna Marry Wilson a 
semnat ln cartea dd onoare a mu
zeului. ' ‘

în timpul vizitei Ia Constanta, oas
peții au fost însoțiți de primarul 
municipiului. Petre Nlcolae, do pro-, 
ședința comitetului județean al fe
meilor. Vota Ionescu. . șl președinta 
comitetului municipal al . fonicilor. 
Valentina Ticâlblu.

Cu un elicopter special s-a făcut 
apoi un tur deasupra cetății I-Ustria, 
important monument Istoric al țării

noastre, precum sl de-a lungul litora
lului românesc al Mârlr Negre cu
prins între stațiunile Maniata si Man
galia Nord.

*
Sir Rudy Sternberg, om de afaceri. 

Charles Morris, membru al Parla
mentului, ®I Anthony Field, cecrctar 
personal al liderului Partidului La
burist. oare 11 Însoțesc pa Harold 
Wilson în vizita sa în țara noastră, 
au luat cunoștință în cursul zilei de 
luni do unele obiective economice 
din zona litoralului. însoțiți do 
Ghcorghe Oprea, eohrillcr ta C.C. al 
P.C.IL. și Gheorghe Duma, secretar 
al cqnșîliuiui popular județean, au 
vizitai portul maritim, unde au fost 
Informați cu privire ta activitatea 
desfășurată alcL a șantierului naval 
șl flote! noastre maritime comercia
le. în continuare, s-a mers ta între
prinderea agricolă de stat Murfatlar.

(jăgerpros)

Cronica zilei
Comitetului de Stat

Președintele Comitetului do Stat nl 
Planificării, Maxim Berahtanu, s-a 
înapoiat, luni dupâ-amlnză. de la Te
heran, unde a făcut o vizită la invi
tația guvernului Iranian.

Printre persoanele oficiala prezente 
pe aeroportul Olqpenl se aflau mem
bri al conducerii C.S.P. șl Sadegh Sa- 
drich, ambasadorul Tronului la Bucu
rești.

(Agerpres)

Luni, George Maeovftscu, prlm-ad- 
junct ăl mlnfitralul afacerilor exter
ne. a primit In audientă Pe Ibrahim 
Boye;-Im legătură cu apropiata depu-- 
here n scrisorilor rale de acreditară, 
In calitate de ambasador extraordinar 
șl plenipotențiar al Republicii Senegal 
ln Republica Socialistă România.

*
Luni dimineața, a plecat ln Cana

da un colectiv al teatrului „Ion 
Creangă” din București, care va par
ticipa la Festivalul mondial al tea
trelor pentru copil și tineret de la 
Montreal. oraanLzat do Asociația In
ternațională a teatrelor pentru co
pil șl tinerot (AS.LTXJ.).

(Agerprba)

de la atrocitățile comise de naziști la Lidice
Sub egida Comitetului de lupta 

peplru, pace al județului Vlleea. la 
Rm. Vlleea, municipiu care întreține 
legături directa de prietenia cu orașul 
cehoslovac Kromcriz, a nvut loc luni 
după-amlază o adunare prllojultă dc 
comemorarea a 30 do ani de la atro- 
citațlle comisa do naziști In Lldlce.

Au luat porto reprezentanți nl or
ganelor locale- de partid șl de stat, 
veteran! al războiului antihitlerist, 
oameni al muncii din întreprinderile 
șl instituțiile orașului.

Au fost prezențl membri nl amba
sadei R. S. Cehoslovace la Bucure? >L

L

Președintele Comitetului de cultură 
șl. educație socialistă al municipiului 
Rrn. Vlleea. Mlhal Forăscu, a vorbit 
despre evenimentele patrecuto In sa
tul Lldlce la 10 Iunie 19-52.

Cu același prlloj. In holul Consiliu
lui popular al municipiului Rm. Vll- 
cea a fost organizată o expoziție ce 
redă aspecte din timpul a troc! lăți lor 
săvlrșlle de fasciști ta Cehoslovacia, 
precum șl principalele odltlcll ale 
noului Lldlce.

O adunare similară a avut loc luni 
după-amlază 1a Clmpulung-Muscel, 
oraș Înfrățit cu orașul Zvo'.cn din 
ÎL S. Cehoslovacă.

Despre semnificația evenimentului 
a s’orbii profesor Mărgărit Nlculescu.

în aceeași z! a fost organizată ex
poziția dc fotografii „udlco 1042— 
1872°.

La Muzeul de Istorie n partidului 
comunist « mișcării revoluționare 
șl democratico din România s-a des
chis, luni la amiază, o expoziție con
sacrată sărbătoririi a Ud de ani de 
la nașterea Iul Gheorghl Dimitrov. 
Exponatele, plisc la dispoziție do 
Ambasada R.P. Bulgaria ta Bucu
rești. Înfățișează viața șl activitatea 

' eminentului revoluționar bulgar, so
lidaritatea mișcării socialista, a par
tidului comunist șl n mișcării de
mocratico din România cu iuota des
fășurată de Ghcorghl Dimitrov, ac
țiunile de protest ale ctasei noastre 
muncitoare Împotriva procesului da 
la Leipzig, prietenia frățeasca Intre 
popoarele român sl bulgar. Intre" Par
tidul Comunist Român șl Partidul 
Comunist Bulgar.

Au rostit alocuțiuni Nicolna 
rolu. directorul muzeului, si 
Gospodov, ambasadorul R.P. 
garta la București.

Cu același prilel. ambasadorul bul
gar a organizat, luni seara, o gală de 
filme la Muzeul de Istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratico din România.

Au fost prezentate filmele : ..Bul
garul Dimitrov0 sl „Pelsnjo bulgare0.

Au participat membri el C.C. ol 
P.C.R-, miniștri, cadre din conduce
rea unor instituții centrale, organiza
ții de masă șl obștești, activiști de 
partid șl de stat.

Erau prezenți șefi nl unor mi
siuni diptomatlca acreditați la Bucu
rești șl' alU membri ul corpului di
plomatic. (Agerpres)

Clo- 
Spas 
Bul-

I FRAGA 12 — Corespondentul A- 
I gorpres, C, Prisăcnru. transmite : în 
| Sala congreselor din Fraga s-au deș
ii chls luni lucrările celui do-al VlII-lea 
0 Congres al Mișcării Sindicalo Revo- 
i luțlonare din R. S. Cehoslovacă.
n La lucrările congresului participă 
H peste 1 500 de delegați, reprezcndnd 

pa cei 5 milioane do membri ai or
ganizației, precum șl oaspeți din 
peste 70 do țărL Din partea Uniunii 
Generale a Sindicalelor din Româ
nia participă o delegație condusă de 
tovarășul Virgil Trofln. membra- al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. preșe
dintele Consiliului Contrai al U.G.S.R. 
ConducStoral delegație! române, pre
cum șl al celorlalte delegații aii luat 
toc ln prezidiul congresului.

H în prezidiu se aflau, de asemenea, 
H șesetarul general al C.C. al P.C. din

Cehoslovacta, Gustav Husak, pre
ședintele republicii, Ludvlk Svoboda, 
președintele guvernului federal. Lu- 
bomlr Strângă!, al ți conducători do 
partid șl do stat cehoslovaci.

Ladislav Abraham, președintele 
Consiliului Central al slndlcatetor 
slovace, vlcepre-edlnte al Consiliu
lui Contra! al Mișcării Sindicalo Re
voluționare din Cehoslovacia. a sa
lutat delegațiile străine prezente la 
lucrările congresului. >

Raportul asupra activității desfă
șurata dc sindicatele cehoslovaca ln 
perioada dintro cele două congrese 
a fost prezentat do Karel Hoffmann, 
membru al Prezidiului CC. al P.C 
din Cehoslovacia, președintele Consi
liului Central ol Mișcării Sindicalo 
Revoluționara din Cehoslovacta.

în ședința de după-amtază a luat 
cuvlntul Gustav Htuak.

ale C.A.E.R
0 Comisia pentru side»

rurgie

Convorbiri economice româno-britanice
LONDRA 12. — Cor^pottdentul

nostru, N. Plopeanu, transmite : De
legația economică guvernamentală 
romană, condusă de fon Pflțan. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, caro 
®e află lnlr-o vizita In Anglia, a În
ceput luni convorbirile oficiale cu 
John Davks, secretar de stat ol De
partamentului Comerțului șl Indus
trie! din Marea Britanle. Cu acest 
prilej, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor de co
laborare șl cooperare economies din
tre țara noastră șl Marea Brllanle.

Ministrul John Davie.? a oferit, 
apoi, In onoarea oaspeților români, 
un prinț la care au participai Jo
seph GoSdber. ministru do stat la 
Foreign Office, alte persoane ofi
ciale. A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul României la Londra, 
Vasllo .Pungan

în duptt-amtaza aceleiași zile, de
legația economică guvernamentală 
română a avail convorbiri cu lordul 
Stokes. președintele corporației ..Bri
tish Leyland Motor", șl cu opcctallșll 
al companiei.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — în 
orașul Slofok. din R. P. Ungară, a a- 
vut loc cea de-a 3B-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
siderurgie. Au Dflrtlctoat delegații din 
Bulgaria. Cehoslovacia. R. D. Ger
mană. Polonia. România, Ungaria sl 
U.R.S.S. în conformitate cu acordul 
dintre CA.E.R. șl guvernul Iugosla
viei. la ședință a luat parte o dele
gație a R.S.F. Iugoslavia. în calitate 
do observatori nu fost prozcntl repre
zentanți al Republicii Cuba. La șe
dința comisiei au parUcIpat reprezen
tant! al biroului organizației do co
laborare i:i domeniul siderurgiei 
..INTERMETA1,J..“. precum sl un re
prezentant al Secretariatului Coml- 

EuXalei economice O.N.U. pentru 
ropa.

Comisia a examinat stadiul înde
plinirii prevederilor In domeniul si
derurgiei. Înscrise În Programul com
plex al adlncirll 81 perfecționării In 
continuare a colaborării si dezvoltării 
integrării economice socialiste a ță
rilor membra ale C.A.E.R.

© Comisia pentru con-

6

PROGRAMUL „INTERCOSMOS" strucțil

Luni, 12 Iunie, la Ministerul Afa
cerilor Externei a fost semnat Pla
nul do schimburi culturale *șl științi
fice Intre Republica Socialista Ro
mân ta șl Republica Populară Alba
nia pe anii ,1072-1973.

Planul prevede dezvoltarea schim
burilor bilaterale, vizite reciproce do 
profesori, de oameni do cultură șl 
șttlnta, primlțea in România a unor Zl ri zâier'i '*» ă ta r* cu itfcws ■ irrk_o-»trf!n.x». 41cadre albaneze pentru perfecționare, 
frlinllerea in Albania clo șpecioUști 
români, schimburi de r - "".‘J " .1 
turnee nritallce. de cărți, de reviste 
3! materialo .documentare. Șo vor 
dezvolta, de asemnea. relațiile de 
colaborare directă pe llnta radlotele- 
țlzluâll, Eporiulu! șl „încalțe domenii.,

“.... ' ’

expoziții șl

Din partea română, planul a fost 
semnal de VasUo GUga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe,- Iar 
din partea albaneză do Bodrl Dedta, 
adjunct ai ministrului lnvățămintului 
șl culturi! din R.P. Albania,

La ceremonia semnării au luat 
parte Ion Dodu Bălan, "vicepreședin
te ul Consiliului Culturii șl Educației 
Socialista. Vas!Ie Aloxandreacu. ad
junct al. ministrului educației sl in- 
vătârnlntulul, mQinbri al celor dduâ 
delegații. • ' •

Au participat, de asemenea. Nlkolla 
Prof l, ambasadorul R.P, 
București, și moshbri al

coordonatoare naționale B

ț ț

Albania In 
ambasadei.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc Consfătuirea 
conducătorilor organelor coordonatoa
re naționale ale țărilor socialisto de 
colaborare în domeniul cercetării sl 
folosirii 
pașnice, 
cosmos", 
prezente-..,„___ w___
clei. Cubei. R. D. Germane. Mongo
liei. Poloniei. României. Ungariei și 
Uniuni! Sovietice.

.Parilcipanțîl au examinat râztilta-

spațiului cosmic in «copuri 
conform programului ..Tnter- 
La lucrări au partlcSnat re

nii ai Bulgariei. Cehoslova-

importanța științifică șl pentru eco
nomia națională a fiecărei țări.

Totodată, e-a apreciat că. In ani! 
viitori, colaborarea după nroaramul 
,,Intercoam<M0 va. căpăta o nouă dez
voltare : va crește numărul obiecte
lor lansate in spațiu. Aceasta ridică 
cerințe științifice înalte ln fata colec
tivelor insliiutator de cercetare știin
țifică ce Participă la activitățile co
mune.

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația de activiști al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, condusă 
do Jon Janik, membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, membru al Prezi
diului și secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, care) la invitația C.C. ol 
P.C.R.. u făcut o vizita de schimb de 
experiență In tara noastră.

!.<i plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Alden Militarii, membru nl C.C. al 
P.C.R.. șef de secție la C.C. al P.C.R., 
do activiști de partid. ,

Au fost prezențl Miroslav Sulu,

ambasadorul R. S. Cehoslovace Ia 
București, șl membri al ambasadei.

★
In timpul șederii în țara noastră, 

delegația de activiști ni Partidului 
Comu.-il'it din Cehoslovacia a avut 
convorbiri la CC. al P.C.R.. la comi
tetele Județene Brăila șl Constanța 
ale P.C.R., la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare șl Apelor și a 
vizitat obiective economice șl social- 
eulturalc din Capitala, precum șl din 
județele Ilfov, Brăila șl Constanța.

(Agerpres)

(Agerpres)

Ieri ln tari : vremea s-a menținut 
frumoasă șl călduroasă, cu cerul va
riabil. mal mult senin dimineața. S-au 
semnalat aversa Izolata ii descărcări 
electrice ln zona Carpațllor Orientali. 
Vlnlul a suflat potrivit, cu unele in
tensificări ln vastul tării. T-a ora 14. 
temneratura oscila Intre 23 do grade 
la Cirppuluna Muscel. Sf. Ghcorghc- 
Deltfl gi Mangalia si 32 de grada la 
Bechet. București. Roșiori- de Vede, 
Videle si Vlzlru. In București ■ vre
mea a fost frumoasă sl călduroasă. 
Cerul variabil, mai mult senin dîml-

neața. Vlnlul a «uflat Slab. Tempe
ratura maximă a tost de 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 sl 16 Iunie. în iară: vremea w 

. menține călduroasă la începutul In
tervalului. anol se va răci. Inccolnd 
din Vestul tariL Cerul va fi voriablî. 
Innorfiri mal accentuata se vor sem- 
nala ln vastul tarii, undo vor cădea 
averse locale de ploaie. însoțite da 
descărcări electrice. în real, nverao 
izolate. Vlnt elab plnă la potrivit 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 8 sl 18 grade. Iar maximele 
Intre 20 si 30 de grade. în București : 
vremea va fi ln general călduroasă, 
cu cerul variabil, favorabil aversei 
do ploaie. Vlnt potrivit. Temperatu
ra In scădere, către sfIeșitul inter
val ului.

) CLUJ (Corespondentul ..Scîn- I 
l teii". AL âiurețan). — Expoziția | 
i de preparate din pește oceanic. ’ 
1 organizată ta Cluj do către Cen- | 
i trata peștelui din Denartamon- . 
’ tul industriei alimentare, prin I 
ț Intermediul Întreprinderii dc i 
! prezentare a produselor din ca

drul Ministerului Agriculturii. I 
Industriei Alimentare sl Apa- . 

. lor. in colaborare cu întreprin- 1 
ț derea piscicolă Cluj, a avut da- | 
i rul să demonstreze consumato-
> rilor sl. mal ales, gospodinelor I 
l din această parte a tării că oes- , 

tele oceanic, bogat ln proteine. 1 
ț poate fl preparat In zed de fe- | 
t luri. Inclusiv sarmale. Sarmale- 
J le preparate din pește oceanic. I 
l prezentate sl gustate ta expozl- , 
j tie. s-au dovedit a nu fl cu nl- 1 
ț mic mal pretai dedt cele din | 
1 carne. Au atras atentla. de ase- 
J manea, garamura de puste, pic- I 
l leșul cu pește, salata de peste, , 
(' medalionul de cod. codul cu ma- 
ț ioneză. peștele marinat ln Ulei | 
181 sos condimentat &1 plăcintele

cu carne de pește. I

întreprinderea piscicolă Cluj . 
i a organizat recent o aeclle de 
ț semlconservare a peștelui, pentru 
( a furniza diferite sortimente 
’ pentru preparare In gospodărie 1 
ț ®au In alimentația publică. In- i 
, gine.ru! Nard® Dumitru, din Cen- 
J ■ trata peștelui, si tovarășa Luria l 
i Bădescu. de la întreprinderea 
J de prezentare n produselor all- 

montare, ne-au asigurat că ln | 
i curind vor fl tipărite șl, nuse la 
1 indemina gospodinelor rcletare I 
ț speciale pentru prepararea nes- . 

■p telul oceania

La Budapesta a avut loc cea de-a 
33-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru consirucțlL Au par
ticipat delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria șl Uniu
nea Sovietică.

Ședința a examinat mătrurl con
crete pentru Îndeplinirea prevederi
lor Înscrise ln domeniul construc
țiilor șl materialelor de construcție, 
în Programul complex al ndlnclril 
șl perfecționării In continuare a co
laborării șl dezvoltării Integrării e- 
conomlca socialiste' a țărilor mem
bre alo CLA.E.R

I'

'“T•tal^ătâvRfitCor ■dcsfăsurăte^nr ’is-" " 0'

) I
* 
V 
JI ț
i
j 
ji 
ț 
\
i
j r v 
! I ) ț
I
L

)
■ ■

i I I I
i

drul pr6graihulul't>..Intercosmos“ 'ei 
au trasat perspectivele lucrărilor co
mune ln domeniul fizicii, telecomuni
cațiilor. meteorologiei, medicinii s! 
biologiei cosmice. La consfâlulre s-a 
relevat că colaborarea tarilor socia
liste ln aceste domenii să dezvoltă cu 
succes.

Conducătorii organelor de coordo
nare națională nu subliniat, ln țunriil 
coiL'.tâ'ijIri!. că rezultatele lucrărilor 
de cercetare șl experimentarc-prolec- 
Lare legate de folosirea «sațiului cos
mic In scopuri easnlco au o mare

fi. îca Ztnuz. •8

de activiști ai P.C.R.

t
BERLIN 12. — Corespondentul nos

tru, ȘL Deju, transmite : Delegația 
de aetlvlșri al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Vastle 
Potop,, membru ai C.C. al P.C.R., 
prlm-socretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., caro, la invitația 
C.C a] P.S.U.G., a făcut o vizita In 
R. D. Germană pentru schimb de ex
periență, a avut Intllnlrl cu scîlvișll 
de partid șl de stat in capitală șl alte 
localități.

La 12 iunie, delegația P.C.R. a fast 
primită do Gunlcr Mittag, membru al 
Biroului Politic, secretar al C,C. al 
P.S.U.G. La convorbire, care B-a de-t- 
tașurnt Intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participai ambasadorul 
României in RJD.G., Vaslle Vlnd.
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O tradiționala sărbătoare
a sportului școlar

Gh. Mierlea ; șeful catedrei do edu- 
, cațle fizică — prof. I. Oprescu). La 

„Sărbătorirea tortului* — cum este 
denumită aci festivitatea de eviden
țiere o elevilor ce s-ou remarcat pa 
terenurile de sport (șl care. In același 
timp, sint șl fruntași la Învățătură !) 
— au luat parte, ca Invitau, repre
zentanți ai organizațiilor sportive, 
al Inspectoratului școlar, performeri 
de azi șl’ de teri al sportului româ
nesc foști elevi la „I.L. Carafitalc”.

Ieri la amiază, La liceul, „l.L. Ca- 
ragiale" din București a avut loc 
tradiționala sărbătorire a absolven
ților liceului (promoția 1971—1972) 
care s-au remarcat in activitatea 
sportivă. Această frumoasă acțiune 
— Inițială. In urmă cu peste 10 ani. 
de catedra de educație fizică si de 
conducerea liceului 
de fapt. întreaga 
ce s® desfășoară 
liceu bucureștean

evidențiază, 
activitate sportivă 
la aceit cunoscut 
(director — prof.

BRAZILIA

la fotbal
Portugalia—Ecuador 3—0

oră

în cîteva rînduri

N "n

marele urează, pe rind. toii 
satartațiL

Vizitam cileva sec
ții ale acestei fabrici 
eu două mii de ®ala- 
riațl. Pretutindeni ein- 
tem primiți cu caldă 
prietenie, expresie a 
bunelor relații dintre 
popoarele noastre.

Llnlllo do producție 
impun prin Înaltul 
grad de dotare tehnică 
— fio că te afli ln 
secția de fire si to lași 
furat dc dansul mo-

..Cupa Independenței”, marele tur
nau internațional de fotbal pri
lejuit de Împlinirea a 150 de 
de la obținerea Independentei Bra
ziliei, a Început cu meciurile celor 
trei grune preliminare. Iată rezul
tatele : Grupa 1 : Franța—Selecțlo-

ani

I .. . .. . .l nata Atnerieli Centrale 5—0 (1—0). 
' RcvellL autorul a trei goluri, a fost 
ț cel mai bun iucfitor de pe teren. Ar-

senilna—Selecționata 
(2—0). Grupa a n-a

Afrlcii 2—0 
: Irlanda—Iran

2—1 (0—1). _______
(1—0). După un prim eteri de 
ln care jocul a fost echilibrat, echl- 

. pa portuGheză șl-a etalat Întreaga el 
clasă. înscriind trei soluri spectacu
loase prin Eusebio. Dlniz și Nene. 
Grupa a IlI-a : Paraguay—Venezuela 
4—1 (4—1). Peru-Bolivia 3-0 (3—0). 
Gallardo (din 11 m). Soții și Cueto au 
Înscris ceie trei puncte ale partide!.

Următoarea-------------- etanft a competiției 
este programata miercuri, 1-1 iunie.

o TENIS — InUlnlron de tenis din
tre echipele U.R.S.S. șl Poloniei, coa- 
tlnd ca semifinals u zonei europene 
(Grupa A) a „Cupei Davls”. s-a In- 
chelot cu scorul dc 4—1 ta favoa
rea tenlsmanilor EovleUcl. în urina 
acestei victorii, echipa U.R.S.S. s-a 
calificat pentru finala grupei A. In 
care urmează «ă Intllnească; pe te- ■ 
ran propriu, pe Invlngătoarea me
ciului România—Italia. în urma des
fășurării turneului Internațional da 
tenia de la Homburg clasamentul 
Marelui Premiu F.LL.T. re prezintă 
astfel : masculin : 1. Manuel Orantea 
(Spania) — 3®0 puncte ; 2. Iile Năsia- 
se (România) — 223 puncte ; 3. An
dres Glmeno (Spania) — 21-1 puncte;
4. Stan Smith (S.U.A.) — 197 pimclc;
5. Jan Kodes (Cehoslovacia) — 133 
puncte ; B. Patrie Prolay (Franța)
— 109 puncte ; feminin : Billie Jean
King (S.U.A.) — 229 puncte ; 2. E- 
vonnc Goolagong (Australia) — 293 
puncte; 3. Nancy Gunter (S.U.A.) — 
ISO puncte ; 4. Helga Magthoff
(R.F.G.) — 130 puncte ; 5. Franeolse 
Durr (Franța) — £® puncte ; 8. Ro
semary Casals (S.U.A.) — 00
puncte, o ATLETISM — Medul 
atletic de decatlon dintre echi
pele masculine ale UJR.S.S. șl 
R.F. a Germaniei desfășurat la Mos
cova. s-a Încheiat cu vlctorin gazde
lor. La Individual, pe primui foc s-a 
clasat sportivul sovietic Nikolai Avi
lov cu 8 08-î puncte, urmat de Cer
beri Svoboda (R.F. a Germaniei) — 
7 939 puncte. Boris Ivanov (U.ILS.S.)
— 7 BSii) puncte. • HANDBAL. — La

Vilnius, au început Întrecerile tradițio
nalei competiții masculine de handijal 
„Cupa Mări! Baltice0, ln pri
mo z! a turneului, echipa U.ILS.S. a 
Învins cu ncorul de 17—10 (7—4) for
mația Danemarcei. Iar reprezenta
tiva Suediei a dispus cu, 9—7 (3—2) 
de selecționata Poloniei. în alte două

■ partide G-au Înregistrat următoare
le rezultata : R.D. Germană—Finlan
da 27—10 (15—3) ; R.F'.1 o Germaniei— 
U.R.S.S. (B) 19—17 (10—10). » CI
CLISM — Turul ciclist al Austriei 
a-a Încheiat cu victoria rutierului 
austriac Wolfgang Steinmayr. Cicliș
tii romăn! au ocupat 
locuri 
47’07’.
42*53”.
01102?:!^__ .

■ 1. Austria : 2 Olanda — la 12'07” ; 
3. Italia — la 47'28’. Formația Ro
mâniei a ocupat locul 10. o ȘAH — 
Cu patru runde înainte de termina
rea turneului kitemațlonal de șah 
de la Lws Palmas (insulele Canare), 
murele maestru maghiar Lnlos Por- 
tlsch conduce detașat In clasament cu 
0.5 puncte, urmat de Larsen (Dane
marca) — 8 puncte. Bronstein si Sml.i- 
lov (ambii U.ILS.S.) cu cite 7.5 punc
te îl cite o partidă întreruptă. Sa- 
hlEtul român Florin Gheorghiu ocupă 
locui 0 cu 0 puncte, o GIMNAS
TICA — întllnlroa de gimnastică 
dintre echipele feminine ale Româ
niei șl Olandei B-a î:u?helat cu rezul
tatul de 370.89—301,2.5 puncte In fa
voarea sportivelor românce.

următoarele 
Nicolao Andronoche (ÎS) la 
Ștefan Szekel! (32) la 1 h 
Nicoiae David (38) la 2-ii 
Clasamentul pe echloe :

Slrtbatcm î__ __
bulevard al Pekinului. 
Acum, efitre amiază, 
clnd oamenii se Întorc 
da ln muncă, străzile 
filnl pur si simplu In
vadate de bicicleta. Ar-' 
montajul duta-vlno. a- 
lundcarca neîntreruptă 
a miilor șl miilor de 
biciclete, lumina stră
vezie ca o oloaie Irea
lă. ușor toridă dau 
străzilor transparenta. 
Ai putea credo că toa
ta aceasta desfășura
re umană este opera 
unul regizor invizibil, 
arhitect al mișcării ri 
armoniei. E un spec
tacol — mereu același 
si mereu altul — cira- 
da ln aceste ore ale 
amiezii.

...AîkiJ. mașina pără
sește casele do ta mar
ginea orașului, ascun
se Înapoia zidurilor 51 
a pomilor. Străbatem 
acum un pelsai de ulm
ule. Totul pare aflat 
!ntr-o provizorie ne
mișcare. Este așteptat 
un singur (fast, o adie
re a vlntuîui ca frun
zele pomilor somno- 
lind sub soare ®ă foș
nească ușor, ca in o- 
glinda neiniroruota a 
apel din canalele de 
Irigații gă so învălmă
șească umbra eooncllo- 
sl rara umbră a nori
lor.

Vizităm o fabrică do 
vintalon. a cărei con
strucție a Început ln 
10.13 și care a Intrat in 
funcțiune ln august 
I&S5. Ranrtamenîul 
prevăzut inițial al u- 
LUajelor provenite din 
import era conside
rat. pe atunci, de nc- 
depășii. Dar colectivul 
nu a fost de acord. 
Numai în do! ani s-au 
aplicat paste 70 de ino- 
vațiL De la 11 (MK) tone 
pe en. dt era prevăzută 
inițial, producția s-a 
dublat Prin metode o- 
riglnale slnt valorifica
te la maximum apele 
reziduale. exlriigln- 
du-se acid sulfuric, 
formaldehldă. cauciuc 
rezidual, zgură. Se va
lorifică. de asemenea. 
In una din sediile fa
bricii, fibrele reziduale, 
con îecltoni titlu-se hai
ne. mănuși de protec
ție, soluții do lipit Alta 
exemple : recuperarea 
aburilor fierbinți din 
secția dc formaldehjdă 
ca șl crearea, oo Un "fi 
fabrică, a unei ferme stanțiafă a prețului de 
agricole ln rare lu- cost.

însemnări 
de călătorie 

din R. P. Chineză

lucru. 
Into- 

primă 
aleii e-

noton, disciplinat al 
benzilor rulanle. fio 
că urmărești ln secția 
de formaldebldă — 
procesul de producție, 
explicațiile amănunțite 
ale gazdelor nrivlnd 
valorificarea Inteligen
te! sl lhvehtlvităUl 
tehnice a muncitorilor, 
materializată In creș
terea producției de 
formaldehldâ de la 14 
la ‘10 de tone. Cu deo
sebire se relevă spi
ritul gospodăresc al 
coiectivului fabricii 
Pentru a valorifica au- 
perior forța de 
pentru a folosi 
grai materia 
s-au creat mici
re. miel secții do pro
ducție In fostele ba
răci pentru construc
tori. Așa s-a realizat 
atelierul pentru. mă
nuși. de dimensiunile 
unei camere obișnuite, 
în care patru munci
tori lucrează la -1 ma
șini miel, ca niște Ju
cării. Intre preocupă
rile constante &e află 
calitatea produselor 
șl extinderea lucrări
lor de mică mecani
zare. Din realizările 
mal recente nl eo pre
zintă : un transforma
tor care — construit 
da către electricienii și 
mecanicii fabricii, In 
20 de zile -r a costal 
doar Jumătate din 
prețul cu care se vin
de la unitățile specia
lizate ; o Invenție prin 
care s-a realizai răci
rea prin apă șl nu 
prin uleL ceea ce a 
dus la reducerea sub-

toate acestea 
concrete alo 

revoluționare 
muncerșio co- 
fabrlcll pentru

Slnt 
expresii 
pasiunii 
cu care 
lectlvul ____
dezvoltarea economică 
a țării, pentru edifica
rea ei socialistă.

Discutam cu munci
tori, mu Iți tineri, ui a- 
cestel fabrlcL Cuvin
tele tor. modul cum ne 
vorbesc despre coca co 
fac exprimă bucuria 
creației, a muncii ln 
industrie, pe care, 
mulțl au ( 
aici, pentru ___
oară. Media de virată 
a colectivului fabricii 
este de 35 de ttnL Cu- 
nosclndu-1 la locul do 
muncă al cu adevărat 
sentimentul că te afli 
Intr-o fabrică a tine
reții. Iar caracteristica 
sa principală e® află, 
cu certitudine. In'Batls- 
tacția muncii.

Sentimente pe caro 
le-am descoperit, ex
primate cu talent ?1 
intr-un spectacol, pre

da artiștii a- 
fabricll: in 
tcxtlllstelor.

cunoscut-o, ’ 
prima ;

j

zentat ... 
mated al 
dansul 
sugarlnd 
muncă, 
cu talent, cu eleganță, 
momentele, esențiale 
nle procesului do pro
ducție. de la prelucra
rea materiei . prime 
piuă ta obținerea pln- 
zcl de vintalon. echi
valată scenic lntr-un 
tablou coregrafic ușor 
Identificabil cu o apo
teoză simplă a bucu
riei muncii împlinite ; 
tn dnleccls cu titluri 
semnificative — „De 
aceea viața noastră 
este bogată” — ln 
dansuri grațioase., de o 
exuberanță stilizată — 
„Fetele la spfilatul 
griului"; in scenele din 
cunoscute opera chi
nezești. Interpretate cu 
naturalețe, cu o vădită 
preocupare pentru co
municarea unor atitu
dini al sentimente pre
cis definite. Deslușesc 
In aceMta un semn nl 
demnității. Clntecul de 
bucurie are Întotdeau
na solemnitate : dan
surile cu temă măr
turisesc o oo'dcă a mo
numentalității. Iar cind 
b'.i-aria ce Îmbracă In 
faldurile solemnității 
Înseamnă că oamenii 
au Învățat să-si res
pecte sentimentele.

; scene do 
reconstituind 

it cu elegantă.
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LA RABAT S-A DESCHIS

RABAT 12 — Trimisul spedal 
gerpres, N. Badea, transmite : ,1___
seara s-a deschis, in capitala maro
cană, cea do-a IX-a Conferință la 
nivel înalt a Organizație! Unității 
Africane, la care partldpă. 40 de șofi 
de etate, cel mai mare număr in'.ni- 
nlt de la crearea organizației. Cuvin- 
țul de deschidere a fost rostit do 
regele Hassan al II-ion al Marocului. 
A îunt cuvintul de asemenea, Kurt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N’.U.

Pe agenda de latrrn a conferinței 
se afli înscrise peste. 33 de probleme, 
un loc primordial oeupindu-1 lupta 
împotriva colonialismului șl discrimi
nării rasiale, precum șl acordarea 
unul sprijin sporii ■mișcărilor de eli
berare națională, sub toate formele. 
Celelalte probleme se referă la situa
ția din Orientul Apropiat șl din In
dochina, coordonarea .șl intensificarea 
cooperării economice. Sini supuse 
epre examinare 17 rezoluții dabi

STOCKHOLM

ConsBlul Ministerial___ al
O.U.A., care a precedat reuniunea șe
filor de stat. Rezoluția cu privire,la 
Rhodesia subliniază necesitatea unei 
lupte susținute pentru restabilirea 
drepturilor legitime alo populației 
Zimbabwe șl se pronunță pentru 
menținerea sancțiunilor poliLtec, dl- 
ptomalice. economice șl do altă na
tură . stabilite de O.N.U. Împotriva 
guveniuiuj de la Salisbury, pină ce 
actualul regim rasist va fi abolit. Rc- 
zoîuția aMipra 'Namibiei recunoaște 
legitimitatea luptei pcțxirulul din 
Namibia, taduslv calea armată, îm- 
polriva regimului rasist de ta Preto
ria. Mihlinlază dreptul inalienabil al 
poporului namiblan la libertate șl 
independență.

Actualul președinte in exercițiu al 
O.U.A., MoKter OuM Daddah. șeful 
stalului Mauritania, va prezenta con
ferinței raportul „Comitetului celor 
zece", Însărcinat cu sprijinirea nolu- 
țlonărll țfe cale politică a crize! din 
Orientul Apropiat

PREȘEDINTELE FILIPINELOR

trebuie să fie profundă și urgentă
MANILA 12 (Agerpres). — într-un 

mesaj radiodifuzat, rostit cu prilejul 
aniversării Zilei lndepondentol na
ționale, președintele FillpIneJor, Fer
dinand Marcos, a reafirmai hoiărirea 
guvernului său de a proceda la revi
zuirea acordurilor, militare șl econo
mice încheiate cu Statele Unite, in
formează agenția Unital Press Intcr- 
natlonaL Simbolul cel mal pregnant 
al prezenței americane in Filipino 
este existența celor două baze — una 
navală, in golful sudic, cealaltă —■ 
aeriană. In localitatea Clark, ambele 
implicate In sprijin logistic acordat

trupelor Statelor Unilc din Vietnam, 
a spus Marcos. Revizuirea tratatelor 
militare .șl economice eu Statele 
Unite, a adăugat el. trebuie să fie 
proTundă șl eil se poale, de urgentă.

Președintele Marcos a arătat că 
vor U adoptate șl alte măsuri pentru 

șl 
că 
de 
să 

ne eliberăm pe deplin de sub In
fluența șl controlul străin", a decla
rat președintele Ferdinand Marcos.

a sprijini dezvoltarea economiei 
culturii flilplneze. „Considerăm 
Independența noastră ar. fi lipsită 
conținut atlia ilmp eil nu reușim

Formule și varianțe wMsph 
in tratatiwele pentru

formarea noului guvern
stlnîta; fee declară a-

Conferința

Ziuo da duaiinicd o fost morcolâ ln Irlanda de Nord de o recrudescența 
a actelor de violenfâ, precum și de ciocniri armaie între trupelo britanice 
staționate In Ulster și elemente înarmate ale color douâ comunități. Dupâ 
doud zile de domonslra|ii organizate de extremiștii protestanți, care au ri
dicat, din nou, în unele locuri baricade, în cartierul Ardoyne, din Belfast, a 
izbucnii un violent schimb de focuri între catolici și protestanți, soldai cu 
petru morți și numeroși rânifi.și numeroși râniți.

PRAGA

L. Strougal despre perspectivele 
relațiilor cehoslovaco - vest-germane
PRAGA 12 (Agerpres). — Agenția 

C.T.K. Informează că, ln cadrai adu
nării comemorative, care a avut Joc 
ln Lldlce, marclnd -Împlinirea a 30 
de ani de cind trupele fasciste de 
ocupație nu șters de pe fața pămln- 
tului această pașnică localitate din 
apropierea Pragftl, a luat cuvintul 
Lubomir Strougnl, președintele gu
vernului eehosuov&c.

Roferindu-se la evoluția actuală a 
situației _ politico . In Europa, el a 
arătat că ILS. Cehoslovacă salută

Premise
ale dezvoltării comerțului 

sovielo-americani a

VIETNAMUL DE SUD
Națiunilor Unite 
asupra mediului 

înconjurător
STOCKHOLM. In plenul Conferln- 

țol Națiunilor Unite asupra mediului 
Înconjurător, care Ișl desfășoară lu
crările capitala Suediei, âu luat 
cuvintul ln ultimele ședințe șefii de
legațiilor' diferitelor slate și repre
zentanții unor organizații internațio
nale șl neguvernuimantate 1 -

Problemele țărilor ln curs de dez
voltare, a spus in intervenția sa En
rique Iglesias, secretar executiv ol 
Comisiei economice pentru America 
Latină (C.E.l”.A.L.), trebuie rezolvate 
ln același timp cu cele ale protecției 
metliuIuL Exiiloaiarea mediului in- 
conjurălor de către țările Amerlcli 
Latine, a continuat el, trebuie să se 
facă in Interesul lur propriu și in
tr-un mod raționai. In acest sens, fie
cărui stai îl revine dreptul de a de
fini propriile-I norme ln materie.

în același sms n-a pronunțat șl 
șeful delegației Egiptului, Moslapha 
K. Tolba, care a declarai că progra
mul ecologic trebuie să țină scama, 
deopotrivă, de problemele internațio
nale șl problemele naționale. Vorbi
torul a depllns, totodată, faptul că 
reuniunea de la Stockholm este pri
vată de participarea trnor state.

In dfecutraul său, șeful delegației 
R. P. Chineze, Tang Ke, a arătat că 
guvernul și poporal chinez aprobă șl 
sprijină confcrbița, subliniind, tot
odată, că popoarele coreean șl viesta- 
moz r.'.i pot fi reprezentate declt de 
guvernele R. P. D. Coreene șl R. D. 
Vietnam, prezența la lucrări a clici
lor de la. Seul și Saigon fiind Intru 
totul ilegală. El a exprimat regretul 
pentru fapiul că'R-D.G. nu este repre
zentată ta conferință.

Delegația R. P. Chineze, a opus vor
bitorul, condamnă Statele Unite pen
tru bombardarea violentă, folosirea 
nrtr-eior chimice, masacrarea popu
lației, distrugerea vieții umane, a 
plantelor șl animalelor șl poluarea 
atmosferei ln Vietnam șl se pronunță 
pentru Încetarea Imediată a agresiu
nii și intervenției S.UJL in Vietnam,

Referitor la relația dezvoltare-pro- 
lecțla mediului Înconjurător, șeful 
delegației R. P. Chineze a subliniat: 
Nu trebuie să frinăm procesul de 
făurire a propriei noastre industrii de 
teama poluării și a deteriorării me
diului... Orice acțiuni politice și ma
suri pentru Îmbunătățirea mediului, 
adoptate pe plan internațional, tre
buie să respecte suveranitatea și In
teresele economice sile tuturor țâri
lor, să fie conforme lnleresclor ime
diate șl de perspectivă ale țărilor in 
curs de dezvoltare.

în dlscuraui său, ministrul lucrărilor 
publica al Republicii .Zair, Engulu 
Baangampongo, s-a pronunțai pentru 
o conlucrare Intre țările ln curs de , 
dezvoltare • șl cele Indusirializate, iu 
lupta Împotriva poluării. ’

ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE 
ÎN REGIUNEA ȘAMULUI

VZETNAMUL DE SUD 12 (Agerpres). — Forțele armatei populare 
dc eliberare din Vietnamul, de sud au lansat, lunî, noi atacuri împă
triră porițiilor deținute dc trupele marionetă in regiunea Salgonului.

de-a lungul șoselei strategico nr. 13 
și în regiunea Platourilor Centrale, 
unde forțate patriotice au dat o serie 
de lovituri bazelor inamicului-situate 
la nord do orașul Kontum. ■

Bombardierele strategice B-52 au 
efectuat, ln curaui nopții, 13 raiduri 
aattpra zonelor eliberate din Vietna
mul de sud, ln jurul orașelor Hue, 
Kontum. An Loc șl In provincia de 
coastă BSnh Dinh.

Th cursul nopții do duminică epra 
luni, patriot!! au declanșai un tir ma
siv do artilerie grea Împotriva punc
telor întărite ale inamicului din lo
calitatea Suen Mok, aflată la 80 km 
su-d-est do. Saigon. După o intensă 
pregătire de artilerie, unitățile F.N.E. 
au atacat, do asemenea, garnizoana 
Tuen Binh din Delta Mekongului. 
Lupte puternice au fost Inregialrate 
în zona aflată la sud de An Loc,

cambodgia 30 de baze și poziții 
fortificate distruse de patriofi

PNOM PENH 12 (Agerpres). — mite agenția khmeră de Informâțli.
Forțele patrioilpe cambodgiene din Totalatâ, ele aa distrus sau ava.yit
provinciile Kampot șl Takeo au scos aproape. 33 de baze șl poziții forilfi- 
din „luptă, in perioada 4—14 mol, cate, capterind peste 2 530 turme dc
peste 2 6®0 de Ro'dațl inamici, trăite- diferite tipuri șl 103 tone muniții.

In perioada amintită, districtele 
Angkor Chey, Kirivong, Kohaadet și 
rd tete din cele două provincii au fost 
complet eliberate, Iar alte e’.leva dis
tricte eliberate parțial.

NOI BOMBARDAMENTE
ASUPRA R. D. VIETNAMiralatelc iuchetale de U.ILS.S. și Po

lonia ca R.F. a Germaniei și acordai 
cvadriparlll asupra Berlinului occi
dental.

In legătură cu par^ectlvele rela
țiilor dintre Cehoslovacia șl R.F. a 
Germaniei, președintele ■ guvernului 
cehoslovac, m apreciat că s-a creat o 
siiuațle favorabilă soluționării pro
blemelor litigioase dintre eele două 
țări. Considerăm că, după o pregă
tire corespunzătoare, s-ar putea trece 
la convorbiri oficiale, a subliniat 
președintele guvernului cehoslovac, 
exprimind încrederea țării sale în 
fapiul că acele forțe politice din 
R.F.G. care au obținut ratificarea 
iratateior cu U.ILS.S. șf Polonia vor 
continua să manifeste aceeași atitu
dine realistă, ln special în problema 
recunoașterii nevalabiUiițil, chiar de 
la incepul, a acordului de la MOnchen. 
Dacă in organele supreme ale TLF.G. 
acest acord este considerat profund 
nejust șt inuman, acest punct de 
vedere nu șe deosebește prea mult 
de rel al Cehoslovaciei — a arătat I- 
Slrougnl. El a exprimat convingerea 
guvernului cehoslovac că in această 
problemă fundamentală se poate a- 
jiinge la un punct de vedere princi
pial și acceptabil pahteu ambele 
părți, deoarece reglementarea rela
țiilor dintre Cehostoveda șl R.F.G. 
ar însemna un nou pas pe calen jl- 
pUtaării definitive n urmărilor celui 
de-nl'doUen război mondial.

HANOI 12 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvlnt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat publicității luni o declarație In 
care se arată că, la 11 iunie, aviația 
americană a bombardat orașul Nam 
Dinh, precum șl numeroase zone 
populate din mai multe provincii.

PE MARGINEA UNEI 
RECENTE SESIUNI A 
ASOCIAȚIEI PSIHIATRI
LOR

PEKIN 12 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că. la 12 Iunie. 
M.A.E. ni R. P. Chineze a dat publi
ci lății- o declarație în caro m 
arată : „Statele Unite nu nu
mai că au minat șl blocat por
turile R. D. Vietnam, trimlțind 
zilnic un mare număr de n- 
vioane șl nave de război in raiduri 
sălbatice împotriva a numeroase o- 
rașe. sate și localități de coastă, d. 
au extins, totodată, regiunile bombar
date Pină In apropiere de granița 
chlrjo-vleinămeză. amenlnțlnd secii- 
ritatea R.P. Chineze". Aceste ac
țiuni. subliniază declarația. consti
tuie noi acte de război împotriva 
poporului vietnamez șl. In același 
timp, grave provocări împotriva po
porului chinez.

După ce arata că guvernul si po
porul chinez condamnă imperialismul 
american pentru noua escaladare a 
războiului, că R. P. Chineză șl Ii. D. ' • 
Vietnam sini vecini string legali, că 
jzopoarele chinez șl vietnamez, filnt 
tovarăși șl frați. declarația M.A.E. ni 
R. P. Chineze subliniază „Indife
rent ce Împrejurări ar putea «să a- 
pnră In acest război, noi vom spri
jini cu hotărire poporul vietnamez 
șl alte popoare din Indochina Jn răz-

Luat de palul mulțimii care se 
grăbește să ocupe un loc în 
metro, imbrlnclt în toate păr
țile, Steve privește în jur, cu
prins de groază. „Oamenii ăștia 
care mă înconjoară poartă lot 
foiul de uniforme. Cum să-l re
cunosc dacă imi sini camarazi 
sau inamici. Undo le sini _ 
rneJo ?“ — se' întreabă deznă
dăjduit, Zgomotul metalic al 
roților tund in urechile sale ca 
iruictul salvelor de artilerie sau 
țăcănitul rafalelor dc mitralierii. 
Pe obrasu-i alb ca varul, îm- 
brobonat de sudoare, se citește 
groaza. Luminile stațiilor, care 
li fug străfulgerlnd prin fața 
ochilor, li creează senzația ex
ploziilor, gloanțelor trasoare și 
•rcchctalor luminoase; Iji astupă 

i urechile cu mîlnile, închide ochii 
și tremurlnd din tot corpul in- 

l cepe să strige din răsputeri : 
„Ajutor, ajutor, ajutor !“. Cel din 
jur sa dau ln lături, îl privesc 

i curios, tăcuți. Sieve iși scutură 
brusc capul: propriul său stri
găt l-a trezit la realitate. „înco
tro merge acest metro ?" —
întreabă el calm pe un tindr ve
teran de război, care, făcindu-și 
loc cu coatele prin mulțime, a 

! venit lingă el. „Spre Brooklyn", 
, răspunde tlnărul. „Dar cc s-a 

întimplat Metroul se oprește 
in stație. 1PMl-a făcui pentru un 
moment Impresia că mă aflu tot 
In Vietnam. Medicii apun că su
făr de post-Vietnam syndrome" 
(sindromul post-vielnamez), spu
ne Steve In timp ce coboară din 
metro.

..jfm relatat un cai real, pe'-/ 
trecut la New York, al Iul Steslț . 
Thompson, originar din Massa
chusetts. întreaga tragedie mo
rală a tinerilor veterani al 
războiului din Vietnam a că
pătat o asemenea amploa
re incit au format subiectul spe
cial al unei recente- sesiuni a 
Asociației psihiatrilor ameri- 
cani, la care s-a dezbătui toc
mai problema sindromului psihic 
post-vietnamez.

2'inerli -care suferă de acest 
sindrom, s-a subliniat în comu
nicările științifice făcute la se
siune, simt nevoia aproape per
manentă dc a vorbi despre 
vina pe care o poartă pentru l 
vărsările de singe din lndochi- t 
na, despre îngrijorarea lor- pen- ț 
tru soarta camarazilor lor ră- 1 
rnași In Vietnam, despre satele ’ 
pirjolite cu napalm sau șterse 
de pe pdmlnt de bombe. „Cum 
vom puica oare scăpa dc cum
plitul complex de culpabilitate 
care no macină conștiințele și 
ne zdrobește sufletele ? — este 
întrebarea generală adresată 
psihiatrilor de veteranii de răz
boi care suferă dc acest sin
drom.

Mulțl se eliberează de acest 
complex prinir-o ștamcipara 
acllvd ia mobilizarea maselor ia 
lupta împotriva razopiuim, pen
tru retragerea totală șl imeaia- 
tă a trupelor N.U.A. din >inao- 
chlna. Alții Insă, s-a arătat in 
comunicările științifice făcute la 
sesiune, sflrșesc in ospicii sau 
sanatorii.

In aceste zile, cind manncs- 
tațlile antirăzboinice ele parti- 
ranllor păci! au cuprins din nou 
întreaga țară, organizația de
mocratică „Veteranii contra răz
boiului din Vietnam", care gru
pează tocmai asemenea joșii 
combatanți, participă activ la 
această mișcare, organizează 
conferințe, colocvii, mitinguri. 
întruniri publice, in cadrul că
rora tinerii veterani înfățișează 

jnilioanelor de americani ade
vărul despre războiul nedrept 
purtat de S.UJ1. in Indochina. El 
au adresat maselor apelul în
flăcărai de a-și alătura glasul 
celui al sutelor de milioane de 
partizani al păcii din lumea în
treagă care cer încetarea agre
siunii americane.

WASHINGTON 12 (Agerjires). — 
Ministrul comerțului ni S.U.A., Pe
ter Peterseo,-e -acordat un interviu’ 
agenției Associated Press in legătură 
cu perspectivele comerțului arr.ori- 
cano-sovleiic.

Statele Unite șl Uniunea Sovîeiică. 
a declarat el, pot realiza Înțelegeri 
In. unele probleme fundamentale ale 
comerțului, ca, de pildă, acordarea 
Clauzei națiunii cglpl,țipai favorizate, 
tranzacțiile pa baza legii do Impru- 
mut-ÎEchfrlertJ,’ precum șl bazele pe

ar-

tată de dernocrisl-cres- 
lirri, fioclal-democratj. ' 
republicani si liberali 
ca programul de ac
țiune al viitorului gu-

Prima rilntlă ti coii- 
sultarUor ’premierului cum în favoarea cola- 
dosemnat, Andreotti, boaăaxl cu llbc-,aî„. îr, 
eu reprezentanții celor același timp, soclal-de- 
cincl partide, in vede- mocrațll continuă să 
rea sondării pooibllllă- se pronunțe împotriva vern să se concentre- 
.„ - ■ ■ - . uiiul guvern monoco- — - ---- --------*
vern. s-a încheiat cu lor democrat -creștin.

Încă necon- Republicanii, adepțl al

Ui formării noului gu-

boriril eu liberalii. în

rezultate ___ _____ .. .. r __  ,
cludente. unoi echipe guvema-

Ce au ' demonstrat mentale in clnd. de 
Insă concret contacte- „salvare națională", 
le avute pină acum? insistă pentru alcătul- 

la primul rlnti. re
prezentanții partidului unui 
Boclallst 
la bun 
înainte 
formală 
democrat-creștinli 
dedare limpede că nu mocratțcă". 
vor alcătui guvernul 
sau majoritatea guver
namentală Împreună 
cu liberalii. Reafir- 
mîndu-șl opoziția fată 
de un cabinet de cen- 
tru-dreapla. socialiștii 
s-au declarat Insă 
gata să ------
schimbul de păreri ln 
vederea stabilirii .con
dițiilor pentru rccon- 
Btltulrea formulei do 
ccntru-etînga. Si. după 
patru zile de dezba
teri in cadrul Comite
tului său Central par-, 
tfdul socialist a decis 
Eă se mențină pe a- 
ceastă poziție, mențlo- să se caute 
nlnd. totodată, că — 
dacă nu se alunge la 
o ooluțlo pozitivă a 
crizei de guvern — 
este gala să renunțe 
la participarea la gu
vern șl să treacă In 
opoziție.

Partidul social-de
mocrat, după co inițial 
ra pronunțase, ce-1 
drept, cu nu prea mul
tă convingere, pentru 
revenirea Ia centru-

rea cit mai rapidă a 
lui unui guvern cu llbc- 

uu cerut de rnllL La rtndul lor. 
Începui ca. liberalii se s: consldo- 
do Inițierea ră parte a unul guvern 

a tratativelor.
să

di- nm-zlsă ..cenlrall- 
taie îl solidaritato Cle-

Aceste formule 
variante multiple .. 
ca situația ea se men
țină neclară : se pare 
di tocmai de aceea 
democrat-crești nil nu 
manifestă grabă tn a 

___ indica o formulă pre- 
conlinue clsă de guvern. în a- 

cest sens este Inter
pretată do către unele 
cercuri tărăgănarea 
convocării direcțiunii 
partidului lor. care, pa 
baza rezultatelor dis
cuțiilor preliminare 
ale iul Ahdrcotll. ur
mează să Indice In 
rindul căror oartlde 
' ') viitoarea

majoritate guverna
mentală și ce tip de 
guvern să se consll- 
iuie.

Dat fiinfl această si
tuație, unii observatori 
de aici se întreabă ce 
perspective poate a- 
voa noua fază de con
sultări ale premierului 
desemnat ? în această 
ordine de Idei se re
marcă faptul că el are 
la activul său doar 
convergența manifes-

si 
fac

ze. așa cum a sugerai 
Andreotti, numai asu
pra a trei teme majore 
și anume : măsuri 
pentru înviorarea ac
tivității economice, ac
țiuni pentru a impri
ma regimului o mai 
mare stabilitate poli
tică internă, o prezen
ță mal fluațlnuiă a Ita
lie! In viața Interna
țională.

Va fi Insă suficientă 
o astfel de concor
danță— cațe ar putea 
duce, in ultimă in
stanță. spre formarea 
unui guvern cu orien
tare de centru-dreap- 
ta? In ce. Io privește, 
Partidul Comunist Ita
lian, partidul socialist 
și alto forțe de stingă 
nu declarat că forma
rea unul asemenea gu
vern ar implica pori- 
coiiil revenirii nu nu
mai lâ un tip de poli
tică conservatoare, 
contrară cerințelor 
exprimate de cercurile 
largi ale opiniei pu
blica. ci si o deschide
re favorabilă spre ex
trema dreaptă, cu con
secințe ușor do ima
ginat. De aceea, sub
liniază cercurile demo
crate. se poale leș! 
pozitiv din actuala 
criză do guvern nu
mai dacă ee resningo 
deplasarea spre dronn- 
ta a axei politice ge
nerale a țării.

N. PUICEA
Roma

care parbîa americană este dispusă 
să acorde credita prin Intermediul 
Băncii do import-export a S.U.A. 
Apreciez, a menționat ministrul' a- 
merican, că unele din aceste proble
me vor putea fi discutate pină la 
sfirjllul acestui an. însuși faptul 
creării Comisiei mixte americano- 
sovîeilce urată că putem realiza un 
anumit progres ln acest domeniu.

Statele Unite, a menționat Peter
son, ar putea oferi Uniunii Sovietice 
strunguri șl utilaje. El a arătat, tot
odată, că SiUjA. sini Interesate in 
ach'zAjionarea din U.R.S.S. a unor 
materii prime, ln special gaze 
naturale. Da asemenea, Uniunea So
vietică produce r"------ - -----
mice care prezintă 
p.irte.i americană.

diverse substanțe ehl-
__ i Interes pentru

■ j

Delegația româna, «m*®1 
d© tovarășul Leontc Răulu, membru 
ai Comitetului' Executiv al C.C. al 
P.C.R., care va participa in festivi
tățile prilejuite de cea de-a OT-a ani
versara a nașterii iul Ghcorghl Di
mitrov, a sosit luni la Sofia. Delega
ția a fost tutimplnotă, la sosire, de 
Pendo Kubadlnskl, membru al Bi
roului Politic al C.C. ai P.C. Bulgar, 
vicepreședinta a.l Consiliului de M,l-

Rim If Sen, 6pcretar g«nernl ai 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, a primit delega
ția P. C. Portughez, condusa de 
Alvaro Cunbal, seceiar general al 
partidului, aflată in vizită In R.P.D. 
Coreeană, cu care a avut o convor
bire.

nlșM.

MERIDIANE LATINO - AMERICANE
CHILE Sprijin deplin guvernului 

Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 12 (Agerpres). — „Uni

tatea Populară din Chile este forța capabilă să In- 
fâptuiatcă procesul transformărilor revoluționare 
in fard* — te arată întT-q declarație a Comitetu
lui, de tineret al Unității Populare, pubilcota la 
Santiago de Chile.

Declarația relevă succesele obținute de guver
nul Unitâtli Poputare in decursul unul an-fl Jumă
tate de activitate, predzlnd că principalele sectoare 
ale .economiei, care constituiau altădată surse de 
îmbogățire pentru monopolurile străine ji oligar
hia locală, se află acum in nilinife statului. Indus
triile cuprului si cdrbunelul, oțelăriile, fabricile d« 
ciment, întreprinderile textile, băncile sini In pre
sent baca sectorului de stat chilian.

Comitetul de tineret al Unității - Populare fji ex
primă- sprijinul deplin pentru măsurile adoptate de 
guvern in vederea progresului multilateral al ță
rii și condamnă încercările reocțiunfi de a frlna 
înfăptuirea programului inițiat de Unitatea Popu
lară,

PERU Muncitorii cer naționalizarea 
unei companii miniere nord-americane

LIMA 12 (Agerpres). — Trei mii dc lucrători al 
companiei miniere nord-smericane „Marconă Mi
ning Company", care exploatează cele mai mari 
afcâmfnte de minereu de fier clin Peru intr-o re
giune situată la 5dt> kilometri sud dc 'Lima, au ho- 
tărit să înceapă, de marți, o grevă pe termen ne
definit șl să organizeze m marș spre capitala 
țării. i

Sindicatul salariaților de la „Marcona Mining 
Companp” a acuzat administrația companiei de 
desfășurarea unor acțiuni menite să compromită 
programele inițiate in diverse domenii dc autorită
țile guvernamentala și a cerut ca această mare în
treprindere minieră să fie naționalizată. Totodată, 
muncitorii companiei au cerat ca aceasta să plă
tească statului peruan imporitele restante, cifrate 
la peste 27 0W0O0 dolari, să adopte măsuri In ve
derea îmbunătățirii condițiilor de trai ți de muncă 
ale salariaților și uă reprimească la lucru pe cel 
concediați.

CAPRICIILE VREMII ÎN EUROPA
Pe întreg teritoriul Franței, 

dunil-țtemperatura a cunoscut dumi
nică scăderi accentuate, co Do
rind, in unele zone cu altitudi
ne ridicată, pină la zero gra
de. In masivele Dole șl A'olr- 
mont, din Jura, zăpada a aco
perii versanții munților. nin
sori fnrepirtrindu-sc li in sud, 
i» AlpH Maritimi. Astfel, In tre- 
cătoarea Allot, stratul de zăpa
dă a atins o grosime care a re
clamat intervenția utilajelor de 
deszăpezire.

.Și in Elveția a nins in nume
roase zone, de regulă fn cela 
cu o altitudine de peste 2 0®3 
de metri, iu timp ce In regiunile 
mai joase au cazul ploi abun
dente, ce au provocat ieșirea din 
maică a unor cursuri de apă. 
Ninsorile au împiedicat re
deschiderea circulației rutiere 
prin trecătorile alpine Netifenen 
și Saint-Bernard, ambele situa
te la o allitudine de aproape 
2 SCd de metri.

(Agerpres) bolul lor de rezistență, pină la obli 
nerea victoriei finale".‘ ,.’3 '■ « 8 -

II doilea colocviu știin- 
țifle româno-soyieUc, or§a- 
nlzat de IniUtuiul de economie a 
sistemului socialist ■ mondial ăl Aca
demiei da științe a U.R.S.S. și de I.n- 
isatuiul de cercetări economice al 
Acndemlel.de științe sociale șl politica > 
din Republica Socialistă România, a 
Început la Moscova. în cadrul coloc
viului vor fi discutate probleme ale 
cooperării economice romăno-sorie- 
tice:

Toți membrii guvernului 
chilian și-au depus man
datul la dispoziția președintelui 
Salvador Allende, in vederea unei 
eventuale restructurări n Consiliului 
de Miniștri. Secretarul general al 
guvernului. J. Suarez, a declarat că 
președintele 11 va numi pe noii mi
niștri „in funcție de măsurile econo
mice, administrative șl politice pe 
care le va adopta ln următoarele 
zUe“.

Prezidiul conducerii Uniu
nii Sindicatelor Libere Ger
mane <U-S-L-G J l-a însărcinat pe 
președintele U.S.L.G., Herbert Wn.ni- 
ke, să propună In sods președintelui 
Uniunii Sindicatelor din R. F. a Ger
manici' zilele de 12 și 13 octombrie 
a.c. ca termen pentru desfășurarea 
convorbirilor dintre reprezentanții ce
lor două organe sindicale, la Berlin.

Vicopromierui Consiliului 
do Stat al B. P. Chineze, u 
Slen-nlen, a primit luni grupul de 
turiști -amâni, format din activiști 
dc partid șl tic stat, lucrători din do
meniile economici, lnvățămlntulul, 
culturii șl presei, condus da Gheorghc 
Găvruș. instructor la C.C. al P.C.R., 
care a întreprins o vizită în R. P. Chi
neză, Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Grupul de lucru comun
al Partidului Comunist Francez șl al

Partidului Socialist s-a întrunit lnlr-o 
nouă ședință do lucru, tnaugurlnd 
etapa de redactare a textelor. Urmă
toarea ședință s fost stabilită pentru 
data de 13 iunie. Cele două partide 
nu hotărit in principiu să organizeze , 
o întilnire la cel mal înalt nivel pen
tru a examina,stadiul discuțiilor In 
vederea elaborării unul program co
mun de guvernămlnt

Succes ol Partidului So
cial-Democrat din R.F.G. în 
alegerile cornutul]o și districtuale des
fășurata duminică in landul ve 8 l-ger
man Bavaria. Potrivit rezultatelor 
preliminare, candidatul P.S.D. la 
funcția de primar al orașului MOh- 
chcn, George Kronawitter, a Întrunit 
53,7 la sută din voturi, cel al opozi
ției objinlnd numai 37,7 la sulă din 
sufragii Victoria P.S.D. este aprecia
tă ca depășind cu mult importanța 
regională, avlnd In vedere că în acest 

■ land U.C.S. se bucură de o puternică 
influență politică.

la tribuncdul special din 
Madrid a început un proces îm
potriva a 22 de persoane care se opun 
actualului regim, acuzate de propa
gandă ilegnJă și do asociere interzisă . 
— ca urmare a constituirii în provln-

In cadru! celui de-al 12-lea 
Congres al Federației Interna
ționale de Artă Fotograjică, 
ambasadorul României in Olan
da, George Elian, a înminat or
dinul Meritul Cultural clasa I

P^Tiinr,tielepoC^a' Murata a unul comitet provincial
di Somitate România, tte al Paulul Comunist din Spania,

can der vluer, președinte, țfRo- Ministrul de externe al 
land Bourlgcaud. clceprefedinic Pnlnnîpi Stefan Olszowskl, care 
al federației, pentru contribuția * U1UI11CI, 
adusă la dezvoltarea șl cunoaț- la invitația omologului său, Riidolf
teren peste hotare a artei joto- KlrabschlBger. face o vizită oficială
grafice românești. fu Austria, a sosit la VIena.

Președintele Pakistanului, Peste 10 000 de locuitori
Zulfiknr All Bhutto, șl-a încheiat 
turneul Ln 14 țări din Orientul Apro
piat și din Africa. El a declarat că 
statele vizitate sprijină hoiărirea Pa
kistanului șl a Indiei de a organiza 
o întilnire la nivel înalt. Șeful statului 
pakistanez a afirmat că „negocierile 
cu India nu vor fi ușoare, dar se de
pune un efort sincer pentru reglemen
tarea, la masa tratativelor, a proble
melor existente intre cele două țfiria.

Ministrul sovietic al ata
curilor externe, Araîrel Gr°-

. mtko, a sosit hm! la Paris..

Henry Kissinger și-a în
cheiat vizita la Tokio.
sil ierul președintelui Nixon a avut 
întrevederi cu personalități politico 
nipone cu caro a discutat probleme 
privind vlzltolo președintelui Nixon 
la Pekin și Moscova, relațiile econo
mice Japono-americane, Tratatul de 
securitate japono-amcricnn șl unele 
aspecte a’e situației Internaționale.

oi orașului sud-alricnn Jo
hannesburg,' care nume
roși siudențl, au participat Ia o nouă 
manifestație Împotriva politicii de 
apartheid. Poliția a intervenit cu bru
talitate pentru a dispersa pe demon
stranți ; au fost rănite numeroase 
persoane.

Comisiile pentru proble
me externe a!e” uniunii
și Sovietului Naționalităților ale So
vietului Suprem al U.R.S.S. au reco
mandat Prezidiului Sovietului Suprem 
ratificarea Tratatului de prietenie șl 
colaborare sovleto-lraklan, semnat la 
9 apriLio la Bagdad.

Un bilanț al victimelor 
inundațiilor ce s'au produs ln 
zona orașului american Rapid City 
indică un număr de 2®3 morțl, exls- 
tind temeri ca, in condițiile in care 
alte peMe MO de persoana continuă 
să fio date dispărute, numărul celor 
ce și-au pierdut viața ră fie șl mal 
mare.
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