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Iviața internaționala !mult el chiar m>

Mllusl CARANFUL

IN ANSAMBLU 
Șl ÎN AMĂNUNT

Joi,r 15 iunie ac.,

au devenit orașe înfrâ

Acuzatul prind

Patru comuniști I 
în încleștarea !

re șl industrializare a lemnului, 
Tg. Jiu .ți din Cluj. C3t privește

cu focul

neajunsurile in folosirea 
utilajelor, conducerile 

ineălcind nu numai o necesitate 
Jă.

odicâ cu 12'0 de lono mai maro decit 
Io fermei. (Inierlocuior, ing. Mi- 

nr. 4 a I.A.S. Alexandria-Toloorman),
Fold : Mihai Ahdreeseu

La unul 
. 'Orice 

soldat cu pierderi deo- 
fle era amenințată'cu o 
te zile.

„PROCESUL MILIMETRILOR"

depozitul dte deșeuri recuoe-abRe. 
103 tone do metal țl s-au risi
pit din depozitul de metale ..proas
pete" 70 de tone. $! aceasta numai 
la un anumit grup de produse. Ce 
cauze determină anomalia 7

prezentat scrisorile do acreditare 
în calitate- de ambasador extrnor- 
dinar'și plenipotențiar al Regatului 
Nepal in tara noastrt. fCavln- 
tările rostite — In pag. a 
V-a).

Nu. n!c! un bărbat nu veți găsi 
la ring sau-la războiul do țesut. 
S-au ferit de asta, poate din 
teama de n nu devenii ridicoli 
sau — mai țtlL_ — de teama 
celor 2-1 de km po cire-i par
curge zilnic o fllntoare aler- 
gtad de la un capăt la altul 
al ringului... II vom gUsi Insă 
cu vlrf ?! îndesat In posturile 
administrative, de birou. Din 

23- șefi de servicii cili are 
aparatul tehnic și administrativ 
al urinei, 21 slnt bărbați. Să 
admitem (dar numai prin ab
surd) că nu s-nu găsit In uzină 
sau In oraș femei In slăre ' să 
îndeplinească o muncă de con
ducere... Dar chiar ți in postu
rile de adjunct!' de fell de ser-

sută 7 Ce fac aici bărbații 7 O 
pnrte dintre el lucrează In sec
țiile de întreținere mecanică pi 
la serviciul energetic. Absolut 
firesc. Slnt mecanici, lăcătuși, 
strungari, electricieni ele.' în 
munci direct productive. Dar, 
cum spuneam, numai o parte 
dintre ei... Șl cu ce se mai o- 
cupă b.lrba',11 în această uzină ?

milimetrilor” are loc la uzina „Vulcan"

dibăcia, finețea, 
el eleganta ‘fo

care slnt blocate

■ voințe! șl aspirațiilor 
continentului de a con

do

te uzina „Vukan" din Capitală

Dr. Dumitra FUNDĂTURA 
director general în Ministerul 
Aprovizionfirii Tehnico-Maîeriala 
și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixa

'— Cum e recolte ?
— Cam de 3 800 kg la hectar, 
piariificatâ pe cele 200 hectare cu orz 
. hail Buzata, șeful fermei

JagdLsh Shams her liana, care și-a

ficat, antren! iul cercuri politice din 
celemnl Largi,'reprezentanți al vieții 
publice șl obștești, oameni do, colo 
mal diferite convingeri politico, fi
lozofice rt religioase. în prezent, se 
poate constata că in cvasiunanimi
tatea lor siatcle europene s-au de
clarat de acord cu ideea conferinței ; 
aprosuc nu există inlllnlre bl sau 
multilaterală pe continentul european 
unde problema conferinței să nu fio 
abordată, sau document internațional 
privind Europa. In care să nn se ex
prime acordul părților asupra necesi
tății convocării acestei reuniuni, im
portanței pregătirii ei concrete.

UlUmelo evenimente marcanta alo 
actualității Internaționale — semna
rea protocolului final al acordului 
cvadrlpartlt asupra Berlinului occi
dental ; intrarea In vigoare a trata
telor sovleto—vest-german șl polono- 
vcsl-german; stabilirea de relații di
plomatico intre R.F.G. și Polonia ; 
tratatul privitor la traficul Intre 
R.D.G. șl R.F.G. ; convorbirile la ni
val Înalt sovieto-americane șl polo- 
no-americnne — âu pus șl mai mult 
in evidența Imperativul convocării 
conferinței europene- și, In acest ca
dru, al startului neiritlrzJnt al pregă
tirilor multilaterale. De altfel, aceas
tă problemă a figurat Ia loc central 
Ol la dezbaterile Adunării de la Bru
xelles. la care au partictoat reD-ezen-

® Pe fronturile do luptă din Indochina continuă 
acțiunile ofensive ale forțelor patriotice (Repor
taj din Cambodgia). »

° Conferința la nivel înalt a O.U.A. și-a încheiat 
lucrările, la Rabat.

utilizarea eli mai economies a resur
selor materiale, diminuarea pc cil 
posibil a Importurilor, dezvoltarea 
și valorificarea superioară a bazei 
proprii de materii prime. în acest 
scop, reglementările în vigoare acor
dă o atenție specială normelor șl nor
mativelor de consum, caro trebuie 
stabilite pe bazn elaborării de noi 
produse șl tehnologii și a reprolec- 
ifirli celor existente, ta slrlnsă con
cordanță cu schimbările ce Intervin 
ta producție', In gradul de dotare ș.a. 
Numai In unitățile Ministerului In- 
duslriei Construcțiilor de Mașini sa 
poate obține ' In acest an — tacă din 
faza de concepție sau de roprolecta- 
re a produselor — un consum de me
tal, la un milion ie! producție marfă, 
cu 7,5 la sută rhnl mic decit anul tre
cut'Din păcate Insă. ritmul de redu-

Schlmbul se încheiase. Patra comuniști insă dădeau 
o aprigi luptă cu focul. Și cu minutele, 
din cuptoarele de car sc produsese o avarie, 
tntirziera in intervenție s-ar 
schit dc mari; întreaga inxta 
stagnare da cal puțin trei luni______

—In mintea celor patru oameni era limpede ce tre
buiau sd facă. Plănuiseră totul, si dimensiunile capc- 
cuîui de otel care să astupe spărtura din dirporiticul 
de e-rtracție, $1 unde trebuia sudai, si cine fid-l sudeze ; 
totul, piuă la ultime! gcit. Ceea ce urma acum era instî 
decisiv, era înfruntarea propriu-rird cu-focul si, poate, 
cea mai înaltă înfruntare cu ei infi-Tl. Acum,. ștUnfa, 
indeminarea, priceperea .trebuiau să se topească intr-o

Vaslle MUTAI |

Uzarea timpului de lucru, anul tre
cut, pierderile înregistrate In lntre- 
princforUe Industriale de stat șl In 
unltfițilo de construcțli-montaj au re
prezentat peste 81 de milioane ore- 
om. ceea ce echivalează cu timpul, 
de muncă, pe un an de zile, a el rea 
33 000 de salariațl.

Evident, stările de lucruri de. acest 
gen contravin flagrant prevederilor 
reglementărilor in vigoare. Perpetua
rea lor atestă o slabă Înțelegere n 
îndatoriri! legale de a asigura obține
rea unor randamente maximo ta fo
losirea mijloacelor tehnice și a 
timpului de lucru, a necesității im
perioase formulata .ta repetate rln- 
duri de conducerea nartldulul de a 
preveni Irosirea potențialului produc
tiv, de a-I.utiliza cu eficacitate spo
rită în flecare- întreprindere si cen
trală. Aceasta este o rituatlo ce nu 
mal poate fi admisă. Gospodărirea 
rațională a acestui potential, care 
materializează eforturile întregului 
popor, constituie o obligație leg?'* de 
prim ordin peniru toate cadrele de 
conducere.

Dar, cum oa știe, un accent deose
bit so pune, ta legile amintite, pa

Un imperativ fundamental ce se 
desprinde din Legea cu privire In 
gospodărirea fondurilor fixe, resurse
lor materiale șl aprovizionarea tehni- 
eo-materială. Legea contractelor e- 
conomice, ca șl din celelalte reglemen
tări referitoare Ia sistemul organiza
toric al activității de producție șl co
merciale. Ia întărirea disciplinei de 
plan șl contractuale constă In utili
zarea judicioasă, completă șl dt mai 
eficientă » fondurilor fixe .șl a resur
selor materiale, îndatorire dc seamă 
a întreprinderilor ®1 centralelor in
dustriale. '

Sint cunoscuta In acest sens măsu
rile, in curs de apllcaro, elaborate de 
Comitelui Executiv al C-C. al P.C.R. 
care vizează generalizarea schimbu
lui II șl introducerea șl extinderea 
schimbului IU,’ încărcarea deplină a 
capacităților de producție, căi prtaci- 
pala de creștere a volumului produc
ției, fără fonduri suplimentare de in
vestiții. în milita întreprinderi o-nu 
obținut rezultate buno in nccst do
meniu. dovadă fiind angajamentele 
suplimentare asumate in întrecerea 
.soetaU.sU pentru devansarea Indepll? 
nlrll planului'cincinal. Asitrficnea e- 
forluri'sd circumterlu organic' în spi
ritul șl litera reglementărilor ta” vi
goare care stabllcșc obligația măiorfi 
de a gospodări judicios fondurile fixe 
•ce au fost încredințate spre adminis
trare centralelor și întreprinderilor. 
Tot ntit de adevărat este lasă că 
in alte unități nu au fost înlăturate 
pe deniln 
niașinlidr 
lor ' . _ . . _______
economică, cl ți o prevedere legală, 
în anui trecut, de pildă, la Combina
tul siderurgic din Galați — unitate 
llnără, tu utilaje modeme, reiă'dv 
noi — dțn cauza defecțiunilor meca
nice, electrice șl tehnologice, nu s-au 
putut fabrica clrea 32 0®0 tone de ta
blă mijlocie șl groasă. Situații, ase
mănătoare au fost înregistrate și la 
combinatele chimice din Tlmăvenl șl 
Craiova, la, combinatele ,de exploata- 1.

Utl-

U.V_A. șl altele). cgiită bărbați. 
șl-1 aduc uneori de La mar! de
părtări pentru meserii opecific 
masculine...'

Ce zice despre . toata acasleâ 
secretarul comitetului de partfd 
ol uzinei (bărbat șl el), tovară-j 
șui Andronlc Tnrnșn ? El zice :

— Sigur că au fost puși ta 
posturile principale cil' mâi 
buni... Undo am .văzut că este 
posibil,.am pus șl c-.ItQ o fe- 
meie... Ce se Intlmplă ? Nu, 
prea avem' ta uzină femei spe
cialiști... ■

Unde vor fi oare Inginerele 
tex till sta ? Do co din . atltea 
promoții do specialista ta In
dustria textilă n-au nimerit 
aici, tntr-o mare unitate a a- 
cestel Industrii, decit un .număr 
infim ? Poate că lucrează' șl ele 
pe undeva, dar s<; ocupă de_ 
producția do oțel 7 Cîno știe 7 
Nimic nu ne-ar mai mira, după 
cele văzute nici, la . U.T.A. — 
patroana binecunoscutei echipa 
de fotbal™ mnșculln.

Paradoxuri™ Pentru unii a- 
muzante.'Pentru cel mal mulțl 
dintre noi, Insă, nu.

Oferindu-vă constatările de
mai sus; n-am făcut-o decit 
pentru a lansa întrebări șl su
biecte de meditație.

VA RUGAM SA NE SCRIEȚI.

vicii, majoritatea o alcătuiesc] 
bărbații; Șl nu numai atit. 
Chiar șl ta funcțiile de birou 
mal simple vom găsi prea mulțl 
hărbațl. La- normarea muncii
— 3.(din 0), la cercetări uzinale
— 5 (din G) și tot așa la! 
serviciul prețuri, la analize 
tehnlco-economlcc, la contabi
litate ș.n.m.d. Poate găsim o

A

hce^efess nemtimM ‘a

situație mai bună ta posturile 
de’ conducere aparțini nd di
rect specialității tcxlilistelor 7 
O. nu I ■

Țoțl șefii de secții, șefii de 
ateliere, șefii de sobsicțli, șefii 
de schimb; toți sini, bărbați.

Uzina aceasta, pe care mulțl] 
au asemuiț-o umil stup de al
bine, I.șl merită Intr-adevăr șl! 
cu prisosință comparația. Pen-.; 
tru că intr-adevăr, alei, feme
ile, asemeni albinelor, execută 
întreaga muncă direct, produc
tivă (la ring, ta războiul do țe
sut, la cărat fuse și toulurl) ta 
timp ce destui bărbați stau pa 
ecaune șl numără™

„în Ump ce uzinele construc
toare do mașini (.,Slrungiil“,

Expresie 
popoarelor r.,__ 
viețui iii pace și bună înțelegere. 
b statornici un nou lip de relații in
tre cio,- ideea conferinței gcncral- 
europene pentru securitate și-coope
rare 3-a cristalizat ca un obiec
tiv de însemnătate primordială, a că
rui finalizare nu mai trebuie aini- 
nată. Este un fapt îmbucurător că 
din amplii confruntare de păreri des
fășurată In cadrul dialogului politic 
s-n cnnlurat uri tara consens n- 
supra unor- aspecte Importante nic 
conferinței. Evoluțiile Înregistrate ta 
ultima vreme îndreptățesc con
cluzia. urncllc unanim împărtă
șită, că ta prezent există con
diții din cele mai favorabile trecerii 
neinUrziaie la faza pregătirii prac
tice, - nemijlocite, a conferinței, me
nită să dezbată căile ■ înfăptuiri! ta 
Europa a unul sistem trainic do 
securitate ț! colaborare.

. Tocmai pentru că răspundea pe 
deplin Intereselor popoarelor euro
pene, propunerea țărilor socialisto de 
organizare a conferinței, ’ formulată 
pentru prima dată ta Declarația de 
ta'București din 1880’și reluată apoi 
!ntr-o, serie de documenta comune, a 
găsit, ca orice idee ta concordanță cu 
năzuințele de pace,' securitate șl des
tindere ale popoarelor, un ecou de o 
deosebită amplitudine, polarizlnd lot 
mal mult atenția întregului continent. 
Schimbul de păreri asupra pregătirii, 
desfășurării și conținutului viitoarei 
conferințe s-a multiplicat șl dlversl-

In ziua de 15 Iunie mc., președin
tele Consiliului de Stat rd Republi
cii Socialiste RomAniri,/ tovarășul- 
Nieolne Ceaușcscu, a primit pe 
Ibrahim Boyc, care și-a prezentai

© „GHE0RGW DIMI
TROV Șl TRADIȚIILE 
REVOLUȚIONARE R0- 
MÂNO-BULGARE"

© CABINETELE DE ȘTI
INȚE SOCIALE - MAI 
ACTIV INTEGRATE ÎN 
PROCESUL DE INVÂ- 
ȚĂMÎNT I

© ÎN PIEȚELE DIN JU
DEȚUL PRAHOVA: LE
GUME MULTE Șl 
BUNE, DAR ORGANI
ZAREA LASĂ DE DO
RIT

© HAI LA „GOSPODI
NA" SA BEM UN 
ȘPRIȚ!

© AM PRIMIT SCRISOA
REA DV !

© LA „NUFĂRUL" CEL 
MAI REPEDE SE SPA
LĂ MIINILE DE RĂS
PUNDERE

© FAPTUL DIVERS

© Italia. Formula guvernului „centrist" respinsâ de 
partidele politice de stînga. (Corespondentă din 
Roma).

© Constanfa și Alexandria 
tite.

președintele 
Consiliului de Stat al iRcpubllcil 
Socialista România, ! tovarășul 
Nlcolae Ceaușe.icu,

Nu. nu e deloc o raritate băr
batul spătos care Invlrteste ăle7 
ne o hlrtle de tw o carte t>a alta 
sun o plimbă cu indlfereniă- ne 
coridoarele unor instituții, vlăj
ganul vlnzător de ață «au de 
timbre... Si pentru' că ne ore- 
ocupă 'alwrbtla firească’ n for
te! do muncă feminine In sec
toarele dc activitate care per
mit sau chiar recomandă aceas
ta. nu putem trece cu vederea 
locurile do muncă parcă anume 
făcute pentru 
meticulozitatea 
meilor — dar 
do bărbați.

So vorbește 
mal șl face cita ceva in legă
tură cu orientarea femeilor spre 
meserii'din industria construc
țiilor de; mașini. industria; chimi
că. Industria lemnului’ etc. Dar 
ce s-a InllmnlJ. ta privința - a- 
ceasta. chiar ta .mesenrtllo' care 
„prin tradiție" elnt" destituite fe
meilor 7 Ne-am pus șl Întreba
rea aceasta ®I ne-am oprit; pen
tru Început.. la un singur e- 
xemplu. ’ ■ !' v î

La; Arad funcționează una 
dintre cele mal vbchfșl mal 
cunoscute uzine textile : U.T.A. 
Să începem lot cu o cifră sta
tistică : . ponderea feminină In 
această uzină este de aproxi
mativ 60 la sută. Să cercetăm 
mai amănunțit acest rapoțL.

Cu ce gc ocupă cel._ <0 la

ÎNCEP investigațiile
Ing. nic Năcnță, șeful, biroului 

norrac-consum : „Pornlnțl do la 
realizările uzinei putem formula 
trei capete dc acuzare privitoare 
În : proiectare, tehnologie, măsuri™ 
telihteb-organlMtorice. Acela de 
care depinde in principal economia 
de metal : proiectarea.

— Vă rugăm să argumentați.
.— "Un colectiv de proiectare de 

la serviciul constructor-șef a luat 
La mină proiectele unei game de 
filtre. ’ Reprolectlndu-le. spre a le 
țlna. In uas cu tehnica mondială, 

ie-a redus totodată greutatea șl, 
deci.- consumul de metal; la jumă
tate din gabarit. Am economisit 
dtatr-o clată 63 tone de metal — 
Si asta numai ta primul trimestru 
al anului. Totuși, la grupa de fil
tre ionice, coeficientul da utilizare a 
motalulu|. ta armăturile ’vaselor, 
rănilne' scăzut. La flănsclo din

Ștefan ZIDAR1TA 
Cristian ANTONESCU

Vom respecta. în dezbaterea noastră, formula înltîatl ia vremea res
pectivă dc colectivul uzinelor constructoare dc mașini din Brașov, cea 
potrivit căreia s-au desfășurat lucrurile, săntămina trecută, la uzina 
din Reșița.

De cslâ dată, „procesul 
din Capitală.

Dosarul conține, date contradic
torii. Principalul, Iri tot acest ’con
glomerat de probleme, este aceia 
de a nu se scăpa nici o clioă din 
vedere laturile calitative, eficiența 
economică a producției.

lată ctlova dale' din datorul 
^.Vulcan". Uzina este marc consu
matoare do metal : 72000 tone me
tal; incorporate tn utilaje cu per
formanțe tehnice din ' ce in co . mai. 
ridicate șl comiMlitlvc. Un sfori 
din producția sa se exportă. Rldi- 
rfnd permanent calitatea utilaje
lor. cotectlvul reduce touxlată ga
baritele. Uzina a el obținut. 
In primele cinci iun! alo 
anului, o economic de 731 tone 
metal, din care «b pot fabrica nu 
mai puțin do 40 de cazane de 
BGcaL De altfel, indicele de uti
lizare a metalului la „Vulcan" ee 
ridică in prezent la 38—00 la sută. 
Să nu uităm insă că din metalul 
Intrat ta această uzină, a zecea 
parte so pierde — adică 7 MO,‘do 
tone anuaL'

La unele grupe dc produse — bu
năoară la redactoarele unităților 
de pompaj — indicele dte 
uHllza.ro a metalului coboară, 
la 70—73 la fiută. Un alt 
«ixomplu : s-au vaLoriflcat, In acest 
an, pentru producția proprie,, din

I dimensiune core se numea devotament fată de uzina 
lor, care se numea curaj. Măsurau in gind drumul 
pind acolo, ptnd la locul acariel ți se oedeau tlr!ndu-se

I .prin culoarul dc metal ca diametrul de numai 50 cm, 
incit abia putea pătrunde trapul, la acea temperatură 

‘da peste /0 da grade la care aeaau sâ lucreze. Sus 
vedeau banda pe care aluneea varul incandescent™

IDar totul a durat o secundă, poate una din acele se
cunde mari, enorm dilatate, în care oamenii se văd pe 
ei inztfi cu toată etala și înțelesurile', ei ti,' apoi, au 
intrat, rind pc rlnd, realmente, in foc, tn Jocul acela 

I pe care trebuiau s<S-I biruie. Cel dlnlti a pătruns comu- 
I nistul Cheorgha Șarb-ănoiu fl, străMtlnd culoarul de 
■ otel fierbinte, a început să sudeze. Un minut», două... 
Itrct™ Dogoarea li ardea față, mllnile. A rezistat. A 

rezistat cele trei minute cit’ tjt, propuseseră ei să re
ziste. L-a înlocuit Gheorghe Ion. încă trei minute. .A

I intrat inp. Trcian Tudor. încă trei minute... Maistrul 
Cornel Ciucan:.. Încă trei minute... Zeci și zeci de astfel 
de reprize se succed In lanț.

Oare clic ceasuri să mal fi rămas ? Venise noaptea,

Iiar minutele acelea erau tot mai lungi. Deodată, un 
sunet ascuțit tdle aerul șl, de rus. de pe banda de foc 
porni să se năruie șarja de car. Au fost hăcoiți să In-

Itrerupâ sudarea și .să se regrupeze in funcție de noua 
împrejurare Acum, doi sudau și ceilalți doi consolidau 
mersul fierbinte al benzii de foc.

...Flacăra aparatului de sudură s-a stins o data cu 
IMrea zorilor. Avaria fusese înlăturată. Pe Jrandă,- va

rul se scurgea lin. Dimineața, .colegii dc? muncă i-au 
găsit pe cd patru lingi cuptor.

(Totul s-a petrecut intr-o «ImMtă noaptea, la.Grupul 
industrial de chimie Itlmnica-Vilcea.

PICĂTURA DE CERNEALĂ

-EEUCIA "M••i’JumBtoteo .'bărbatului1',
■ EmtlH ci jumâtat'o din populația țării
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Vedere

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

Nh.uțft TAXASE
Mihai IONESCU

vineri 16 iunie 1972

upfi program ci după 
Sfintului Anapoda. 

>5 alta trei zile să 
idilă deloc. De apa

Foto : Gh. Vlnțllă

nltățl. De asemenea, s-au execu
tat lucrări pentru repunerea in 
circuitul comercial a unor unită1,! 
complot modernizate. Printre a- 
ccstou se află magazinul ,,Sant- 
tas*1, .deschis in Piața Unirii din 
Timișoara, cu expunere deschisă

toate unitățile 
consum de 
caro duc epro 
Trotușrulul au 
deosebite si ks

responsabl- 
tlmp „Gos- 

ocolesc marfa ?

menea, 
sumedenie de 
culinare.

Atunci de ce „Gospodl-

Județene
AJexan- 

Pîrvulescu. 
Înțeles că 
ă dorința 

Imbunătă-

baltă și lăsată 
șl astăzi pentru

,. - jj® 
:t timp după 

aceasta, și-a achitat consumata 
șl se pregătea să părăsească lo
calul. înainte de a ieși lasă 
afară, «m oprit la o masă 
explice11 celor care asistaseră in 
Bccrta anterioară de ce a proce
dat oslfel. Unul dintre mesenii 
respectivi — Pasca Teodor — 
tată a cinci copil, l-a apostrofat 
șl l-a Împins de Ungă A De 
aloi, cel doi au ajuns Ja bătaie. 
M. A. a ecoa cuțitul șl l-a lovit 
pe adversar In piept Lovitura a 
fosl fatală. O faptă pentru care 
acum M, A. vn primi replica 
drastică a legii.

pllmbin- —-j— 
plnă In

unde
toate cele pa- 

unități „Gospodina1*.

pîăd de faianță, geamuri, o- 
gllnzJ, covoare PVC, articole chi
mice, produse de parfumerie atc. 
Zilnic &a fac aid vlnzări de 
peste 40 MO Ici, ceea ce demon
strează marea utilitate a acestui 
magazin in viața comercială a 
orașului. După aceleași cerințe a 
fost modernizat și reprofilat ma
gazinul din strada Bicaz, situat 
intr-una din cele mai populata 
zone ale orașului. Denumit „E- 
lectro-casnSca". el ofură cumpă
rătorilor un bogat sortiment do 
produse electrice șl clectroc&s- 
nlce : frigidere, mașini de spălat, 
mașini de cusut, candelabre, cor
puri de Iluminat șl altele.

I Onorați 
| firma!

într-una din zilele trecute, 
Mircea Actopotoae, din Slghetui 
Marmațlei, aflat in restaurantul 

i „Doina Maramureșului" dta tai 
callfatei e-a certat eu un 

ț consumator. La scurt

timp pu- 
rujic p.o- 
intrebâm fa

,Uzina
Că- 
ne

și împrejurimile străzii 
Maxim Gorki ne Întreabă :

predării lucruri- 
de către \ client, 
cazul la care a-

' TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Satatell". Cezar Ioana). — Extin
derea șl modernizarea rețelei co
merciale constituie o preocupare 
permanentă a Consiliului popuhir 
județean Timiș care, variind In 
InUmjănarea propunerilor făcute 
de cetățeni, are în atenție ampla
sarea cit mnj judicioasă a unită
ților pe teritoriu, precum șl di
versificarea profilului acestora. 
Do curlnd. in municipiul Lugoj, 
bunăoară, au fost date in folo
sință, Înainte de termen, 3 noi 
unități, intre care un magazin 
alimentar cu autoservire. în mu
nicipiul Timișoara urmează aă se 
dea in rărind în fojoatață noi u-

preparate, dacă 
Iii unităților de 
ixxiînn'
Una dintre aceste unități 
de larg Iute ros cetățene.tc a 
comandau In tot cursul lu
nii mol. doar 4 kg de pește. 
10 porții 
și 12 kg 
schimb.
unități, nu
7 MO de sticle do bere, 
meni nu a sesizat 
transformarea „Gospodinei* 
amintite Intr-o drclumă 
oarecare, pentru că nimeni 
nu urmărește, de fapt, evo
luția acestor unltățL 

i DIntr-o 
KMJMM-iMi vorbire pa 

am avut-o, 
~ " final

sește vestea că la începutul 
anului 1071 s-au cheltuit 
niște bani cu Instalația u- 
nor semafoare fa punctele 
mal aglomerate pentru di
rijarea circulației șl că a- 
ceste semafoare nu func
ționat doar diva • timp șl 
pe urmă aleluia I

Să fie vreo legătură In
tre aceste semafoare șl lip
ea de rirculațle a apel cal
de șl reci spre etajele III 
și IV dhi rr.'crot-nlozrjl 9 ? 
Poate să fie vreo legătură, 
dar numai din punct de 
vedere gospodăresc. Alta 
nu văd.

în comuna Bretea (Covasna) 
s-a dat alarma. O șură din gos
podăria locuitorului Deak Mllial! 
luase foc In urma unei descăr
cări electrice șl, dlntr-o clipă fri 
alta, flăcările puteau cuprinde 
șl clădirile vecine. Din toate 
părțile alergau spre locul incen- 
dlulul'toțl cei afla ți In comună : 
membrii formațiilor de pom
pieri, vecinii, elevii de ia școa
lă. Acționlnd rapid, el au reușii 
să oprească Înaintarea focului. 
In timp ce, sub protecția jeturi
lor de apă, Ion Bejan. Deak 
Ștefan, Ghcdrghe Morolanu șl 
LBrlncz David tse străduiau ril 
evacueze bunurile «Sale In șură. 
Curlnd le-a venit In ajuior șl 
formația de pompieri a orașului 
Tg. Secuiesc. în scurt timp, in
cendiul era lichidat. Cu fețele 
brăzdate de sudoare, toți ce! ce 
luaseră parte la această bătălie
— ne scriu maiorii Kiss forth și 
Borta HUbicluc din Grupul do 
pompieri al județului Covasna
— erau plLni de fum și funin
gine. dar trăiau o satisfacție de
plină. Misiunea fulger lșl făcuse 
datoria.

■ Zice scrisoarea că in o- 
mșul Gheorghlcnl, ,dln Ju
dețul Harghita, s-a început 
In anul 1969 construcția ti
ne! cascade cultură. S-a 
muncit la ridicarea el cu 
mult entuziasm și tocmai 
cind erau aproape de fi
nisare, adică pa la sflrșltul 
anului 1970, construcția a 
fost lăsată 
baltă este

că, zice aceeași Bcrisoare, 
din materialele de con- 
filirucțje ale casei de cultu
ră și-au făcut unii șl caso 
personale. De doi ani șl 
ceva se fac cercetări. Sln- 
tem Întrebați : dacă acesta 
cercetări vor dura vreo 
sulă, 150 de ani, cc se va 
«lege de construcția înce
pută in anul 1M9 7

— întrebați la primăria 
orașului dumneavoastră ți 
dacă afințl răspunsul spu- 
noțl-ne șl nouă.

trec mașini... Cărui nens 
să ne adresăm ca să ne a- 
menajeze șl nouă un păr- 
culeț cu niște leagăne, un 
topogan sau mal știm noi 
ce.

Am zice să vă adresați 
la nenea primarul, undo o 
să trimitem șl seri soarea 
voastră.

nele* cralovene pisează o- 
mul cu băuturi alcoolice 7 
Răspunsul direct In această 
Întrebare este, bine camu
flat sub lot felul de Justifi
cări. Ceea ce lipsește -Insă 
cu adevărat Mte interesul 
factorilor responsabili pen
tru acest isector al comer
țului alimentar. interej 
captat, ta prea maro mă
sură. de vinzarea băuturi
lor șl a țigărilor (pesta M 
la sută din volumul vlnză- 
rllor. In sectorul produselor 
alimentaro, se realizează io 
băuturi lșl țigări)’ Cum ar 
putea să găsească cumpă
rătorul un sortiment conve
nabil de preparate șl șeml-

ii de salată orientală 
de șarmale. In 

i. „clientele" orestel 
tras la măsea 

Mii 
Insă

ca ;;.1 nu maț vorbim de ce
rințe. Sortimentul de pre- 

” parale., și semlpreparate 
poale , fi considerabil imboi 
gățlL Cum 7 Foarte1 slmpîuj 
prin folosirea Inteligentă a 
ceea ce avem la. indemtnă. 
din © belșug și de bună 

■calitate; s Nu J numai i■ din 
/carne se pol face ;mln- 
căruri .gustoase. Bogăția de 
legume, de pildă, nu șe face 
deloc simțită. Din pește șl 
păsări, din lactate. Ide ase- 

m ix>‘ prepara o 
sortimente . ii,.

Fălticeni — Suceava — To- 
direștl — Coșvana — Bo- 
toțan! șl retur, de vreo 10 
zile a uitat să mai dea prin 
Cașvana. Și-n schimbat 
traseul. Al treilea autobuz 
cure face legătura. cu ora
șul Gura Humorului, o zl 
vino, două nu, iar a patra 
o serbează.

— Cum vă putem ajuta 7 
Cind serbează I.T.A. a pa
tra zl, trimiteți și dum
neavoastră niște delegnți 
să rinte, apropo do aulo- 
buz.e. la serbare „De ce nu

Ne-a sosit o ecrlsoare cu 
semnăturile cetățenilor caro 
se învecinează cu ," ' 
Chimică” din Valea 
Jugăreoscă. Scrisoarea 
informează că datorită uti
lizării unor Instalații de
fecte se poluează atmosț 
fer-a cu cenușă șl gaze to
xice pe o rază de circa 2 
km. Se distrug acoperișu
rile caselor, burlanele de 
ocurgere, se distrug pomii, 
vin, legumele cultivate in 
jurul caselor. Iar cind a- 
casior gaze 11 se dă drumul, 
se produce un zgomot de-țl 
vine să lnvldiczl „Infernul" 
lui Danie.

Vă mgăm să nu invldlnțl 
„Internul" Iul Danie șl „să 
nu lăsațl la intrare orice 
speranțe" pentru că s-ar 
putea ca Uzina Chimică eă 
Ia niște măsuri In legătură 
cu această situație creată 
de dumnealor, cărora ar 
trebui să li se amintească 
do legile țări! șl spiritul da 
răspundere civică.

Multă sănătate I

șl acces direct la unele rafturi. 
Magazinul „Sanltas" oferă 
spre vlnzare produse necesare In 
fiecare gospodărie : Instalații șl 
accesorii «anitare, vane de băl, 
piese pentru mașini aragaz, sobe 
de gătit cu diverși combustibili,

Conifantln SocăialiJ, din ora
șul Breaza, ttr. Republicii 242, 
te afla intr-o pcraanentd„. 
șocdiald. Gertionar la depozitul 
de materiale de contlruclii, pie- I 
ie auto, carburanți ți lubrifianfi | 
din cadrul combinatului de in- I 
dustrie locală „23 August" din I 
Cimpina, dumnealui exercita, in 
același timp, aceeași funcție, la I 
„un depozit" similar ce funcțio
na chiar la el acasă. Șl, tot • 
„jovdind" el intra aceste două I 
funcții, de la o vreme, a început I 
«d transfera piesele din depozi- Q 
tul întreprinderii in „depozitari 
personal, din cure le distribuia, 
cu bani pețin, oricui acea ne
voie. De citeva zile IrmI, C. Ș. a • 
ieșit din dilemă. Descoperit de | 
organele de resort, el »e în
dreaptă acum hotdrit spre in- I 
stanța de Judecată. •

con- 
car.e 

In 
cu șeful 

serviciului plan- 
comercini al 
Direcției comer- 

‘ claie
Dolj, 
dru 
am

■ ox iii
I de

' tire a mijloace
lor ■ prin caro 
comerțul poa
te veni mal .efi
cient, In aju- 

I "W 1 torul 1 .gospo-
H| dinelor. Nc-au
H B 1'“sî aduse și
g ■ dteva argu-

I a e mente concre-
te : a luat flin
tă o casă de oo- 

iwjmj-w. .m rn-anzl telefoni
ce. s-a pus la 
punct un sis

tem foarte interasarU de. 
distribuire a laptelui șl 
Iaurtului la domiciliu, pa 
bază de abonament, «e In
tenționează Înființarea unei 
bucătării de bloc și a două 
noi unități „Gospodina" In 
noile cartiere. Convorbirea 
s-a încheiat cu o promisi
une : in scurtă vreme, uni
tățile comerciale In cauză 
vor cunoaște o Înviorare a 
net! vi lății. Cum va fi re.’.-- 
pectată această promisiu
ne 7 Rugăm gospodinele 
onlovene să. ne Informeze, 
î' '' IX’-'"?

Comuna Cașvana »o gă
sește In.. județul Suceava, 
are vreo 3 4®0 de locuitori, 
este situată 1a vreo 7 km 
de calea ferată și ba are. ba 
nu are legătură cu restul 
județului

— Vreți Bă ne: explicați 
mal concret această legă
tură și ne legă tură cu restul 
Județului 7

— Pică acum două luni 
exista un autobuz cu ruta 
Suceava — Todlrești — 
Cașvnnn —- Solea —■ Ră
dăuți șl retur. A foșt des
ființat pe motiv că era ne
rentabil.

— Păi vezi 7
— Era nerentabil pentru 

că se făceau pungășlL La 
un control s-au găsii 17 
călători fără bilet Șl In a- 
fnră de această narentabl- 
lltalc mal era nerentabil 
pentru că nu circulă'după 
un grafic d după vreme : 
ora soare, venea, ploua, nu 
venea... Al doilea autobuz

BACAU (CcresnondenîuJ 
„Setateii". Gheorghe Baltă). — 
Pentru actualul sezon estlvnL 

cooperației de 
traseele turistice 
frumoasa Vale a 
făcut pregătiri 
prezintă cu nu

meroase noutăți. Lji Oituz, 
bunăoară, a fost amenajat un 
camping. Iar la Rolătău. fa Mun
ții Ciuculul. cooperația do con- 
fium'a amenajat un punct turis
tic Intr-o zonă de o rară frumu
sețe. Un nou complex turlslle 
s-a construit la Măgura. In mar
ginea unei păduri, do șoseaua 
ce duce de la Bacău la Brașov. 
Noul complex dispu.no de res
taurant. braserie, terasă acope
rită s.Mțil de cazare sl do nar
ea re auto. Un complex osemă-

ire care pestele oceanic, carne» 
de pasăre, produsele lactate., le- 1 
gumele șl zarzavaturile. în ace- j 
Joși timp are loc o diversificare J 
a servlciUor oferite populalieL j 
Două bucătării de bloc onorează > 
zilnic, prin cele 8 puncte de : 
distribuție, cerințele a peste CW) ' 
de abonați. Circa 600 abona- ' 
mente alnt «attofăcute de 6 res- ! 
taurante-penalune pentru elevi î 
61 ndul'țL Pe Ungă bucătăria de 

‘bloc din str. dr. „Petru Grozn" 
funcționează doua unități profi
tate In . exclusivitate po prepa
rate de varză șl păstăloase, pre
cum și o Bccțle laborator cu : 
vlnzare a produselor de patise
rie de casă. în aceste unități, 
producția propria reprezintă 
circa 93 la Bulă

DACĂ CERCETĂRILE 
VOR DURA

NUMAI DIN PUNCT 
DE VEDERE 

GOSPODĂRESC

teze programul unităților 
comerclnle la specificul co
merțului cu legume, încear
că să potrivească piața... ta. 
programul lor.

Am prezentat 'constatările 
noastre tov. Ton Enache, di
rectorul întreprinderii jude
țene de producție, valorifi
care st industrializare a le
gumelor ți fructelor, care 
ne-a declarat :

— Adevărul este că-avem 
’marfă din belșug. Producă
torii ne livrează cantități 
mari, nu ne putem pllngo. 
Singura cauză a deficien
țelor semnalate este aceaa 
că fondul de marfă existent 
nu e gospodărit cum tre
buie. Recunosc, produsele 
stat prost dirijate de la de
pozite (sau direct de Ja 
dmp) spre diverse orașe, 
piețe «au magazine. E vina 
noastră.

— Dacă dumneavoastră 
cunoașteți toate aceste lu
cruri, de ca nu luațl mă
suri 7

— Vom lua„,
Pină la acest punct al 

discuției am crezut că ol- 
tnația nu c cunoscută Se 

- mai tatlmplă ca din lipsa de 
control, de informații să nu 
fie descoperite la timp nea- 
junsurfic. Dar aici se șilo 
că aprovizionarea nu merge 
bine, că dirijarea mărfuri
lor pe teritoriu este defec
tuoasă șl. cu toate acestea, 

■ plnă acum nu s-a făcut ni
mic. Să sperăm că se va 
face ta viitor. Și dl mai 
repede.
Georoe POPESCU 
Constantin CAPRARU

Extinderea și modernizarea 
rețelei comerciale

siguranță ta glas vinză- 
taarea.

La magazinul do legume 
șl fructe din,piața orașului, 
ăltuațla o asemănătoare. 
Care fiă fie cauza golurilor 
do aprovizionare 7 Nu o 
marfă in depozit 7 Am mers 
Ja depozitele Centrului da 
legume șl fructe Văleni, 
care aprovizionează orașul 
Slănlc. Aici erau In etos : 
1 9M kg de ceapă, 1 MO kg 
roșii. 3 000 kg cartofi, mari 
cantități - de verdeață, căp
șuni, cireșe etc.j

Explicația acestui „feno
men" a Încercat «ă ne-o 
dea șeful serviciului desfa
cere de la C.L.F. Văleni:

— Unitățile do producție 
no livrează marfă suficien
tă, no spune șeful serviciu
lui desfacere de ta C.L-F. 
Văleni. Nu se poate spune 
că nu avem posibilități de a 
satisface cerințele cumpă
rătorilor.

— Atunci de ce nu apro- 
vlztanațl magazinele cu ca 
trebuie șl cind trebuie 7

— Ba le aprovizionăm, 
dar pentru că C.L.F.-U1 
nostru, depozitul, lucrează 
intr-un dngur schimb (nu
mai dimineața),! magazine
le mal apropiate primesc 
legume mal devreme, nlta 
magazine, mal Îndepărtate, 
primesc legumele pe la 
prinz, iar altele, foarte în
depărtate, chiar șl după a- 
rntaza.

CLUJ (Corespondentul „Srin- 
tcU". AL Mureșan) s Sint salu
tare eforturile pe care între
prinderea de alimentație publică 
„Someșul" Cluj le-a făcut ta ul
timii ani pentru modernizarea 
rețelei de restaurante, bufete, 
braserii, unitățile de Up „Gospo
dina". Aceste eforturi nu to.it 
Însoțite șl de preocuparea pen
tru diversificarea preparatelor 
și serviciilor. In momentul de 
față. Tn unUătlle de allnientalle 
publică din Cluj eo realizează 
circa M preparate ‘ șl eeml-pre- 
pârate ..Gospodina" șl &0—70 do 
preparate culinare ta unități.cu 
bază de producție proprie. La 
alcătuirea acestora «e utilizează 
pe scară largă materii prime 
preferate de consumatori, prin-

La sugestia unul grup de 
muncitoare de la întreprinderea 
textilă „Ardeleana", din Satu- 
Maro,- om vlzifat recent chioșcul 
alimentar din cadrul unității. Cu 
acest prilej, rie-am convins că 
chioșcul respectiv este rit sa 
poate de... nealimentar. Pentru 
că, de multă vreme, cel ce-1 
frecventează In pauza de masă 
nu găsesc aid aproape nimic 
din ceea ce o dată 11 Justifica 
firma (culll cu pastă de ficat, 
iaurt, compoturi, prăjituri proas
pete, parfeurl), Iar comenzile de 
pline și comuti nu se onorează 
declt o dală la™ zece zile. în 
Echlmb (așa cum ne-au declarat 
Sanda Burzău, Ileana Pelran, 
Ileana Llhor, Mlhnl Bobotan șl 
alții), chioșcul este din belșug 
aprovizionat cu conserve altera
te, eute de sticle și lăzi neridl- 
cale de Iun) de zile șl gunoaie 
plnă ta grindă. Intr-un cuvtat, 
chioșcul respectiv se află fa- 
tr-un dezacord total cu firma sa. 
Pe cind oare conducerea O.C.L. 
Allmentara .il va educe la un 
nurhltor comun cu ea ?

Rubricd redactata de 1
Dumitra TIRCOB
și corespondenții „ScîntQii0

planurile uniuni! 
cooperativelor do 

prevăzute el alte 
vor fi înălțate pe 
Bacăului. în rtto-

I Noroc cu... 
| recursul
IDupă ca președintele comple

tului de judecată i-a mai Inira- 
bat, fricii o dată, pe cei doi in- 
culpați dacă vor să se impare, a I Început procesul. Ghcorghe Năs- 

tase din Bucurcfti vrea neapărat 
condamnarea soției sale. La 

!rindu-i, Stana Năstase dorește 
neapărat condamnarea solului 
tdu. In urma unui «candal ficat 
frtar-o noapte Intre eL Au probe, 

Iau martori, au avocațl. După ju
decarea cauzei, instanța, pentru 
a le satisface cererea, pronunță 

I sentința : Slana Ndstaie va exe
cuta 6 luni închisoare ji va plăti 
1 200 de (ei cheltuieli de fudeca- I M soțului ei; Gh. Năstase ea 
executa 3 luni Închisoare ji ca 
plâti 5M de lei cheltuieli da Ju
decată soției sale 1

! Toate acestea se petreceau eu 
citeva luni In urmă la Judecăto
ria sectorului 7. Acum elicea Irite, aceeași cauză a apărut pe 
■rolul Sec(tel I penala a Tribuna
lului municipiului București. 
Prezenți amtndoi la recurs, de 

Iastă-daiă, soții Năstase nu mol 
calau sd se judece. Venlsord™ sd 
se împace 1

ma zl se primeze lu- fărul" prin, care i ss’
crurile de la client, comunică intervalele
deci .ziua aceea nu de lucru pentru dije-
intră la socoteală. In rite categorii de o-
a doua și in a treia biecte: costume, ba-
-1 '------------------ — lonsaide, cravats etc.

Toate termenele smt. 
umflate, aproape sâ 
crape : ca sâ-fi cu- 
reți. o cravată trebuie 
să ' aștepți 6 sdpld- 
mini ; ca să-țl cureți 
un balonseider 3 tăp- 
tdmînl, pentru un 
costum™

Deși există mari 
capacități disponibi
le pentru spdlat și 
curățat chimic (in 
present capacitatea u- 
nităfllor ■ de profil 
este foforitd doar la 
jumătate), o dispozi
ție birocratică, emisă 
de i conducerea „Nu
fărului" blochează 
spațiile de lucru, 
umflă termenele de 
execuție.

Am dorit cu tot di
nadinsul să fiezlegăm 
această enigmă a ter
menelor de earffcujte. 
Misterul încearcă sâ-l 
risipească, In doi 
timpi și trei mișcări, 
inglnerul-șcf al' 1.1.1- 
„Nufărul". .

a- Care va să zică, 
așa stau lucrurile — 
s-a mirat dintru În
ceput d-lui. Nu poate 
fi altceva la mijloc 
declt o nemaipome
nită încurcătură !

— Bine, dar trebuia 
să vă sesircti de 
această încurcătură ! !

— Da, zice dlnsul, 
perfect adevărat, dar 
cu fi ceilalți din con
ducerea Intreprinde- 
ril n-am fost prin 
unități. Am stabilit să 
se ocupe de această 
chestiune un om de 
la producție. Acum o 
să • anal hă m si iu at la.

Am Înțeles ! La 
„Nțțfăraf,. cel mol 
repede se spală mfl- 
nile da răspundere.

ri, lucrurile așteap
tă rlndul la spălat. , 
Deci nu intră nici ela 
la socoteală. In a pa
tra, lucrurile - se spa
lă, se usucă șl ie 
culcă. Așadar, in. to
tal patru zile. A cin
eva :l e marfă de re
zervă pentru noi,, iar 
lnlr-a iasca vine 
clientul după rufe. 
Mai a ceva neclar 7

Toiul nb s-a părut 
nectar, de aceea con
sultăm cclu! prin’ care 
s-au stabilit terme
nele de execuție. 
lată cc scrie in acel 
act elaborat de in
dustria locală ; „Ter
menul de 24 de ore 
sau de 3 rile Începe 
să curgă din inomen- 
tul ” ’’" ’ 
lor 
în 
ceste termene, nu se 
respectă, se va per
cepe tariful normal, 
fără adausul de ur
gență".

Aici da, fotul e 
limpede, numai că 
meseriașii industriei 
locale nu. respectă 
disporițlite i propriilor 
organe de conducere.

„.Rămăsesem In pa
chet eu cracată. Dar 
unde s-o duci? Ixt 
toate curățătoriile 
ehlmice termenul ftarat 
este de 43 de iile.

— De ce durează 
așa de mult ? am 
Întrebat-o pe respon
sabila unității dta 
Balta Albă. Dacă ar 
fi să se curețe din 
cravată doar cite 1 
cm pătrat pe zi ji tot 
ar fi prea mult 1

— Termenele nu 
depind de noi, dnt 
stabilite de întreprin
dere. Și, pentru a fi 
mai convingătoare, 
responsabila scoate 
din sertar adresa pri
mită de la I.LL.' „Nu-

NU INVIDIAȚI 
„INFERNUL" 
LUI DANTE

înlr-o dimineață intrăm 
In magazinul „Gospodina" 
care funcționează pe lingă 
restaurantul Union din 
Craiova. ,

— Ce doriți 7 ne întreabă 
vînzătoaxea. Alune, bere 
sau._

—■ Vlndețl bere ta „Gos
podina* ?

— Mal alea, ne răspunde 
vlnzătoarea. Dacă ,n-ar £1 
berea-.

— Dar semiprepanate nu 
aveți 7

— Nu prea avem. Nu se 
viadL,

Continuăm dialogul cu 
Ion Băloanu. 
responsabilul lo- ___ 
calului.

— Cam săracă 
oferta „Gospo
dinei* I

' — Astăzi,’ ’dă, 
recunoaște eL 
Dar au fost zile 
cind am avut 
6 mulțime
do semtorcDara
te. Chiar 7 șl 8 
feluri ( I ?).

i.Rocord" ului
tor I In rezumat 
lucrurile stau 7^
ta felul urmă- w
tor : femeLio sa- Oi n 
tarlale, ta loc gâ
șâ economisea-, 
scă din .timpul 0H&J1
petrecut în ®
bucătărie. II 
pierd 
du-so 
centru; 
șe afiă 

■.tiu tI .
Dar nici cele care au horo-, 
r.il să locuiască In preajma 
acestor unități nu pot fi 
prea eattafăcute.’La „Gos
podina" găsesc puține sor
timente de preparate șl 
remlpreporate. mereu cam 
acele.Tfi : tocălură. afumă- 
turi...

— Asta-1 tot ce pricepe
rea șl fantezia bucătarilor 
noi nă producă pentru a 
io ajuta pe gospodine ? --
J-am Întrebat, pe tovarășul 
Ion Ungureanu, cel mai 
bun bucătar din localitate.

— .Nicldecwn. Oferta nu 
cortifaundc posibilităților.

nător va fi construit pe Valea 
Uzultiț El va reuni unități da 
alimentație publică, soațll. de 
cazare, o bază sportivă ai bazin 
de Inoi. In 
județene a 
consum. Hlnt 
obiective ca 
meleagurile
Teasca stațlun© Slănlc Moldova 
va fi construit, lingă actuala 
DirUa de schi, un motel. Iar la 
Rficăclunl șl Lespezi — locali-, 
tăfi de la extremitățile județu
lui — vor fi înălțate hanuri tu
ristice.
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La scrisoarea deschisă a comuniștilor de la Combinatul

chimic din Turnu-Măgurele, chimiștii craioveni răspund

„taptM 
sin an sft fi iriO

■ ESAION DE HEM HSW!"
*

Scrisoarea dv. prin care propuneți un schimb de ex- zaUilo de partid In munca politică șl cuHurul-edueativă, 
periență intre .colectivele unităților noastre a produs'- ■ ■ ■ .....
in rindul comunișUtor. al tuturor muncitorilor, Sngine- 
rltor șl tehnicienilor din Combinatul chimic Craiova “ 
un puternic ecou. împărtășim intru totul punctul do 
vedere al dumneavoastră, tovarășii noștri de ta Tur- 
nu-Măgurelc. că un asemenea schimb de experiență ar 
fi de un real folos pentru Îmbunătățirea activității ce
lor două combinate. De aceea, credem că trebuie ®ă 
procedăm operativ la stabilirea modulul de lucru. Să 
desemnăm unul sau doi din secretarii de organizații 
de baza, precum și grupele de specialiști, operatori 
chlmlșll. A,M.C.-lștI etc., care eă ae deplaseze dintr-un 
combinat In altul, spre a iuern pe instalațiile similare 
existente In ambele unități. în felul acesta, se va crea 
posibilitatea .studierii practice a stilului de muncă, a 
căilor și mijloacelor exiatente in fiecare combinat in 
parte pentru Înlăturarea neajunsurilor, Însușirii si dez
voltării experienței pozitive, a tot ceea co bsto mai bun 
in activitatea fiecăreia din unitățile noașire. Sîntem de 
părere că aceaslă acțiune va prilejul o utilă confruntare 
de opinti privind stilul șl metodele folosite de orga.nl-
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tinlnd eeama că întreaga acilvltate de partid trebuie 
subordonată mobilizării colectivelor pentru Îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor do plan. Schimbul 
de experiența ne va H !n egală măsură folositor, in-, 
trucît știm cft dc-a lungul anilor îi colectivii! Combi
natului chimic Turnu-Măgurelo a dobîndit multe re
zultate bune, din care vom avea de Învățat Vă răs
pundem, deci, din toată inima la acest dialog de la 
comunist la comunist. Ia această chemare la întraju
torare’tovărășească, Intre colectivele noastre, care va 
duce,'indiscutabil, la îmbunătățirea activității de pro
ducție șl politice In cele două combinate. In vederea’ 
Îndeplinirii planului cincinal înainte dd termen.

în numele activului de partid din’Combinatul chimic 
Craiova : Petre Andrițolu; societarul comitetului do 
partid : ing Iustin Rogoz, director general al combina
tului ; ing. Oliviu Popa și Gheorghe Gheban, directori 
tehnici ; Ioan Mica, Inginer-șef la grupul azot 2; 
Gheorghe Vliceanu, tehnician, secretarul'cofnltetulul de 
partid de la sectorul mecanic ; Ilie Bălan, operator chi
mist la fabrica amoniac 2.-
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pentru

de materii prime și
„Consumuri specifice Ic 

nivel mondial” - «®le unul 
din obiectivele fundamentale ale În
trecerii la Fabrica de mobilă din 
Vaslui; ..La dtovn materiale, 
spunea inginerul f~" 
Mihai-Sava, nivelul ____
specifice La milionul de le.1 
ductle ani reușit, prlntr-o preocu
pare .stăruitoare, sS-1 siluăm la ni
velul mondial. De exemplu. In che- 

: rostea rășlnoase cota este simi
lară celei atinse po plan mon
dial. iar La cherestea de fag ni
velul este cu 12,7 la aulă mal 
mic dedt media pe tară. în acest 
an. prin reducerea consumurilor 
de materii prime ti materialo oe 
vor produce prwte 40 de gar
nituri de mobilă Un exemplu, 
concludent care atestă mările 
posibilități de economisire a mate
rialului lemnos : In secția I . de 
prelucrări masive prin aplicarea 
unui procedeu ' vlzînd Încheierea 
ștraifiirllor și a elementelor de lă- 

, țimi mici s-n realizat o economie 
de peste 10 metri cubl de cherestea 

■ foloase, Iar plnă la sflrșltul acestei

■ Wane
șef al unității, 

consumurilor 
pro-
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economii

luni se vor economia! încă 3 mc 
do cherestea. z

„Sâ lucram două zile pe 
lună cu S.D.V.-uri econo
misite”. ® valoroasă Inițiativa 
In Fabrica de șuruburi din Bacău. 
Aici se ajunsese. Ia un moment 
dat, ia un cotmun de S.D.V.-url do 
d<xiă ort mal maro dorit cel nor
mat. Or, aceasta însemna risipă de 
oțel, de manoperă, pierdere de 
Hmp șl, in ultimă instanță, crește
rea costurilor do producție. Evita
rea nceste! risipe a constituit o- 
blecîlvui principal al unei vaîoroă- 
&a Inițiative cunoscuta aid sub 

lună cu .JMML _ 
Promotorii el slnt muncitorii din 
echipa condusă de comunistul Ni
colas Florei! din secția n H-a de 
producție.- Pentru n realiza, acest 
deziderat, comuniștii Ion Mocanu, 
Mihai Zarinschl, utedștil Dumitru 
Enochs, Nlcolne liireo. ‘ Petru Las- 
lău șl ceilalți1 muncitori din echipă . . .
nu devenit mal Ihtll exigeați- la fast desconges!tonale_ .atelierele do 
maximum, dacă se poate spune așa/ , sculărie,’ creindu-se" timp pentru

cu ei înșiși In exploatarea rațio
nală n mașinilor, In centrarea șl 
reglarea sculelor ; nu început efi nu 
mal arunce S.D.V.-urile la orice 
dafdcțlune, d să la recondiționeze 
șl să le folosească la alte repere. 
Exemplul lor a fost urmat ș! de 

____ ..’..ipele 
dusa do Mihai Blbcre și. Io

„Să lucrăm două zile po 
SJD.V.-uri economisite*.

către muncitorii din echipele con
duse de Mihai Blbcre și. Ion O- 
laru din aceeași secție-
•Șl primate rezultate glnt mal 

mult decte promițătoare. Acum, 
producția de pe două zllo ale fie
cărei luni este realizată numai cu 
S.D.V.-uri economia!to. Sculolo eco
nomisite de la Începutul anului șl 
pînă acum numai In secția a Il-a 
un producție valorează mal mult 
do IOT GOT leL Dar eficiența aces
tei Inițiative nu se măsoară numai 
in .scule economisite. Inginerul-șat 
al fabricii, Gheorghe Chirilă, ne. 
spunea că e-a remis in modi simți
tor timpul neproductiv rare se 
pierdea prin desele schimbări șl re
glări de S.D.V.-url. Aceasta a dat 
posibilitatea să se realizeze în cinci 
luni, numai* In secția respectivă, o 
producție suplimentară de 10 mi
lioane piulițe.'Pe de altă parte, au

L
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Redfim în ri ud urile de 
față cilcva din inițiativele 
colectivului I.A.S. Medgi
dia, județul Constanța, a 
căror valoare echivalează 
cu 60 milioane lei benefi
cii, atit cit @-a realizat anul 
trecut Această unitate are 
condiții op4ime pentru _ _ „ _
practicarea unei agriculturi dcpiîniril sarchiiîor in afară 
.irțpnslve, iar colectivul de de ceea ce se face in acest
aha a doblndlț, In de- sens pe parcurs, la fața lo-

muncă eficace în aplicarea 
diferitelor inițiative ; la În
ceputul fiecărei «ăptăminl 
se analizează concomitent 
ceea ce s-a realizat din cele 
stabilite șl se Întocmește 
planul acțiunilor viitoare. 
Este o formă de bilanț pro
vizoriu și de control al in-

fabricarea S.D.V.-urilor necesare la 
' cele 70 repere noi năimi la te In pro

ducție in acest an.

„Două zile pe lună vom 
produce mobilă din lemn 
economisit" - sS
realizeze colectivul Combinatului da 
exploatare șl industrializare a 
lemnului «lin Constanta, care șl-a 
fixat ca obiectiv prioritar în în
trecerea socialistă economisirea 
muterialuiui lemnar. Această ac
țiune de amploare, concepută de 
la proiectarea produselor șl plnă 
Ia finisaj, se maie-riaHzează în 
prezent în reducerea consumului 
de material lemnos cu 8 inc Ia>un 
milion lei marfă. Aceasta permite 
ca producția de mobilă din două 
zile pe lună să so realizeze cu 
lemn economisii. Prin repro’ecta- 
rea «nor produse, valorificarea de
șeurilor lemnoase in diferite semi
fabricate și Introducerea unor teh
nologii perfecționate, colectivul a- 
cestel unități de indusiriollzaro a 
lemnului, reinnoindu-șl angajamen
tul anual, este hotărlt să lucreze 24 
do zl’.e din acest an cu material 
lemnos cconom!s!t. ;

Ml K y
■ ■

la turnătoria de fontă de la Uzina de tractoare din Brașov

I- ■XT
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Turnătoria de fon- 
,tă a lUzlne! de trac
toare din Brașov. Pe „„„„„„ „„ „ 

■ , rezultatelor din țrepriiM ? Dat
tiineazâ obținerea, in 
acest un. u unei >pro- 
ductlvllăți de circa 51 
tone piese turnate os 
salariat, realizare ce 
situează această În
treprindere In rindul 
unităților cu maxime 
rezultate tn domeniul 
respectiv.’

Cum ș! pe ce căi s-a 
obținut această per
formanță ?

— Punctul de ple
care — ne-a spus In
ginerul . Semlon Mo- 
raru. șeful secției — 
l-a constituit atelierul 
do topire. Calculele 
efectuate au arătat că. 
petitru a ne realiza 
sarcinile do pion ce 
ne reveneau pe urmă
torii 2-3 ani. era ne
voie de un «mor de cn- 

. paritate do 23 la sută. 
Această capacitate a 
fost asigurată șl chiar 
depășită cu 5 procen
te. orin ‘ mărirea ca
pacității cubllourilor 
proiectate și executa
te cu forte proprii. 
Bineînțeles, aceasta a 
determinat reconside- 

' rărea Întregului sis
tem de organizare a 
producției. InceDlnd cu <_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

earjaren șl terminind Herul de miezuri mă- 
cu curățirea; —" ’ ‘

Concret, ce s-a In-
. -*"7-. ..... nvpiiu» ? - Dai fiind
primele’ 5 luni; ee eș- faptul că In condițiile 

sporirii copacltățil a- 
tellerulul do topire, 
capacitatea lanțului 
transportor suspendat 
devenise mică, neîn
destulătoare. acesta a 
fost dotat cu un nu
măr dublu de bene. 
six>rlndu-i-se tn ace
iași limp șl viteza do 
deplasare. S-a obținut 
o corelare între capa
citatea lui și cea a 
cubilourilor. în ale- ------ , —
Herul de formare, nea- numai 2 nn., de circa 
junsurLlo principale 7 O® tene piese, can- 
care trinau creșterea titale echivalență cu
producției erau provo- «
calo de lipsa do capa- .--------
citate și prerizle a cle- ““P8 ™ra re_ 
mașinilor de formal, lata șeful șecttel. tur
ci bună parte din a- 
cestea au fost Înlocui
te cu mnșlnl de o con
cepție modernă, asigu
rate șl ele In cea mal 
mare parte cu forțe 
p-ooril. Intr-un mod 
fericit n fost rezol
vată problema ulimon- 
lăril mecanice a mași
nilor cu omeitcc de 
modo! șl umplutură. 
S-a sporit do aseme
nea. capacitatea de 
dezbateri șl de trans
port a pieselor de la 
atelierul de dezbatere 
la curățătorie. In ate-

«urile luate nu vizat in 
mod special tehnologia 
do execuție.

Desigur. măsurile 
luate. nu s!-au sous 
uitimul cuvlnt Efec
tul tor va continua să 
apară în acest an. ca si 
în ,anii ce vin. Sporu
lui de circa 3 500 tone 
— reaUzat anul trecut 
prin aplicarea acestqr 
măsuri — 1 se va a- 
dăuga anul acesta un 
nou spor de circa 
3G3O—3 5OT ton© Piese, 
ded un spor total de 
producție reaHzal în

LA UZINA J MAL“ - PLOIEȘTI c-

rii* r/L/y.-'''* •
tente rau improvizate ?! 
«in6 Îngrijite de salartații 
unități: respective, in
frunte' cu șeful de fermă. 
Furajarea ae tace cu f! fi uri 
cosite și adunate de pe le

.. .... ____
de oameni șl mașini. In cantine etc., adică fără

O preocupare de seamă a ee face cheltuieli bănești
este șl ăccea de a folosi cu în nfnră de cele pentru
bună eficiență economică " ' .....
fiecare metru pătrat do pă-

este borceagul care se în
groapă sub brazdă. îngră- 
șămlntelo verzi, pe lingă u- 
portui In substanțe ferlH.1- 
znnta, au un rol important' ____________________
in refacerea structurii qa- cosite și adunate do pe te 
luiui, In plantații bălătorii. miri ce coclauri, resturi dd unui harnic colectiv

cumpărarea animalelor de 
sens pe parcurs, la fața lo- fiecare metru pătrat do pă- pe piață. în felul acesta au 

-------  - cuiul, dar și de precizare a mint. Cu trei ani în urmă, fost crescute 1 S®9 do ovine, 
perfență șl jndemlnare, In- perspectivei Imediate. • >i. . .. . ....
..iQiOcftl^ î Q m xt:» ■ 1 t-a ■ w—* will i z-s I a

cursul anilor, o bogată ex-

deosebi in cultura vital de 
vlej pomilor, legumelor și ■ 
in creșterea animalelor.

„Mal Intii — ne spu
nea ing. Sten Dtaconu, di
rectorul I.AS. — ca orice 
bun agricultor am luat o 
eearnă de măsuri tehnice 
șl organizatorice adaptata 
condițiilor locale. Produc
ția s-a organizat pe ferme' _ _____ m. „„ H
șl sectoare de deservire, Jar vedere trei indicatori de ba
la conducerea acestora au ză caro"constitufe de. fajri. 
fost puși cel mai capabili temelia eficienței economl- 
Inglnari, tehnicieni și eco- ce': nivelul producției, ca

lea acesteia țî cheltule- 
po unitatea <J .

; la mia <fe lei venliurl. 
sibil ca, 

nla do lei 
să rovină

ikmuIșII. De la bun Început, 
am «simulat inițiativele a- 
castor cadre, Incredințln- 
du-le sarcini precise ș! !ă- 
sindu-le latitudinea de a 
decide singure 1st rezolvarea 
lor. în fiecare fermă 6-a 
Întocmit un pion de fertili
zare a ©olului șl de dezvol
tare a sectoarelor de pro
ducție In funcție de impor
tanța fiecăruia șl de posibi
litățile existente".

Multa slnt acțiunile care 
oglindesc str&danJHe „ia- 
Bișiltor" de la Medgidia de 
a mări rodnicia pămintulu! 
și rentablHtatea producției. 
iSe poate vorbi chiar do 

- cristalizarea umil stil de

din Inițiativa unor șefi de 527 de bovine tinere si 490 
do porci. Desigur, acest 

SEtSB^®ss«se^BSS3E8ffi^MHxsa număr marc do animate 
TA T A rx TA TT-iir-fcz^TTxT A necesită cantllăți Irâemna-LA I.A.S. MEDGIDIA ■

acestora rezultă din faptul 
c4 anul trecut s-nu strins 

.. . , . ■ ’ mari cantități de fln
inurUe de nc- fermă, s-au cultivat jegu-1 de pe terasale dln plnnta- : -iii. ... ț|l( po marginea1 dru

murilor. do po tarasanten- 
teM: da1 calo forată șl do po 
alte terenuri improprii a- 
gricuîturil. Pe scurt, din 
valorificarea legumelor și 
a animaletor crescute In 
condițiile amintite.: lucrăto
rii din < LAS. Medgidia au 
realizat, in 1071, un venit 
do aproape 4 milioane lei. 
ȘI pentru anul In cure s-an 
procurat, pînă acum, 160 
da bovine tinere. IOT do 
purcei șl 850 de ovine.

O contribuție deambltăde 
muncă și inițiative aduc șe
fii de fermă ing. Nlcotae 

i Bușu.

AUt in p’.ii___
țluno făpiflmîrvde, dt și lri 
întreaga activitate se au in •

litatea acesteia șl cheltuie
lile po unitatea do produs 
sau la mia do lei venituri. 
Așa a devenit posibil ca, 
anul trecut, la mf 
producție-martă l_ _____
numai «51 lei cheltuieli — 
cu 85 lei mal puțin față de 
plan. O rezultantă a îm
binării experienței șl hăr
niciei mecanizatorilor cu 
știința inginerilor ș! teh
nicienilor. De pildă, o 
inițiativă valoroasă care a 
contribuit la sporirea pro
ducției și n veniturilor «a 
referă la „crearea” îngrășă
mintelor necesare planta
țiilor de porni prin Insă- 
mlnțarea unor culturi cum

me fin afară de euprafețelo 
planificate pentru fondul 
de stat) pa la capotele 
„plantațiilor, pe porțiunile 
de întoarcere a tractoare
lor și mașinilor agricole, 
pe fostele drumuri (fovenl- 
;te. inutile etc. Cele 12 fer
me agricole au oJum să 
realizeze producții de le
gume cuprinse Intre 50—70 
tone pe an flecare.

Cu multă Inițiativă șl ■ 
puține cheltuieli, pe baza 
fructificării tuturor resur
selor locale, se cresc, în-a-- 
fora planului, un număr 
Însemnat de animale 
tru carne, «_____ _______
datează din anul 1970, dnd

le animale pen- fermă ing.
Această acțiune SpMățelu, Ing. Ion . . 

------- ' ] ing, Margareta Neaga șl al- 
fi-au procurat animale — JU. caro, cinstesc titlul de 
tineret bovin, porcine șl . niirnic și bun gospodar al 
ovine — orgrmizlndu-se 
creșterea lor La forme. A- 
cnste animale elnt adăpos-

ing. Margareta Nea;

------ șl bun gospodar al 
Întregului colectiv din a- 
ceastă unitate cu realizări 

______ ________ r__ do prestigiu.
tlto In oorrateucțliie exis- Horea CEAUȘESCU

PROCESUL MILIMETRILOR"O
(Urmare din pag. I)

â- 'fe

x.

Colectivul turnătoriei de fontă de Grigore (il vedeți In fotografia din 
la uzina „1 Mai" Ploiești, datorită stingă) caro a trecut de la lucrul' 
atlt măsurilor tehnlco-organlzato- pe două mașini de frezat matrițe 

' pentru copiere, la 3. Randamentul 
acestor mașini este acum dublu, 

în uzină există o adevărată com
petiție Intre muncitorii fruntași In 
ceea ce privește sprijinul colegial 
dat tinerilor pentru a-l aduce pe 
aceștia la un Înalt nivel de pregă
tire profesională. Această întrecere. 
Intitulată simbolic ..omul tînfir de 
lingă llne“, a determinat la forjă, 
ia oțcl&rie, Ia secțiile de mecanică, 

— ■.......—n...... ,—jzjț—  ------ —.* creș—
maistrul Gheorghe Adam se preocu- teri de producție la mașinile mi- 

nulte do tineri. Iată-1 in fotografia 
din dreapta pe strungarul Tralan 
Pnvel care 11 a Iută pe proaspătul 
absolvent al școlii profesionale 
să-și regleze bine mașina, să-și.-o- 
slgure un maximum de randament.

Const. CĂPHAHU 
corespondentei „Scînfoii* 

Foto : S. Cristian

rice, operative luate In ultimul 
timp, dar mal ales entuziasmului șl 
hărniciei oamenilor, n reușit să rea
lizeze sarcinile pe semestrul 1 cu 
20 de zUe înainte de vreme. El are 
astfel un avans de producție de a- 
proape 3tt9 tone piesa turnate. Re
cent, anaiizlndu-șl jmslblillățile șl 
forțele, turnatorii uzinei ,.l Mal" 
s-au angajat să_ termine pianul â4 
nufiFcu-p ?tarLă;-șl jumătate maț . ______ _
devreme(în fotografia din mijloc, obținerea unor substanțiale

pa cu toată atenția de munca u- 
nor tineri formatori.

Muncitorii, maiștri! de Înaltă ca
lificare do la sculărle slnt bolnriSJ 
do a furniza scule, dispozitive, ve
rificatoare necesare secțLUor prelu
crătoare la timp șl do bună calitate, 
așa Incit producția să nu stagneza 
nici un minut, nici o oră. Printre 
ei se numără și frezorul Gheorghe

(Urmare din' pag. I)

principale ?,OT? tone. Piese. _ can-
producția unei turnă
torii de mărime mtilo-

nătoril uzinei do trac
toare nu consideră 
realizările lor in do
meniul creșterii pro
ductivității muncii 
drept o limită. El și-nu 
propus cu performanța 
atinsă în acest domeniu 
eă tio imbunătăUtă sl 
mal mult In cinstea 
Conferinței Naționale 
a partidului al a ttnl- 
veraăriijtouub’icli.

N. MOCANII 
corospondenlul 
„Sclnteii'"

y

u

platbanda de oțel, din 015 kg de 
metal folosit, doar 520 kg ®o re
găsesc In produsul finit. La fel. La 
racorduri, jumătate din cantitatea 
de metal Întrebuințată ea Pierde.

Marin Popescu, economist: „Ca
zonele eu abur, care au ®l vor avea 
o pondere tot mal mare In pro
ducția uzinei, au fost, cum ăe știe, 
reprolertatc. S-a obținut astfel un 
tip de cazan cu pereți membrană, 
cu cailtăți tehnice și funcționate 
net superioare. Totuși, la fabricarea 
primelor cazane do acest fel nu s-a 

. obținut economia do metal scontată, 
anume de 2.2 tone pe bucată. Greu
tatea produsului a rămas aeeeaș! 
(peste 36 600 tone). Este o anomalie 
care ar trebui explicată de proiec
tant în dezbaterea „procesului" 
nostru."

Ion Iile, muncitor ta atelierul 
. debitare : „Desigur că șl pertec- 
'țlonărfla tehnologice contribuie la

fotosirea gospodărească a metalu-, 
lui. Consider insă că proiectantul 
trebuie să dea tonul. Dar iată că 
el are și ..scăpări". Da pildă, la . 
unele utilaje pentru «siderurgie 
proiectantul a prevăzut, in docu
mentația proaspăt elaborată, un 
adaos de prelucrare de... 14 mm ! 
La dlmcnsiunilo șl la numărul uti
lajelor dlntr-o singură comandă 
B-ar fi pierdut 7 tone de metal 1 
Am corectat no! proiectul, lăsind 
pentru prelucrare. încă din debl- 
iarca materialului, nu 14 mm, cl S. 
Șl nu osie singurul caz."

în timpul Inveștigațlol pentru 
formularea actului de acuzare, 
multi oameni din uzină (inginerii 
Paul Conslanlln și Ion Rădulescu. 
șeful de atelier Ion Răchinoln ș! 
maistrul cazangiu Marin Beldeanu 
etc.) au declarat — șl prin ol în
tregul colectiv — că se conătltule 
„parte vătămată". Da. au spus ol, 
măsurile tehnico șl organizatorico 
aplicate tn secții au dus si vor

duce in continuare la economisirea 
unor)importante cantități de me
tal (42 de tone < In primul trimes
tru, numai pe această cale) ; da. 
Îmbunătățirile tehnologice concură 
substanțial ta buna gospodărire a 
metalului. însă' mori posibilități 
stau în proiectarea șl reprolectaren 
produselor tradiționale ; în con
cepția proiectantului ; In nlogorca 
eoiutlel conslruclive optime ; în 
dimensionarea ’coonomieă a cr'’''- 
țlei și ;in indicarea precisă a 
Icrtojeior caro pot fi utilizata 
maximum.

Prin urmare. lh direcția îmbu
nătățirii acllvltațli do proiectare 
Blnt îndreptate principalele acuza
ții. cu buna Intenție do a se redu
te si mai mult corwumul do metal, 
de a se ridica eficienta colabo
rării dintre execuție șl concepție.

Așadar, in fota initante! — pro
iectarea.

Dezbaterea și pronunțarea. In 
ziarul nostru de milno.

dimensionarea ’economică a crea- 
ma- 

U

chită in mod corespunzător de Înda
toririle clar statuate prin lege. La 

cere a consumurilor specifice, a
^cheltuielilor materiale, aiii In unită
țile acestui minister, eil și in alic ra
muri, nu se ridică la nivelul posibl- 
lliăilior reale, ceea ce indică necesl-

• tatea unor măsuri energice pentru , 
depistarea rezervelor interne, a unor , ,, , __ , . - , .
acțiuni do mobilizare a colectivelor milioane lei (23 ta sută), acbittn-
îxmtru gospodărirea cit mal rațională 
a fondurilor materialei tasiaurindu-se 
o disciplină fermă in domeniul con
sumurilor do materii primo și mate
riale.

Așezarea pe noi baze a relațiilor 
economice dintre Întreprinderi repre
zintă un all element imporianl al le
gislației In vigoare. In domeniul la 
care ne referim. Itegea j contractelor

■ economice a ridicat., pe o Iraaptă su
perioară. calitativ nouă, ratatlllo din
tre furnizori șl consumatori, in proce
sul asigurării bazei lehnlco-matcdale 
a planului șl o declanșai In practică 
efecte pozltivo ca so resimt cu fie-- 
care an, mal pregnant, in activitatea 
productivă, cu toate că rutina, difi
cultatea desprinderii de vechile sis
teme de lucru pun piedici in aplica
rea riguroasă a prevederilor sale. O 
cauza a aceste! situații, a nesocotiri! 
disciplinei- contractuale, constă In 
lipsa de fermitate in folosirea prero
gativelor legale referitoare la răspun
derea materială pentru neoriorarca o- 
bllgațlllor asumate. Ritmicitatea pro
ducției Șr1'-- -.-i— 
materii ’ 
„ingădt 
vă, uni

unitățile analizate In cursul anului 
trecut, din penalitățile datorata 
pentru nercallzărlle de contracte, 
în valoare de 392 milioane lei. ce 
ar fl trebuit plătite de către cele 
81 do Întreprinderi furnizoare, bene
ficiarii nunti cerut deeît plata a Ml

teză — la procesul de elaborare a 
planului de aprovizionare, creșterii 
rolului întreprinderilor șl centralelor 
în derularea aprovizionării. Ca atare, 
s-au asigurat o mal mare mobilitate 
și operativitate în rezolvarea unor 
probleme urgente care apar pe par
cursul anului de plan.

Măsurile luate, la nivelul econo
miei, prin înființarea Ministerului A-

șl a aprovizionării tehnico- 
lale nu poate fi asigurată cu 
liilnță", cu absolvirea subîectl- 

jnllateralfl, de responsabil lintea 
ce revine partenerului cure nu se a-

du-so efectiv, pină la flnelo anului 
1971. numai 14 milioane lei (15,5 la 
șută) din sumele solicitate., Spre e- 
xemplu. la uzina ..Electromitere" Cra
iova. pentru noonotarea a 19H con
tracte, penaiiiătllo datornic au Însu
mat 17,3 milioane lui. din caro B-âu 
eoltcltat 2.1 milioane IcL S-au plătit 
0.9 milioane lei șl s-au recuperat nu
mai 21 mii lei.

Pentru a răspunde măi bina cerin
țelor unei aprovizionări lahnlco-ma- 

ri judicioase, mu 
—. ------- - „ In vederea deli
mitării mal precise a sarcinilor ce 
revin diferitelor organe In acest do
meniu, stabilirii cadrului de partici
pare p ia flecare nivel, întreprinde
re, centrală, minister, organe do sin-

iertate suple 
luat măsuri șl
revin diferitelor organe In acest do-

ti nirtuuiiH știrului ue parucr 
pare — la flecare nivel, întreprinde-

grovlzionaril Tehnlco-Materiale 
ontroiuiul Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, precum, si cele cu privire la or
ganizarea compartimentelor de apro

vizionare și desfacere din mini,stere, 
centrale și ■ Întreprinderi urmăresc 
tocmai transpunerea imediată șl in 
perspectivă. In practică, a principii
lor promovata de legislația din do
meniul aprovizionării șl desfacerii. în 
șlsltemur nou al nprovizlortS.rlI tehfil- 
co-matartale. principiul de la care se 
pleacă este amplasarea rețelei da 
baze, Întreprinderi șl depozite In pro
fil teritorial, crelridu-se astfel con
diții optime pentru apropierea sur
sei de aprovizionare do constlmaior, 
eliminarea iransporiurilor lungi și

Inerueițale, îmbunăUțirea rilmlcIlMII 
aprovizionării șl reducerea cheltuieli
lor de transport, depozitare, manipu
lare. Astfel, numai preluarea aprovi
zionării materialelor, in cantități ne- 
vagonabile, la unitățile din industria 
republicană de către rețeaua de În
treprinderi teritoriale va determina, 
potrivit preliminărilor, pe semestrul I 
nl acestui nn. economii de circa 10 mi
lioane lei la cheltuielile de rirculație.

Cu riscul de a ne repeta, accentuăm 
că prevederile , acestor leal, ca si aie 
normativelor elaborate pe bâza lor, 
trebuie aplicate cu rigurozitate. Deli
mitarea atribuțiilor intre Întreprin
deri șl centrale trebuie să ducă la 
preluarea celor mai dificile probleme 
de aprovizionare de1 către centralele 
industriale, astfel Incit Întreprinderile 
sa fie degrevate de un volum mare 
de operațiuni șl preocupări pe care 
le atrage realizarea aprovizionării și 
desfacerii. S-au creat condiții șl exis
tă cadrul legal ca relațiile de apro
vizionare șl desfacere dintre furni
zori șl beneficiari să cuprindă pe
rioade mal lungi de timp, astfel In
cit să se asigure o mal mare conti
nuitate In derularea livrărilor de ma
terii prime șl materiale șl o stabili
tate In relațiile economica dintre 
parteneri. So Impune, deci, o naivi
tate mal Intensă pentru extinderea 
conlraeiclor pe termen lung, pentru 
«mslrulrea relațiilor economice de 
perspectivă, garanție pentru creșterea 
eficacității legislației in vigoare pa 
tărimul gaspodărlril fondurilor fixe, 
resurselor materiale ți aprovizionării 
tehnic o-maleriale.
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ÎNSEMNĂRI DESPRE „TEATRUL

mai că a avui Inițiativa 
de a convoca această

ivoazare șl nu pen-
: a procesa-

I

rele noastre, el spunea : 
„Ne-am hoiărît să clă
dim un pod de fier pes
te Dunăre, pentru a ne

TINERETULUI" DIN PIATRA NEAMȚ

i lor!lor. Rezultatul s-a 
; un regizor din ulU-

'.

unlv. dr. docent Mlhnca 
;hiu, prim-vicepre.țcdinte lai 
° șl Huot Samba th, amba-

Regn tuiul Cambodgiei jla

feslonalllftlll acestei 
pe nu include numai

I
cabine-

**•““"* ■

wfcg'■- —__ ■

nu bo Îngrijise de pregătirea unul a- 
eemenea material, ea s-a dftsfăsurat 
cub forma unei simple prelegeri, ca
binetul oferind doar cadrul fizic — a 
adevărat, ceva mai atrăgător declt o

joacă prologul, apoi do- gării — anlmațl.-de o gln-
e muzicantul orb In ta- dire comună — acei unghi

de incidență cu opera dra-

■j lipsiți
... ln.țele- 

. respective. Se 
la ee bun toa-

luni unitare im- la perspectivele alrlnsel 
. • co- colaborări dintre' popoa-

Iupta comună pentru cauza mira — forțele reacțlunll

___.• i .JBB to mărturii prețioase.
Conferința socialistă In- ta bună parte inedite. 6-

Anul școlar pe cale de a ®e încheia că In modul cum rdnt concepute cai- 
„ite anul în rare au inrepuî să func- binetele există Încă unele confuzi! 
ționezo in invățămtatul superior c.'ibl- sau neclarități. Ceea: ce atrage !..

—.... ,_ primul rind atenția este- faptul că-
fnnriîonarca lor lz „l„ L.l.l’ 
una giniiilĂ în sirinsă legătură 
activitatea didactică, nu slut alții 
căite de interferență șl 
organică Intre cabinet 
inslrucfiv-educatlv. , « ■ astfel de un prețios ajutor
' Materialul didactic — ne spunea gerea problematicii respe

lector unlv. loan Mureșan, de la U- pune Întrebarea

este anul in care au Început să ;fiinc- 
f . ■ •- ____ -c
netele de științe sociale, create la in
dicația conducerii de partid. Deși un 
nn nu Înseamnă mult., se poate vorbi 
de pe acum despre o anumită expe
riență valoroasă. alo cărei-.elemente e- 
sențialc au fost puse In' lumină s! cu 
prilejui colocviului recent organizat 
de MlnfclcrUl Educației si In'vătă- 
mlntulul cu privire la metodica 
predării științe
lor sociale.

Rezultate bune 
n-au obținut În
deobște acolo un
de s-a realizat o 
integrare efecti
vă a cabinelnluî 
in procesul de 
predare. Sint nu
meroase cabine
tele unda s-a de
pus o serioasă 
muncă de selec
tare și ordonare 
a. materialului bi
bliografic, în func
ție de ternele 
majore analizate 
in curs, In seml- 
naril (cablnelelo 
da la Academia 
de studii econo
mice - București, 
Institutul med'.co- 
farmaceutic-Bucu- 
reștl, Institutul 
poiWehnlc-GalațJ,

zll pa
In le»-, aectașurut m caonu caoinetuiui 

primul rind atenția este faptul că de economic‘politică ai Academiei da 
fnneționarea lor nu este tnloldex- . «tudll economice din București, des!

, _ _ . ! X ’..„ÎL.Ă cu existau planșe pe aceasta temă care
activitatea didactică, nu sint Kludtate lăsau tta se întrevadă un serios efort 

.1 Îngemănare de concepție și de execuție, ele, nu
iet șl procesul fost neglijate — studenții fiind lipsiți

aștfel. de un prețios ajutor in Ințelc-

£ -. V
Iitetltutul perla- nlveraltatea din Timișoara — este de ' t& 

gogle-Oradea, etc.). Unele cabinete 
au pregătit șl au pus la !n- 
demlna studenților seturi do plan
șe menite să ușureze Înțelegerea a- 
profundată a unor noțiuni și proble
me de socîallsrn științific, filozofie, e- 
conomle politică; nn bogat material 
Informativ cu privire la probleme de 
mere actualitate ale vieții politico 
interne șl Internaționale.

în multe locuri au fost întocmite 
programe de activitate a cabinetului, 
care prevăd o gamă variată dc, ac
țiuni — de la ctile menite eă elujeas- 
că procesul lnstrucllv-educallv, plnă 
ia cele organizate in sprijinul Invă- 
țămlntulul Ideologic al cadrelor di
dactice, al lnvățămlntulul politic 
U.T.C. — fapt ce definește In tot mai 
anare măsură cabinetul ca un adevă
rat centru al muncii ideologico in 
institutele de Invățămint superior.

Cu toate acestea, din Investigațiile 
făcute în mal multe Institute reies©

SCINTEIA - vineri 16 iunie 1972

după muncă în socialism. «Re- ilznt In predarea științelor noclale.
partiția In cooperativele agrlco- Desigur, sint lecții cu caracter pre-
le»”, desfășurat In cadrul cabinetului ponderent teoretic, care «e pretează 
u„ „—«t-asa-usi e». mal" puțin sau deloc La ilustrări «ra

fie... De aceea, nu vrem să se. înțe
leagă că pledăm pentru folosirea ma
terialelor ilustrative cu orice preț.

Materialul didactic nu Înseamnă 
Insă numai o planșă sau o schemă, 
cu allt mal mult cu cit-acestea pot 
prezenta uneori șl inconvenientul de 
a reduco nuanțele, de a Imnlngo la 

simplificări. , Ex- 
, perfențti arată cit

sa poate de ‘ clar 
că materialul dl- 

. daci ic cu cele
I mai multe valențe

înslrucilve este
■ i, cel în măsură să
j j activizez© glndi-
vl.alaa rea studenților,

să-l deprindă a 
opera, practic cu 
cunoștințele <lo- 
bindite, așa cum 
vor tace in vii
toarea lor profe
siune. Deosebit 
de valoroase ni 
s-au părut in a- 

. cest gens analize
le teoretice prac
tice întreprins© 
In cadrul cabine
tului de economic 
politică de Ia 

__________ A.ȘJE., P© teme 
cum ar fi „Core
lația dintre fondul 

de acumulare ș! fondul de consum*, 
„Ritmul Industrializării In

ele. Cu acest prilej, studenților 
se cerc «ta stabilească variante c 
me ale 
anumit 
deraa
șurarcia ____ „
comenteze o evoluție pe baza unor 
staKsticl, Inlr-un cuvint, 11 &o pun 
probleme a căror rezolvare le dez
voltă gîndJrea, capacitatea de Inter
pretare.

Aceluiași scop II sint 'dedicate șl' 
problemele de caz. Ni se pare intere
santa ideea, deja pusă ta,' practică, de 
a elabora filme ele scurt-metraj, in 
care să se transpună p© peliculă pro
blematica unul caz din viața .econo
mică ®au social-politic!», a cărui solu
ționare comportă mal multe varianta. 
Filmul &e întrerupe după expunerea 
cazului proprlu-ris, șl pe baza da- 
teîor furnizate li ce cere studenți
lor șă propună o rezolvare, evident 
Intemelnd-o atit din punct de ve
dere economic, cit șl eoclal-polltlc,. 
După aceea, filmul se reia, 1 nf.Tțl- 
șlnd soluția optimă de rezolvare a 
problemei Generalizarea unor ase
menea metode ar fi, desigur, deosebit 
de bine venită.

Serioase îndatoriri In aceste pri
vințe revin Ministerului Educației 
șl învâtăminluhil. Sub Îndrumarea 
Direcției generale a predării științe
lor sociale șl cu concursul unor largi 
colective de cadre didactice se află 
In cura de elaborare seturi variat© de 
diapozitive, filme de scurt-metrnj 
pentru prezentarea de cazuri, reali
zat© în colaborare cu „Anlmafllm* și 
Institutul de artă teatrală șl cinema
tografică „I. L. Caragia’.e*. S-au 
luat măsuri ca întreprinderea de 
materiale didactice să-și organize
ze o secție specială pentru științele 
sociale. Toate acestea nu înseamnă 
Insă o diminuare a răspunderii colec
tivelor de catedră șl cadrelor didac
tic© in e ta lor a rea materialului didac
tic —■ și nici nu JuxtJfieă pasivitatea 
unora, Dimpotrivă, catedrelor le re- 

^vrnupurL;, jbți (esențial Sn elaborarea 
materialelor'ttjldactlCe, fiind •cele mal 
în măsură să ^realizeze o legătură or
ganică cu structura cursului, cu con
ținutul lecțiilor, cu necesitățile reala 
ale studenților.

Pani DOBRESCU

■ de Întocmire a. planșelor, 
-4-, 4’* ailor materiale di

ce, dacă acesta este folosii doar 
in scopuri de pavoazare șl nu pen
tru o reală îmbunătățire a procesu
lui Inrtrucllv-educailv ?

Existența unt;! asemenea anomalii 
■cvh» «-Miw. ui- a fost dc altfel sesizată și de islu-

fortcl de muncă în dePt!- Întrebările noastre cu
privire la ajutorul pe care-1 pri
mesc din partea cabinetului, am pri
mit intr-o grapă de sludențl 
aj Facultății de științe econo-

ntverritatea din timișoara — este de tă munca de it 
mult© ori confecționat fără corelare . diapozitivelor șl 
cu structura cursului, cu specificul dăctice, dacă aci 
fatalității respective șl do aceea nici " ’ "
nu poate fi bine fotosit in procesul 
de I.nvățămlnL

Un singur exemplu : tun asis
tat, de pildă, la lecția „Piața In- 
temațtonalâ a ______ „.
condițiile -imperialismului contempo
ran*. ținuta la cabinetul de econo
mie politică al universității ; lecția

.so preta la o bogată Ilustrare cu mă- ■ “t , uc
torial didactic, dar Intrudt nimeni mica din Timișoara astfel de râs-

' L'_ tn fini»«’■«f» f-t t-i JI f ts n.rs-'

simplă sală de clasă.
Mal bizară este situația clnd ma

terialul didactic adecvat, existent Ia 
cabinet este pur șl simplu Ignorat In 
procesul predării. La seminarul 
„Forme concrete ale repartiției

punsuri : ,-Sd se utilizeze Intr-un fel 
iau altul materialul expus cu elite 
ațta pe pereți* „Aparatele de pro
iecție sd presinte anumite aspecte 
concrete referitoare la fenomenele 
economice predata” ; fie expli
cate graficele”; „Lecțiile nu devin 
mai interesante prin simplu! fapt cd 
se tin in încăperile cabinetului”.

‘în «trîn.'ta legătură cu aceasta s© 
impun unele darlflcârl privind În
săși natura materialului didactic utl-

Mfi număr printre adml- Gynt" ta regla
ralorii epec’guxdelor reali- Buzotanu reflectă,
zate Ja Piatra Neamț In de calitățile șl defectele ce
upirit de echipă, cu conlrl- au intrat «leja în atenția pășind
buțta unor regizori ca Giur- cronicarilor, un nivel de fuzh, : ----
cht-ftcu, Cojar, Pencluleecu, specializare a trapei și care noele irwxlalltățl do inter-
Cernescu șl, mal nou, Că- e~;'e, socot, rezultatul con- pretare ce li alnt proprii,
tălfna Buzoianu. Colabora- secvenței In timp a muncii merglnd ta sensul lor șl
rea mea recentă cu , acest de. creata: desfășurată la Îngrijind ca etanul inițial șă
teatru mi-a permis, printr-o ațâ-mimltele*spectacole „de —"
cunoaștere «llrectă, întări- regie”,
rea unei convingeri. Ana-. Colectivul —-«a~«- 
mo «ta mal scinnlfleafiv de- 
cii performanța de a se fi __ . _
afirmat an după an prin ușurința (aparenta) a tre- 
producțll marcante, mal ac- cerii imul actor , prlntr-o 
C.» -
este climatul exemplar do. ce.

Cătălinei șl hi acest colectiv foarte 
_______ ________ dincolo vizibile. Cert cate că Tea- 
de calitățile și defectele co irul Tineretului a știut, de
rm intrat deja In atenția, pășind unele ezitări și con-

——1, să dlsceamă care stat 
specializare a trupei șl care i acele modali tâ ți de Inter-
este, Bocot, rezultatul con- pretare ce li riint proprii,
secvenței In timp a muncii merglnd in sensul lor șl

dra- 
Ob- 

daeă 
răs- 
CB-1 

purta 
■ibrant 
vi.i;ya| 

Insă că ee Joacă la

1 din Însăși 
actualității, 

îndreptățită 
m la marile 

ponderi, la misiunea
revine teatrului de a 
.cu «spectatorii un vi 
’dialog de actualitate, 
adăuga Insă că ee Joaca la 
Tg. Mureș „Procurorul* de 
Djagarov, in regla Iul A- 
Jexa V bar Ion, șl cred «ta 
temperatura civică, fran
chețea șl dinamismul an
gajării po rare. Ic reflecta 

taoMul llusLreazfi con-

nu e© răcească.
Șl revirimentul lntlmplat

, ___ _ _, __■ în această stagiune la scc-
o mare disponibilitate de țla română a Teatrului din
joc. Expresia corporală, Tg. Mureș promite o‘ per- che

' ' ' ■' ' ‘ efectivă asemănătoare. .
_ ____________ ______ ___ ___ „Prințesa Turandot”, plasă fipoctaoodul Ilustrează con- 

Hv^rî'ntaî ÎMmji^____________ ? S ssarciiri ' «enl-'. -vetasta,; părea puțin no- vingător■ valentela teatral^
este climatul exemplar. <Ic. ce. vorbite sau„ mlmaîeL. . țriyttă cu. cerințele unul re- politic făcut do Une,i. _ ..
muncă și viață aL-'cnlectl- , modelarea, imprimase to- , perioriu. corespunzător co
rului, eeoB.co face ca sric- nore prin Intervenții con- rințelor .șl _ sensibilității
cosele să nu fie nici întlm- trapunctlc© de ' ansamblu ■ specia!
plĂtoare, nici artificiale. Iar reprezintă tot alltea solid- văzut:
continuitatea lor să poată fi, ; ‘ t ■ i J •
^ydgiiralA chiar atunci tind ■ _—---- :——_——---- ———-
apar scăderi șl dezamăgiri.
„Teatrul Tineretului* este 
nn teatru pentru care pro- 
feslonalltalc& este Intiia 
preocupare. (Majoritatea 
actorilor de acolo au vlrsta 
îa care abia se'formează).

Să o spunem de la în
ceput, ca o precizare ab
solut necesară : sfera pro- 
ieslonalltftțli acestei eciil-

} ./ir as
pectele interpretării sco-

feră In egală măsurii șl la

1
' » ’ * t : , l '' * >

ma promoție a Institutului. 
Dan Mlcu, cu un grup de 
colegi absolvenți al secției 
de actorie, integrați unul 
colectiv care do mal mulți 
ani 1și caută un drum, nu

țări la care trapa face față 
_____  _ . cu euccea. elujlnd substan- 

nlce a textelor. Ea ce re- ța gindulul regizoral cu o
■ ’ " ' .* șl ‘ participare Individuală cre-

coilcctlv aloare. Iatfl, de pildă, un 
actor — Valentin Urlteăcu.
K1 . ’ ' ’
vine ——— -— ,—
hloui attt do colorat ți cui- — „—_—„---- -

;Ine al satului matlcă do natură eă luml-

faptul că întregul cdlcctls 
al „Teatrului Tineretului* 
a fost și aste, în conti
nuare, preocupat de stabi
lirea unui repertoriu do țî- ------,------- r ,
nulă : un repertoriu care, tivat cu imagine al «satului

.. . ]uț pcej-. schimbare,urmată'
de un travesti copios, re- sensuri
devenind muzicantul oro cuceritoare. .
doar pentru dteva momen- spus c’y' 
te, traversLnd apoi o altă . ....................
Ecenă grea, cea a osplclulul, 
cu un lung monolog șl sflr- 
șlnd prin a-și recompune 
masca stranie a muzicantu
lui orb, schimbată șl ea, 
Imbătrinltă, prin scurgerăa 
timpului. Trăsăturile de .vi
talitate ale lui Cornel Nl- 
coară, olt interpret din 
„Peer Gynt*, amintesc de 
disciplinarea artistică a a- 
cestei vitalități in „Ardea 
din Kent*. Nu ml-ar fi iu- -------- ... .
ficlent spațiul acestui arii- monstrează convingător că 
co! pentru a continua eă di„
exemplific cum flecare din 
ce! 21 de actori al trapei 
de la Piatra Neamț (trupă 
care in „Peer Gynt“, ca și 
altă dată-In „Omul cap bun 
din Scciuan* parc de două 
ori mai numeroasă) a fost 
modelat de-studiul șl solici
tările artistice pretins© de 
regizori diferiți ca natură 
și metode de lucru, dar car© 
s-au conjugat in, formarea 
unei echipe, a unui spirit 
de echipă, a unui teatru de 
echipă. Nu știu dacă, așa 
cum B-a afirmat, acestei e- 
chlpe Ii este propriu teatrul 
„de reprezentare* deosebit 
de cel „de trăire* — fie șl 
pentru motivul că tradițiile 
realiste ale școlii de actorie 
românești (cum se olrter/a 
ta. o recentă dezbatere) idnt

■ ’ ' ’2 ft? ' * "• ' * V ' ’ r >

transpus în montări de va
loare «ta contri
buie !a a aceluiași
roop edu de for
mare și modelare a con- 
ștlințetor spectatorilor ti
neri. Văd In, repertoriul 
edilllbrat, preponderent 
autohton al stagiunii ta 
cure — care a inclus piese 
de H. Ibsen, Mihail Se
bastian, Paul Everac, Al. 
Mirodan — un rezultat al 
deliberări! șl deciziei co
lective. Știu, do, asemenea, 
că propunerile de reper
toriu pentru stagiunea vii
toare s-au făcut prlnlr-o 
meditație comună, subor
donată aceluiași' nobil țel 
spiritual.

In stagiunea care se în
cheie, realizările cele mal 
Interfssante poartă marca 
Îndrăznelii creatoare â unor 
regizori care au reușit per
formanța de a'fl in același 
timp conducători de echipă, 
dar, totodată, glndltori fji 
poeți capabili să materiali
zeze, prin prisma persona
lității loc, Meea unei opere 
dramatice. în razul „Tea
trului Tineretului” din Pia
tra Neamț (colectiv ajutat, 
pe de altă parte, de crltlcl- 
Je aduse anul trecut să -a- 
prople cit mal mult ansam
blul repertoriului de valoa
rea epexrtMolulul reprezen
tativ „de vitrină*), voi enu- 
ne că recenta montare a 
poemului dramatic „Peer

.naze un conflict angajanl șl 
1 satirice limpezi, 

Presa șl-a
cuvlntul, de aceea 

vo!'. sublinia dteva as
pect© mal puțin discutate. 
Faptul, de pildă, că do! 
dintre actorii mal vechi ai 
toatralul, Mlhat Glugulc.wu 
șl VasIIe Vaslliu, au'fost la 
unison cu tineri nou sosiți 
In colectiv șl care numără 
zece ani mal nutin. dez
văluind pc această cale fa
țete necunoscuta ale talen
tului lor.

Morala 7 Faptele citate 
de mine, ca șl altele; de-
spectacolul s-a născut din 
participarea efectivă a. în
tregii echipe. înaintea ori
ginalității a fort sincerita
tea. înaintea detașării Indi
viduale a fost Implicarea 
colectivă.

Opere din repertoriul cla
sic, „Peer Gynt* și „Prin
țesa Turandol*. obligă ia 
găsirea unul stil, la dezvol
tarea unor creații de ordin 
artizanal; dar mai ales la 
definirea punctelor de ve
dere contemporane asjipra 
lumilor lor fastuos bintuite 
da parabole și mituri popu
lare. S-ar putea face otaîr- 
vațla că s-a exersat . ta
lentul mal ales pe tărimul 
laborios al operelor clasice, 
preferindu-se să se caute in 
ele contingențe cu contem
poraneitatea, deci! să fie

polttic făt. . „
Antrenamentul șl enezlu- 

nea trupei de la Piatra 
Neamț (po rare «sint tentat 
eă o caracterizez ca fiind 
orielnd „gata de atac* davă 
o piesă, o Ideo sau un re
gizor o lnsuflețeișc) au fost 
allațil cei mai buni jxs c 
i-am avut clnd am fost 
vital să montez, la începu
tul acestei stagiuni, „Șta
feta nevăzută” de Paul E- 
verac. Deși scrisa ta urmă 
<m aproape zece ani, piesa 
— ta viziunea noastră ’ — 
fuses© scrisă pentru noi, 
aici, acum. Idcca gene roata 
șl, tbloilată, dramatică a re
integrării adevărului in 
drepturile sale | a plicul tu
turor. Publicul muncitoresc, 
cel mal numeros in Piatra 
Neamț, ar fi respins an 
discurs didactic despre eti
că șl, in general, ‘orice arti- 
fldu care ar fi încercat să 
reconstituie atmosfera ă- 
til dc"3 cunoscută Iul, viata 
unei uzine.. Am fost preo
cupați ca flecare chip u- 
man. flecnro cuvint rostit șl 
fiecare gest adus pe scenă 
să înscrie biografii și sem
nificații care să reflecte 
realitatea. Publicul a pri
mit bltas spectacolul. Șl U- 
ceasta. ered. pentru eȘ „Șta
feta nevăzută” este, in pri
mul rind, teatru politii 
Ne-am propus că expri
măm patetismul Ideii de e- 
chltate șl al luptei pentru 
adevăr in raporturile uma
ne din societatea noastră. 
Ecoul la public ne-a con
firmat căutările, optica ce 
ne-a condus in punerea ta 
scenă a acestui text. Argu
ment concret, pledoarie 
convingătoare pentru pro
movarea cu mal mult curaj 
a (eatrultil soctal-polltic.

Evident, clstleurile a- 
ceâtel stagiuni ș© cer duse 
mal departe : pr!nlr-un e- 
fort șl mni susținut de sta
bilire a unul repertoriu eu 
o mare putere de Influen
țare spirituală, cu un Înalt 
rol educativ si. prin aceeași 
fertilă neliniște creatoare, 
prin aceeași căutare de n 
conferi textelor ales© o 
maximă forță de Iradiere șl, 
de1 transformare a conșllln-* 
țelor.

Emil MANDRIC

conferi textelor

„Ritmul Industrializării In țara 
noastră In cornparațlo cu alto ’țări"

'li; i9,«‘«dUdrau Z.l ;.il-M«X 
™ .......... (‘.'i:. ta variante opți
une! decizii potrivit unul 
criteriu, să deterniine pon- 

dlferiților factori In desfă- 
unui fenomen economic, să

Ci omagiu adus eminen
tului conducător al Parti
dului Comunist Bulgar, 
militant de scamă al miș
cări! comuniste internațio
nale, cu prilejul împli
nirii a UD de ani de la 
najterea . sa, _sub egida 
Institutului do'studii isto
rice și soeial-poîitlee de 
pe lingă C.C.. ai P.C.R.. a 
apărut recent volusmJl ! 
„Gheorghl Dimitrov ți 
tradițiile revoluționare ro- 
mâno-bulgare*. Ijucrarca earea muncitorească 
cate ' semnată de Gh. 
Adorian. Ion Bahici. Na- 
talla-VIlcu. cu o/nrefnță 
de Ion Popescu-Puiurl.

Inmănuncblnd un bo
gat material documen
tar — irurso ‘din arhive 
ș! 'publlca’ii ale vremii, 
mărturii ale vechilor mi
litant'. a! mișcării revo
luționare Internationale — 
lucrarea evocă vechîlo 
legături de colnbornro șl 
Întrajutorare dintre miș
cările revoluționare din 
cele două țâri, paralel cu 
o nmpîâ freacă a vieții șl 
activității revaluUonare a 
lui Gheorghl ■ Dimitrov, 

nbne- 
de

or-
cnrncterlzate prin 
sațlc sl Înalt spirit 
sacrificiu. Îmbinare 
ganlcă a patriotismului 
șl internaționalismului, 
devotament nepreeupețlS 
față’ de ideile marxtan- 
leninlsmulul, față de 
cauza socialismului.

Un viu Interes pentru 
cercetătorii in istorie, 
dar șl pentru cercuri 
largi de cititori, pre
zintă capitolele «lin lu
crare' care Înfățișează 
momente marcante ale e- 
voîuțillor polHlco-soctalo 
in decursul secoiu'ul XX, 
sugestive pentru aportul 
iui Gheorghl Dimitrov la 
dezvoluirea conlucrării, 
.frățești dintre revoluțio
narii români șl bulgari, re
levă elemente sugestive 
din corespondenta sa cu 
conducătorii mișcării no
dal iste din România in 
primele decenii ale vea
cului. frecventele sale In
ii In! rl cu aceștia, nume
roasele vizite făcute in 
țara noastră. Tn anul 1010 
11 InUlnlm la București 
In calitate de delegat al 
Comitetului sindical din 
Sofia, plodind „pentru o 
mal bană cunozslere șl 
apropiere de sindicatele 
românești*. în 1012 a luat 
parte, ca împuternicit ol 
partidului ..tesnlficlloz* 
(curentul de stinsa, re
voluționar. ai mișcării 
muncitorești din Bulga
ria). la Congresul 
II-!ea al' Partidului So
cial-Democrat din Ro
mânia. Subliniind in cu- 
vintarea rostita cu aeest 
prilej că legăturile dln-

vocă puternicele protes
te ale muncitorimii din 
România care au impus 
eliberarea in 1020 a lui 
Gh. Dimitrov si a altor 
revoluționari bulgari a- 
restati ca urmare a fap
tului, că barca, cu care 
ea Îndreptau «pre Rusln 
Sovietică a fost Împinsă 
de furtună pe malul ro
mânesc al Mării Negre. 
O puternică > Impresie 
preduc asupra cititorilor 
relatările privind largile

terbalcanică de la Bucu
rești. la întoarcere. In ca
drul unui mare miting 
caro o avut loc la Sofia, 
ei a adus mulțumiri ,Jn 
primul rind partidalal ro
mân frățesc, care nu na-

... !■ aceâstă’.
conferlnlă. dar a depus 
eforturi deosebite pentru 
asigurarea succesului el 
deplin”. l

Legăturile aale cu mlș-
-area muncitorească clin ____ ___ . . ..
tara noastră nu continuat acțiuni de solidaritate in
să se dezvolte in nnll ur
mători. în -1922 el a trimis 
Congresului sindical de

,1a Sibiu o telegramă 
de salut, urindu-1 „o mun
că fnicltioasi șl unllari*.

ternaț'tonallstă organiza
te * de Partidul Comunist 
Român In sprijinul insu- 
recHei antltașdste bul
gare 'din 1923 Iar. ulte
rior. pentru salvarea Iul

■
lega șl mal atrins... Dar 

' pini la construirea Ini 
să clădim Prin munci, 
colaborare prietenească, 
culturĂ, știință, artă, prin 
'dezvoltarea sentimente
lor frățești dintre popoa
rele noastre un pod viu 
in conștiința noastră, in 
inimile si sufletele noas
tre”.

An de an, acest pod 
viu al prieteniei româ- 
no-bulgare n devenit tot 
mal trainic, unind cele 
două popoare frățești în 
lupta comună pentru tri
umful cauzei păcii șl 
sociultanului. Noul 
tat de prietenie, 
rare și asistență 
Jft dintre țările 
încheiat in 1970, 
de perspective

Gheorghl Dimitrov pe ca
re dictatura hiUeriată 
implicase In odioasa 
ficennre judiciară de 
Leipzig în 1933-1031

După eliberarea de 
jugul fascist și instaura
rea puterii populare In 
cele două țări vecine, le
găturile de coBdarltate 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comu
nist Bulgar, tradiționala 
prietenie româno-bulgarâ 
au cunoscut noi valen
țe, calitativ superioa
re, determinate de țe
lul comun al construirii

Iar In anul 1923, în nu
mele Uniunii generale 
sindicale din Bulgaria, a 
adresat un salut Con
gresului fiindlcnl de la 
Cluj șl proletariatului 
din România „care luptă 
Împotriva capitalismului 
șl rencțiunll*. Cuvinte 
pline de entuziasm i-a 
Inspirat în 1929 „greva de- 
nusă din Valea Jiului șl 
din Valea Mureșului (Ro

mânia)*. în 1931. Gheor- 
ghi Dimitrov a luat cu- 
vlntul ia al V-lea Con
gres al l’.C. Îi.

Un spațiu amplu aste 
acordat 4n lucrare ure- societății socialiste, de
zentârii vaste! game a 
acțiunilor de solidaritate xlsm-lenihlsmul. - în 
lnlernațlonnllstâ ale mlș- .
«tarii revoluționare cl.- 
România cu revoluționa
rii bulgari : numeroasele 
mesaje de salut adresate 
proletariatului din tara 
vecină, sprijinul șl os- 

al pltalltatea acordate revo-
o- IuțlonarilOT nevolțl - (ta-sl

părăsească patria.- popu
larizarea in presa mun
citorească din România a

. _____ _ _________ .Ml,',, luptei revoluționarilor
tre muncitorii din cele bulgari, frecventele In-
două țări vecine „ar tre- tllnlrl Intre revoluționa- . .

• bul să fie mai, slrinse*. el , rll,din cele două țări în Rcfcrihdu-sc. in J cursul
a adresai un vibrant apel ' cadrai cărora aii i’fost Ini- vizitei sale la" București.

J proletariatului .din țările, ținte»acțiuni unitare *’ 
balcanice să se Unească In potriva dușmanului
ii,„mi i.i.ni iii, i„ i-t^ii.i „ i-.iu»-. ii iii ii — xvx țcuu luaxHuuu 
clasej hiuncltoare. După ce șt fâstlsmiiluL Documen
ta 1015 a participat ia

vncanîa I Foto : Gh. Vlnțllă

i'

PROGRAMUL I

9,03 Deschiderea emisiunii do di
mineața o Telex.

9.C5 Mai avcfl o Întrebare 7 Ci
bernetică șl informatică.

O.’.S Muzică populară.'
10.03 Cura de limba germană. Lec

ția a 2S-n.
besen animat,

10.13 In intifnplnarea Conferinței 
Naționale a P.C.B. Sensul ac
țiunii : perfecționarea;

11.13 Pagini do umor : Aventuri în 
epoca de plau-ă.

13,00 Film serial pentru copil : „Aii . 
și cămila*.' ~ ’ 1 ’

IX» Teloj uraaL
13,00 Tenta de dmp : România x 

tron Țlriac, Iile Nâstase) — * 
Italia (Adriano Panatta, Paolo 
Bertolucci, Nicola Piclran- 
goU) a în jurul orei 17,02 : 
Cura de limba germană. Lec
ția a 10-a.

IX» Intermezzo muzical cu ,for-

- mațla condusă ■ de Tudor '
Pană, " |

18,40 Tragerea Loto. '
10,so. Revista literară TV. i
1S.5® 1031 de serL ’

Telejurnal; I
în Iniimpinarea Conferinței 
Natlpnalc a P.CJL și a cetei i
de-a XXV-a 'aniversări a re- 
pubUclL Tara inrroagâ In I 
întrecere.

59J3 Film artistic : „Evantaiul*. | 
a,50 Prim-plan. George Drtșcu.
2X15 Arii șl scene din opere șl | 

operete de Mozart, Donizetti, 
Rossini, Bizet, Gberaae Den- I 
drino șl Loewe. ,

53,73 ,.n de ore*. I
Ș,45 Din țările socialiste, .

pnoGRAMGi. n i

M,CO O viață pentru o Idea : „Pa- ,
racelsiis” (EI). j

»,48 Biblioteca pentru top : Dulllu l
Zanifirescu. Participă : Mihai J
Gaflța, AL Să nd ul eseu. 1

31,15 Agenda. J
51,33 Cluburi sportive bucurcștene. t
Zi,<3 Filmul documentar „Romanțe. 1

aspre*, producție a studioului ’ 1 
„AL sabla* 1.

Ideologia comună — mnr- 
L * lu- 

■ erare eate prezentat ro
din lui eminent al iul Gheori- 

ghi Dimitrov in cimen
tarea acelor relații de 
prietenie frățească. Sem- 
nlnd In anul liMfl primul 
tratat de prietenie, co
laborare șl asistență mu
tuală intre România șl 
Bulgaria, el sublinia că 
„această prietenie tradi
țională constituie un u- 
riaș capital national etii 
pentru poporul bulgar, cit 
și pentru poporul român*.

Trn- 
colabo- 
mutua- 
noaslre. 
deschl- 

_ ™ _________  sl mai
largi'pentru extinderea po 
toate planurile a colabo- 

| rării frățești, româno-bul- 
gare.

Prin bogăția faptelor 
pe care le evocă, fllelo 
cărții recenzate ilustrea
ză grăitor cuvintele ros
tite de tovarășul Nicolao 
Ccaușescu la mitingul 
prieteniei romflnobulga- 
re de la Sofia (noiem
brie 1970) : „Este pildui
toare forța solidarității 

' Internaționaliste dintre 1 
mișcările muncitorești sl 
socialiste din cele două 
țări, dintre Partidul Co- 

R mtrnlsl Român șl Parti
dul Comunist Bulgar în 
bătăliile duse împotriva 
reacțlunll șl exploatării, a 
fascismului, pentru apă
rarea Intereselor vitale 
ale oamenilor muncit. în 
anii construirii socialis
mului.' prietenia ronifmo- 
hulgarâ a doblndit un 
continui nou. a intrat In
tr-un stadiu calitativ su
perior. pariind ampren
ta eforturilor neobosite 
ale popoarelor noastre. li
bere șl slăplne pe soar
ta lor. hotărite să-și râu
rească o viață nouă, să 

. pășească în riadul popoa
relor avansate ale lumii 
pe calea socialismului șl 
comunismul u î..."

Lucrarea „Gheorghl Di
mitrov șl tradițiile revo
luționare româno-bulga- 
re“ ilustrează aspecte bo
gate in. semnificații din 
prodigioasa activitate a , 
strălucitului conducător 
comunist care a fost Di
mitrov. demonstrează trăi
nicia solidarității frățești 
dintre comuniștii români 
șî bulgari, evocă pregnant 
una din trăsăturile funda- ’ 
mentale definitorii ale 
mișcării revoluționare din 
tara noastră, ale Parti
dului Comunist Român — 
lntematkmallranul său 
militant. Rezultat al unor 
Intense investigații știin
țifice. însoțită de o 
legere selectivă de 
cumcnte. , cartea se 
scrie ca o contribuție me
ritorie la; Îmbogățirea is
toriografiei românești.

Conf. dr.
Traian CARAC1UC

a

„LUPTA POPORULUI DIN CAMBODGIA“
Lo. desdildere au luat cuvlntul 

pro’, unlv. 
Gheorghiu 
I.R.R.C.S., 
nadOFul 
București.

Au participat funcționari «superiori 
din Ministerul Afacerilor Exterae. 
reprezentanți al unor instituții cei’ - 
trale, riariștl.

Au fost prezenț!, de asemenea, șefi 
d© misiuni diplomatice, membri, al

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu -străină
tatea, joi a fost deschisă in Capitală 
expoziția de fotografii „Lupta po
porului ’din ■ Cambodgla*. puști la 
dispoziție de Ambasada Regatului 
Cambodglcl in Republica Socialista 
România..

Exponatele redau aspecte din lupta 
eroică a poporului khmer pentru eli
berare

a poporului khmer pentru âl- 
ș! independență națională, 

precum șl momente din activitatea 
economică, soclal-polllică șl cultu
rală desfășurată in teritoriul eliberat 
șl controlat de Guvernul Regal do 
Unitate Națională.

de misiuni diplomatice, 
corpului diplomatic.

>
(Agerprei)
.. <.l

l!

■

contemporană din Republica Populară Polonă'
La sala DaUes din București a avut 

loc,, jo! la amiază, vernisajul expo
ziție! „Arta plastică contemporană 
din Republica Populară Polonă*, des
chisă sub auspiciile Consiliului Cul
turii șl Educației Socialiste, in cadrul 
programului de schimburi culturale 
dintre România șl Polonia.

Sint reunite alei paste 200 de lu
crări do picturii, sculptură șl grafică, 
semnate de aproape 10 de artiști, ex- 
ponale caro înfățișează elocvent pei
sajul variat ș! complex al artei po
loneze contemporane, preocupările și 
orientările princlpalo ale creatorilor 
din țara prietenă.

La vernisaj au asistat Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Bră
duț Coviiiiu, președintei© Uniunii Ar-

<1

I ■ . i
tlștilor Plastici, funcționari superiori 
din MIn ----------- " ’
artiști

Afaccrllor Externe, 
ici șl critici de artă, mu- 

alți oameni de artă și cul- 
un numeroș public.

■ Au fost de față Jaromir Ochedusz- 
ko, ambasadorul R, P. Polone la 
București, șl membri al ambasadei. 
Erau, de asemenea, prezenț! șefi de 
misiuni diplomatico acreditați la 
București, precum șl membri ai 
corpului diplomatic.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Mircea Popescu, directorul Direcției 
arte plastice din Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, și Janusz Kara- 
maraki, președintele Uniunii Artiști
lor Plastici din BJPj Poiană.

(Agerpres)

teatre

„AL Sabla”. »
n.CT Dans șl muzica de preiuUn- l 

derbi. '

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonie. Dirijor : Mlrcca 
Dasarab. Solist : Roger Pterrat 
(Franța) — 20. , ,
a Opera Română : Cneazul Igor

Q Teatrul Național ,J. I- Cara- 
glalo* (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — £3.
a Teatrul do comedie : Fata mor
gana — M.
a Teatrul „Lucia Sturdza Ba- 
lartdra” (sala din Btr. Alcx. Sabla) 
Vicarul — S3. ‘
a Teatral „C. I. Noltara* (soli 
Studio) : Schimbul — IO.
a Teatrul de navtstă sl comedie 
„Ion Vartlcscu* : Floare de caclus

— 19,33; (ta Arenrie Romane) 1 
Vine, vlne.„ olimpiada —'53.
o Teatrul aatlrlc-muzJcal „C, Tâ- 

I nașe* (sala Savoy) : Renrtala are 
cuvlntul — 19,33.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” :-Pe plaiurile'Mioriței:— ■ 
18 ».
• Circul „București” : Spectaeol 
prezentat de Circul mare din Mos
cova — U,».

a Legenda i CENTRAL — 9,15; 
11,»; 13.45; îs; 18,15; »,ss..
Q Batalionul invizibil s VICTORIA 
- 8: 11.15: 13X3; 1X43; 13,13; tt.». 
a MĂrturlslrlle unul comisar de 
politie făcute procurorului repu
blicii : PATRIA — 10; IX"’ 
18,33;.'31, CAPITOL — 8; 1 
16,15; 18,45; Sl, ta grădină

o Casa de sub arbori r SCALA — 
8,45; 11.13; 13,45; 15.15; 18,45; 11,13, 
BUCUREȘTI — a,45; II; 13,15; ÎS; 
18,33; 23,45, GRĂDINA SELECT 
— 20.
o Aventuri la Marea Neagră ; 
FEROVIAR — S: IX»! 18; IX». 
MELODIA — 9: 1X30: 15: ».», TO
MIS — 9; IX»; «4®. ta gradină 
- 20.
a »CO3 de leghe sub ntarl ■ SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4135); 20,13 (seria de bilete 

■ —’4145), LUCEAFĂRUL — B40; 11: 
13.»; 18: 10.»: 21. FESTIVAL — 
8,45; 11.15; 13,43; 15.13: 15.43: 21,15, 
ta grâdlnă — S3.13, FAVORIT — 
8.»; 12; 13.»: IB; 13.13. GRADINA 
DOINA ri »,»•
'• Program de desene animale 
pentru copil î DOINA — 10.
• Goya : DOINA — 11,13; 14,13;
17,15: 29,15.
• Desculț ta pare : EXCELSIOR
— ■9.15; 11,»; 13.D: 18; 18.18: 20.35, 
MODERN — 9: 11.15; (34:3: ir
18,15; S3.43, la grădină Î5JL3.

. a Femei: ta ofsaid : VOLGA 
5,38; 1145; 13.45; W; 18,13; ».».

e Robin Hood i GRTVTTA — S; 
11,15; IX»; 10; 1X15; »,», GLO
RIA — 8; 11,15; 1XSJ; 16; 18,15;
»,!□, AURORA — ®; 11,1»; 13.»;
13.43: 18; S2.13. la grădină — 2O,J>3. 
a II. D. In mame șl I» mare : 
LUMINA — 0; 11,15; 13,20; 15; 10,15; 
S3.S2.
a Inima e un vlnător rinjțur.Kh- : 
BUZE5TI — 15^3; 18, la grădină 
— ».».
a Cel patru călugări — 15; 13; 14, 
Anii clocoillorl — 16; 18,15, Omagiu 
Gheorghl Dimitrov (partea a H-ă)
— »,» : CINEMATECA (sala 
Union).
o Puterea țl Adevărul : PACEA
— 13,33: 19.
a Doamna șl vagabondul : BU- 
CEGI — !5,45: 18; 30.13, la gră
dină — 2®,15, FLAMURA — 9; 11.15; 
13X3; 19; 18,15; Z5.Î0.
a Pentru el se Iubesc : DACIA — 
0; 11.15; 13,»: 15; ll,13; 1X33, VII- 
TORUL — ÎS: 10: ».
e Preria t UNIREA -y 1340: 18, la 
grădină — M, 15.
a Prințul Balata s TIMPURI NOI
— ț—29,15 In conțlmtare.

o Toamna cheyennllor i GIU- 
fEȘTI — 1XK; 18, MIORIȚA — 0; 
ix»; io; i®43.
o ÎS lele șl un marinar i TJJ1A — 
1543; 18. ta grădină — 17.13.
o Marea dragoste : DRUMUL SA- 
itn — 1543; 17,45; 20.
• Astă-seară dansăm în famUle i 
MOȘILOR — 15,39; 18, la grădină 
— £3,15, VTTAN — 13,45: li, 15. la 
grădină — »J5, COSMOS -- 15.30; 
17,43: EL

a Trufie s FLOREASCA — 15.30;
; sw,- ARTA — 1340; IX ta gră

dină — M,M.
• Ancheta de la hole! Excelsior; 
FLACĂRA.— 15,»; 18; 20,IX

Îk Evadare din Planeta malmuțe- 
or : FERENTARI — 13,30; 17,45; 23.

a Felix șl Olllta : LAROMET — 
13,5»; 19.
e Cinci pentru Infern : MUNCA 
- 13,»; I®; r,5.15.
o Mary Poppins : RAHOVA — 
1340; 1®.
a Copacii mor tn picioare : PRO
GRESUL 13,»; IB: SS.1S.
a Vagabondul : CIU NG AȘI —

Funeraliile lui
Joi ia amiază au avut loc la cimi

tirul militar Ghencoa din Capitală 
funeraliile colonelului Nicolae Tăutu, 
membru al consiliului de conducere 
al Uniunii scriitorilor din Republica 
SodaltKiă România, personalllate 
marcantă a literaturii noastre.

La adunarea de doliu au fost pre
zent! generalul colonel Ion Coman, 
adjunct ai ministrului forțelor arma
te și secretar al Consiliului Politic 
Superior, Mihnea Gheorghiu, prim- 
viceprcședlnte a! LR.ILCJ5.. Lauren- 
țîu Fulga. prim-vicepreședinte, al U- 
niunil scriitorilor, reprezentanți oi 
vieții noastre literare și artistice, 
generali și ofițeri, ziariști.

In fața catafalcului au adus un 
ultim omagiu celui dispărut Ion 
Brad, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ge
neralul maior Constantin Antlp. scri
itorii Constantin Chlrlti si Victor 
Tulbure, colonelul Radu Olani, re- 
dacior-Mf al ziarului „Apărarea pa-

Nicolae Tăutu
trlei*. El au evocat viața șl actlvlta- ‘ 
tea multilaterală desfășurată pe tă- 
rlm literar, mii Har șl obștesc de 
Nicolae Tăutu. Vorbitorii nu subli
niat că Nicolae Tăutu a fost una 
dintre personalitățile de seamă ale 
literaturii noastre socialiste. aflrmta- 
du-se ca poet, prozator, dramaturg, 
autor de scenarii do film si librete . 
muzicale, ca ziarist militant. Punin- 
du-șl întregul talent. In slujba mă
rețelor idealuri ale socialismului. 
Nicolae Tăutu a făcut din pana șa o 
armă pa frontul Ideologic, ineorpo- 
rind In creația sa un înalț mcaaj 
partinic, patriotic șl umanist.

Actorul George Buznea, de Ja Tea
trul „C. L Nottara", a recitat, apoi, 
ultima poezie a lui Nicolae Tăutu, 
scrisă înaintea morțll sale, intitulată 
„Mi-e fruntea grea*.

O companie militară eu muzică ș! 
drapel a dat un ultim onor celui dls- 
pârut

(Agerprc4



SCÎNTEIA

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Rădulescu, a primit, 
Joi după-amlnzfl, pa Serghel S. NIM- 
tln, șeful Direcției generale pentru 
turism interanțlonal.de po lingă Con
sulul de Miniștri al U.R.S.S.

*

o delegație condusă do Serghel S. N1- 
, kltln. șeful Direcției, generale pentru 
turinm internațional de pe lingă Con- 
tillltil do Mlribirl al U.R.S.S.

La fioalre. pe aeroportul Otooe.nl.

':-V j . î *■ ■ ‘f ’ 7 i W
La primire, care s-a desfășurat In

tr-o atmosferă prietenească, au luat 
parte Ion Cosma, ministrul turtanu- 
lul, șl V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietico la București.

*
Joi dimineață n cosit In Capitală delegația a fost Intimplnată de Ion 

—... - —« Cosma. ministrul.4.turismului.

PAGINA 5

Viața internațională

Lutod cuvintuî cu prilejul prezen
tării scrisorilor, ambasadorul Ibrahim 
Boye a transmis lovariișiu-n Nicotae 
Ceaușcscu, precum șl guvernului șl 
■poporului român un mesaj de salut 
și cordiale urări de progres ,și pros
peritate din partea președintelui 
Republicii Senegal, LooțXild 'Sedar 
Senghor.

Senegalul — a spus ■ vorbitorul — 
sa mlndrcște cu faptul că calo una 
dintre primele tari africane franco
tone, de ta sud de Sahara, caro Gă 
albă relații diplomatice cu Republica 
Socialista Roinănta.

Arăttad că acreditarea sa în Ro
mânia are toc Intr-un moment clnd 
pretutindeni In Europa se depun 
eforturi pentru a so ajunge ta dez
voltarea cooperării șl promovării 
securității, clnd Africa se regăsește 
șl ișl stringc rindurlte pentru a-șl 

s apăra independența allt de greu șl 
parțial doblndlta*, ambasadorul Re
publicai Senegal a subliniat impor
tanța dezvoltării In continuare a le
găturilor dintre tara ea șl Rcnublica 
Soitdtată România,. dintre poporul 
român șl poporul senegalez. In in
teresul dezvoitfirll cooperării și co
laborării internaționale, al asigurării 
păcii în lume.

„Nu eslo Inllmplător — a spus 
ambasadorul scnegalez — că ați în
treprins recent o vizită In unele țări 
din Africa. Dumneavoastră ați do
rit să marcațl prin aceasta dorința 
de a dezvolta această colaborare, 
a‘1 vrut să subllnlațl solidaritatea 
dumneavoastră militantă eu popoa
rele africane, ați ținut să aduceți 
personal acestor popoare o Încura
jare prin prezența dumneavoastră 
prestigioasă, ați dorit să vedeți la 
fața locului relele de caro mal su
feră Africa pentru a încerca să vă 
aduceți contribuția ta tămăduirea 
lor*.

Vorbind despre eforturile țării 
sale pentru dezvoltarea economlco- 
sodală de sine stătătoare,, despre 
contribuția pe caro președintele Re
publicii Senegal o aduce ta cauza 
progresului țării sale șl ta dezvolta
rea colaborării intre tarile njfrlcane, 
noul ambasador a spus, in conti
nuare :

„Poporul senegalez ar dori astăzi, 
prin glasul meu, să vă mulțumească 
pentru coriiinul ' eficace si dezlnte- 
respt pe care guvernul și poporul 
dumneavoastră nu contenesc să 1-1 
Bcoode. In cadrul organizațiilor in
ternaționale, In lupta pe care o 
duce pentru salvgardarea Integri-- 
tații sale teritoriale, pentru consoli
darea independenței politico ol pen
tru eliminarea tuturor vestigiilor 
eolontallsmulul do cure (d suferă 
încă șl astăzi în ființa șl In demni
tatea sa..

Domnule președinte, vă rog să-ml 
îngăduiți să vă vorbesc despre a- 
tentla. plină de admIraite. , cu„ caro., 
ponorul senega.Iez ,a. urmățlt efortu- ■_ 
rllo dumneavoasiră, ..,șl alo .
tovartUUor dumneavoastră, pentru- a 
face din Republica Soctallstă Româ
nia un stat respectat In Întreaga' 
fante.

Dumneavoastră ați știut, împre
ună cu toii conducătorii acestei țări, 
să reorganizați societatea dumnea
voastră pe baza socialismului șl să 
da‘i un nou imputa economici țării 
dumneavoastră*. ’

în continuare, ambaxadoruj senega- 
îez a spus :

„în Senegal, noi știm că Indepen
dența politică nu este dcclt o etapă 
în doblndirea independenței eco
nomice. Această independenta va 
fl smulsă monopolurilor caro încear
că prin toate mijloacele să «s men
țină In țările africane. Cu toate aces
tea. istoria recentă va trebui să io 
învețe limba rațiunii, căci popoarele 
noastre cint hotărî te să se bucure, 
în sflrșlt, po deplin de resursele lor 
nat e.

F ea noastră externă, ca de alt
fel șl politica noastră internă, ba
zata po un socialism inspirat din

i

urnă cu toij con 
sa reorganizați

valorile civilizației noastre gl 
chts contribuțiilor fecunde ale 
nicil modeme, preconizează 
nul si discuțiile în comun ca__ _
loace pașnice privilegiate do coluțlo- 
hare a diferendelor dintre națiuni, 
coexistența pașnică si cooperarea 
activă intre toate țările, la toate do
meniile. neamestecul In treburile

WW'?1 ?•

dcs- 
teh- 

dlalo- 
mlj-

menlilo. neamestecul In treburile 
interne ale altor tari, respectul mu
tual al popoarelor șl ol «stetemelor 
lor politlco-sodale. eliminarea tu
turor formelor de discriminare ra
sială șl religioasă, intr-un cuvlnt 
rospectarea principiilor universale 
cuprinse In Cartea Națiunilor Uni
te. Din toate aceste considerente, 
poporul senagalez șl președintele 
Senghor au decis, cu acordul dum
neavoastră. să siringă legăturile care 
ne unesc deja, sfi dezvolte coopera-' 
rea noastră ceonotnicfi si culturală, 
să «se sfătuiască cu dumneavoastră 
asupra căilor șl mijloacelor pronrll 
capabile să rezolve stările de Încor
dare din lume sl «ă acționeze ca ta
rile noastre sA lata din subdezvolta
rea economică,

Această misiune, domnule preșe
dinte. Înțeleg să «o Îndeplinesc cu 
convingere, mulțumită ajutorului 
conducătorilor tarii dumneavoastră: 
și: membrilor guvernului dumnea
voastră*.

Luînd cuvintuî. președintele Con
siliului de Stat tovarășul Nlcotae 
Ceaușescu. a mulțumit călduros pen
tru mesajul ce l-a fost adresat ds 
președintele Republicii Senegal, că-, 
ruta l-a transmis. In rindul «său. cor
diale urări de sănătate șl fericire par- ' 
sonală. Iar poporului scnegalez prie
ten urarea de a dobirsdi succese tot 
mai mari pe calea dezvoltării eco
nomice șl «sociale de «Ine stătătoare, 
a progresului șl păcii.

„Țara noastră — a «poș tovarășul 
Ntootae Ceaușcscu — este angajată, 
in prezent. Intr-un vast program da , 
făurire a unei societăți noi — socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată — care ta asigure Întregului po
por un nivel de viață toi nwr’. ridi
cat. Pentru realizarea 'acestui pro
gram, poporul român tal eonsa-cră 
Ir. tren ga sa energie creatoare : ol osie 
deplin conștient că reailznroa Înal
telor țeluri pe caro șl le-a propus 
nu este posibilă dedi In condiții de 
pace. In condițiile colaborării targl 
cu celelalte state ale lumii, pe baza 
stimei și respectului reciproc. >

Pornind de atei. România dezvolta 
larg relațiile sale de colaborare cu 
staielo socialiste, cu ț&rilo care au 
pășit pe calea dezvoltării indepen
dente, de sine stătătoare, eu celetalto 
state ale lumii, consklerlnd că parti
ciparea da d'vlzlunea Intemaltonală 
a muncii, ta schimbul mondtal do 
valori materiale șl spirituale consti
tuie un factor de cea' mal mare im- 
'națiuni/ pentru progresul -șl'civ’lîlăt- 

,“7ita întregii onxmld.
Noi considerăm că trebuie ’ făcut 

totul pentru ca Intru toate statele 
lumii să se realizeze retain nob ba
zata pe principiile deplinei egalități 
In drepturi. respectului Indepen
denței și suvaranltațll naționale, ne- 

- amestecului In treburile interne, a- 
vantajulul reciproc, pentru a se re
nunța Ia folosirea forței si amenin
țării cu forța In relațiile Internațio
nala. Viața demonstrează că aceste 
principii s-au afirmat șl se afirmă 
tot mal puternic po arena mondială, 
că ele călăuzesc tot mai mult po
poarele in stabilirea raporturilor 
dintre ele. După convingerea noas
tră, numai pe baza acestor prindpll 

. se poate asigura o, largă șl fructuoa
să colaborare Intre popoare, se pot 
evita conflictele șl Încordarea, sa 

.poate statornici un climat trainic 
de încredere șl pace in lume*.

în continuare, tovarășul Nlcotae 
Ceaușescu a spus : '

„Poporul rotnân,' rare a dus o În
delungata luptă pentru eliberarea sa 
națională ,șl soc tal fi, urmărește cu 
sentimente de profundă simpatie și’

A fost. do asemenea, de fata V. S. 
Titanjov. ministru consilier al Amba- 
fitidcd Uniunii Sovietica la București.

(Agerprcr.)

export-import a S.U.AJ. caro, la

LONDRA

Semnarea unor acorduri
româno-britanice

solidaritate lupta popoarelor africa
ne pentru cucerirea șl consolidarea 
fadeparulențe! naționale, pentru Îm
plinirea aspirațiilor lor do progres 
și o viață mal bună. Ca, detașament 
activ nl fronțulur antilmperlallst, Ro
mânia acordâ sprijin multilateral 
mișcărilor de eliberară națională ele 
popoarelor din Angola, Mozamblc, 
Gulneea-Blssau, Namibia ți din alta 
teritorii coloniale, condamnă cu fer
mitate politica de apartheid șl dis
criminare rasială dusfi de regimurile 
minoritare rastaro din Republica 
Sud-Africnnă șl Rhodesia.

Considerăm că o problemă de , In
teres major pentru progresul uma
nității ș! asigurarea păcii !n lume 
este lichidarea stării de subdezvol
tare și a decalaju.lu.1 economic dln- 
tro țările In curo de dezvoltare șl 
cele avansate. România, țară socia
lista, ea Însăși in curs de dezvoltare, 
consideră că lichidarea acestui de
calaj trebuie sâ devină o preocupare 
fundamentală a Întregii comunități 
Internaționale ; aceasta impune mo
bilizarea eforturilor fiecărui popor 
pontau valorificarea Ih interes pro
priu a resurselor naționale, lărgirea 
cooperării Internaționale pe baze o-

S-a Înapoiat In Capitală grupul de 
turiști români. format din activist! de 
partid si do stat lucrători din dome-- 

iniile economie'.. Invățămlntulul. cul
turii si presei, condus de Gheo-ghe 
Găvruș, Instructor La C.C. al P.C.R., 
rare a făcut o vizită In R. P. Chi
neză.

Printre c-ersoanele oficiale prezen
te la sosire pa aeroportul Otopeni 
60 afla Van Tcn-iuan. consilier al 
Ambasadei 11. P. Chineze la Bucu
rești.

chltablle, precum șl măsuri practico 
do sprijinire a acestor eforturi de 
către statale avansata*.

„V-ați referit, domnule ambasador, 
a spua în continuare tovarășul Nlcotae 
Ceauțescu, ta recenta vizită pc caro 
am efectuat-o pa continentul afri
can. Trebuie să subliniez șl cu acest 
prilej că mJ-au produs o deosebită 
satisfacție succesele înregistrate do 
statele Africii pa calea dezvoltării 
lor soclal-eoononilce, programele pe 
caro șl le-au propus șl eforturile ce 
le depun pentru a lichida rit mal 
grabnic sechelele colonialismului. 
Am convingerea că statale africane 
au perspective minunata, că popoa
rele din Africa pășesc Ihtr-adovăr 
spro o viață nouă, dornice să-șl fău
rească viitorul așa cum ele doresc, 
așa cum le dictează interesele lor 
legitime. Stat bucurai, domnule am
basador, că ta riiufiirile acestor po
poare pășește ți poporul Republici! 
Senegal.

în țara noastră stat. bine cunos
cuta eforturile statelor, din Africa 
șl de pe alte continente pentru dez
voltarea economica șl șodalft Inde
pendentă, pentru valorificarea cit 
mai eficientă a resurselor naturale șl 
umane in tolosuf popoarelor lor. Ne 
produce o marc salistncțlo că prin
tre statele caro obțin succese însem
nate șl progresează continuu In a- 
ceaslă direcție 5® numără șl țara 
dumneavoastră. Urmărim cu Inte
res șl caldă simpatie activitatea pe 
care guveraul și poporul sonegnlez o 
desfășoară pentru h asigura ridica
rea economică și socială a țării; pen
tru formarea de cadrel naționale șl 

. cini.so?dare:i IndepeadențtiT1 pbllllce 
și - economice și li urăm' Eutcea de- 

aceasta'

Cu convingerea că relațiile romă- 
no-senegnlezo vor evolua Intr-un 
mod dt mul fructuos, In Interesul 
popoarelor noastre, ol cauzei păcii 
și colaborării Internaționalei vă urez, 
domnule ambasador, succes deplin Jn 
realizarea nobilei misiuni co vi s-a 
Încredințat. Doresc să vă onlgur că, 
in exercitarea atribuțiilor dumnoa- 
voaalră, vă veți bucura de Întregul 
sprijin n! Consiliului de Stat; al gu
vernului român șl nl meu personal*.

După «solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
ConsUlulul de Stat al ItepubilcII So
cialista România, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
Republicii Senegal, Ibrahim Boye.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și ta convorbire au partlcljsat 
Constantin Stăteacu, secretarul Con
siliului de Stat, George Macovescii, 
prlm-adjunct al mlntatrulul afaceri
lor externe, și Stefan Biriea, șeful 
Protocoiuinl do stat.

AMBASADORUL NEPALULUI

; ,portanta. pentru ;

r-

★
■ Joi dimineața a sosit In tara noas
tră o delegație de specialis'd In do
meniul ameliorării solului din Japo
nia. condusă de prof. ing. Toyotshi 
Yamanoudil. de la Universitatea din 
Kyushu.

Specialiștii Japonezi vor vizita In
stitutul de studii sl cercetări pentru 
îmbunătățiri funciare. Institutul da 
construcții. sistemele de irigații Mir
cea Vodă si Caratru si vor efectua un 
schimb de cxpcrionta cu «aoerialtati 
români privind ameliorarea aolulul.

*
Joi la amiază a sosit în Capitala 

Henry Keams. președintele Bfinri!

InvItaUâ Consiliului-do ‘administrație 
al Bânclj româno de comerț exterior 
va face o vizită In tara noastră,.,

La sosire, pa aeroportul Otopenl. 
oaspetele a fost salutat de Vaslle 
Votoșeniuc. președintele Consiliului 
de administrație al Băndl române de 
comerț exterior, de membri ai con
sulului.

Au fost prezent! Robert Martens, 
însărcinatul cu afaceri ad-Interim 
S.U.A. la BucureșU. și membri 

' ambasadei.

r>

•Xj,

al 
ai

*
în cadrul relațiilor _______

străinătatea, la galeriile de artă din 
Bacău a fast deschisă. Joi. o expozi
ție de gravură mexicană. Artiști 
reputațl pe plan mondial ca Leopold 
Mendez. Yesus Amaya Alvarez. Ro
mero Gonzales. Leticia Ocharan. An
gel Aracbo. Alberto Beltran B.a. no 
fac cunoscut prin intermediul ex
poziției crezul lor artistic sl social, 
caracterul militant al croației tor !z- 
vorit dlntr-o maro dragoste de pa
trie.

(Agerprcs)

culturale cu

LONDRA 15 — Corespondentul
ț nostru, N. Plopcanu, transmite : Joi 

dupfi-Mniază a .mit loc ceremonia 
, semnării.acordului comercial pe ter

men iung șl acordului do cooperare 
dintre România și Marea Britanic. 
Din partea lăril noastre, acordurile ’ 
nu fost semnale de Ion Pățan, vice
președinte nl Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
iar din partea engleză de John Da
vies, secreta.- de stat pentru comerț 

. și industrie, șl Anthony Kershaw, 
trubsecretar de stat parlamentar in 
Forcing Office. La semnare au fost , 
de tata înalțl funcționari ai Departa
mentului pentru Comerț șl Industrie, 
precum și al Ministerului de Externe 
britanic. A fost prezent ambasadorul 
României la Londra, VaaRe Pungan.

După cum se subliniază In Acor
dul comercial pe termen lung, „păr
țile contractante se vor strădui ®ă 
creeze condiții pentru creșterea 
continuă a schimburilor comerciale 
reciproce ntlt In ce privește mărfu
rile tradiționale ale celor două țări, 
cit șl mărfuri nat. Ele vor urmări

___________________

îmbunătățirea struc'.iirtl comerțului 
șl, in apecljd. creșterea comerțului 
cu mașini șl utilaje șl alta mărfuri 

‘ Jndusmtslij ,și de investiții*.’ în ceea ! 
ce’ privește Acordul de cooperare, 
acesta subliniază Interesul cefor 
două părți „In dezvoltarea tuturor 
ftrrtiKtJor do cooperare în domeJiUle ' 
economic. Industrial șt tehnic", pre
cum și angajamentul lor „de a fa
cilita șl încuraja o astfel da coope
rare. atlt in ce privește comerțul 
reciproc, cit și întreprinderea de ac
țiuni comune In terțe țări șl pen-, 
tru exporturi pe Ierte piețe*. Acor
dul mai prevede, de ademenea, con
stituirea unei comisii mixte guver
namentale româno-britanice.

*
" Dolegoția economică guvernamen

tală română, condusă de tovarășul 
Ion Pfițan, a avut convorbiri cu 
Campbell Adamson, director gene
ral tj Confederației Industriei brita
nice, precum șl cu reprezentanți al 
Camerelor de Comerț din Londra 
șl Birmingham șl cu al unor marl , 
firme britanice.

Încheierea lucrărilor Congresului

■fl-
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ROMÂNIA-ÎTÂLJÂ
în cadrul „Cupei Davis"

i'ă

Amatorii de «port din Capitală vor 
avea prilejul să urmărească, timp de 
trei zile una din cele mal interesante 
confruntări de tenis disputate La noi! 
In ultimii auL Este vorba de meciul-
Rontanta-Italla. contind pentru semi- • 
finalele „Cupei Da vis* — zona euro
peană (grupa A). ’ ‘

Echipa oaspete cuprinde pe NIcaLn ; 
Pietrangcli, pe Adriano Panatla, pre
cum șl pe mal tinerii Corrado B.i- 
razzutil șl Paulo Bertolucci, Alături 
de Iile N&staso șl Ion Tiriac, din for
mația română fee parte, de aseme-

j
I

PRAGA 13. — Corespondentul
Agerprea, C. Prisâcaru, transmite : 
La Piroga au luat sflrșlt lucrările ce
lui de-al vni-lea Congres al Mișcă
rii sindicale revoluționare din Ceho
slovacia. Din partea Uniunii Gcne- 
ralc a Sindicatelor din România, la 
lucrări a participat o delegație con
dusă de tovarășul VlrgU Trofin. mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre-. 
zidiulu! Permanent al C.C al P.C.R., 
președintele Consiliului Centra) al 
U.G.S.R.

Delegații ta congres au adoptat un 
nou statut al Mișcării sindicale rovo- > 
luțlonare din Cehoslovacia și o rezo
luție prin care *a aprobă activitatea 
desfășurata de Consiliul Central in 
perioada care a teceut de ta edlimul 
congres. Documentul evidențiază ho- 
tarirea sindicatelor de a se uni slrins 
în lunii Comitetului Central al P.O.

din Cehoslovacia, de a fi și ue viitor 
un ajutor fidel șl de nădejde al parti
dului In Înfăptuirea importantelor. 
obiective ce stau in fața socletațll 
cehoslovace.

Printr-o declarație adoptata In una-' 
nlmltata de delegați, congresul con
damnă cu hotăriro războiul agresiv 
dus de imperialismul american împo
triva poporului vietnamez 
mă simpatia șl sprijinul 
cehoslovac pentru lupta 
poporului vietnamez.

Congresul a ales noul

____ -apo
și rcafir- 
poponduî 
dreapta a 

/ 
Consiliu

■ Centrai nl MLseării sindicale revolu
ționare din Cehoslovacia. în prima sa 
ședință plenară, Consiliul Central l-a 
reales pe Karel Hoffmann In funcția 
de ’-președinte.

în dnsten dclegațlloc șl oaspeților 
de peste hotare, consiliul nou ales n 
oferit o recepție.

Tonnea, Petre Mărmuraahu 
Santel.

întihiirea tentamanltor rom fi ni și
italieni ee desfășoară pe terenul cen
tral al parcului sportiv „Progresul", 
în urma tragerii in sorW, programul 

, jocurilor este următorul : vineri," 1-3
Iunie, (de ta oca 15) : Iile N&slase- 
(tocrado Barozzultl ; Ion Tiriac-A- 
driono Panatta ; slmbătă, 17 Iunie 
(ora ÎS) : partida de dublu (perechile 
vor fl cunoscute Înaintea partidei) ; 
duminică, 13 Iunie (de la ora 13): 
Ion Țlriac-Corrado BarnzzutU ; Iile 
Năstase-Adrtano Panatla.

După semifinalele campionatului
■. european da fotbal.

;j •■■W’fiurta’to JȘwtfm rî-hdi .

Pe marginea partidei dintre edil- nici BcUplrUe liniei de a
pele U.II.S.S. și Ungariei, comentate- s-au evidențiat tinerii Jt
ml sportiv al agenției Frai - [[_ 
face iu-ntatoarele notații
Ungariei părea să albă șanse mal 1____  , ,____ ___ ______ ___ _ ____
bune de a se impune In fata selec- circa 23 m*. Despre Jocul de ansam- 
țlonateî sovlellce, datorita unai Joc L’.__ ’_ _______ „1.1...... ,
mal tehnic, care l-a permis să domine au aprecieri favorabile, 
partida. Dar atacurile,-aproape con
tinue/Ump'de 00 de mlniiie, ale 
fotbaliștilor maghiari s-au lovit de o 
apărare fernta, In care a excelai nor
land Rudakov. Acesta-a reușit să 
evite egatarea In minutul E3. a pâri nd 
o lovitură de ta ll m, executata dea
lul de btne ,de Zambo. Dacă UnlUe 
defensive au fost poneiul forte al 
echipei sovietice, nu trebuta' uitata 1

■’.J -».xs

A ■ -l'S). j

- m ‘ UJire-
• ....... rile liniei do atac. în care

.peto U.n.S.S. și Ungariei, oomontato- s-au evidențiat tinerii Jucători Bal- 
îiil sportiv al apcnțlel France Prem dacînli și Onlșenko. Unicul gol al 

„Echipa medului a fast înscris de mijlocașul 
Konkov, prtnlr-un șut din voie de ta

blu al echipei maghiare, comentatorii 
ou aprecieri favorabile, remaretnd 
Insă lipsa de eficacitate a atacului.

Meciul dintre echipele R. F. a Ger
maniei șl Belgiei' este caracterizat ca 
aspru, dar fără brutalități,'- eviden
țiind forța Și tehnica formației vesi- 
germane, pe de o parte, entuziasmul 
șl ambiția Jucătorilor belgieni, pe de 
altă parte. Plăcut ca spectacol. Jocul 
a fost de un nivel bun mal ales In 
prima repriză.

Pentru amatorii de pronosticuri
sportive

dl-w i; âri

(Urmare din pag. I) De curlnd. guvernul finlandez a re
adus In atenție, această problemă, tri- 
mlllnd tuturor, țărilor interesate un 
memoriu in legătură cu chestiunile de 
ordin tehnic In vederea organizării re
uniunii preliminare. Finlanda s-a de
clarat geta aâ găzduiască astfel de 
convorbiri multilaterale în termen de 
patru sAptarnînl de la realizarea unui 
consens asupra calendarului si mo
dalităților lor de desfășurare. In lu
mina tuturor acestor evolulli. sarcina 
urgenta a momentului politic euro
pean esle realizarea unul acord a- 
supra dalei exacte a începerii con
vorbirilor preliminare.

Importanța consultărilor multilate
rale decurge din înseși obiectivele rn- 
caro le au de rezolvat : definitivare 
ordinii de zl a conferinței — țlnind 
scama do multitudinea -și diversita
tea propunerilor și ideilor avansate 
— nivelul de participare, aranja
mentele do ordin procedural. Este- 
evidenta importanta pe care o pre- ■ 
zlnlfi, din aceat punct de Vedere, o 
pregătire corespunzătoare, astfel in
cit conferința eă nu se rezume ta n- 
firmarca unor generalități. Dar toc
mai pentru a se realiza o astfel de 
progfiUre oște necesar eă nu re mai 
piardă timp șl să c-e treacă cit mal 
grabnic la Începerea concretă a a- 
cestor pregătiri.

Mânlfestlr.d o preocupare eonstan- ; 
ta față de problemele securității eu
ropene, România [s-a afirmot ca un 
factor activ și dinamic al dialogului 
internațional consacrat conferinței • 
pentru «ecuritata șl cooperare in Eu
ropa. pregătirii acesteia. în docu- 
mentelo oficiate ale partidului șl sta
tului nostru este subliniată cu bota- 
rire necesitatea de a se trece de la 
vorbo la fapte, de ta declarații de 
intenții ta activitatea practică de pre- ■ 
Etatlrc. „După aprecierea noastră — 
sublinia r.u de mult tovarășul Nlcolae 
Ceaușeseu — problema cea mai strin
genta a momentului de față este 
Inițierea cil mal grabnică tic contacte 
muKilaieralo'IuIre (oale statele'Inter 
resale, iu vederea pregătirii confe
rinței pentru securitate europeană. 
Incit aceasta să poata avea loc în cel 
mal scurt ilmp. România consideri 
ci exista condiții favorabile In acest 
scop șl ișl exprimă hotărirea de a 
milita ncllv, alături de țările socia
liste. de celelalte țări europene, pen
tru înfăptuirea acestui deziderat ma
jor ol continentului nostru*.

începerea nelntlrztată n pregătirii 
mtiliilăterole a conferinței europene 
«: Impune tot mal mult ca țel ma- , 
Jo- al întregii vieți Internaționale, In 
concordanță eu voința popoarelor 
contlnentuliil de a «se dezvolta liber 
șl nesllnjenlt.- cu dorința ior arză
toare ca Europa să devină o zonă a 
păcii șl înțelegerii, colaborării egale 
in drepturi.

tonii al opiniei publice din majorita
tea lâritor Europei.

SaUafacțta' largă cu care au fost 
înttmplnato aceste evenimente de 
către Întreaga opinie publică inter
națională decurge din importanța ior 
deosebită nu numai pentru 
bilaterale d’nlre tarile respective, ci 
șl pentru înlăturarea definitivă a se
chelelor celui de-al doilea război 
mondial, pentru deplina normalizare 
a situației din Europa. Forța cu care 
acționează această cerință s-a mani
festat șl 1a recenta 'sesiune a Consi
liului Ministerial ai N.A.T.O., care 
s-a văzut In 'situația de a abandona 
pozițiile anacronice, de tergiversări șl 
condiționări, e^prlmlndu-șl eonsimțfi- 
mlntul asupra începerii convorbirilor 
mullfialerale.

Stimullnd și mal mult destinderea 
pe continentul nostru, noii pași po
zitivi din ultimul timp sint de natură 
să elimine și ultimele obiecții rare se 
mal njlau — de altfel fără nici o in- 
dreptițire — în ralea conferinței ge- 
neral-europene. Dacă In trecui se în
registraseră anumite rezerve șT rcii- 
cențe ; dacă, în mod ncjustifical, se 
ridicaseră unele condiționări — pane 
dintre ele pullnd fi chiar apreciam _ 
ca pretexte — In momentul de fata 
se poate constata că nimic din loaie 
acestea nu mal sta în picioare, că 
pini șl ultimele eonlraargiiinente au 
căzni. Apare acum în modul cel maî 
limpede că sint inîninile toate ele
mentele pentru a se Iniția, deindată, 
ffiră nici o inlli-zlere. pregătirea In 
cadru multilateral a aceste! reuniuni. 
Practic, s-a ajuns înlr-un moment ho- 
tariior, de trecere la etapa măsurilor 
practice, de ordin organizatoric, pen
tru transpunerea în viată a acestui 
deziderat.

Așa cum so șite, la consfătuirea de 
la Începutul acestui an a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor particl- 
ponte ta Tratatul de ta Varșovia, ta
rile soctalisle au declarat că «Int gata 
să-și desemneze reprezentanții guver
nelor lor. care să la contact cu re
prezentanții celorlalte guverne, pen
tru a dezbate, imorcună. toata pro
blemele concrete ale conferinței. In 
ace.ista Drivlnta, România, alături do 
celelalte tari social talc europene, a si 
Întreprins un sir de acțiuni do'ILIco-, 
diplomatice pentru a contribui. îm
preună cu guvernele tuturor statelor 
Interesate. 1a realizarea contactelor 
multilaterale.

Se pot consemna cu satisfacție și 
acțiunile, șl Inițiativele altor târî, 
cum ar fl propunerile Finlandei, care 
s-a oferi‘.ta fie gazdă a conferinței 
șl — pîna atunci — să organizeze 
consultări bilaterale cu reprezentanții. 
statelor Intcrenate si să ofere condi
țiile necesare pentru organizarea re
uniunilor multilaterala de pregătire.

reiațilie

li

în programul concursului .J'ro- 
iKspori* nr. 23. de duminica 10 iu
nie. sint prevăzute numai meciuri din 
divizia B a campionatului nostru.

I. Metalul Tirgovlște—Știința Ba
rite. învinși în etapa precedentă, deși 
uu Jucat acasă. bâcfioanii ee află 
neum intr-o situație dificila. Sarci
na lor In deplasare devine anevoioa
să și pentru că nici tlrgoviștenil nu 
stau prea bine. In tur : 0—0. Pro
nostic : 1.

IL F.C. Galați—Sportul studențesc. 
Un meci al ambiției jucătorilor, al 
ambiția! antrenorilor. Echipa Iul 
Motroc este virtual calificată in 
prima divizie : echipa lui Tenșcă. vi- 
zlnd' Inițial și ea o asemenea per
formanță. va rămine încă — cel pu
țin un sezon — in divizia secundă, 
în tur : 1—2,Pronostic : 1.

III. Progresai Brăila—Metalul PIo- 
peni. Echipe din plutonul de mijloc, 
cu același număr de puncte. Cel din 
Plopenl speră, totuși, să câștige. ba
zați pe faptul că și duminica tre
cută au reușit aceasta In deplasare, 
în tur : 1—2. Pronostic : 2, X.

IV. Dunărea Giurgiu—Ceahlăul 
Piatra Neamț. Avantajul terenului 
propriu pare a fi decisiv, valoarea 
echipelor fiind egală In tu- : 0—2. 
Pronostic : 1.

V. Chimia

resant: cele două- echipe au absolut 
, aceeași situație in clasament : egali
tate de victorii, de moduri eaale. de 
Infringed. golaveraj Identic (33—39) 
și, flreșct același punctaj. In tur 0—4. 
Pronostic : I.

X. Olimpia Oradea—Vulturii Tex
tila Lugoj. Partidă grea șl foarte 
importanții pentru ornbcle tabere.

J Fiecare luptă ’pentru a evita retro
gradarea. în tur : 0—1. Pronostic :
I, 2.

XI. Gaz metan Media?—Chimia Fă
găraș. Meci, de asemenea, cu miză. 
Lupta ee dă tot pentru salvarea de 
la retrogradare. în tur : 0—1. Pro
nostic : 1.

XIL EJectroputere Craiova—Mine
rul Bala Mare.
speranțe mari : 
puțin 'un punct pei 
insă din impas. în 
tic : I.

XIIL Corvinul Hunedoara—Meta
lurgistul Cugir. Echipa locală dcțl- 

, ne „lanterna roșie* ®i. desigur, do- 
' res'.e să «cane do ca. Oaspeții nu pot 
, fl nid el siguri că vor supraviețui.

dacă nu obțin acum măcar un 
punct In tur : 0—1. Pronostic : 1, X.

s. . : • ' - [_, ■ ;
spus în continuare vorbitorul — gu
vernul Maiestății Sale urmărește eu 
ardoare politica de nealiniere și de 
coexistență pașnică bazată pe priete- 

; inie față de toți și dușmănie rață de 
.nimeni. Noi căutăm prietenia și coia- 
bororoa cu toate țările șl credem cu 

r ho țări re că deosebirile de orinduire 
socială nu trebuie să constitute unob- 

1 siaool in colea prieteniei și colabo
rării.

Or leit de mult susținem noi; nepa- 
JezR, cauza păcii in lume șl a înțele
gerii internaționale, nu putem să nu 

rapreciam in mod sincer politica paș
nică a marii dumneavoastră țări. Este, 
intr-adevar, o mare satisfacție faptul 

. că ambele țări acționează unite, cu 
multă dăruire. In cadrul O.N.U. șl al 

' altor organisme internaționale Ini ve
derea întăririi păcii in lume șl Înțe
legerii reciproce, in conformitate cu 
principiile fi Carta O.N.U.°.

In încheiere, ambasadorul nepslez 
a spus :

„Prezenttnd scrisorile de acredita
re. aș dori să asigur pe Excelența 
Voastră că nu voi precupeți nici un 
efort pentru a dezvolta In conUrmare 
legăturile f.lrinse do prietenie care

Lulnd cuvintuî, președintele Con- 
nliluliil de Stat, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, a exprimat vil mulțumiri

■ pentru saiulărild călduroase și bune
le urări care i-au fost adresate de

■ Regele Nepalului, căruia, la rlndul 
Bău, l-a transmis un cordial mesaj 
de sănătate și fericire personală, pre
cum șl calde urări de progres fi 
prosperitate pentru poporul nepalez 
prieten.

„Consarrlndu-si din pUn eforturi
le făuririi,, prindulrii noi, socialiste 
— a ispus tovarășul Nlcolac

Lulnd cuv’nlul cu prilejul prezen
tării scrisorilor, ambasadorul Jagdlsh 
Stasmstter Rana a transmis președin
telui Consiliului do Stat, tovarășul 
Nlcolae Ceaușcscu, precum șl guver
nului șl poporului român un călduros 
salut șl cordiale urări din partea Re
gelui Nepalului.

„Țările noastre — a «spus ambasa
dorul nopalez — rint unite prin legă
turi comune do prietenie care au 
avut toc ta niveluri diferite ; aceste 
Segăturl «Int In prezent mult întărite, 
îmi exprim Încrederea că viitorul va 
fi martorul unor relații mal apro
piata șl mai puternice Intre țările 
soastre*.

în continuare, vorbitorul a spus : 
„Este, Intr-adevăr, o mare onoare 

să reprezint Regalul Nepal In aceas
tă mare țară a dumneavoastră. Ță
rile noastre împărtășesc Idealuri co
mune de pace, independență sl suve
ranitate națională, ambele fiind an
gajate In atingerea țelului privind 
ridicarea nivelului de viață al t>.>- 
poaretor lor. Guvernul MalosțAțil 
bale și poporul Nepalului urmărcjc 

. cu mare interes progresul multilate
ral realizat do poporul român șl au _ . .
fost adine Impresionați de amploarea există Intre țările noastre*. 
renJizărllor sale. ' 1 i

Nepalul este, de asemenea, angajat 
în realizarea imenselor sarcini ale 
dezvoltării economice șl reconstruc
ției. Sub conducerea dinamică șl plină 
de tinerețe a Maiestății Sale Regele 
și a Gtatemuiui de democrație Pan- 
etalat, caro prevede realizarea dreptă
ții «odaie depline șl a egalității eco
nomice, Nepalul depune toate stră
duințele «ă atingă aceste țeluri pentru 
care trebuta. printre altele, să dez
voltăm șl sl dLverslfic&m comerțul 
nostru, deoarece în lumea noastră de 
azi Independența economică este po- 
#db!Iă numai pe calea dezvoltării co
merțului cu țările prietene. Slritcm 
foarte mult Încurajați de roaUzărilo 
stoasiro recente și ne dăm seama că 
viitorul națiunii noastre stă In progre
sul care poate fi realizat pe acosta 
fronturi. Poporul Nepalului Ișl mobi
lizează cu vigoare șl entuziasm resur- 
sete ți eforturile ca răspuns la apelul 
lansat de Maiestatea Sa Regele in ve
derea unirii eforturilor in muncă pen
tru a pune in mișcare forțele progre
sului. Noi prețuim foarte mult colabo
rarea sinceră a țărilor prietene In a- 
ceastă sarcină de ridicare economică 

■ a* națiunii noastre*.
^in domeniul relațiilor externe — a

intre popoare. Considerăm eă în zi
lele noastre este necesar să se acor
de un sprijin cit mal targ eforturilor 
Pa caro țările In curs do dezvoltare 
le depun pentru i ridicarea tor eco
nomică șl gociolă, pentru lichidarea 
decalajului ce le i desparte de țările 
Industrializate — aceasta constituind 
o cerință de cea mal mare însemnă
tate pentru asigurarea pății șl pro
gresului In Întreaga lume*.

în continuare, -tovarășul Nlcotae 
Ccaușescu a spus :

„în țara noastră stat cunoscute 
* preocupările poporului nepalez și 

eforturile sale pentru dezvoltare» e- 
conomlcă șl sodală a țării. Apre
ciem, de asemenea, politica de 
coexistență pașnică, de prietenie și 
colaborare pe care guvernul regal al 
Nepalului o promovează in relațiile 
E-ale externe." Dorim ca raporturile 
prietenești dintre [România și Nepal 
să se amplifice neîncetat, «să se dez
volte colaborarea reclproc-avantajoa- 
să, In interesul ambator țări șl po
poare, al cauzei păcii șl cooperării 
internaționale*.

„Mă bucur — n spus 
tovarășul Nlcotae Ceai:

Ceausescu — România este profund vei
interesată In asigurarea unul climat 
de largă colaborare șl pace In lume 
— deziderat a cărui înfăptuire impu
ne, după cum arată întreaga expe
riență Internațională, respectarea ri
guroasă în relațiile dintre state a 
principiilor suveranității șl indepen
denței naționale, neamestecului In 
treburile interne, egalității In drep-, 
buri, avantajului reciproc.

Călăuzită neabătut de aceste prin
cipii. țara noastră acționează pentru 
extinderea legăturilor sale cu toate 
stelele, fără deosebire de orinduire 
socială, participă activ la viața in
ternațională, lsl aduce contribuția la 
dezvoltarea încrederii șl cooperării

In încheiere 
...__ _ Jeaușeecu — că

vă Începeți misiunea de Înaltă răs
pundere cu hotărirea de a depune e- 
foriuri pentru a dezvolta In conti
nuare legăturile de prietenie șl cola
borare dintre țările noastre ; această 
dorință este împărtășită pa deplin șl 
de poporul român. îmi exprim con
vingerea că acreditarea dumneavoas
tră in Republica SoctaBsi.fi România 
va contribui ta o mal bună cunoaș
tere reciprocă, ta dezvoltarea rapor
turilor bilaterale i In țoale dome
niile.. I

Dorindu-vă succes deplin In înde
plinirea misiunii [dumneavoastră, vă 
asigur, domnule ambasador, că -vă 
.jțl bucura do tot sprijinul din par
tea Consiliului de Stat, a guvernului 
român șl a men personal*.

După solemnitatea prezentării flerl- 
fiorHor de acreditare, președintele 
Consulului de Slat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nlcotae 
Ceaușascu, a avut o convorbire cor
dială. prietenească, cu ambasadorul 
Regatului Nepal, ' Jagdlsh Shamshor 
Rana.

La ceremonia prezentării «scriso
rilor de acreditare șl la convorbire 
au participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al nu- 
nislrului afacerilor externe, și Ștefan 
Dirtea, șeful Protocolului, de Stai.

5
j

___ , Hm. Vilcea—Poiana 
Cimplna. Oaspeții Joacă, o mare 51 
ultima „carto*. Uh Lnsucces le-ar 
pecetlui eoartn : după 29 do ani de 
activitate neîntreruptă In divizia B. 
Poiana ar urma să rctroaradezc(l). 
La rlndul kw. gazdele au destule e- 
tnoțJL. în tur : 1—2, Pronostic : 1. 2.

VI. Portul Constanța—C.F.R. Paș
cani. Conâtănțenll nu mai au nici o 
speranță, vor termina campionatul 
po ultimul loc. Echipa din Pașcani 
este si ea In zona periculoasă. în 
tur : 0—1. Pronostic : 2.

VII. OS.M. Sibiu—Politehnica Ti
mișoara. Reterimlu-ne la potențialulmi^oara, ncicnmiu-nc ia poieuuuiuj. 
ofensiv, timișorenii &e prezintă a- 
vantajațl faU tfe fîlbienJ. Numai c5.
pe teren propriu. C.S.M.-ul nu prea 
pierde.* ambele punblc. în tur : 0—0. 
Pronostic : 2.

Vin. C.FJL Timișoara—C.S.M. Re
șița. Echipa Rcșlțel — avind. do cl- 
teva clape, asigurată calificarea in 
A — Joacă parcă IneaaL Gazdele ma
nifesta cam aceeași inconstanță» Vic
toria poate fi decisă doar de plu
sul do vigoare fizică. în tur : 0—1. 
Pronostic : 2.

IX. CJP.R. Arad—Minerul Anina, 
învinși' fără drept de apel, dumini
că la Reșița, fotbaliștii de la C.F.R. 
vor încerca să obțină ombeie puncte 
pentru a termina eventual pe tocul 
secund, Uu Lucru apare, toarte inie-

Cralovenll nutresc 
le este necesar cel 

șntru a epern să 
tur 0—3. 1‘ronos-

în cîteva rînduii
• FOTBAL. „Cupa Independenței" 

— micul campionat mondial de fot
bal, care se desfășoară In aceste zile 
in Brazilia — a continuat cu patru 
partide din cadrul grupelor prelimi
nare : Iugoslavia — Venezuela 10—0 
(5—0), Paraguay — Peru l—0 (0—0), 
Ctaile — Ecuador 3—1 (0—0). o ATLE
TISM. Concursul internațional atletic 
denumit „Ziua Olimpică*, deafățu- 
rat in capitala R.D. Qormane, a (ost 
o Importanta verificare preoUmplcă 
pentru allcțll din Monta, R.D. Ger
mană. România, Franța, Cuba. Aus
tria, Bulgaria, Iugoslavia, U.ILS.Ș, 
Dintre cele nud valoroase rezultate, 
rețin atenția următoarele : Franz 
Slebcck (R.D.G.) — 13” 4/10 ta 110 m 
garduri. Rita Schmidt (R.D. Germa
na; — i,<x> Dl ui .’„il.ua.u gil llicutiuie, 
SUvalne TeUlez (Franța) — 11” U10
ta IOT m plat. Annelle Erhardl

1 (R.D.G.) a clșllgat proba de IOD m 
garduri In 12" 7/10, fiind urmată ta o 
zecime de secundă de poloneza Tit
re,za Suknlewicz ș! românca Valeria 
Bufanu. Foarte disputată a (<Mt 
cunsa feminină de BOT m, In csre vic
toria a revenit atletei Hoffmelster 
(R.D. Germană) in 2ăl”, secundata 
de Ileana Sita! (România) — 2'01” 
3/10.

I'

vremea
nă) — 1,83 m la săritura In înălțime,

Ieri în țară : Vremea s-a menținut' 
călduroasă, caniculară. în Cimpla 
Dunării, undo- temperatura a urcai, 
frecvent, plita ta 35—33 grade. Ceru! 
a fost variabil, mal mult renin in 
«udul șl estul țării. După amiază, 
in Maramureș șl In nordul Transil
vaniei, s-au produs- Innourări mal 
accentuate și s-au somnolat aversa 
șl descărcări electrice. Vlnlul a su
flat !n general slab. La București : 
Vremea a fast frumoasă șl dcoacblt

de călduroasă. Temperatura maximă 
a fost de 34 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, ,18 șl 19 Ionic. în tară : Vremea 
va fl în general cMduroasă, dar 
uwr Instabilă. Cerul va fi variabil, 
cu înnourfiri mal accentuate In ves
tul tarii și In zona de munte unde 
vor cădea averse locale de ploaie, 
taroțlle de descărcări electrice. î:i 
rest, averse Izolate. Vtnf potrivit. 
Te-mpe-atur'le mlnhne vor fi cuprin
se Intre 8—18 grade, lor maximele 
între, 20—30. local mai ridicate. La 
București : Vremea va fi In general 
călduroasă, cu cerul variabil, favo
rabil averse! de ploaie. Vint stab. 
Temperatura ușor variabilă.

interan%25c8%259blonal.de
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RABAT 15 — Trimisul special A- 
gerprefi. N. Balica, transmite : Joi 
după-ămlază s-au Încheiat lucrări
le celei de-a lX-a Conferințe la ni
vel Înalt a Organizației Unității 
Africane. La dezbateri au participat 
șefi de stat șl de guvern sau re
prezentanți ai acestora din 40 de 
țftri. membre ale O.U.A. Cuvintul de 
irichldorc a fost rostit de noul pre
ședinte in exercițiu al O.U.A. șeful 
statului marocan, .regele Hassan al 
11-lea.

In scopul sprijinirii mișcărilor de 
eliberare națională, conferința a ho
lin’t să sporească cu 50 Ia sntâ ac
tualul buget al Comitetului pentru 
eliberare ol O.U.A. Totodată. regele 
Marocului a făcut cunoscut că tara 
sa va acorda mișcărilor de elibe
rare națională africane o Însemnată 
contribuție financiară voluntarii. La 
actuala InUlnlre de la Rabat s-a ho- 
tăril sporirea numărului membrilor 
Comitetului pentru eliberare de la 
.11 ia 17. •

în cadrul conferinței au fost am
plu analizate situația din Angola. 
Mozamblc. Gulneea-Blssau, Insulele 
Capului Verde, evoluția mișcărilor 
naționale din aceste teritorii, lupta 
poporului Zimbabwe și a populației 
de culoare din Republica Sud-Afri- 
cană Împotriva regimurilor rasiste de 
Ia Salisbury și Pretorio. în rezoluția 
privind decolonizarea. partSctoanl.il la 
reuniunea panafricnnă au condamnat 
țările membre ole N.A.T.O. pentru 
sprijinul acordat Portugaliei, deza-

probind, totodată, cu fermitate__
tud’mca conciliantă a Marii Britanii 
față de guvernul rasist din Rhode
sia. precum și vinzărilc de arma
ment eătre Republica Siid-AfrieMiiL

Un loc Important a fost acordat, in 
cadrul ’reuniunii, situație! din Orien
tul Apropiat. Conferința a adoptat 
in unanimitate o rezoluție care ea 
pronunță pentru retragerea trupelor 
Israelului din teritoriile nrabc ocu
pate. Conferința a reafirmat solidari
tatea țărilor membre ale O.U.A. cu 
statele arabe.

Participant!! la reuniune au luat 
cunoștință și n^t an-eciat reconcilie
rea dintre Senegal sl Guineea, pre
cum și cea intervenită Intre Mișca
rea pentru eliberarea Anaolel 
(M.P.L.A.) șl guvernul revoluționar 
In exil al AngoleL Cel do! lideri al 
acnstoțra. resx.-eriv Agosllnho Neto șl 
Ro5:M?rio Holden, an anunțat că ișl 
vot conjuga, eforturile în vederea 
prezentării unul front comun la vii
toarea sesiune la nivel înalt a O.U.A., 
care va avea loc la Addis Abeba. In 
28 mal 1873. cu prilejul împlinirii 
unul deceniu de la crearea Organi
zației Unității Africane.

Conferința a desemnat noul secre
tar general al O.Uuă. Timp de patru 
ani. această funcție va ii deținută de 
ministrul muncii al Camerunului. Nzo 
Ekhan N’GakL El succede în acest 
post lu! Dlallo Telli. caro s-a aflat 
în fruntea Secretariatului general al 
O.UjL timp de opt ani.

ati-

trq U.lLSfS. șl R. F. a Germaniei,n. f« a vrvufliiHiEiiv.L)l 
și a acordului cvadripartlt privind 
Berlinul occidental va contribui la

• RATIFICAREA TRATATELOR POLONO—VEST-GERMAN 
SOVIETO—VEST-GER.MAN, PRECUM ȘI A ACORDULUI *CVADRI- 
PARTIT PRIVIND BERLINUL OCCIDENTAL SALUTATA DE MI

NIȘTRII DE EXTERNE AI POLONIEI ȘI AUSTRIEI

Contribuții la procesul
. ■ ' . ■ I <.>•

de destindere în Europa

STOCKHOLM 15. — Trimisul spe
cial Agerprefi. C. Vlad. transmite : 
întrunită In ședință plenară. Confe
rința Națiunilor Unite asupra mediu
lui înconjurător a aprobat crearea 
unui consiliu de coordonare n activi
tăților destinate protejări! șl amelio
rării mediului, precum și a, unul se
cretariat permanent ce urmează a fi 
finanțat din bugetul. O.N.U. A fost 
adoptat, de asemenea, amendamentul 
propus de 11 țări, intre care șl 
România, privind extinderea numă
rului de membri al acestui consiliu 
de la 48 la 51. iSediul viitorului «e- 
eretarlat urmează a fi stabilit'ulte
rior. in urma raportului ce va fi în
tocmit și înaintat de secretarul ge
nera! al Conferinței de la Stockholm 
eeiel de-a 27-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

Totodată, a fost adoptat raportul 
comisiei de lucru a Conferințe! asu
pra adfhlritetrărU resurselor naturale 
din punct de vedere al mediului. 
Conferința a decretai ziua de 5 Iunie 
ca „ZI mondială a mediului încon
jurător".

In cadrai lucrărilor sSUnțel plenare 
de miercuri. Conferința n aprobat 
textul unei Rezoluții asupra expe
riențelor cu arme nucleare — prezen
tată ■ de Noua Zeelandă și Peru ®i 
aprobată, anterior, de Comisia a 
treia, care se ocupă do ..determina
rea poluanțHor do importanță Inter
națională șl‘ lupta Irnpoi.-îvn acesto
ra". Documentul core statelor care 
Intenționează ®ă. efectueze experiențe 
cu arme nucleare să renunlo In pro
iectele lor. dat fiind că din acestea 
poate rezulta o agravare a contami
nării mediului înconjurător.

• P.C. ITALIAN REAFIRMA NECESITATEA CONSTITUIRII 
UNUI CABINET CARE SA RĂSPUNDĂ ASPIRAȚIILOR 
TUTUROR FORJELOR PROGRESISTE

La tsfirșltul unei ședințe animate.' 
Direcțiunea Partidului deinocrat-cres- 
tln a hotărlt ■— cu mnjoritate de vo
turi (împotrivă a votat Întreaga 
„KliugS" democrat-cresLtafi) — să 
sprijine .eforturile premierului, de-, 
semnat, Giulio Andreotti, de a for-j 
ma im guvern de centru-droanta in 
colaborare cu eoctal-democraili. re- 
DuWlcanll si llberaHL

■ ta cadrul lucrărilor' Direcțiuni! de
mocrat-crest ine. Andreotti a relevat 
că. dat fiind refuzul P.Ș. Italian dp 
n imtUcIm la un guvern alături de 
liberali, nu rămtae altă posibilitate 
decll aceea de a constitui un cabi
net care să albă la bază un program 
de acțiune limitat 1a problemele ma
jore cărora trebuie să le facă față 
ta prezent Italia.

Contrtltulo aceasta Inccmitul eflnsl- 
tului crizei de guvern din Haita ? O 
asemenea întrebare s!-au pus tot ma
joritatea observatorilor politici dta 
Roma care, analizind evoluția posibi
lă a MltialM politice dificile, caută 
că determine dacă batanta înclină 
spre condiții favorabile, «au contra
re reglementării crizei dectanșole cu 
aproape patru luni ta urmă. în acest 
context se scoale În evidentă că. on- 
tlnd pentru rotația unei coaliții de 
centru-dreapta; conducerea P.D.C. 
speră să formeze un guvern capabil 
eă pună capăt actuale! elări de pro
vizorat

Constituind evenimentul principal 
nl desfășurării crizei dc guvern, pozi
ția adoptată de Direcțiunea P.D.C. 
este examinată ■ cu atenție do 
către celelalte forte politice. Pri-

VIENA 15 (Agerpres). — In comu
nicatul privind vlzita ofidalâ pe care t 
a’ făcut-o la Vioria ministrul aface
rilor externa al Poloniei, Stefan 
OUzowskl. la Invitația 'omofoguluJ 
său austrfoc, Rudolf Klrchschlaeger, 
părțile nu salutat ratificarea ’.ratatu
lui dintre R.P. Polonă țt jR-F. h Ger-; 
maniei. S-a expfiinnt'convingerea ’că

evoluția pozitivă a procesului de 
destindere ta Europa. Cel doi mi
niștri s-au pronunțat pentru înce
perea grabnică a convorbirilor 

pregătirii

destindere in Europa. Cei doi 
i.i/_ r■ 
parca- grabnică a 
multilaterale In vederea 
gțțyțșrințel jomsiilsflggjpe^ jwflțru 
securitate ?! colaborare.

VIETNAMUL DE SUD

Continuă acțiunile ofensive 
ale forțelor patriotice

VIETNAMUL DE SUD 15 (Agerpres). - Bateriile de artilerie ale 
forțelor armata,da eliberare din Vietnamul dc iod au deschis din nou 
tirul asupra punctelor întărite ale armatei salgoncze in An Loc

Roma.

b

democratice. in «târârea 
țlel sl a Intereselor clasei 
toaro".

centrul provinciei Blnh Lmg.
Unitățile sidgoneze, trimise ta a- jlne pe șalgonezi, aviația americană 

juuirul trapelor osedlale, au fost continuă eă arunce suta de tone de 
blocate de forțele de eliberare pe 

ua nr. 13 Jaf! cl'lva km In sud 
jd-.Lbc. Lupte crînecn’c ’se dne

/

CAMBODGIA

bombe asupra teritoriilor eliberata 
de patrioțl, in împrejurimile orașu- 
lul-An*f Loc -șl ’pe « ambele -pfcțiuale 
șosele! strategice- nr.-13.
’“In, prdvîncla Dinh Tifo^Stuata 
în Delta Mekongulul, forțele de e- 
llberar© declanșează noi alteori a- 
suprn unor unități da elită saJgo- 
neze. în ’ciuda ploilor, acțiunile for
țelor patriotice continuă șl în zona 
Plateurllor înalte. ”’ ' ‘ ------
Inamicul pe șoseaua _ _
tura Intre orașele Plelku și Konsum.

Patrioțli atacă 
care face legă-

NOI BOMBARDAMENTE

?

Ața cum este bine cunoscut, forțele patriotice din Cambodgia des
fășoară eu o tot mal mare vigoare lupta de eliberare națională, sub 
conducerea Frontului Unit Național al Cambodglcl (F.U.N.K.), prezi
dat de Samdech Norodom Slanuk.. I’ctrloiH dau grele lovituri trupelor 
regimului antipopular al marionetei Lon No!, sprijinit do intervenfio- 
niștti americani. In zonele eliberata, mereu mal peste, F.UaV.K. desfă
șoară o intensă activitate pentru mobilizarea maselor larg! la efortul 
de reconstrucție, pentru organizarea ciefii ps baze nof, .democratice, 
pentru ridicarea nivelului material șl dc cultură al poporalul.

Victorii obfinute pe cimp’ul dc luptă, ca șl preocupările construc
tive desfășurate de forțele patriotice dip zonele eliberate sini recu
noscute ți relevate chiar fi de presa occidentală. In acest .sens, ziarul 
parizian „LE MONDE" a publicat o sultă de reportaje, din care repro
ducem mal jos largi extrase :

urdtăillo do partizani au dus. zile si. 
r.wli lupte grele. Numai batalionul 
regulat al tortelor populara de eli
berare a participat la asalt. Cuiul li
la neregulate asigurau acoperirea la 
distanță. Cit despre miliția tarrmre.;- 
cff. mobilizată pentru împrejura ies 
resbecilvă. ea avea rairdha reft inter-; 
ceptazc eventuale întăriri sl să re-

posturi provizorii in orezfirii. Sa
tul. risipește, tinde să ®e con
funde cu natura Înconjurătoare. Se 
asigură astfel o securitate fizică tot 
mal maro.

Contrar celor ce s-ar putea crede, 
războiul n-a răsturnat viața materia
lă a țăranilor. în curind se vor tino 
In sate adunări care vor hotărî re
partizarea' recoltei : o parte pentru 
consumul familiilor, alta pentru eo- 
mințe ®i rezerve., o porta este dată 
J-'rontulul. lor alta este comercializa
ți! fio către Front, fie ta aite sate.

.„lată-ne, escortați do parUzaitL In 
zona controlată do F.U.N.K, Rrivesci 
la ceas si nu-mt vine ;;â cred : am' 
părăsit centrul. Pnom Penh-ulul abia 
de o jumătate do oră. Credeam că, 
vom face cu marina cliova oro buna 
și că va trebui să ne depărtăm mult 
do șosea pentru a ajunge Ia lotrul 
fixai pentru IntLlnlrc. Clnd colo a 
fost. dc ajuns eă no îndepărtam cu 
1—2 kilometri dc postul do control 
de la Ifișkoa din capitală și «â cobo- 
rim in orezărie." Zona in caro par-. 
tlzanLl pot să -circule înarmați, in 
plină zi. fără să so ascundă. începe 
chiar la periferia orașului..

Sint invitat să văd cărările 
războiului. în două sflptămlni de pe
regrinări în această zonă. întinsă de 
orezărll. cu o populație relativ densă 
ta comparație cu media pe tară, am 
trecut prin vreo M de sate. N-a fast 
niciodată nevoie.să mă ascund ; iîn. 
Interiorul zonei .deținuta de F.U.N.K., 
securitatea politică el fizică a mem
brilor Frontului Unit Național este 
totală. Cadrele de conducere circu
lă adesea singure, nclnarmate. De
plasările lor. ca și ale trupelor, se fac 
cu știrea tuturor localnrcilor.

Inceplnd cu -vara iui 1070. terito
riul controlat de Lon Noi e-a restrins 
treptat. Acțiunile pe. caro le inlllază —— . .------------ -
..Frontul" e-au apropiat de orașe și bxxruda față do zona dușmană
de marile cfil rutiere 81. in con vecin- *-’■  ----- -------- - ''
UL s-au Îndepărtat do satele din In
terior. Readuni in care bo mal ducea 
lupta In 1871 au devenit căințe după 
replierea firupelor Pnom Penli-uluJ. 
Insecuritatea vine In principal din 
văzduh. Toata satele prin care am 
trecut au fost atațate cel puțin o 
dată. în multe cazuri de ,mn.i mul
te ori. de cătro avioane care arun- 
că bombe cu napalm. Aceste atacuri. 
care ee fac adesea la Inlimalnre. nu 
mal sini atlt de eficace’ în ultima vre
me., dacă se poate-asocia termenul fie 
eficacitate omorirLl unor locuitori p.ts- 
nicî. Oamenii aud venind avi ' ‘ 
In cîtcva minute dispar Jn verdea!

H ’t'g'Â’ip®,—r „ ;(țwsîfssB. 
pcMiuri sint' în toata satele. In pa
gode. deseori în lanuri. Victime se 
înregistrează mal ales printre băteț^t, 
bolnavi sau copil, udai Prin surprin
dere.

Mijloacele de apărare reduc .mult 
din pierderile în vleU omenos!!, dar 
nu feresc casele 6l nld animalele. In 
multe cazuri, satele s!nt părtini 
evacuate. Țăranii construiesc adă

Din paginile 
presei internaționale

Comparativ cu 1970. prețurile au cres
cut intrucltva. dar de «o mențin sub 
controlul - Frontului șl rtnt cu mult 
inferioare celor de la orașe.

Activism Frontului lămuresc pa 
săteni să nu-și vindă produsele in 
afara zonelor eliberate. A menține

este cropul urmărit de Front ta a- 
ciest domeniu. Jafurile sl violenta 
caro însoțeau trapele Iul Lon Noi nu 
sțnt de natură să-i Îndemne ne ță
rani eă facă comerț in afara zone
lor eliberate»

înainte dc a Intra într-un orășel. 
Bțungem la o mlntorlre. Wat Sok- 
kharam : toate locuințele bonzilor nu 
ars. Starețul pagodei ne primește cu 
căldură. El vrea ee știe că mî- 
nfistfoeâ lu! n fort atacată de avla- 
tlo ; un călugăr ttaăr n- fost omorit, 
alții au fost rănlțL Zidurile exteri-, 

Itorl pag- oare .ale sanctuarului .ou urase de 2
io ; naiialm. „&lo opera oamenilor luig

„. verdeața Lon Noi". — explică starețul. ,
tsau fie apropie de. un adăpost. Adă- Orte-eluL linaă care se află, mlnfisll- 

rea» este Bat-Dcung, Era unul din 
. pbsturile-chcle alo centurii de apă

rare a capitalei Șeful de batalion. 
Van Rit. relatează că hei era o pu
ternică garnizoană a regimului Lon 
Noi. compusă din „khmeri serei" — 
comandouri organizate de C.LA. Încă 
Înainta de lovitura de stat de la 18 
martie 1970. Aceștia s-au dedat la tot 
felul de fărădelegi Împotriva popu
lației. Pentru cucerirea Bata-Daung.

respectivă, ea avea sarcina «ă iiiter-; 
ceaieze eventuale i'n'ărir 
cupereze materialul.

Această bătălie arc poate votonre. 
de exemplu tao plan politie si m1.!'.- 
tar. Btaetateles. presa de la Pnom 
Penh a preferat s-o .ignore'., sou- 
ntnd simplu eă; armata a trebuit 
„evacueze" Bat-Deuhg. Dar Pnom 
Pcnh-ul este înconjurat do zeci de 
asemenea localități cucerite do parii-, 
zani. Dacă un post deținut de un ba
talion bine înarmat, si bine antrenat 
la 10 krn de capitală poate cădea 
in trei zile fără ca artileria, avia
ția șl nici măcar Infanteria să-I poa
tă veni in ajutor. — aceasta se da
torează faptului că armata care II a-, 
pără este la capătul resurselor. ■ s

,..în provincia Kowipong-Chhăng. 
Construcții ușoare care servesc de 
dormitor, bucătărie și sală do curauri 
pentru școala de cadre — totul ca
muflat Intr-o pădure. Sins primit de 
directorul școlii: care e«le șl pre
ședintele comitatului districtual al 
F.U.N.K. în ®ală. 80 de auditori intre 
18—50 do ani. I dintre care o treime 
femei — cu toi! cultivatori, cu ex
cepția,ci torva care au fugi; din Pnom 
Penii. El ee pregătesc pen.Lni a fi 
activiști loocțli- (Obiectul tavătămlntu- 
lui este Itata politică a Frontului, așa 
cum a fost definită ta programul a- 
dpptat Jn 3 nuri 1970. Se lMidtă a- 
i-.upra problemelor privind raporturi
le.’cu- imputa fia și ’ problemele agra
re. Sdopul esențial ol muncii de e- 
ducație este unificarea luptei, acor- 
dindu-se o atenție deosebită nivelu
lui de-moiyjizare politică a maselor 
populare. Pers-bhajul-chele id șltaa- 
Uei rămlnc ‘ Norodom Slanuk. "căra 
simbolizează Independența, națională, 
neutralitatea sli unitatea.

în voința dc luptă cină la capăt 
care Însuflețește olit se cambodgio- 
nii tineri, rit ,și De cel vlrstniel. In
tră si alte motive. Ele trebuie văzu
te tn contrastai dintre moralitatea 
din cele ci ouă zone. La Pnom Penh, 
barurile, prostituția, tripourile. furtu
rile au Invadat o importantă parte 
a orașului C«unila k® află pretu
tindeni sl există oină șl șefi militari 
care ce- bani! pentru 
tarirl unui coleg aflat 
în schimb. Ih rom 
F.U.N.K... corupția este 
tact necunoscut

wr-lmpȚ'
Iaritățllor' șl ‘ experiențelor locale.

' ''
le largi : munci torit.

a trimite Sh
in dificultate, 
deținută de 

un lucru com-

ilfnlnt trainic In soiul particu-
.ii’ ’ locale.

Frontul atrage sura el nituri socia
la largi : muncitorii. relativ puțin 
numeroși; dar cu un grad de con
știință ridicat, 'țărănimea, o parte din 
comerciant! "si' funcționari, tinerelul 
studios. Realizarea unității eclei mal 

■ largi cu putință, unitatea tuturor pă
turilor reprezintă fdeca de bază, 
conalderalâ drept cheta victoriei fi
nale.

ASUPRA R. D. VIETNAM
HANOI 15 (Agerpres). — Concomi

tent cu minarea și blocarea port uri
lor IL D. Vietnam, informează agen- 

. țla V.N.A., agresorii americani con-;
ttauă raidurile de bombardament n- 

, supra teritoriului Vtetnanmtal de 
nord.'Protesilnd Împotriva > noilor 
bombardamente asupra unor zone 
dens populate dta llulfong șl nu
meroase provincii, M.A.E. al R. D; 
Vtetaam.a dat publldtățll o dedkira- 
țlo In care cere Administrație! S.U.A. 
să pună capăt minăril^șl blocării poț- 
turtior iiord-vlctaameze, bombarda
mentelor introîM-lnse dc aviația șl na
vele de război americane, precum șl 
tuturor actetos de încăjcnre a suve
ranității șl securității R„ D. Vietnam.-

Un comunicat difuzat de agenția 
V.NJL informează că, de la Ihccpulul 
lunii mal, aviația ?1 navele da război 
americane au bombardat de 18 ori 
diguri fluviale șl maritime, baraje șl 
stații de pompare din provincia Nnm 
Ha, situată ta sud de Hanoi, ta ur
mare. au'fost, distruse-sau avortate 
ircsemnate lucrări, hidraulice. Iar nu
meroși locuitori .ou fost omori ți ®au 
rătați.

*
Un purtător de cuvint al MxA.E al 

Guvernului R do Uniune Națio
nală al lei a dat publicității
o declarație in condamnă esca
ladarea de către S.UJL a războiului 
Împotriva R.D. Vietnam.

ma reacție a Partidului fiocloltst 
față do sceastâ bolArire a Direcțiu
nii P.D.C. este dată de ziarul ..Avan
ii". care scrio că orientarea adoptată 
de Direcțiunea dcmocrnl-crețtină 
„este o alegere gravă, in evidentă 
eonlradicțle cu aspirațiile de progres 
ale țării.. în ceea ce no privește — 
adaugă ziarul — loa energiile; si 
posibllltătlto noastre de inițiativă vor 

; fi orientate chiar din acest moment 
ppre contracararea involuției ce de- 
curgo dta poziția democrat-crestlnl- 
lor".

întrunită miercuri pentru a ana
liza situația politică din Italia. Di
recțiunea Partidului Comunist ,Ita
lian — sub președinția Iul Lulgl 
Longo — a declarat. Intr-un docu
ment. că „reafirmă nceeiltatea de a 
se respinge în mod ferm tentative
le do revenire la centrism, sub ori
ce formă. Este necesar un guvern ca
racterizat de o neU opoziție față do 
dreapta, de orientare ferm antifas
cistă. eu aplicarea riguroasă a legi
lor republicane, cu capacitatea de h 
stabili un raport pozitiv cu organiza
țiile oamenilor muncii, cu necesități
le șl luptele lor, șl care să se anga
jeze ta mod serios si inițieze, prin- 
tr-o politică planificată de reforme, 
reluarea rapidă a producției ți să 
astaure locuri ta producție pentru 
oamenii muncii ; este necesar un gu
vern de inițiativă ta legătură cu pro
blemele grave și urgente nie destin
derii și păcii. Ineepind eu Vietna
mul" — so spune in document. Di
recțiunea P.C.I. a făcut apel, totoda
tă, la toate organizațiile sale Ră „des
fășoare acțiuni unitare împotriva ori
cărei Involuții ffpre dreapta »1 pen
tru a se deschide calea unei cotituri

' ' democsîi-
muncl-

> CAIRO 15. — Corespondentul 
.•nostru, Nicolaa N. Lupu, trans- 
. mite In sala da JesiMttlli a 
’ puvernorutulut din Alerondria,
• in prezența oficialitâlilor locale
> șt a ambasadorului României in
I Republica; Arabă Egipt, Tilut , 
I Sinu, a avut loc semnarea de-
> clarațicl de tefrdțirc intre ora-
> jele Constanța «i Alexandria.
. Din, parlea romană, documentul 1 

a fost semnat de Petre Nicolae,
l primarul municipiului Constan- i
• ța, iar din. partea egipteană de , 
i Fouad Mohieddine. pucernaiaru! , 
I orașului Alexandria. In declarn-
> fie te stipulcaxd realizarea unor
t schimburi de Pirite Intre facto- 1 
, ril da răspundere al celor două 1 
. orațe înfrățite, schimburi de e~- i 
. periențd in domeniul cultural, i 
’ organizări de expoziții fl tirgurl, , 
’ pirite ale unor echipe iportiva (
• și ansambluri folclorice.
> Cu această ocazie, primarul ' 
I Constanței ji guvernatorul Ale- 1 
t xandriei au rostit alocuțiuni, In , 
, care au relevat sentimentele da , 
: prietenie »i considerație ,re-
’ ctprocâ cc animă popoarele ro- '
• mân și egiptean.
• „Locuitorii Alexandriei — a '
> spus guvernatorul Mohieddine 1
> — au avut marea dnste de a fi i 
I primit recent in mijlocul lor pe ,
> președintele Consiliului de Stat ( 
. ol României, Nicolae Ceaușescu, (

a cărui vizită a constituit un
• moment de o deosebită Impor- '
• tf.r.țâ in evoluția relațiilor din- 1 
» tre țările noastre. Ea a relevat '
> existența unor largi domenii de i 
I activitate în care România șl ( 
( Egiptul pot colabora In scopul , 
. dezvoltării economico și al păcii ,

In lume. De altfel, dorința ex-
’ primată In timpul vizitei de pre- 1
• ședințele RomftnicJ. de a vedea 1
• extlnzlndu-se relaUiie de prle- '
> 'cate dintre Constanta șl Ale- i 
» xandrla ne-a stimulat să acțlo- (
> rifîm pentru realizarea acestui , 
( obiectiv, fapt care a căpătat as- ,

tâzi o formă concretă prin sem
narea decinraUei noastre®.
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In cadrai lucrărilor Con
siliului do administrație al 
PJ1.O. (Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare) a luat cu- 
vintul reprezentantul romfln Bogdan 
Baltazar, caro a .'.'.sblrn'.at necesitatea 
ca programul fiecărei țări. Bă cores
pundă obiectivelor de dezvoltare eco
nomică șl socială stabilite prin planul 
național, in alcătuirea cărata guver
nul interesat trebuie să aibă roiul ho- 
tăritot-. Vorbitorul a subliniat salÎB- 
facția părții romăne privind deschi
derea Biroului P.N.iJ.l). la București.

Contbuîndu-și vizita în 
B. D. Germană; Fidel Casfero, 
prim-seeretor al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul minlfllru al Guvernului 
Revoluționar, a fost, foi. oaspetele re
giunii Halle — important cental ri’.l 
Industriei chimico.

I11 favoarea stabilirii do
i CU Cuba. Parlament 

_____ veneznelcan Aragua n” adop
tat o moțiune tn care cerc președin
telui Rafael Caldera să acționeze 
pentru stabilirea de relații dlsJÎoma- 
lice, comerdalc șl culturale cu Re
publica Cuba, informează agenția 
Prensa Latina. „Cuba constituie o 
realitate politică șl soctală de impor
tanță istorică" — subliniază moțiu
nea.

Președintele I. B. Tito va 
face o vizita în ILP. Polona. 
Inir-o declarație făcută de purtă
torul de cuvint al Secretariatului 
Federal pentru Afacerile Externe al: 
Iugoslaviei este exprimată convin
gerea că apropiata vizită in Polonia 
a președintelui Tito se va înscrie 
cu o nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea cooperării bilaterale, 
date fiind legăturile de prietenie tra
dițională și interesul amlx.'lor țfirl 
ta menținerea păcii și «xatrițAțli i 
InternațJanalo. i

0 moțiune de neîncrede
re în guvernul japonez ’ 
fost depusă de'trei partide de opozi
ție — socialist,. Eodallat-democrutlc șl 
"lomelto — cu ocazia unei ședințe 
plenare a Dietei. Moțiunea arată că, 

n in timpul celor 7 ani al mandatului 
H său, guvernul liberal-democrat rra a 
| realizat o serie de puncte principale1 

ale programului propus, ta special ta! 
domeniu] asistenței sociale șl prote
jării drepturilor cetățenești.

Președîntelo Won a
Congresului să aprobe ptaă la data 

_ 0 de 1 septembrie Tratatul privind 11- 
ffl mltarea sistemelor apărării antlra- 

j H chetă și Acordul provizoriu cu pri-j 
" nlr„ In imnîn î In rpwnnntill llj

t 
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WALTER SCHEEL DESPRE PERSPECTIVELE RELAȚIILOR |

.. _ _ _ j Consulul Prezidențial al
I Confederației Republicilor 
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Vor fi inițiate convorbiri pentru reglementarea a .....III! I I B
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i 

area vjltoa- R 
Irlanda de H 
v a afirmat a 

i 
------------------ iConvorbiri franco-irakiene cinematografiei0 

y este organizată do ( 
tă discute această problemă direct cu „ 
părțile tataresate". H

în alocuțiunea rostită cu prilejul 
recepției oferite în onoarea vicepre- H 
ședintalul irakian, primul ministru g 
francez, Jacques Chaban-Delma®, și-a u 
exprimat speranța eă discuțiile o'i- n . ,___ .. - .
dale purtate la Paris vor permite 0 IU alegerile niliniClpUlS aea“ 
celor două țâri «fi dezvolte rotații In H fâșurate duminica trecută in landul 
toate domeniile. „Franța, a spus el, h Ba varia, întrunind 40,1 la sută din 
este cu toiul dornică să ajute, ta j yoturlie exprimate In 25 de orașe 
măsura .posibilităților sale, dezvol- g !>laXar?5?’ a.??Uniî0t 6ta’
tarea economies a Irakului". Premie- - - ți^dd “ernlce"
ral,-francez a declarat, totodată, că g 4^^ In rindtirile alegătorilor dta 
speră Intr-o reglementare a situației U Bnvnria — a obținut numai 39,7 la 
din Orientul Apropiat sută dta sufragii.

ută de purta- 
Sccretarialuhd

N. PUICEA

AU FOST RELUATE TNTILNIRILE DINTRE REPREZENTANȚEI 
R.D.G. Șl R.F.G.

in vederea normalizării relațiilor 
dintre celeiă

BERLIN 15. — Corespondentul,
stasiru. Șt Deju. transmite : După 
ce Consiliul de Miniștri al R.D.G. 
J-a însărcinat pe secrotnrul de stat 
Michael Kohl, iar guvernul R.F.G. — 
pe secretarul Egon Bahr, să ducă 
u-atatlve in vederea încheierii .unul 
tratat general Intre cele două 
state germane, caro «fi reglcmcn- 
tezo relațiile dintre ele , pe baza 
dreptului internațional, la 15 Iu
nie a avut loc. ta capitala R.D.G., 
prima tafilnlrc • Intre reprezentanții 
R.D.G. și R.F.G.

Recent Erich Honecker, prlm-.re- 
crelar td C.C. al P.S.U.G., a decla
rat că după ratificarea tratatelor 
R.F.G. cu U;R.S.S.’ șl Polonia. R. D. 
Germană este gata „5 înceapă cu

de

state germane
Ft. ,F., a Germaniei, un schimb 
păreri ta vederea normalizării rela
țiilor. La rindul său. guvernul 
R.F.G. a decis, in ședința ea din 14 
Iunie. începerea tratativelor cu re
prezentanții R.D.G.

După ’ lnlllnlrea de fol. cel doi 
șefi de delegații au afirmat că con
vorbirile au fost Intense. Părțile au 
sțablllt ca următoarea intllnlro &ă 
albă loc la 21 iunie, la Bonn.

I.a 15 iunie s-au tatltajț pentru a 
patra oară; de această dată in Berli
nul occidental, reprezentantul guver
nului H. D. Germane, dr. Mitdank. șl 
împuternicitul Senatului ’ve&t-ber- 
llnez. dr. Strawe. pentru a discuta 
in legătură cu reglementarea vizite
lor cetățenilor vest-berltaezi in 
R.D.G.

’ vîre la unele măsuri In domeniul 11- 
I mitări.l armamentului ofensiv, in-! 
• chelate cu U.ILS.S. El șl-a motivat ce

rerea pe’ „necesitatea ca noua run-! 
dâ de negocieri sovlcto-americane 
ta vederea limitării Înarmărilor stra-’ 
legice (S.A.L.T.) să poată începe la 
luna octombrie".

■i

1

BONN 15 (Agerpres). , ,
School, ministrul afacerilor externe 
al R. F. a Germaniei, a acordat sfip- 
t&mtaalulul ■ sovietic „Lilcraturnala 
Gazeta" un Interviu, ta cadrai căruia 
a apreciat că a sosit momentul să fle- 
Intensificate relațiile șl activitățile 
comune, ta vederea transpunerii In 
viață a tratatului dintre U.ILS.S. șl 
R.FG.

Ministrul de externe vert-german 
a relevat că, ta intervalul scurs din 
anul 1970 — clnd a fost semnat trata-

R. F. G. CU U. R. S. S.
Walter

Gnvemul conservator 
britanic a °bîlnut’'în Camera Co
munelor, aprobarea unei clauze din1 
cadrai legislației de aderare In Piața 
comună, cu numai opt voturi peste 
numărul necesar. Observa torit poli
tici remarcă, nivelul scăzut al acestei 
majorități, tatr-o consultare costală 
pentru intrarea ta Piața comuftsi."

Consiliul Prezidențial al

LONDRA 15 (Agerpres). — Joi. 
In Camera Comunelor, secretarul de 
utat britanic pentru problemele Irlan
dei do Nord. William Whitelaw, a 
anunțai că intenționează rsJ angajeze 
netatlrztat convorbiri cu reprezen
tanți al tuturor părților din Ulster In 
vederea organizării unei conferințe a 
populației din Irlanda do Nord, caro 
că ducă, la o reglementare politică a 
conflictului dintre cele două comuni
tăți — catolică șl protestantă. Oblec-

tul — cotaborarea dintre R. F. 3 Ger- 
maniei șl Uniunea Sovietică ta do- H 
menJlle economic, tohnico-ștltațlfic 
șl cultural s-a dezvoltat cu succes. 
Totodată, Wolter. Scheel a i 
că acordul economic și comercial . 
termen lung, care va fi semnat ta cu
rind între csie două țări, creează pre- 
rnife pentru lărgirea schimbului de 
mărfuri, ta același context, el n de- 
darntefi se află în pregătire un acord 
privind colaborarea, tehnico-,ștltațlîl- 
că bilaterală.

I Hi 0.1)0 format din președinții A_n- 
war“ Sailat (Egipt). Moamer H Ge-

I da.fi (Libia) șl Hafez Assad (Siria) se 
I va Întruni. la 20 Iunie. In localitatea 

Mersa Matrtih, situata în apropierea 
| orațadul Alexandria.

Premiul internațional Le- 
jjjjț „Pentru Întărirea păcii Intre 
popoare" a fost Inmlnat militanteI 
bulgara pe tirim. politic sl obștesc 
Țola Dragoiceva, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar. Pre
miul a fost luminat la Sofia de Boris 
Ponomariov, membru supleant al Bi
roului PollUc, secretar al C.C. ai 
P.C.U.S.

de nord
tivul acestei conferințe, a precizat i 
William WhJtelnw. este’ de a per
mite unei largi părți a populației | 
nord-irlandeze un schimb de vederi . 
care să înlesnească degajarea unei 
concepții comune asupra viitorului 
instituțiilor din Irlanda do Nord.

în ce privește organizarea vjltoa. ’ 
relor alegeri locale in j
Nord. William Whitelaw _ .
că va cere Parlamentului să aprobe i 
desfășurarea acestora pe baza sis
temului reprezentării proporționale. |

Nguyen Fiii Blnh. ministrul de ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu a! Republicii Vietnamului 
de Sud,, s-a inters la Paris, pentru a 
participa la’ convorbirile cvadripartlle 
în problema Vietnamulut Dupî cum 
st'jlle, delegațiile R. D. Vietnam șl 
G.R.P. nu tacul îneă’ un apel pentru 
reluarea lucrărilor eonferlhlct dar 
S.U.A. șl administrația salgoncză. au 
respins această propunere. în foto
grafie : Nguyen Thl Blnh, In sosirea 
pe aeroportul din Paris, răspunzînd 

Întrebărilor ziariștilor ,
' ■ ■ -pi',iP 1-a'..'.re-

Guvernului Revoluționar 
ni Ilepnbî’ ’’ ’ ’ ’

j

PARIS 15 (Agerpres). — în conti
nuarea vizitei pe care o întreprinde 
la Paris, ricepreșcdlntele Irakului, 
Saddam Hussain Takrili, a fost pri
mit Joi-, de președintele Georges 
Pompidou. Au fost tazni’.nte, potrivit 
agenției France Press®, dtuațla din 
Orientul Apropiat, rotațiile bilaterale 
si alto probleme de interes reciproc. 
La «Arșicul întrevederii, Takrltl a 
declarat, refertadu-se ta recenta na
ționalizare de către țara sa a firmei 
„Irak Petroleum Company", ■ că 
„guvernul Irakian’este dispus să o- 
fere compensații companllldr afecta
te, de o manieră echitabilă, propor
țional. cu Interesele nnțjonolizato"., 
„Irakul — a adăugat el — este gata

Ședința Comisiei mixte 
polono—daneze, ««ani®»» tn 
conformitate cu acordul Gemroil Jiț 
anul 11X17 Intre guvernele celor două 
țări in domeniul colaborării economi
ce, industriale și tehnico s-a des- 
fâșurăt la Varșovia.

Ca minare a grevei,BSCU1- 
tȘtorli. șl telespectatorii francezi nu 
au puiuț urmări, miercuri, emisiuni- ■ 
le așteptate la posturile de radio șl 

■ televiziune.' Greva a fort declanșată 
de sindicatul din radio șl televiziune 
ta șemn de protest față de noul sta
tut pregătit de guvern,

„75 de ard do istorie a
7"^ Exporițiă 

Cinemateca șl 
Muzeul Cinematografului din Paris 
șl cuprlndb o bogată scrie de expo
nate; fncepjnd de la filme și ptaă la 
documente, edificatoare pentru evo
luția cetei de-a 7,ta arte.

P.S.D. a obținut victoria
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