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medic emerit, de la Institutul de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș

cazangiu pe șantierul de montaj utilaje chimice 
Govora
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Sa Regală 
. șeful statu- 

președinîcle Froniif- 
anbodgld, ' șl 
esa Monique

Coaușcscu Iș! string ■ clkkuros mll- 
nile, se Imbrăjl^azii. Tovarășa 
Elena Coaușescu și prințesa Moni
que Slanuk lș! Iau rămas bun cu 
cordialitate. Un grup de pionieri o- 
feră oaspeților buchete ne fiori.

Altețele lor Regale au -fosă Înso
țite in vizita oficială de prietenie In 
țara noastră de domnll lang Sary, 
trimis special el părții din Interior 
a Frontului Unit Național al Cam- 
bndglel (F.U.N.C.) șl a Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiel (G.R.U.N.C.), Sarln Chhak, 
membru al Biroului Politic el C.C. 
al F.U.N.C. ți ministrul afacerilor 
externe alexterne al G.R.U.N.C., cu soția, 
Huoi Sambath, membru al Biroului

„Electromontaj11 din Cluj

patria sa.
înalțli oaspeți cambodgian! s-au 

bucurat pretutindeni de o primire 
călduroasă șl ospitalieră, mărturie 
grslloare a sentimentelor de priete
nie 51 solidaritate pe core poporul 
român le nutrește față de poporul 
cambodgian.

Președintele Consiliului de Stat ol 
Republicii Soci el Iste România, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, secretar 
general ol Partidului Comunist Ro
mân, Nlcolae Coaușescu. șl șeful sta
tului Cambodgla, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodglel,

- La despărțire, prințwfl Norodom 
Bianuk șl președintele N Scota n

Ia Invitația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
■Romania, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, secretar general al * Partidului 
„Comunist Român, Nfcolae Cedușescu, 
ișl a tovarășei Elena Ceaușescu. șeful 
statului Cambodgla, .președintele 
Frontului Unit Național al Cambod
gian, Alteța, Sa Regală prințul Noro
dom Slanuk, șl Alteța Sa Regală 
prințesa Monique Slanuk au făcut o 
vizită oficială In România Intre 19 șl 
22 iunie a.c.

în timpul șederii sole în România, 
Șeful statului Cambodgla, președinte
le Frontului Unit Național nl Cam
bodglel. șl celelalte personallt&U 
cambodgiene au vizitat unități-Indus
triale, obiective sodaJ-culiurale din 
orașele București ji Pitești, lulnd cu- 
șnoștlnțâ cu mult Interes de realiză
rile obținute de poporul român In 
fâurireă ortndulril noi, socialiste In

lari, 22 iunie, la ora 11.25. a avut 
loc ta Uzina de aluminiu din Sla
tina un eveniment deosebit : pri
ma din cele patru hale prevăzute 
a se construi in actuala! cincinal a 
fost pusă sub tensiune, ceea ce 
Înseamnă de fapt intrarea in func
țiune a unei noi secții de electro
liză.

„.„Cu 7 ani In urmă. Isi amin?- 
leșie Ing. Ioan Filip, pe vremea 
aceea directorul uzinei, care a ți
nut să fie prezent șl acuni la Inau
gurarea balei ar. 5. lot către sfir- 
Situl lunii Iunie, a intrat In func
țiune prima h-iîft " do electroliză 
care producea pentru prima oară 
aluminiu românesc..."

Do atunci, uzina de aluminiu s-a 
dezvoltat continuu, tirmlnd ca In 
actualul cincinal să-șl dubleze ca
pacitatea. De altfel, angajamentul 
alumlnlștllor slătlnenl esle’ de a 
atinge nivelul producției prevă
zute pentru 1075, cu un an mai de-

Politlc al 
sodor al.
Republica, Socialistă

picant al Biroului

Colectivul Întreprinderii „Electro- 
montaj" Cluj a raportat terminarea, 
cu 3 luni mal devreme, a construc
ției lintel electrice de 400 kV 
Arad — Nădlac, pe o lungime de 
57 km. Acest succes a fost posibil, 
printre altele, ca urmare a utiliză
rii unor platforme de asamblare șl 
a prefabricatelor la fundațiile suini
lor electrici, organizarea mal bună a 
lucrului pe șantier ș.o. De aseme
nea. cons iru ciorii aceleiași între
prinderi au terminai. In avans, 
construcția stației de 1.10 kV pen
tru platforma Industrială CluJ-esl, 
linia do 110 kV Cirripla Turzll — 
Aîud șl stația de transformare de 
110 kv Alod pentru alimentarea cu

Alteța Sa Regală prințul Norodom 
Slanuk. nu avut convorbiri, la care 
au participat :

Din partea: română :
Ion Gheorghe Maiirer, membru al 

Comitetului Executiv. al Prezidiului 
Permanent al C.C. ol P.C.H.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri;; 
Janos Fazekas, membru al Comite
tului Executiv al C.C. ai P.C.R.. vice
președinte al Consiliului do Miniș
tri ; Ștefan Andrei, secretar nl C.C. 
al P.CJR. ; Corneliu'Măneacu. mem
bru al C.C. ol P.C.R., ministrul afa
cerilor externe ; Aurel Duma, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R. ; Marin Alexie, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România acreditat pe lingă șeful sta
tului Cambodgla.

Din partea cnmbodglană :
Teng Sary. trimis special ol părții 

din interior a Frontului Unit Na
țional al Cambodglel (F.U.N.C.) șl a 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală (G.R.U.N.C.) ; Sarin Chhak. 
membru al Biroului Politic nl C.C. 
al F.U.N.C. și ministrul afacerilor 
externe al G.R.U.N.C. ; Huoi Sam- 
bath, membru al Biroului Politic al 
C.C. al F.U.N.C. ș! ambasador al Re
gatului Cambodgla in Republica 
Socialistă România ; Thîounn Pră
sită, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C. 
și ministru însărcinat cu coordo
narea eforturilor luptei pentru elibe
rare națională ; Alteța Sa prințul 
Slsowath Meihavl, director de ca
binet al șefului statului.

Joi după-amlnză,
Nlcolae Ceauțescu, secretar gene
rai al Partidului Comunist Ro
mân, s-a InîTlnlt cu tovarășul Luls 
Carlos Prestos, secretar general al 
Partidului Comunist Brazilian,
care, la Invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită ele prietenie în Re
publica Socialistă România.

La primire iad participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv al Prezidiu-

vdltarea legăturilor de prietenie șl 
solidaritate Internațlonallstă din
tre P.C. Român șl P.C. Brazilian 
șl au subliniat, deopotrivă^ hotă- 
rirea de a extinde raporturile re
ciproce, schimbul de vederi șl de 
experiență, Informarea bilaterală, 
în interesul arabelor partide! șl 
popoare, al cauzei Întăririi unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
tovărășească.

vreme. Prin intrarea în funcțiune 
a noii hale, prodneția de alumi
niu va spori eu peste 23 la sulă. 
Noua secție de electroliza nrezdntfi. 
fa:ft de cele patru aflate In func
țiune. multiple avantaje.

— în primul țînd, ne spune Ing. 
Ioan Buda, directorul general al 
Gnlpulul industrial de aluminiu 
Slatina, productivitatea Pe cuvă 
este cu 23 la sulă mai mare docil 
la primele patru seelll de electro
liză existente. Valorificarea supe
rioară a spațiului productiv s-a rea
lizai concomitent cu îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Demn de re
marcat este sl ramul că numeroase 
operațiuni tehnologice isnaraereo 
crustei, aprovizionarea cuvelor cu 
materii prime șa.) se fac nici auto
matizat. Toate aceste elemente no! 
fae ca productivitatea moncll pe un 
salariat să Re de două ori mal marc 
decit cea do la vechile secții de e- 
lectrollză.

energie a întreprinderii metalurgi
ce din localitate șl alte lucrări Im
portante. ”

în cinstea Conferința! Naționale 
a partidului si a aniversării republi
cii, constructorii de ta „Electro- 
moniaj" Cluj s-au angajai să exe
cute, pină ta sflrșltul anului, Înain
te do termen eu 10—80 zile, 11 lu
crări Importante, printre care și 
linia de 220 kV Luduș-CluJ. Este 
de relevat, de asemenea, fardul că 
acest colectiv s-a angajat să reali
zeze prevederile cincinalului in 4 
ani șî o lună, axigurind astfel ali
mentarea cu energie electrică a 
marilor obiective industriale aflate 
in construcție.

în cadrul lnlUnlrilor șl convorbi
rilor, care s-au desfășurat lnir-o at
mosferă cordială, de prietenie șl în
țelegere reciprocă, cele două Dărți 
s-au Informat reciproc asupra preo
cupărilor i actuale ale popoarelor ro
man șl cambodgian, au examinat 
etapa actuală și perspectivele relații
lor bilaterale șl au efectuat un larg 
schimb de vederi cu privire la pro
bleme ale vieții Internaționale. în
deosebi situația din peninsula Indo
china.

■ Președintele Nlcolae Ceaușescu 
a făcui o prezentare a activității In
tense desfășurate de poporul român, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Roțnăn, pentru înfăptuirea amplului 
program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, adop
tat ta cel de-al X-lea Congres .al 
partidului.

Șeful statului Cambodgla Alteța 
Sa Regală prințul Norodom Slanuk, a 
Informat despre evoluția situației din 
Cambodgla, scoțlnd in evidență lupta 
neabătuta și fără compromis dusă de 
poporul chmbodglhn si de forțele sale 
urmate populare de eliberare națio
nală sub conducerea Frontului Unit 
Național al Cnmbodgiei sl Guvernului 
Regal de Uniune Națională el Cambod- 
alel Împotriva agresiunii Imperialiști
lor americani și împotriva valeților 
lor, trădătorii de In Pnom Penh, pen
tru restaurarea suveranității șl inte
grității teritoriale a țârii, pentru cdl-

C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, 
adjunct de șe£ de secție la C.C. al 
P.C.IL

în cadrul convorbirii a avut loc 
un schimb reciproc de informații 
referitoare la preocupările actuale 
ale celor două partide șl au fost 
discutate probleme ale situației po
litice a lumii contemporane, ale 
mișcării comuniste șl muncitorești 
Internationale.

Reprezentanții celor două parti
de au constatat cu satisfacție dez-

C.C. ol F.U.N.C. șl amba- 
Regalulul Cambodgla ih.

Ro'mănla, cu 
‘Thlounn Prasllh, membru su-

• ■ ■ " i Politic al c.a; 
al F.U.N.C. și ministru însărcinat 
cu coordonarea eforturilor Juntei 
pentru eliberarea națională, Alteța 
Sa prințul Slsowath Me.thavl, direc
tor de' cabinet al șefului stalului.;

Avionul! special cu caro călătoresc 
fnălUi oaspeți cambodgleni deco
lează; lndrepî!ndu-se spre R. P. 
Albania. Pină la frontiera țării rioas-' 
tre, nava' aeriană esle escortată de 
avioane cu reacție ale forțelor ar
mato române.

VUL: MĂSURI CON
CRETE ÎN PROBLEMELE 
ESENȚIALE ALE DEZ

ARMĂRII
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.CJR., Ștefan Andrei, secretar al

J Joi dimineața, AJtcța 
‘.Srimțul Norodom Slanuk, 
Iul Cambodgla, ____ L '
Iul Unit Național ol Cai 
Al t.cja Sa Regală prințesa 
Slanuk și-au încheiat vizita oficială 
de prietenie ftaită in țara noastră la 
invitația președintelui Consiliului de 
Stat ol Republicii Socialista Romania, 
preșodlntate Consiliului Național ■ td 
Frontului Unltătil Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, Ntoblao Ceauțescu, șl a tova
rășei Elena Ceawșescu.

De la reședința oaspeților, Altețele 
lor Regalo prințul Norodom Stanul: 
șl prințesa Monique Slanuk au ve
nit, plita la aeroportul internațional 
Bucuieștl-Otopcni, împreună cu to
varășul Nlcolae Ceauțescu șl tovarășa 
Licita Ceauțescu, cu tovarășii Ion 
Ghcorgbo Maurer și soția sa, Elena 
Maurer, Janos Fazekas, Ștefan An
drei, Constantin Stâtescu, secretarul 
Consiliului de Stat, CorneUu Mă- 
nescu, minLstnil afacerilor externe. 
Marin Alexie, ambasulorul Republi
cii Socialiste România acreditat pa 
lingă șeful statului Cambodgla.

întregul traseu străbătut, ca șl ae
roportul erau Împodobite cu drape
lele de stat ale României ți Cam- 
bodgleL Pe frontispiciul pavilionului 
central al aerogării se aflau portre
tele tovarășului Ntoolao Ceauțescu și 
prințului Norodom Slanuk. Urarea 
„Trăiască prietenia șl solidaritatea 
militantă dintre jioporul român și 
poporul cambodgian" se putea citi pe 
o mare pancarta înălțată pe platoul 
contrai al aeroportului.

La aerojjort au venit, de asemenea, 
sâ-i salute pe solii poporului cam
bodgian tovarășii': , Ghcorgho I’anâ, 
Gheorghe Rădulesca, JJIe Vercleț, 
Ghcorghe Cloarâ, Miha! Gere, mem
bri ol C.C. al P.CJR.’, al Consiliului de 
Stat șl al guvernului, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, «xadu- 
cătort al unor instituții centrale șl or
ganizații obștești,- generali.

Erau de față șefi de misiuni dl- 
plomatlce acreditați In țara noastră 
șl alțl membri ai corpului diplo
matic.

O gardă militară aliniată pe ae
roport prezintă onorul. In timp ce 
slnt Intonate Imnurile de stat ale ce-, 
lor două țări, in semn do salut, 
trag 21 do fialvo de artilerie. Prin 
Norodom Slamik șl j.—L.„ 
Nlcolae Ceaușescu trec, in revistă 
garda de onoare.

' ? Solii poporului cambodgian 
'Jrămas bun de la șefii mtslun 

plomallce acreditați la București, de 
la persoanele oficiale române ■ pre
zente pe nerop-ort. Oaspeții răspund 
îndelung aclarn«ițlUor prietenești a- 
dresato de mii de oameni al mun- 
■cU aflațl po aeroport. Jșl Iau rămas 
bun do la conducătorii partidului șl 
.statului nostru.
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Un nou cartier lă Cugir

■c

•
• La Cugir, im malul nuri de joacă pentru 
ț plrlulul Guguh.il; se copii.
1 construiesc anul acosta , In prezent se află In

I earlier al orașului. De 
. altfel, (In să menționez 
i că o dată cu construe* 
ț țin acestui cartier, pî- 
1-rlul va căpăta o altă 
) albie, urmind ca pe lo- 
ț cui undo curge acum 
l să fie amenajate Icre-

mente. La blocul 4, cu 
60 du apartamente, s-au 
înălțat parterul șl eta
jul I ; la blocul cu 104 
garsoniere s-a turnai 
fundația, fes montează 
cofraje șl m toarnă be
toane. Echipele de dul
gheri «adusa de An-

drol Roih și Mlhal 
Kraus, colo de fierari 
botonișU conduse de 
Șlefan'Orday șl Dumi
tru Berlndoa Ișl depă
șesc zilnic sarcinile de 
pian.

Poralel cu construc- 
țta blocurilor se exe
cută lucrări do canali

ei instalații.
Valentin 
CIRSTOIU 
Cugir

zaro

Eroul muncii socialiste
- de 38 de ori inovator

!FAPTUL 
I DIVERS ( _____ 
| După
| ultima lecție 

I
I
| sunat ultimul clopoti 

ÎJeg ,mfl! tlnăr 11 invită 
alăturată .pentru a-i 
sfat». Deodată, clnd

, usă. InVătătOt "

I
îyvauta.....

egioționant. Sărbătoritul, cu b- 
chll plini de lacrimi, primea rel 
mal cald otaagîu pentru lot ceea 

Ite a făcut el ta acest răstimp 
peatrii luminarea întregului sat. 

’ venise clipa Ieșirii la pensie, 
și învățătorul și copiii

„Era în dimineața zilei de 15 
Iunie. învățătorul emerit Petre 

" Grosonl de la Școala generală 
din satul Belciug, comuna Nec- 
șeșLl. Județul Teleorman — ne 
scrie corespondentul voluntar 
G. lîukă — lțl ținea ultima lec
ție din țlrul lecțiilor ținute de 
el de-a lungul a 38 de ani. A 

■ -■ ■ ’ ,el. Un co
in clasa 
Cfere Un 

_____ _ _ _ deschide 
ușa, învățătorul Petre Grosonl 

- ©ste ihtimpltiat' cu s,Muiți am 
trăiască" de elevii șl cadrele 
didactice de in cele trei școli 
din localitate. A fost un moment

de josCînd apa curge...slatațilto Combinatului de celuloză 
și hlrtta Brăila poartă azi, pe cer
tificatele lor de garanție, „semnă
tura» hărniciei șl pasiunii unul co
munist pe caro atițla oameni, de-a 
lungul țării, l-cu luat drept modăL 

lie 0 ani lucrează p« ptatfwma' 
industrială din Rlmnfcu-Vikea. Șl 
mei — în duda anilor care l-au ar
gintat tlmpiele — tot in băiĂIlllc 
grele din linia L Șl iot pe pozi
țiile cele mai IttniMnta l-am gâslt 
șl asum, cîiwi ronalriKtorU re nflă 
in plină ofeaelva pentru devansa
rea sarcinilor co le revin din ac
tualul clildhal. în Ultima vreme 
l-nu foal date Spre execuție toate 
„cojoacele» — cum esle denumită 
Îmbrăcămintea metalică a cuptoa
relor de vor do la UZItla de pro
duse șodiee Govora — bateriile 
pentru topirea sodei enuallee, ade* 
vărațl coioși prinși inir-un bloc do 
Ba tone, ta care o abatere de or
dinul micronilor ar compromite 
întreaga lucrare. In prima decadă 
a' lunii iunie a.c. o trebuit să 
execute 1760 metri da cala pentru 
]Kx'.u.ri!e rulante ; după dleva Zile 
s-a prezentat ta conducerea șan
tierului și a demonstrat că lucra
rea Va fi gaia cu.„ G30 do ore mol 
deVrornO, in acest scop Itolfirlre 
ca la îndreptarea matertaiulul să 
fotoseoică o presa hidraulică,- tar 
pentru trasarea profilelor laminate 
— cîleva, dispozitive heulUizflte 
ptnă atunci Jn acest Scop. Soluții 
simple, dar eficiente, pentru că

elibernu o btmă parte din forța de 
muncă, permlțlnd totodată șl o re
ducere cu aproape 23 la sută a 
consumului de metaL Primi! 400 
de metri din caJea de rulare au șl 
plecat la montaj...

...Acum, șeful bazei de producție 
se află clin nou față In față eu el 
însuși. Știe că mai are întfl de lu
cru la calea de rulare, fără dc 
cure nu bo poate trece la monta
rea InslalațIBor și mașinilor la u- 
zLm du utilaj chimic, dat nici co- 
ntnhdn do la noua uzină dd sodă 
nu mat poate aștepta. Comunistul 
Ion Amutaslti confultă sdtlțido, 
cotele, l-iinpul normat: „Da. să 
ponte tnre“ — ronrhldo el — deși 
șeful baze! 11 atrage atenția că nu 
ara ia dispoziție dec.lt un termen 
foarte scurt.

—Pornim Împreună pa șantiere. 
Ne vorbește despre oamenii îm
preună tu tara muncește, pe căre-l 
cunoaște blhe. „Aici, toți sini sau 
vor fl — ne spune el — oameni de 
bază..Știu 65-51 respecte cuvihtid 
da l“.

Aducem Vorba de „Conianila 
caldă0, care U așteaptă,

— O voni face — ne asigură el J» 
— chiar inal repede dedt ni se 
cere. Vom dștiga și aici ciievn 
săptămlnl, Am fost ales delega 
Conferința Națională a pârlidult 
nu aș concepe să nu-mi țin 
vlntuL..

Ion STANC1U

I în susP ... M

Gospodarii orașului âa? mal mult nu curge 
Reghin a-all gindil că 
streașină casei jj-oate 
curge șl dc jos In sus. 
Și ca să denionsteezâ 
populației <5 au făcut 
o descoperirii' epocală, 
au aplicat ideea Ia 
fixrir.itartsi ii.icfări’or 
de alimentare cu apă. 
în loc ®ă Moșească 
riurite do munte, caro 
ar Q curs de bună Voie 
prin contiucie plnâ ta 
casele noastre, ău Să
pat Uit puț. lhtr-Uh loc 
aflat la vreo ÎS km șl 
gub nivelul ltaghlnulul.

Grctilflțile Intîmplna- 
le de cetățeni se da
tore®: șl faptului că 
directorul întreprinde
rii de .gospodărie co
munală si vlcepfo- 
ședlntuie consiliului 
popular, caro răspunde 
de acest sector, mani
festă lipsă do preocu
pare pontau rezolvarea 
problemelor co Io ri
dică alimentarea cu 
apă

pentru că debilul o 
mic. Pentru că, paralel 
cu aplicarea acestei- 
Idei; gospodarii orașu
lui au dispus ueSHlh- 
țareti fintlhllor, celațe- 
fiîi feint neVolțl dawoH 
Bă care apa cu găleata 
din... Mure®. Mal 
mult, sa admite ca 
Întreprinderile să &e 
alimenteze cu nii.î 
din conductele orașu
lui, In loc gă-șî creeze. 
auree proprii, folosind 

............... .^a.....„.„„ «Ph Mureșului, care 
siîkă ‘ de“pompe,‘,uapa riirge pe lingă gard uri- 
curge din vale in deal, iu ior,

' ■ ' j ' •

Vă facem reparația 
dacă ne aduceți piese

Clnd vorbești cu muncitorii do 
Ia uzina ..Unio" Snlu-More dfes- 
pro Eroul Munch Socialisto
Pop, ^f'11 6eciieJ auzi de- •
seori o cifră: 5 3M(Bi3 !el. Ea re
prezintă eficiența economică ti 33 
do Inovații șl a unei Invenții, rea
lizate In cursul a două decenii dc 
maistrul Mihai Pop. E o cifră, s-o 
recunonțilem, imprerionanlă. Șl to
tuși spiritul Inventiv e departe do 
a constitui unica trăsătură defini
torie a acestui maistru cnro la do
goarea forjei și-a forjat nu numai 
caracterul. ș!-a dezvoltat nu nu
mai măiestria profesională, ci șl 
ni flics Irin de a Mda un colectiv la 
flacăra entuziasmului.

Ml-au rămas în memorie cuvin
tele rostite despre ei de ta tribuna 
conferinței .extraordinare judeteita 
db partid : .jn Secția forjă a uzinei 
„Unio1" bc lucrează pe parcursul a 
trei ftâblmburi ta cea mal irioltă 
temperatură n muncii. Am putea 
spune, eu întreaga ..Inc&rcătur®" de 
utilaje șl oameni. Prin <n>!r:u:! or
ganizatoric, capadlatea nrofeslona- 
lă șl forța lor de mobilizare, oa- 

. meni cu maistrul Mlha! Pop dau 
aripi colectivului pe care-1 conduc. 
La ,.șirenta" lui ar trebui s.Q-1 adu
cem pe toți șefi! de secție din uzi
nă».

L-am găsit pe maistru In atelierul 
săm ronceiitrr t asupra unor desene 
tehnice. îmi mărturisește glnduriie 
care-1 frfimintă :

— Ați auzit cum a fost cîillcată, 
ta conferința județeană. Uzina noas
tră pentru depășirea cu (150 torte oe 

■ 5 luni a consumului de metal. Ci
fra asta m-ă pus serios pe gînduri. 
Trebuie făcut ceva, trebuie să pu
nem toți umărul ca să ștă1 
risipa do metal. Primul ...... 
glnd, îti'.ort de la Conferință, a

,Ș!^ctîi‘errt" 
ciitur'F

Șl

- medicul

din județul 
d!n județul Arest

ta-

0

finiMacu

cu motor

>£

I

l

ciment de In Turda. Eleni, și Med
gidia, cuptoarele de var de la uzi
nele de produsa sodice de la Ocna 
Mureș, și Govora;,o parte din In-

............. . . ........ .. ........... . .. ... ............ M,.. . .... . ,t.„ țj|g

un mecanic

I

strecurătoarea

Postul de lucru

Profesorul

Mi realizat mult sad jJUțlil in 
viață. Mă gindisse, Îndeosebi, dto

s >

șl Propriile decizii, să pună pa 
roate atlmlnlstoaUn parcurilor.

De diva timp, pe aleile 
ito ale parcului

po labilă.

Un gi
de ce 
orojul Reghin

tregul Băl, 11 urau din toată Ini
ma : „La mul ți an! 1».

Pe patru 
prin

Herăstrău

glnd, ,
foăl să discut.
eălle de In®pl„„„,„.... .
Iul nostru sufiMSientari m'întinipj.- 
narea Conferinței Naționale.și ani
versării republicii : o economie de 
M tone metal șl realizarea pesio 
pîah a 2B0 tonte 1 de piese forjate. 
Răspunsul, bine chibzuit, al oame
nilor a constat într-un șir iîe pro
puneri do inovații privind reduce
rea consumului de metal și Crește

rea productivității muncii Două 
dintre inovațiile care imi aparțin, 
aflnie acum pe „platforma da lan
sare». vor 'aduce econornli de metal 
de aproape un sfert milion lei a- 
nuai. Iar dacă vom ști.să punem in 
valoare spiritul'gospodăresc, capa
citatea de creație tehnică a Intre- 
gu’ul colectiv, nu încape îndoială 
că plnă la Conferința Moțională mal 
bine de jumătate din angătamest 
varii .înfăptuit $1 nu.extată secție 
a lirinel care să nu diabună de ase
menea posibilități, trebuie nunial 
să,știm să ic.punem In valoare. ,ȘJ 

Ivllim o Vom face, fc datrrria noastră iw- 
meu- Irlptlcă. o □ .cireln'i do partid...

Privind Ochii senini șl plini de

"lire țJjBhtrU b.lnelh'ob’ștef nu'lo 
l aplauzele puternice cu care a

;iel v

miră aplauzele puternice ___ „
fost salutată propunerea de n-1 de
semna pe> Eroul Muncii Socialiste. 
Mihai Pop. printre delegați! la Con
ferința ■ Națională a pârlltltllul.

Octav <-55li>r’ -- 
corespondentul

■J Slntem In biroul șefului bâzei 
5 de producție n șantierului de 
S montaj utilaje chimice GoVora. Pe 
J masa de lucru, numeroase plnnȘe. • 
> comenzi, dispoziții de șanBer. 
2* Toate imperative, toate nu suferă 
2“ ninliiare. tilllma, sosită chior a- 

cUm, - se referă ta construcția me
talică do ta calcin&toâreie noii u- 
zine de produse codice. Trebuie- 
executată In numai cltevn fiăptă- 
minl, pentru că de aceasta depin
de iiuhefcâ la ffifiMufil a oblcwli- 
vuliM cu trei liiiil mai deyffetne, 
iuta cum a-au aiigajaț constructorii, 
monturii șl iuBthlatorii.

în mod normal, ea tirana să 
fio Încredințată unei întreprinderi 
spoctalizato. Dar cum alto Între
prinderi nu și-au asumat; răspun
derea de a realiză o uSriel de In
stalație Intr-un timp oUt de scurt, 
singura soluție era ca cxecuțln el 
să fie încredințată chiar celoț în
sărcinați cu montajuL Șl șeful 
bazei do producție a pornit spre 
cazangiul |on AnClSiOSiU...

Din ’45, clnd lucra la uzinele .,23 
August» și cînd a deVehit membru 
al partidului. Ion Ahâstasiu a fost 
întotdeauna prezent acolo unde era 
mal greu Sptectallzihdu-M îh exe
cuția șl montarea cuptoarelor lu- 
dustrialo. a lucrat, de-a lungul a- 
rtllor, pe cele mai mari șantiere 
ale Urlî. Cuptoarele fabricilor de

între cri 70 tie oameni de seama 
din județul lor. pe care Qpmunsșill 
din județul Mureș,l-ou ales ca sâ-l 
reprezinte ta orarele forum al parti
dului, se află șl prof. dr. doceht 
CsBgiir Lejos, meiJ!e ^ml1 
de X InșUțuiu! do medicină șl taf- 
îhăsfSidlri -Tg. Mureș, vechi inlli- 
tant’iîi’mișsarii mmtcitoreșțiț-

Pe „profesorul nostru», cum 11 nu
mesc cu respect șl venerație fltu- 
donții și coiegii mai tineri, jx» „pro
fesorul Csăgăr». reputata par.-;<nudi
tate științifică, apreciata b> țară ți 
cunoscută.peste hotare, l-am inlLlhJt 
a&oio Unde de decenii lucrează cu 
dăruire șli pasIusM! in mijlocul stu
denților, VUtort h’.«lld. Ziua 6a Q“ 
blșnullă de lucru re Împarte Intre 
laboratorul de cercetări, tata do 
curs ți clinica de specialitate. Pre
tutindeni Insă este înconjurat de 

• tineri.'
— Numai in mijlocul tinerilor iți

punea do Investigare, de cercetare 
șuințifică, care mibuHI permanent S 

...__.____   ____ _ ... acea sevă dătătoare de viață Impo- J
păstrezi cu adevărat linetețoa spirt- trtva închistării, rutinei, n orizon- B°
tulul — ne Spune, zĂmbind, venera- tulul îngust, acea ■ fecundă esență <
bllul dascăl. rare situează neîncetat pregătirea C

Cu un revint de duh, eu o privire >
mal aorobatoare, mal mustrătoare1— 018 60dClâ U
dar Întotdeauna cu miiltă dragoste șl cohllnuă profesorul. 
Înțelegere — profesorul îndrumă cu . Cercetătorul este, intens preocupat 
— -■—■ ----- de o problemă care tnleresează S0

ia suta din populație : profilaxia ca
rtel dentare. StUdtl și cercetări neo
bosite, perseverente, desfășurate 
de-a lungul a două decenii — înmă
nuncheate ta peste 50 do lucrări 
științifice publicate sau .msțsnu'.e ÎS, 
prestigioase rouniuhl rrietltaile na
ționale Șl internațional -- sd con
cretizează astăzi In promițătoare 
experimente In etațla-pllot Inflln- 

ită alei, la Tg. Murei, care tlhri să

rhină sigură ucenicia medicală a ti
nerilor care s-au dedi&it misiunii 
dut de nobile și umanitara a ocroti
rii sănătății semenUor, a luptei îm
potriva bolilor.

— Cinci reel să conturezi portre
tul unul dascăl =* no mai spine — 
cred că cel mal bine pste să-l e&rt 
cotezi cu atenție discipolii, să Vezi 
de fei de oameni tint, ce gindesc, 
cum sini pregătiți, turn să poartă . 
me ““țaldfeKnrn râ-
fealonal, etic, cetățenesc n,l flecăruta 
este șl o parte dlh pamoMlitalea 
Profesorului, ior. a edilii care le-h 
Îndrumat primii pași ih VlațA

DLscIpolIi profesorului Csdgiir — 
pesta 2&tM) ta număr - slut astăzi

DLsdpolIt profesorului Csdgtir — 
mMla”și"ta7tnaa.șîî’ta t&âiă roiȚu- 
rile țării. Muiți dintre ei itu ajuns, 
la rlndul lor, ta catedră, conferen
țiari sati de lucrări la Instituții 
tio Ițjvâțămlhl superior din Cluj el 
Tg. Mureș. De la profesorul lor 
șl-a'u Însușit acea pasiune nepoto
lită pentru stadiu «i cercetare, acea 
dăruire nâțărmurîtă pe hi fu. cauza 
sănătății bnauliii, grijă, șl răbitareh, 
tactul pedagogic atiț do necezaf ta 
munca . cu studenții, dar șl Înalta 
răspundere da retățenl al acestei 
țărf tio deiiviști pe tărim «octal, 
politici de edueălori-cOmiUi'îti.

— Miinca profesorală irwă nil 
te fi nici 6 Clipă despărțită tis 

r

mâneascA
— Nii-tnj pun niciodată problema 

dacă ăhi realizat hulit sau pUțlil in 
. :_.L Mă gindese, indeosebl. dto 
mal am de făcut, cil mal pot -face 
pentru semenii mei, pentru sjaina 
rneo. încrederea pe care ml-a a* 
cordat-o conferința organizației ju
dețene da partid du a mă alege de
legat la Conferința Națională a par
tidului nifi emoționează profund. 
Dat mă șl obligă — Ia permanentă 
licrfecțlOharc, m permanentă aulo- 
dOpășlre. Pentru că Încrederea oa
menilor se răsplătește humid prin 
muncă, prin cinste, prin dăruire pro- 
feslOâtală, Închinată irâmerdlor.

DEAKI Lorand
corespondentul ^Scîhloii’

Fotografi! : Mirtln SÂRCA. 
LIcâ POPA, I. KONtZ.

motor

se va inventa

ÎTKJI.;, .
Dacă ar avea uh motor la aprovizionarea populației 

In patru timpi, ud dîapozi- cu obiecte do UZ căslilte șl 
tiv da adaptare lu Uterul gtopodăte®.', relevă 
pte iiăttăl Șl Iii apă și alte toaroa situație: !h
cltova complicate âdaosUrl \ -
care sta-i asigure fuacțio- eofneiiaaiot-ui latreprin 
narea la orice temperatură, rtl-or producătoare, rară 
strecurâtoarea de roșii (tt- cordul comerțului, 57
dică unealta blnerimoscută 
caro servește ta fabricarea 
bulionului ta casă) af 
șllrni, poate, Interesul pro
ducătorilor:-.„Asta da pro- 

■ duâ, ar țpuhâ st CohipleX, 
greu ,ta. tintar, „Sreu» in 
ptan... Faci două-lrel steo- 
curători de roșii șl Ural a- 
coperit planul I» Dar așa,. 
simplă cum e — Un drept
unghi de tablă perforată; 
prins Intre două telndu- 
rele — banala șl dmpta 
strecurătoare devine., prea 
„complicată» penlFu a mal 
fl produsă. Iată mentalita
tea după care ,asi!cololo 
mici și ieftine, din familia 
mărunțișurilor allt tte he- 
c&sare; dlsoar de ba olată 
văzlnd cu ochii.

O analiză tăcută dlh Ini
țiativa Mlnlstenilu! Co- 
morțitlui Interior și a 
CENTROCOOP, cu privire

i Urmă- 
ultima 

vreiiie au fost scoase din 
-'-4—-.iwui întreprinde* .& treaba

. 4 _______ ,___ , ... de
produse mărunte. , dinire 
eele mal uzuale. Distnllln- 
du-să Cil tlerere minister 
sau io? central, m jiafta, 
g-a ajuna lă rtmduzia că 
19 dintre ele vor ii ro!h- 
Ifbduso In fabricație 
(M.LG.M.-5, M.I.U.-7,
yCfîCOM-5 etc.). Hestul de 
33 de articole, adică ma- 
jorllâlea (printre care șl 
strecură luarea cu pricină), 
țBala ăparțlhind Ihdtiwlrlel 
locale, ău d«canulătfi lin 
ddslUi iHiâSft, producătorii 
lor de Ieri dlăii Încă Iri 

îaȘi ce ani nflăt In le
gătură eh ăccsie ÎSmărurt- 
țUiiri61 scoase din tăbrlcd-

— Cc ta, aude cu slfecu- 
râloărea de roșii, se trial 
fabrică, nu se mai fabrică? 
— 11 Întrebăm pa șeful ser
viciului deifaccro de In

la centrul de reme
dieri Dej nu venea riir 
o veate. am 1._
să dăm noi telefoane. 
„N-ăVem piese0 — 
he-au răspuns. Poște 
...___ “■' J tind tem ta- 
..... ..... „i.MNL hQ-au 
dâl următorul stat: 
„Dacă vă trebuie r.x>- 
toruL.aduceți pIom) el 
un tnoaanie pentru eă 
aoi n-avem0,

V.VW.VU, ..... „Șta- nRrSre rniS'^rii0- pr0 car0 vorocsc osia
hîtorâaiaSTmtta. ăplep- rolă bătaie de Joc.' Ar " Direcției Jiidoțoho de 
tind să fiu anunțat la- fi BM 8ă fatrehațl tiv. drumuri șl poduri Cluj, 
letonie aati prlhlr-â te- B' Uzinele ' „Steag.il 
legramă dM s5 mă ra?u“ dacă se poale 
duc ’să’-l riHfri'Ați îre- admite «a o outobas- 
cut aăplămlhllri daf .de SlJâhtă tte S toni, tă-

î’-’i’.ț‘.‘ 1 1:. ■'

Unii string surcelele 
alții fac țăndări buștenii

în septembrie 1071 
am luat în primire o 
autotrisculnfltă, S.ll. 
116. La zâ februarie 
a.t, deci Ih perioadă 
de garanție,. s-a rupt 
Vllbro-cheniil dd ta rițevă zile, 
motor. Am telefonat iefonat din, 
ta centrul de reme
dieri dlh ora Ul Dej șl 
ml s-ă Bjrus Să dernoir- 
tez rnotorui $1 oh-1 duc 
ac-oJo aă-1 pdni alt Vil- 
brtxtbeh. Am racul rdm 
tal

bricată in țară, să aiea 
nea nlfeț degeaba luni de zile din 
llieepUt Cauză că iltiseșle 0 ple- 
iefoane. &5 ea re fabrică In 

țâră ! Ori conducerea 
uzinei hu cunoaște ce 
fee lhlimplă la centrele- 
do remedieri, ori soco
tește ■ că după ce li
vrează mașinile hU 
trebuie să-și mal in- 
depllnească obligațiile), 

AUlobii'sculnnta des
pre caro Vorbesc oste

gardieni) hr. 3 Turda. 
jr.ni ■

Ion BONTAU 
șofer.

I
I
I
I
I
I
I

■i

i
I
I

Jle creditata ] 
lini Pietoni. I 
cetii Icnii <j- I 
Ifetaiti Jâ ]o

I
I
I
I

nato ale pareuhli Herăslrău au 
inCeput gă tasă la promenadă.1., 
caii-putere al unor autoturisme 
dornice să mal schi mix; Si ele 
atmosfera „do acasă», de be 
străzile pe care fihil stftpîne11 
Intră pe unde vor. fie plimbă 
printre cărucioarele cu bobii șl. 
fiind din fire, contrar părerlldr . 
noastre de oină acum, foarte 
r'iLȘino.Tw. Ișl caUlă locuri cil 
mai retrase, Penlru că. In timpul 
petrecut In pare. «5 Se simtă 
și ele... in e’.emenlul lor 1 lîa 
început, e ilrebt, nU în
drăzneau să re nvlnte prea de
parte. Se aciuau pe lingă intrări 
șl stăteau pe lingă tufe. Acum 
Insă le pOU găsi aproape orltlnd 

oriunde. Intr-Ama din Zilele 
tr&ciite am ifdllnlt uit tâxl dlnd 
„o turăB prin Ctamiglu i în arest 
ritm, nu este exclus ca. mlind-

?1 
ir z___ ____________ ____ ____
„0 iară0 prin Căatiglu I în ateii 
ritm, nu este excta ce. miiine- 
poimlihe. șl parcurile 85 fie hli- 
fflal ate lor I Pentru că himehl 

ftaSffinete kA le
Oprească oeceSul Tn h«Kie Zohb, , 
pe care pinii &«im le credeatn 
rezervate numai pentru fitef ’ 
Așa MIM literurile, chtătenl 
racului, ftire au dreniiU 
gură de aer ceva mai edrat și ia 
puțina verdeață. Mteântfl da 
primăria municipiului (iri poflefa 

I obligațiilor Bală elementara, nit
tocmol sensibilă ta asemenea 
probieme) să aplice lcrtle țării

Pentru _______
sarcinilor tta plan șl 
angajamentelor luate,

realizarea tografia 
seci do 
țăndări.

■ și... dobînda^!
• Vlcior Dhntt, pertionnr Ia 

magazinul mtrt al cooperativei 
Se consuni " 
(Olt), ie --------------- „...
phBăua magazinului, Un aii- 
lei rfe rtlmprumue» nu puîea 
rdmine. ifijd fără Cuvenita do- 
bir.dd. fntr-o Zi. a Venit 0 echi
pă de revizori șl a jla&illt cd din 
gestiuhea magazinului îi ..._
nu mai frufin do 124 455 leii.J 
Drept pentru cară V. D. a foit 
trimis In Stidecălă. Zilele trecu
te a avut loc proceial. După 
cum ne relafeaztî judecătorul 
Mihai Georgescu. în prezenfa a 
peste de consăteni. Tribuna
lul jiidetean Olt l-a condatanâf 
Ia 11 ani iacMzoarc, Obligindușî 
ioîodata sd itiporte întregul prt- 
JUdicid prodiii.

I De la un 
chibrit si unI »

moment 
de neatenție 9

îhtf-una din zilele trecute, 
Magdalena Fărăgău dlh Oradea." 
str. Cele Trei Crlșurl nr. 3, a 
plecat de ocnsă, lăslrtd aragazul 
In funcțiune 1 Clnd s-a întors 
a găsit focul stins. Din grabă, 
fără sâ vadă mai Intîi ce ee 
dnllniplase, a pus mina pe cu- 

chJbrituri pentru a-1 ro
ite. Cum a •.căplral lăsă . 
iul s-n prodita b texpîdzlij 
ilt dc piilerhkă. Iii uriita 

areridta , s-a .prflblișit Uh perete 
al ifnobiluiuL Din eauza arsu
rilor suferite; patru pt'rtîwine. 
prlhtre care șl M.F., au fost Iri- 
ternăle In stare gravă ta fepl- 
tal

ai roupuruuvci
din comuna Ddheaia I

„ImjjrUmuZa» din tejț- I

.. I
Il cd din I 
llpiecu I

55 lei.. A

I
I
I
I

ajutorul său, Tolotncî 
Gh. Șl Ih alte locuri 
fee degradează liftele; 
cahliiăll de material 
lfethitos. Do olldă. lă 
punctul num.lt Bortibis 
a fost o caîititate în
semnată de lemn tio- 
borit de vlhl în aftul 
18«9. Din hegUjedlă

sus : 
buștetîj făcuțl 

__ __ - __   ,Cms-& Ifitihi- 
In fabrid șl pe șahii- pîat ? Buștenii aduși 
ere se dă mate n.tch- cU remorcile din bă- 
Ue folosirii materiilor dure au fost descăr- 

'eior. câți-pe D panta abrupt 
'■__ , tă șl .ta cursul rosto

golirii, Plhâ la malul 
toîui Blcâz. s-âu ___ ________
rupt In bucâțL Acdm nu ă fost scos din acel 
nli mal pot fl Folosiți - 
docil că lemn dp foc. 
Coi (Șira or trebui 
®ă rflhpufidă pentru 
această pagubă «Ini 
maistrul de exploata
re Bonidami Gh. și

ție folosiri! materiilor 
primă șl materialelor, 
înlățurărll rislnel. Din ; 
păcate ^Isă,;. Unii lu- 
crătbfl sl mnihrl de 
la exploatarea Plri- 
ul Mare, fdin cadrul 
U.E.L. Poiana. Telului, 
județul Neamț. &e do
vedesc n H nlșie riSl-

■ pitori cu o materie 
primă foarte valoroa
să : lemnul. Priviți fo-

loc sl a putrezit.
Un qriij» 
de muncitori 
de ia U.E.L. Poiana 
Teiului — judelui 
Neamț

I.LL. Ambalaje lemn dlh — tendința producătorilor 
de a trage de timp, doare 
doar comerțul s-o răzglndl 
și o renunța ta reintrodu
cerea in fabricaț!r; a aces
tor obiecte. Aceasta ăr fl 
iltuâțla celor 57 do articole 
mărunta, care — lâ o data 
Incertă —.vor fi reintrodu
ce ta producție.

Dar ce fea lhlimplă cu 
mărunțișurile In general 1 
Ele Intră atlt do puțin In 
sfera io, interes a produ
cătorilor; . Incit ta 154 do 
articole do maro necesitate 
— echipament îi oct rota s-

dimensiuni 
menaj din 

sie — ,t„. 
depășește_ __ ...
le! oferta indusiri 

pentru âceșt ari. Reevululj 
du-șl Posibilitățile ți 
primă „rfianșă». fr.. 
prinderile prpoU că loara, 
părtinind Industriei. Io:

Bueureși:.
-- Se studiază (1 ! ?) dlh 

nou repunerea el In pro,- 
ducție. ni se răspunde, E 

: -li; Complicata : o 
realizăm prin cooperare cu 
„Metalurgica4 : el alni cU 
partea din fier, noi cu par- 

■ tea din Iernii.
Care-1 slhtațlâ fLșhlțel 

de cafea?'— se Interesează, 
la telefon, șeful serviciului 
tehhîc din direcția do re
sort a ‘C-S-EA1L.

Iată co I ta răspunde de 
ta Ll.taM.A-Tg. Jiu,:

— Nu te găsea un model, 
dnr. In cele din urmă, s-a 
găsit unul i acum e
clirs asimilare, fri ,19 
credem că vom produ 
rișâlțm

Vești asemănătoare (și în 
termeni )i-.i"nrtii.‘:iorl) ani 
primit despre grătarul- 
fagure pentru-Curătatul În
călțămintei, ' papuci! din 
■papuâi Js-a „elaborai61, îh 
sflfșlt, preidiipUl) H ălleie. 
Stiidii. elaborară, prolOtl- 

De fapt, sub fwniu- 
ențlo'isn se fis- 
deslul dS Ihablî

pentru că si Celelalte arii- direcția de 
cole nă poată fl aduse Ud CS.EA.tu : 
piață In canUtătilo ncccsa-

. re.
O altă cauză a absenței 

mărunțișurilor. dlh maga
zinele de specialitate oslo 
netespectdrea de Către unii 
furnizori a contractelor În
cheiate cu conterțuL O

resort

in
973
uce

n’.c, Vas® entallate do mici 
I, articole de 

Ih material plastic 
■=■ cererea cbnier- 

ștâ ni i?3 ml-

In- 
;niM 
Intre- 

. _•<iV“ ,
lei. locale

— Cum răspundem 
fihțelof ploțel 7 Dăir hol hit 
avem legă tară directă cu 
piață; Noi ăveni feiâțtl 
doar eu comerțul (!7) El 
Vine thi 0 ccrefS, ho!. CU o 
oferta șl undeva fete face 
pace... ,

Recunoaștein deschis — 
n-ăm Ihțclea absolut 111- 
mlc.. Despre te fel de 
Jhțelogcro'' și „pace» poa
te fl Vorba Clnd întreprin
derile do Iftdditrite . locală 
sini in rcotahță cU ilvrăfl- 
lo dc mărfuri Iii valoa
re de 10 rn 11 Ida ho . de 
lei 1 .Șl facă ceva, Tov. ■ 
P. Sîelcii tw-a mai igius 
că întreprinderile de In
dustria locală nu au le
gătură cu piața. Atenei 
pte ce bază introduc Isâii 
scol tiiti fabricație artleo- 
Idîo de larg CoiisUm 1 Pda- 
o pe baza „legii mlhlmultil 
iitores» pentru eef Orile 

cdrento âle cumpărătorilor™

Rodica ȘERBAN

în Viitoare I
Trei prieteni, elevi din Slghe- ! 

tul Marmațiel, au plecat, fntr- 1 
una dlh areste zile călduroase, 
ta scăldat pe fiul lză. în timpul i 
Inollilul au intrat Intr-o zonă | 
periculoasă, plină de virtejurl. 
La uh thomeht dâl, unul dintre i 

=■ P.C., Ih Virală de 17 nhl < 
o fost prins de Viitoarea apel ‘ 
tfaș ta fiind. Abia după paLru , 
e de căutări stăruiioare, o | 

echipă de salvare a compahlel | 
pe pompieri mlillafj din loca
litate, condiisă de locotenentul I 
loan Singeoi-zan, l-a scos dlh 
adine. Un epilog tragic, care, In 1 
aceste zile dc Început de Vacăn- i 
ță, consiShiie im avertisment 
pehtrti părinți,

Rubricâ redaclaifi de» 1
Dumitru TÎRCOB I

și corespondenții „Scînlofi" j

ilngură Întreprindere co
merciala cu ridicata — din 
ifl Cita există — LC.ILM.- 
Bucufeștl,. Înregistrează 
restanțe de pesta 32 mi
lioane lei ; Industria locală, 
until tlln cel mai impor
tanți furnizori, 6ra datoare 

) K! 
rnl- 

; că 24 
hol — 

in 
eomdf- 

i Ideală 
au tre- 

ivrat&

comerțuldt da 31 mal) 
mărfuri de peste 10 
îloâhe ieL Du reținut c. 
din ceib 1S irticole hc 
iisten^jie do bucătărie, 
spstatal — promise 
Suita d& tadualria 
pentru 1 uitIeU c&fe 
cut hii Bii fost Ih.___

.. ..........  Ce factorii de 
«1 ropuBlteahe, »ii anunțai...... i-Sspiitidefe dlh indltiiflă
că lă 49 dintre cele tM de locală despre modul fri esiro
gorlthiertie -cisțefeâ va fi ăeeste întreprinderi fâs-
lritegral hconerită, râmi- purta cerințelor pieței ? lată

.opinia (ovafațulu! Pălii 
Sfoteu, director adjunct in

forilmedte ■cățefeâ va fi 
Integral , ăconerirt, răml- 
‘' V in continuate, să re 

,s-»* co Se poale face

Guguh.il
%25e2%2580%259eSteag.il
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suportul unui venit n
La Uzina & pompe dia Sucoreșts

precum

Iile ȘTEFAN

Constan LI nescu (foto I). Dar cred că, 
organlzînd mal bine locul de mun
că. voi reuși să efectuez cele 3 o- 
perațll In 4 minute si Jumătate, ceea

pentru a reduce șl aici timpul afec
tat executări! operațiilor. proleetanții 
uzinei au conceput. In cadrul liniei 
tehnologice, un liane de montaj pe

Fabrica de ciment din Ficnl exista

Muncitorii Ilte Dumitru. Ion

Lucrtnd la ea, muncitorul Dumitru 
Grigore (foto 2) realizează numai 
piese de bună calitate care intră in 
componenta viitoarelor pompe. Dar.

cc înseamnă Încă 0—9 repere reali
zate intr-un schimb”.

Un alt utilaj, mașina agregat de 
prelucrat carcase, construită tot prin

autodotase, a eliminat din fluxul de 
producție nu mal puiLn de 8 strun
guri. fapt ce a dus la creșterea pro
ductivității muncii cu 1S0 la sută.

în actualul cincinal, In urma unei 
temeinice analize economice, șan
tierului nostru naval l-au fost alo
catei Importante fonduri materialo 
șl bănești In vederea dezvoltării 
șl modernizării sale. Prin realiza
rea noilor obiective, producția 
globală a șantierului se va dubla 
plnă la finele actualului cincinal. 
Pe bună dreptate, colectivul nostru 
«e mtndrcște cu sprijinul acordat 
pentru dezvoltarea și creșterea pro
ducției. Un lucru 11 nemulțumește 
— șl anume : ritmul nesntlăfâcâtor 
al lucrărilor de investiții.

Anul trecut s-au executat lucrări 
In valoare de 3.5 milioane lei. Iar 
In cinci luni alo acestui an — de 
2,5 milioane lei, din 23 milioane lei 
cit este prevăzut, coca cc Înseamnă 
doar 10 la sulă din planul anual 
Dacă avem In vedere volumul mare 
do lucrări ce trebuie executate In 
actualul cincinal, In valoare do 
peste 250 milioane lei. din care nu
mai întreprinderea de construcții 
speciale Industriale și montaj din 
București are de efectuat lucrări In 
valoare de 202,5 milioane lei, &e 
poate spune că s-a făcut foarte 
puțin in această direcție. O atare 
stare de lucruri este cu allt mal 
îngrijorătoare cu dl, de realizarea 
noilor obiective (hala de construc
ții corp, drumuri uzinale, căi fe- 

'rata uzinale, depozit de table șl 
profile, estacade asamblare secții, 
amenajări și nivelare ș. a.) depinde 
asimilarea unor no! tipuri do nave, 
solicitate de economia națională.

No! am acordat un ajutor prețios 
constructorilor, prin confecționară» 
a peste 2 000 tone construcții meta
lice, In valoare de aproape 12 mi
lioane lei. Dar o parte din acestea 
stau aruncate pe șantier. Construc
torii poartă discuții interminabile

Experiența de plnă a- 
cum ne-a arătat că pu
tem -produce mal multe 
țevi dacă ne organizăm 
și aprovizionăm mal bine 
producția, dacă mașinile 
Si utllaiele slnt mal bine 
întreținute. dacă revizii
le șl verificările planifi
cate slnt scurtate, ca du
rată. șl executate la un 
Înalt nivel calitativ, pen
tru a se evita întrerupe
rile accidentale. Concret 
noi am si clșlfant o zi Ia 
revizia anuală la linia do 
4 toll, numai Prin folo
sirea unor subansamble 
dinainte pregătite si ca 
urmare a ajutorului acor
dat lăcătușilor de către 
lamlnoriștii ooUcaJlflcatl 
In uzina noastră.

prevederi. In dnd luni 
și o decadă, a unei 
producții peste olan de 
I 510 tone teavă si 2 334) 
lone profile îndoite. A- 
vem astfel certitudinea 
că anaalamentele supli
mentate de 5 OCR) tone 
țeavă șl profile, luate de 
metalurglșîil Ieșeni In cin
stea Conferinței Națio
nale a partidului si a ce
lei de-a 25-a aniversări a 
republicii, vor fi realizate 
și chiar depășite.

Minculcscu. proiectantul Radu Ve- 
llcu sl muncitorul spectallst Ghcor- 
ghe Flore» (foto 4). Noul utilaj asi
gură creșterea productivității muncii 
cu 120 la sută. Do altfel. In ..bătălia* 
cu minutele este angrenat flecare 
muncilor al uzinei. La secția mon
tai pompe mici, bunăoară, «-a a- 
juns la concluzia că productivitatea

tlne.wu șl Vaslle Maxim, in timpul 
montării unei pompa tip Sadu (foto 
3).

Maslna-agrcaat de prelucrat la- 
aăre se afiâ in timpul probelor teh-

Pentru acest an, 
colectivul Uzinei 
de pompe din Stâg&g,,£r
București și-n i-4
propus să obțină
S3 la sută din 
sporul de produc- HM
(le pc seama crc.ș- 
ierll productlvliă- 
ții muncii. Dc 
altfel, datorită a- 
pllcărll In praclf- 
că a unor te- \
meln'cc mă- “ S', tt- T-
sur! tchnico-or- ,
ganlzatorlce. in V-A
anul cureut, fată ;e., 4.
de 1971. ritmul de ’t'
creștere a produc- 
tl vital II muncii j.„ '
este de cel puțin jifwj
11 Ia suta. Șl. |.,
după cum so [’ ■ . . ț
ponto deduce dtn \ '
eforturile do plnă •«•
acum, aceste pro- 
vederi vor putea 
ft îndeplinite și .
chiar depășite In i- >" fepip
mod substanțial. i/At® n*irtî

în secția dc : .?•.?, ip
prelucrări meca- jCÎ
nice, de pildă, .’-j*
«-a realizat nu do 
mult, ;>ri:i auto- f»1.-" 
dotare, o mașină- 
agregat cure exe- ■wajUJKgggu 
cută succesiv o-* L..jy 
nerațîlle-^de- «ău- pr,:.'- 
fi’.. frezaf s!" file- 
lat. ceșaice deter- L, 
mină ca produc- 
tivitatea muncii 
să crească cu a-
proapc 200 la sută. ..Acum, pe 
această mașină. execut opera
țiile la o piesă In numai 5 mi
nute — ne spunea muncitorul Ion

nologlce șl constituie cea mal re- zultatele"obținute confirmă că este 
centă realizare, pa linia autouțLlărli, pe deplin posibil acest lucru (foto 5). 
a ..trioului*,’ sub semnătura căruia
s-au obținut numeroase agregate In Adrian POPESCU
uzina de pompe : inginerul Ghcorgbo Foto : Gh. Vlnțilî

verticală care, o dată cu creșterea 
productivității muncii eu 70—75 la 
sulă (față de vechiul banc de mon
taj pe. orizontală), așa după cum 
ne-a relatat Niqotao Nlsior. reduce 
simțitor efortul fizic depus. Iată-! 
Împreună cu foștii săi ucenici, azi 
muncitori aprectați. Ștefan Constnn-

locuî subansamble de
fecte dlntr-o data, fără 
a se mal astenia desfa
cerea Instalației Piesă cu 
piesă.' Clstlgul de timp 
pentru producție este ex
trem de Important. Nu
mai Ia operația de în
locuire a cutiei de vite
ză de la presele de nro- 
bat țevi, do olldaNfie dș- 
tlgă pentru nroductie 10 
ore. din cele 24 ore cit 
stăteau mașinile înainte 
pentru revizie. S-a Îm
bunătății mult s! calitatea 
reparațiilor, ceea ce n 
permis cre’lcren viteze
lor de sudură cu 160 m 
Dește cota orară nlanlfi- 
cață. Se acordă o aten
ție deosebită și aprovizio
nării la tlmb a locurilor

Scrisoare deschisă adresată 
de Șantierul naval Oltenița 

conducerii Întreprinderii de construcții 
speciale industriale și montaj București

lncj. MIrce.i BL1UC 
din grupul 
de corespondenți 
voluntari ai „Scinteii* 
la Uzina metalurgică 
din lași

to- 
nro-

Directorul Ș. N. Oltenița, 
lncj. Ion CRISTEA 
Secretarul comitetului 
de partid,
Ing. Petre PAVEL
Președintele comitetului 
sindical.
Marin HULEA
Șeful sectorului 
construcții corp nave,
Vaslle OBLU

cu privire Ia procurarea plloțllor, 
a utilajelor. Din 1 6(X) pltoțl s-au 
bătut; plnă In prezent, doar 140 ți 
mai elnt pe șantier 100 bucăți. Dacă 
se continuă in felul, acesta, nu se 
Îlîe clnd ®e va termina baterea pl- 
oțllor. Parcă ;e un făcut, In loc ca 

obiectivele amintite Bă* Înceapă a 
lua contur, ele se „scufundă* tot 
mal-adine In soL Considerăm că lu
crurile nu mal pot continua in felul 
acesta și că este stringent necesar 
fiă. se treacă la acțiuni concrete, 
operativa, | pentru a ga recupera 
timpul pierdut, fiindcă no! nu ne 
putem juca de-a navele, d «intern 
holărițl să realizăm întocmai sarci
nile de plan șl angajamentele luate 
in întrecerea socialistă. Vom da șl 
In continuare lot «prijlnul construc
torilor,’ aslgurlndu-le materiale, 
confecții metalice, uljlaje, oameni 
calificați, dar din partea acestora 
trebuie ®ă se manifeste răspundere, 
îndeosebi din partea celor care 
coordonează șl < controlează exe
cuția lucrărilor' de cons'.rucțU- 
montaj. Iată de ce ne adresăm dv., 
factorilor de conducere al I.CJ5.1.M. 
— București, pentru a interveni de 
urgență șl a scoate din Impas lucră
rile de Investiții de la Șantierul na
val Oltenița 1

COtT- 
care să acopere distanta 

Vlona. Do altfel, acum. Ia

ncplanifleato In funcționarea unor 
Instalații. Este o «tare do lucruri care 
trebuie .înlăturată In cel mal scurt 
timp, mal alea că factorii de răs
pundere din unitățile amintite se li
mitează la consemnarea deficiențelor, 
fără să Intervină ferm pentru preve
nirea lor.

Șl încă un aspect privind amplifi
carea forței productive a muncii. 
Practica a dovedit că nu există în
treprindere unde să se poată epune 
că nu fost epuizate resurt^le me
nite să asigure o înaltă productivi
tate a muncii, că planul la acest 
indicator ar ti prea mobilizator. Cu 
toate acestea, la fabrica de Încăl
țăminte „Progresul* din București o 
perie de specialiști înclină eă acu
ze o reală Imposibilitate a aUngeril 
nivelului planificat ta productivitatea 
muncii.

— Este foarte greu fiă realizezi 
planul productivității muncii — ne 
relata tov., Petre Foslea. responsa
bil eu problemele economice In co
mitetul de partid al fabricii — dnd 
lipsesc materiile prime, clnd se pier
de timp din această cauză. Un lucru 
Insă este sigur : dacă am fl avut toi 
ce ne trebuie, in cinci luni ee putea 
obține o producție cu 5-10 ta sută 
mal mare.

Răspunsuri asemănătoare am pri
mit și din partea cadrelor de condu
cere ale fabricii. Dar. la o analiză 
mal atentă a lucrurilor. ■ ge constată 
că nercallzarea Indicatorului pro
ductivității muncii se datorează al
tor cauze. Ele poartă, do altfel, nu
me concrete : depășirea numărului 
scriptic de «nlariatl. deficiente In 
elaborarea tehnologilor. utilizarea 
incompletă a timpului de lucru, tre
cerea greoaie de 1a un sortiment ta

muncii poate crește eu 10—15 ta sulă, 
numai prin mal buna asigurare a lo
cului de muncă cu scule si dispozi
tive.
Zorită si Vaatlo Morolanu. prin re- 

_________ ’ 
riafeflF?«-* 'a? ■ *-'■ ■'

. • ... . ,.... . ,rorea că unele utilaje, cu un anumit grad de uzură, 
au dat cam tot ce pot da. Se acredita chiar 
ideea că realizările anului precedent constituiau, de 
fapt, „vlrful* parametrilor posibili. Dar a Intervenit 
glndlrea colectivă. Imperativul național al realizării 
cincinalului Înainte de termen, Inițiativa clmentlștllor 
din Blcaz „Productivitate orari, maximă, eu consumuri 
minime* l-a determinat pe fiecare muncitor șl spe
cialist din fabrică să Identifice noi rezerve ale, pro
ducției. Nu Intlmplător, noul angajament prevede la 
producția de ciment un spor de 20 0©0 de tone, iar ta 
var — de 1 200 de tone. Șl toate aceste nporuri de pro
ducție slnt fundamentate pe o temeinică organizare a 
producției șl a muncii.

— Am urmărit, in primul rind — ne spunea !::g. A- 
lexnndru Coslaseu, directorul tehnic al fabricii — să 
mărim durata de funcționare a cuptoarelor între două 
reparații, ajslgurindu-le o bună Întreținere, ceea ce ne-a 
permlfl' să ajungem ta 320 do zJlo do exploatare ln- 
tr-un an.

— Vedeți, Intervine maistrul Gh. Mlhăeocu — un rol 
deosebit de important |n întreținerea utilajelor II 
au ungătoriL Da el depinde-funcționarea constantă a 
tuturor utilajelor, Îndeosebi a morilor de ciment. Orice 
„grlpare* se măsoară In zed de tone de ciment pier
dere. Da aceea, ne străduim- permanent să sădim In 
rindurilo fiecărei brigăzi de ungători o înaltă răspun
dere In muncă.

— Cu Instalațiile pe care le avem trebuie ®ă ob
ținem dt mai multă producție, no spune Ion Bălfișescu, 
secretarul comitetului de partid al fabricii. Plnă se, va 
monta ojtnoyă lli)Ietildo11^m<}Ji,t (una finire cele mai 
mari din .țari).'.angajamentele suplimentare trebuie 
fie realizate .cu aceste utilaje. 'O 5Lie Întregul colec-

do slidură cu bandă, fă- 
cindu-se o bună sortare o 
acestora pe grosimi si lă
țimi. se raționalizează 
continuu transportul uzi
nal s.a.

în acest fel. cit si prin 
alte măsuri tehn!co-or- 
gonlzatorlee. aplicate la 
fiecare loc de muncă, prin 
strădania fiecărui lucră
tor. de a folosi dt mai 
productiv cele 460 mi
nute; se reușește acum 
șă șo lucreze la linia de 
4 toii, care dă Ia no! 83 
ta sută din valoarea 
tală a producției, o 
duclle orară cu aproape 
o tonă In plus fală de
cea planificată. Asa ®e
e suit că realizarea peste

altul Aatfol. numai in trimestrul I 
6-au folodt peste limita admisă cir
ca 300 de muncitori, fără o se ob
ține un spor corespunzător de pro
ducție. în schimb, cu mină largă 
s-au acordat Învoiri sl concedii fără 
plată (12 300 om-ore), s-au tolerat 
absenta nemoUvate (9 000 om-ore) — 
cauze generatoare de rtalpă echi
valentă cu munca a 100 de mun-„ 
cîtori lntr-o lună de zile.

Fie că este vorba de folosirea ne
corespunzătoare a capacităților de 
producție «nu de nivelul scăzut do 
calificare, de numărul mare ol ab
sențelor si Învoirilor, organizarea ne
satisfăcătoare a procesului tehnolo
gic, comitetele oamenilor muncii, or
ganizațiile de partid trebuie să acțio
neze hotărî t pentru a lichida șl pre
veni asemenea deficiențe, pentru 
a concentra toate eforturile spre rea
lizarea unei Înalte productivități a 
muncii. Mobilizarea tuturor resur
selor interne capabile să asigure creș
terea productivității muncii, atrage
rea lor ,in circuitul economic nu slnt 
doar cerințe obiective ale progresului 
continuu Șal economiei, cl îndatoriri 
primordiale alo tuturor colectivelor 
de muni-3. fn cadrul Întrecerii pentru 
realizarea Înainte de termen a cin
cinalului, a angajamentelor Insutlețl- 
tonre asumate. Stă In puterea fie
cărui colectiv de Întreprindere să 
realizeze o productivitate a munril tot 
mal înaltă — aceasta fiind un factor 
hotărî tor al dezvoltări! “eficiente a 
producției materiale, al creșterii mal 
rapide a venitului național, In vede
rea asigurării resurselor necesare îm
bunătățirii continue a condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii.

Metoda respectivă este 
pe cale să ae generali
zeze. Din Ump se pre
gătesc subansamblele sl 
piesele, nu nun-al pentru 
reviziile anuale, d sl Pen
tru reviziile tehnice sl 
reparațiile de gradul I pe 
care, conform planului, 
trebuie «â le facem de 
două or! ne lună. De 
exemplu s-au fabricat 
deja In piua cile 4 re- 
ductoare de antrenare a 
cajelor la linia de sudu
ră cu curent de înaltă 
frecvență a țevilor de 
2.3 mm. o cutie de vi
teză In plus twntru dre
sele de probat tevl. o cu
tie multiplă la mnslnn 
de îndreptat bandă si al
tele care. acum, not ln-

S Să reflectăm asupra dtorva' dote 
statistice consemnata In. sfirsltul prta 

;;melor cinci luni alo acestui an : 12
• Întreprinderi din Industria construc
țiilor de mașini. Intre care Uzina de
vagoane din Drobela Tr. Severin. 

^„Unlo* din Satu Mare. „Electromotor"
• din Timișoara au obținut, In întregi
me, sporurile de producție în perioa- 
d» respectivă pe seama creșterii pro-

■ ducllvitățli muncii — și aceasta, prin 
folosirea cu randament superior o 

>. mijloacelor tehnice, a forței de mm- 
"că șl a timpului de lucru : Ia uzina 
..Rulmentul* din Brașov, de pildă.

• indicele de utilizare a fondului ma
xim disponibil a ajuns la 03,5 ta su-

’ tă ; prin depășirea planului de creș- 
, tere a productivității muncii, unități 
ț ca uzina metalurgiei șl uzina de 
, prelncrare » maselor plastice • din 
Iași. C.I.L. Pipera. Fabrica de con
fecții șl tricotaje București și multe 
altele din întreaga Industrie repu
blicană au realizat peste prevederi. 
Însemnate cantități de produse neec- 

j sare economiei.
In același limp însă, deși pe an

samblul Industriei predomină uni
tățile cu realizări deosebite In ca 

î privește creșterea product! vită 111 
muncii, totuși mal există sl uneia 
Întreprinderi ale căror realitate, 
după cinci luni din acest an. nu ee 

?Kltuează Ia nivelul posibilităților sl 
. rezervelor interne alo producilel. ta ( 
cotele planificate pentru acest in
dicator. Or. asemenea stări de lu
cruri nu pot fi acceptate. Economia 

, națională nu se poate împăca cu 
situația ca unele unități să nu lu
creze Ia nivelul de productivitate 
prevăzut în pion. Șl aceasta, cu 
allt mai mult cu cit. In Industrie; 
eardnlle de-sporire a productivității 
muncii trebuie să fie considerate ca 
minimale in acest an șl In Întregul 
cincinal.

Care este natura cauzelor neîndo- 
pllnlril integrale o planului la pro- 

; ductlvltatea muncii, în unele Între
prinderi ? în cadrul Grupului de uzi
ne pentru aparataj și mașini electri
ce din Craiova — respectiv, uzina 
„Electroputere* — mal Intli. este 
vorba do factori cu Influente din afa
ră. Intre care neprlmlrea la timp șl 
Integrală a materiei prime, mater ta
lelor si fiubansamblelor de la furni
zorii din tară sau din Import, cauze 
care nu determinat, in mare măsură, 
ca Indicele de utilizare a fondului de 
timp maxim disponibil «5 fie In cinci 
luni de circa 03 in sută : apoi, la 
nercallzarea in Întregime a planu
lui de creștere a productivității mun
cii au contribuit sl rebuturile de In 
eecțla turnătorie a uzinei care, după 
cum ce știe, consumă Inutil mano- 

. peră. timp de lucru, capacități de 
producție. Similară este sltuatla sl 
Ja Uzina de fiuperfosfall Sl ncld sul
furic din Năvodari (procentul de în
deplinire a Indicelui de creștere a 

1 productivității muncii : 02 la sută), cu 
precizarea că. in cazul acestei ln- 
ireprlnderl. ponderea neajunsurilor

• o dau defecțiunile tehnologice, me
canice ei electrice Ia utilaje, opririle

tiv al fabricii. Stă jn puterea noastră să producem 
mal mult cu actualele agregate.

— Știm că nu c ușor — adaugă comunistul Arts- 
tolel Rădulescu, unul dintre cel mal buni cocătorj — 
dar aveam datoria să înlăturăm toate piedicile.

Consecința acestei concentrări de forțe ? In acest 
trimestru, productivitatea muncii va crește cu 15—20 
ta sută față de perioada similară d!n anul- trecut, ur
mi rd ca o parte tot mal mare din sporul de produc
ție să se obțină în acast an pe baza amplificării for
ței productive a muncii Totodată, prin alimentarea 
ritmică. Judicioasă a agregatelor cu materie primă ee 
va asigura reducerea cu circa 10 la sulă a consumului 
de combustibil pentru fiecare șarjă de ciment, ceea ce 
contează In „balanța* de economii n fabricii

Cu tuburile de azbociment Droduse de dmentlslli de 
Ia Fiert! Intr-un singur an se poate realiza o 
dudă de aducțlune 
dintre București sl 
noua linie de tubnri se lucrează în contai lunii noiem
brie. Cum se explică un asemenea avans ? Datorilă 
unei raționalizări judicioase a fluxului de producție 
și utilizării cu randamente cuperloare n mijloacelor 
tehnice, deel, înlăturării aproape în totalitate a „tim
pilor morțl* — la Linia respeeilvi s-au cițilgat 120 de 
zile față de graficul de atingere a parametrilor pro
iectați.

Oamenii fabricii slnt acum farm hotăriț! să producă 
rrtal mult șl mai ieftin, în ușa fel Incit realizarea cln- 
dnalulul înainte de termen să albă loc in condițiile 
unei eficienta economtce tot mal inal^.,^ V
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precedat de prnbs practice de vert- 
tisire a apțîțșjdinllor.

lizdri de pind acum in Liceele de 
specialitate , ti ce sa precede 
pentru perfecționarea acestui 
domeniu de pregătiră ta anul 
H72-W73 ?

— Una dintre cele mal Importante 
realizări apreciem a fi legătura 
(.trirtsâ, organici, intre invâtâmtnt si

mențft .de ,ja

— Liceele de specialitate con
cretizează o direcție ezcnțiaU. 
preconizata de conducerea parti
dului, pentru adaptarea struc
turii Întregului inpdtamlnt ro
mânesc la cerințele de orientare 
a tineretului spre profesii di-

■ rect productive. In urnta cu 
citesc zile, presa a făcut cunos-

■ cută'înființarea unul număr im
portant de asemenea tco'.i. De 
aceea, pentru Început, tta rugăm 
să definiți rolul liceului de spe
cialitate, implicațiile lărgirii re
țelei școlilor din aceasta cate
gorie.

din fondurile pronril ateliere școlare 
ds profU, au spîlJlnU acțiunea do 

. dotare a liceelor, cxcgutla reperelor 
Care «țnt principalele rec- •- sau a nnaratetoc ce nu ce nuțenu 

realiza |n sooalA
Organizarea atelierelor școlari? si 

desfășurarea Instruirii practice nrln 
lucrul afQCțiv la mașini constituie, 
de asemenea. O realitate |n liceele 
de specialitate, gratie căreia însuși-, 
rea profesiunii fie realizează acum 
Intr-o legătură mult mai alrlnsă cu 
exigențele mereu sporite ale produc-'

«acllce deprinderile necesare exerci
tării meseriilor din agriculturii. astfel 
lncîț Imediat după absolvire să fie ală
ptai pa meseria aleasă. Aceasta face 
ca încă dg” pa băncile scolii elevii 
«A participe efectiv și eu bupe rezul
tate. In timpul practicii In producție. 
Ia campaniile și mțuțclle din agri
cultură.

Demn de amintit este si faptul că 
in multe licee cu profil de construc
ții, elevii și cadrele didactice qu luat 
inițiativa de a realiza practica de

Pentru viitorul nn școlar rețeaua 
liceelor de specialitate ee dezvoltă 
Prin Înființarea a 60 noi unltătl do 
sceși gen. Semnificativ este fapțul 
că Gl din liceele nou înființate nu 
profU industrial șl vor pregăti ca
dre pentru ramurile de bază ale eco
nomiei : 7 licee noi sini pentru In
dustria constructoare de mașini. ’G 
pentru Industria chimicii 3 pentru 
industria metalurgică. 4 llcei? pen
tru indțistria mlnlerâ. petrolului șl 
geologiei e.tc, Up țmooftant număr 
de Jlcco noi vor nregatl cadre Bon
uri construcții; precum șl pentru cco- 
nomla locală. Multe altelo sini repar
tizate in iudele in caro rețeaua aces
tor unități școlare era slab dezvoltată 
ca, de exemplu. în iud.ețele Blstrlta- 
Năsăud,’ Botoriml. Caras-Șeverin. Ia
lomița. S^lai. Tulcea si Vrancoa. producțio, intre noțiunila teoretice sl

Merită, de asemenea, evidențiat denrlndorilo practico Mimllata do fie- 
faptul că. o dată cu lărgirea rețelei “ “ ■ - - j- -
acestor unități de Invălămlnt, se 
realizează o substanțială «DOriro i. 
planului de școlarizare. Astfel.' tn 
anul școlar 11172—1073 planul de sco- 
lariUFe la liceele de specialitate este 
cu 32 In sută mai maro decit in anul 
trecut, in liceele industriale această 
creștere fiind do 30 la sută. Pentru o 
dt mai bună nalegțlopare a candida
ți lor. la liceele de special llate nou în
ființate concureul do admitere are

I loc la aceleași date ca ai In întreg 
l invățlmintul liceal, și anuntg g ln- 
; cerni» La 23 iunie n,c. Concursul fie 

admitere constă d!ntr-o probă «crlaă’ 
șl orală la limba română sau. la ala-

*■ Berea candidatului, un obiect din 
isroțllul fiperialllălH la care acesța 
ge Jngeric (fizică, chimie, științe bl<J- 
logico, geografie), precum ®1dțntrro 
probă ficrisă, și orală la matematică. 
jLg wclalltateg arhitectură șl slsto- 
Diatlzare. concursul de admitere este

care
late fi|nț patronate de

i

elev. Liceela de spodali- 
-J tntroDrin- 

a derilo șl centralele industriale pen
tru care nregățeso cadre.- Tntrcnrin-

pregătirea t]e specialitate a elevltor. 
teoretică șl practică, ostaurind ca
drele didactice de specialitate, pre
oțim și de dotarea atelierelor sl labo
ratoarelor școlare. în. acest sens este 
domnă <!e reievot preocuparea demsș- 
b(ta a uzinelor „?3 Augușt" din Bucți- 
rcsU, Centrpile! litcluatriale navale țîln 
Galați, uzinal „Hidromecanica" sl Uzl- 
nnlpr <ta autpcamlpnnp dta Brașov, U- 
zincl du vagoane Arad, ușlnei .J Mnt“ 
Ploiești, Cprehinaluli;! ch|tnlc Făgă
raș. Centralei Ipdțiștriale cle oreiucra- 
re g . ți țelului PteteșU, Grupurile: ' 
dusțrlaic ch; putrfehlnile fioriX 
Ptolcșțl, precum șl a ajțpr între 
(Iert și centrale IndW 
licee!
zcntral cu mașinile Sl uUlnlelQ nece
sare Însușirii mreertci. au twi trat'.

r 1R- 
îU sl 
:p-!n- 

■lale țață de 
patronate, pe caro le-au In-

f '.fi' ? ' ■
Convorbire cv

Ing. VasUe AUEXANDHESCU 
adjunct al ministrului educajiei 

și tavâjânilnțiilui
‘ ' ' t ■. < ' ■ '

țlcl Elocvent In acest acria este fap
tul că elevii Liceului de construcții 
de nuițlnl din Timișoara. datorită 
condițiilor de Inștrulra asigurate de 
Uzina moeanlcă din localitate. â-au 
putut angaja ca muncitori calificați 
încă In perioada do practică n anl- 
loș III șl IV. lixlcplInliK.I inleiir.il nor
mele de nrpducțio.

Progrese e-au înregistrat și țn 
pregătirea de șpaclfillțale a ele
vilor din liceele agricol? care au 
ferme didactice Inzastrate cu ma
șinile șl Instalațiile necesare, Ele
vii învață In școală 
rea. reglarea șl 'exploatarea 
temelor de marini agricoli-, lei Însu
șesc eub supravegherea cadrelor dl-

BjTeclalliate pa șantierele de construc
ții școlare sau să-și realizeze, pro
priile Investiții, așa cum au holftrit, 
printre alții, elevii șl encircle didac
tico de la liceul de construcții din 
Zalfiu. De pltfel, In vederea Îmbună
tățirii dotarii unităților do țpvătă- 
mint In zlțig de 29 Iunie a.c- se 
vor desfășura In toate liceele de sne- 
clalllaie consfătuiri avlnd ea temă 
organizarea producție! școlare sl au- 
toctolarea atelierelor sl Laboratoare
lor, Conșfiltulrila sq vor Încheia cu 
planuri de mâiarl nriylnd lucrările 
cș trebuie efertiiate In școală, din 
care o bună'parte «e vor realiza cu 
eîevil ta timpul practicii de specla- 
lltate.

Pentru a da un răspuns pit Pial 
complet, aș vrea ®ă amlnle^c si fap
tul că In aeeat ap au absolvit anul 
I cursuri serale un număr de 
4 (M© de ețcv! care au trecut 
do la. liceale teoret'cg ta li
ceele de snedaHtalo, Pențrffl Bceștl e- 
levl, lucrători in producție, nu funi-- 
tionat și clase pe schimbări, ceea ce

a permis ca participarea elevQor ’a 
școală să nu alin Icnească procesul de 
producție. .

— Ce na petrii «pune despre 
jelui cum ța derfdșoard In aceste 
cile examenul de bacalaureat in 
liceele dg specialitate 7 i

— Deși păstrează aceleași probe 
ca număr șl profil — din anul tre
cui, bacalaureatul din acest nn a- 
duce un spor de eficientă. Lntruclt 

. comisiile, de examinare mirt gcum 
accent pe vcrlfirwrea capacității de 
înțelegere și Inlerprclnra a fenome
nelor studiate in ș-coalA pe modul in 
care candldnțil s>.ănlno.«e șl gl[u să 
anllcq In viață cunoștințele tpore- 
t'.'c șl de»)-InrieriIr practice. îi? ca
drul acesțuj examen o Imnortaniă 
tot mal mare cartată proba nrnrtleă. 
atestat ni însușirii deprinderilor prac
tice. el mălmrtrlel profesionale. Pro
ba practică din cadrul bacalaureatu
lui constă, poțrlvll profilului specia
li till I. din executarea unu! re aer. 
PUtansamblu ggu produ*. din elabo
rarea unul prolcgț cțo. Proba, prap- 
tl?ă este Insoțlîă de documentația 
tehnică necesară. Țlnțpdu-so nea oi fi 
de pregătlrcn profesională doblndlfă 
de absolvenți in cadrul liceelor de 
specialitate, pentru această categoria 
de candidați, la concurmil de admi
tere In instituțiile do' lnvătfimint cu- ;
perlor. s-a creat posibilitatea de i ț
ee alege, ca probă de concur®, oblec- l 
tul derprpf!l al aitețlBUtăW ' otudime ,
In liceu. In Ipcpl urm! nepba la urț 1 
obiect Se cultură' generală (fizică, (
chimia ele. potrivit profilului făcui- i
tătif). 1

.Dț-ln toate aceste mtteiir!, ca ș| p-In 
cele ce vor urmii țn viitor, liceul da 
specialitate «o V| înfățișa ca o for
mă din ce tn ce mal perfecționată 
de îmbinare a pregătirii teorciivo 
generale șf dc specialitate cu cea | 
pracllco-produellvă pemillprtțfi, Prin 
intermediul căreia elevii vor ctoblndî. 1 
In mod sistematic, un lara univers i 
de cultură, intensă educație civică 
șl capacitatea do n-sl exercitai Ime
diat după absolvire, profesia aleasă. 1 
Cu aroastă zestre do lara interes 
social, liceul de specialitate va da- 
bind! treptat un rol preponderedl 
In cuprinsul invătămintulul liceal din
țară noaslră-
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0 note de lectură

Ion POPESCU-PUȚURI

nulilor din lagărul de 
la Tg. Jiu In cele moi 
grele clipe ale existen
tei lor. el rămln ... 
clintiți ca arborii. Un 
adevăr

■ un sfert de 
apăreau de sub 

teasc, in vechea serie 
a Bibliotecii pentru 
toți, epistolele lui Ion 
Popescu-Puțurl către ndevăr pe caro Ion 
soția sa, intitulate Popescu-lhițuri 11 cla- 
„ScrisorJ dip IpsȘr”, mcftță. . de te primi? . 
Un Incontestabil duca»: pin fi la ultima filă a 
mont umațl «TC n 
răzbit prin âni șl pare 
continuă să rAmină pe
cete pe memoria 
timpului Reeditarea 
prezenta, sub titlul 
„Scrisori cenzurate-, 
oferă un generos pri
lej dc reflecție și me
ditate asupra vieții in 
genețe» ri htaf CU sap-» 
mă asupra condiției de 
militant pentru trium
ful ideilor comunista 
ip anii HcgalițătU, 
„Scrisorile cenzurata" 
ale Iul Ion Popescu- 
Puțuri 
cotea ■; 
to și 
p^că 
circumstanță. Sub veșr 
mintal unor simple o- 
vocărl, presărata Ici- 
colo cti dțq o glumă, 
u ziceia, o Istorioară, 
stau disimulate , grave 
deliberări de conșț’.ln- 
ță ȘfiSQtete de condi
țiile de detențlupo țl 
de prigoană, O reallr 
late de rezistență Șl 
demnitate, un vitnllțșm 
neobișnuit animă tru
purile firave ale dcț|-

Aceștia toți rint 
toril dezvăluirii 
bogate vieți Interioare. 
In volumul de fata nu 
vom găsi pagini de 
ficțiune,! alit de* frec
vente In coresjxmderi- 
țelb unor oameni da 
lltero. J’lnă și „visele"yolum'uJul,f?,» .... ,...

E dșept că unqlo a- . pg'carg autorul le co- 
mfinunte despre viața munlcfi celor din afa

ră nu sfat decit o fa
țetă a realităților din 

InțprnțQs 
se prezintă 
refuză dis- 
rpiHtent al 
ește de a

nu poartă pă
unul- larpen- 

nici nu , alu- 
in retorism do

Indurată de deținuți 
in lagărul de pe Valea 
Jiului par a fi doar 
pe jumătate rostite de 
au lozul .,Sr.'r! sori;o:-“.
Dar de la prima edi
ție, el a avertizat n- 
impra acestui pspccț ș 
„Poate cititorul s-ar 
aștepta eâ găsească in 
scrisorile de față a- 
țacuri violcnlp Împo
triva regimului de 11- 
ranțe, („J. Astfel de 
scrisori au fost. Ela 
aveau Insă alt ilr de 
circulația decit facto
rul poștal, șl nu In ci- 
derea autorului sta ța ani, gțqșto epistola 

rămln pildă generații
lor tinere și amintiri 
cam re ger reîmpros
pătate. fixpte 0- 
giinda jnețnoțtai Rita- 
rpr, pentru cn să nu 
«j uite o clipă ță ta 
zidirea societății jnoaș- 
tro azi, el, țomu- 
nlșHl de atunci, ș!-au 

,0Uft nțj o dată vtața,

G. CU1BUȘ

laBiir. Prin 
diul lor ni 
un om curo 
pprarca, un 
c.lnil ideal 
fnco totul spre a se fi
latura tovarășilor de 
lupta, pentru izblnda 
cauzal parildulnl, .p- 
xlsta In cuprinsul a- 
cestor eplsloio uri ve
ritabil coc! moral și 
etic, cadrul luptei pen
tru triumful Ideilor 
partidului, Privite pes- \

prezentarea lor". în a- 
«cmenea circumstanțe, 
confesiunea Iții Ion Pp- 
pescu-pijluri ar tl de
pășii; cadrul Jn caro 
țșl Gțrcumșprip datate, 
ar fi trecut de tonul 
fairjlllar, de nota pe-- 
ronai.'i. notă directă do 
comuniune In țâre do 
fapt rezidă rciișlta 
contactului său gu ctți 
do afară, cu prietenii.

i
I

Istoric

din România"

descriptiv" do

CU 
pe

I

manevra"sls-

revistei continuă 
„Cltevn considerații

lea Jiului, poamal 
dramatic „Grtuia". ur
mat de o ampM para- 
cta a portului popular

Jacques LASSAIGNE

PROGRAMUL I

Festivalul hunedorean 
„Sarmis

DEVA — (Corespon
dentul „Srfntcil", Sa
bin lonescu). Jn jude
țul Hunedoara a În
ceput cea dd-a 3-a 
ediție a Fcilii’fllaiul 
cultural-artisilc ,„Sar- 
mU 72", dedțctsfd !h 
mod simbolic Confe
rinței Naționale a ---- ------------
partidului șl celei dț-a aportluș ce se cor des- 
XȘV-a anieerjilrl a f 
proclamării republi- i

hunedorean, Fcsllvalu! 
,„țarinii", oraaniraț de 
Comitetul de cultură 
și educație socialistă 
al județului Hune
doara, antrenează in 
acest an mii de oameni 
In cadrul amplelor fi 
variatelor manl/ertdri 
cullural-artlstlee și

făjura In toate locali- 
, ______ tafile urbane'tl rurale
4 cil. Deschiderea ofi- din județ In perioada 
’ 'teiuM a aout’Xotatrpe aMilBJMca
« 'Hr’ăbunefc ’IftlWa'piiW®»'»*’.‘Reîlit'-afanfia» exfm- 
» de la Șarmixegelusa, 
,1 unde a fost prezentat, 
( dc către actori ai Tea- 
J traiul de stat din Va-

sffii d« grid, InfUnfrț 
cu JcriUari, reriunl șli- 
Inji/ice fi simpozioane 
din domeniul muzeis
tic, spectacole folclo
rice, teatrale si de 
estradă.

O caracteristicii a 
actualei ediții a festi
valului hunedorean 
este că toate manifes
tările cMural-artMics 
sint armonios împleti
te cu expuneri, dezba
teri și ,concursiJrr> :pe
teme de aclMlițâte'ito-.; 
plindlml politica inter
ni! ți externă a parti
dului și statului nos
tru, entuziasta muncă 
depusd de poporul 
nostru pentru /durirea 
«orfețălU socialiste 
multilateral deepoltate.

....fiii’ atcctlc expu
nerile poiițico-educatl- 
cb de Ia caseda de cul
ture, cluburi fl cămine 
culturale, tlrffui meș
terilor populari din 
Dana. dezbaterile p« 
tema ,,Filmul 
In actualitate", expo-

in Capitală a avut toc Ieri o con
sfătuire de lucru organizata de Con- 
oi’.Lul Culturii sl Educației Sortnllsie 
in cadrul c’ireta o-a analizat mortul 
cum ®e defifășoară activitatea de va
lorificare « croației populare. La dez
batere au participat reprezentant! 
al osmanelor culturale județene, di
rectori al școlilor populare de arta, 
al centrelor de Îndrumare .a creației 
populare și a mișcării arltatlce dc 
masă, cercetători de !n Institutul de 
e’aografie sl folclor, de la conserva
torul „Ciprian Porumbeacu". șne- 
etailstl a! Inștltuțillor culturalo cen- 
tralca’Analiza a avut lh-vcderțiirele-v 
varea principalelor tendința de dena
turare a folclorului Jn dlferllole «ale 
Ipostaze, manifestata tn activitatea 
formațiilor artistice de amatori a 
ansamblurilor profeșlonlște

Cu aepst prilej au post evidenția
te princrpaleta 'căi de uronșovare a 
autenticului șl orlglnalltațll, valori
lor fundamentale ale bogatului fol
clor național

Trebule constatat cu deplină satis
facție că, In ultima vreme, principa- 
lalo Instituții de concert din Capitală 
șl țară — fitarmonlclle, Radiolclevi- 
zJunea Română, conseȚVflEoaro!e — au 
Început eă acorde concursul.Jor pro
movări! In viața noastră muzicală a 
celor mai ținere talente tetenpretetl- 
ve, șl anume elevilor celor mai 
dotați al liceelor de rnur.'cft. Iar In 
această stagiune, colectivele artistice 
aid Rodtotalevlzlunii — Orchestra 
simfonică si Orchestra de studio — 
aproape că s-au Întrecut pe sine ; 
săpiămlna trecută, in Studioul din 
strada Nuferilor. Orchestra d® stu
dio, condusă de Carol IJtvIn, no-a 

iprgzjentațnW. .' / 7 '
'„Trlbuiiă n tinerilor Interprețl",- ;>.<»- 

• tagonlștJ fiind absolvenții actualei 
promoții a Liceului de muzică ,,G. 
Eneseu". 0 zi mâl tlrzlu, colegii tor 
do la Liceul dc muzică nr. 1 au con
certai șl el, In aceeași sală. In com
pania Orchestrei simfonice a Conser
vatorului bucurcștcan, dirijată de 
Grlgore'iosub.

Dlțitrș momentele renwrabiie 
ale primei manifestări vom aminti 
noar'dta pianistei Marlca Șerban In 
Concertul in Do major de Beethoven, 
lucrare a cărei expunere a fost sus
ținută cu un Inteligent simt al 
stilului. Interpfellnd Concertul in ml 
minor de F. Mendelssohn-Bartholdy, 
Alexandru Orban dezvoltă o solidă 
tehnică violonistică, sensibil adaptată 
acestui opus atlt de cunoscut al școlii 
romnnilce germane. Fermitatea șl 
chtar amploarea gestului interpro'-a- 
tlv, servite dc un ton viguros, au ca
racterizat Interpretarea pe care pia
nistul Dan Poeaaru a dat-o Concer
tului In Ia minor .de Gricg. Tot din 
rindurlle ateolvențltoc Liceului d-o 
muzică ,,G, Ene.scu“ trebuie relevata 
participarea — Intr-un concert orga
nizat cu cltcva zile In urmă, La Ate
neul Român — a pianistului 
Conta, care a interpretat cu reală de
zinvoltură șl definitorie muzlcnlltata 
partitura Concertului in mi major de 
Mozart.

;a<3-a — In aqrotran.:)— H tpunprea»§lnqprfl. 
tinerilor InterpTCjl", pro 8n nuănțdio part!

Vtad

+
Cel șapte tineri interpret absol

venți nt Liceului de muzică nr. 1 au 
concertat vineri la sala Radlo-tele- 
vlzlunll. Grlgore fosub i-a urmărit pa 
fiecare cu binecunoscutul tact do bun 
pedagog, l-n acompaniat discret a fă
cut, Intr-un cuvlnt, ca orice mică 
scăpare datorată emoțiilor să treacă 
neobservată. Am ascultat șapte tineri 
caro se pregătesc — așa cum se afir
mă aatăzl -î pentrâ cariera solistică. 
Așa cum au clnlat vineri pa podiu
mul da concert, fiecare cu personali
tatea Iul, cu aptitudinile, eu talentul 
— calități deosebite de ta unul ta ce-

lălăit — au țonvira auditoriul de »©-■ 
ripzitatea pregătirii, de o âljtudina 
matură față de muzică, față do jșarțî- 
IutUq asupra sărară s-tRl ajLcviiț.

Vtolanlrta îneca Sllligela a prezen
tat ultima pârlo djn Concertul nr. 4 
pentru vioară și orchMtrȘ în re: minor 
da ViciixlemiM. I-am aureriat ta
lentul. Citeva pasaje rițâijRțrc, 
mâl alee In registru! acut, pe corzile 
Înalta, citeva neclarități de ritm au 
fost ușor denășite de iJnăra muzicia
nă, Dinu ăiarlncșcu iii-p aleg Poemul 
pentru vioară șl orchestră de Chaus- 
son. lucraro dificilă. In caro scriitura 
viorii trebulg ta lașă detuaipra or
chestrației stufoase. Tonul cald, »jx- 

„v*ita.»pw5ip*i5-*—; fără a Intra» adln"fiî 
... nuânțolo partlturlSau fășț,,vtri- j 
bile. Pe Ștefan Hodeseți l-am‘ascul
tat In ultimii ard In „Tribunele tine
rilor soliști" In recitaluri. Evoluție 
sa este remarcabila. Acum, In Con
certul in re mliKw de AVleuiavsls!, roa
dele unul fructuos studiu sini evi
dente.

Cea da-n ctoțifl Interpretare a Poe
mului da ChBUsson ne-g oferi,ț-o 
Radu Unrprcanti. E greu de obținut 
echilibrai qcedtni lucrări »— din cauza 
carâctenilul estatlc, Șollsțul a relevat 
insă un ton plin, penetrant, tendința 
de a transmite muzică dJreci. fără 
multe adaosuri. Singurpț plantai ni 
concertului. Alexandru Preda, s-a a- 
pîecat cu virtuozitate asupra Confor
tului pentru plan nr, 1 de Llszt. Este 
visul ftdoloscfnțe! de a aborda Gr'-?-. 
Rachmaninov. Llszt... >— opusuri

■ scrise In linii . mnlastuoase. Tlnărul 
plantat șl-a etalat sensibilitatea, teh
nica îngrijită, des!, lotuși, lucrarea In 
cine îl dettaren. Este greu de alina țe
sătura do agilitate n Dartlturii lui 
Ltazt. dar este sl mal greu de Intrat 
In miezul el. Florin SrigelH a avut 
dificila misiune do a aduce centru a 
treia oară In fața a.wullă tari lor Poe
mul Iul Chausson. Cu atlt mal mujt 
i-am aplaudat maturitatea cu caro a 
abordat lucrarea. EH a reușit să redea 
eu rafinament comentariul, 'să-l înțe
leagă nuanțele, gă-1 transmită Inteli
gent auditorilor. Dună această tftimfi- 
Cim Inspirată. Laurcnflu DlncB. ■iltl- 
mul dintre cel 7 soliști, n abordat ~i 
eleganță, echilibrat. Concertul pentru 
vioară In re major de CcalkovskL 

Flecare an pentru acești soliști, mai 
ales acum in perioada formării lor, 
este de o deosebită Importanță. Spe
răm cn orchestrele simfonice din țar®, 
după Inițiativa Direcției muzici! din 
G.C,E S.. sft soliei le din o'.ln colabo
rarea tinerilor virtuosi.

I Cunoscut crtUo 
| artă. Jacques

ftalanc a manifestat un 
I Iniorșa susținut uantru 
. valorile spirituala ro- 
' mâneștl si. Îndeosebi. 
I pentru ptețura poporu

lui nwteu, încă din 
• deceniul al patrulea, 

a fost de mal tnulțo 
! ori ip Românta, une- 
j ori.- lîsniru. perioade 
I ,niai lungi. AtraiEde-ți, 

riglnalltatea culturi! 
românești șl dornic de 
a ne cunoaște, a reve
nit cu același viu in
teres,. partlelplnd ac
tiv la unt»le cercetări 
sociologice. A legat 

' prietenii șl a tradus 
te franceză cp-.

degeri de folclor ro- 
mănew:, contribuind 
astfel la o mai tergâ 
cunoaștere a prezenței 
noastre in lume. Tot- 
odteas fi întreprins stu
dii asupra artei româ
nești și a publicat In 
Rwiita Fundațiilor ,țu- 
dlcloase Interpretări 
care au constituit pre
țioase contribuții la 
clarificarea unor ns- 
pecte ale picturi) noas
tre moderne. înteme
iate pe.observațil per
sonale, opiniile sale 
exprimate deschis atei 
in bună pafte și astăzi 
valabile. I-a îndrăgi1» 
declara, pe Grlgorescu 
șl Andreescu. 1-» cu
noscut personal pe Tlj.

I
*

ț Pflltady, paTțtnț a gcr’e 
mal țirzlu desnre el. 
Dar mai mi.ilț docil 
toți I-n pasionat i.u- 
chlan. rimțlndu-se a- 
Irtis de opera, re ?! de 
tragismul vieți! Iul. 

Ața’șo face că J, 
Lassalgne a terminat 
tn 1933 un amplu stu
diu monografic asupra 
vieții ri operei acestui 
pictor. Pe atunci su

mul șî pitorescul 
convenție". Privind In 
perspectiva timpului 
egurgi sutoruț adăuga 
la aceaștă nouă pdlție 
a țărțll &u!e că mesa
jul operei luchtanesti 
„are și o Importanță 
morală, socială, pe lin
gă cea plastică și es
tetică”.

i Țllltodor Enescu. tra- 
Iii’- 

jnșușt un bun cunostrfi-

lui Luehtan, autor al 
unor Interesante stu
dii privind formarea șl 
evoluția pictorului, In 
vederea alcătuirii unei 
anunțate monografii, a 
adăuga*, lucrării o sub
stanțială prefață, pre
cum ți o crgnplogÎB șl 
utile note asupra ta
blourilor reproduse, 
sporlndu-l astfel 

lui ' racteru] științific.
Monografia a 

congepiiLă ca un 
tip serie pentru noua 
formă a colecției .JMIa- 
eștrll ariei românești", 
cu un număr spprlt dă 
reproduceri, dintre ca
re ța In culori, Din. 
păcate, tocmai el, Lu- 
chtan. marele nostru 
colorist, a fost parțlaJ 
trădat In cromatica șa, [1 
prlp realizarea unul 
album ce nu atinge 
posibilitățile optim? 
ațe tehnicii nțwjsțre po
ligrafice. Faptul că in 
atllea alte cazuri (Pe- 
trașcu, Andreeacu. Pal- 
lady) a-a dovedii că sa 
poate oblino o calitate 
patlsfăcățoare a ro- 
prixlucerilor — obligă 
la o mal maro exi
gentă.

bleet’jl era aproape 
nou. Din pricini cu
noscute (Izbucnirea 
războiului), cartea a 
apărat Insă abta In 
JtHÎ ip Edlțurfi f\|n = 
d-Rlilor, șl numai In 
Ițînba franceză, Iar re- , 
producerile doar tn 
al n- negru .

Autorul are meritul 
do a .® șurprinsfiincă <- ■ 
ye acțițtf t®*l bine . do-^d^^nml’fluțrăril, 
trei decanțl. cl nd nu îtasMȘi un bun cun< 
apăraseră decit puține ‘«f a> y»eț!< șl operei 
studii asupra creației 
Iul Luchlah, trăsătu- 
jrll© e^nțlfil© ole op-s- 
rel marelui pictor re
ntau șl totodată de a 
fl Incadrat-o In con
textul arici europene. 
Corectările ullcrloare 
i-gu confirmat șl îm
bogățit concluziile. Cu 
rigoare științifică și 
muită pătrundere, 'cri
ticul francez deslușea 
legătura creației : . 
LucliȘan cu sensibili
tatea artlstlcfi națio
nală ; faptul că, aceasta 
creație înglobează, asi
milate organic, cuce
ririle fundamentale pe 
cor® Impreșlonlamul 
șl posținipreșlonjsmul 
francez le-ați adus Jri 
p Jet ura artistică rnp-
d-rnă. StudlțBdu-1 ori-. 
ginata viziune ordin®" 
tlcfi. „de o mare 4m- 
plitatc In nlcbimlilo ei 
cele ma.1 savante", cri
ticul vedea In Luehtan 
un „reprezțpiant al 
celor nuți înalte vqlorl 
ale tcmpcrțamcntuluj 
românesc", un nrllst 
care a știut „s5 dea o 
soluție personală pro
bleme! reprciențăril 
șimboiice o naturii 
prin Biiprafcțc pictate, 
o soluție autentică, 
blinda cn pfinilntul ca
re a lnspîrat-o“, evl- 
tlnd cu grijă „exotls.

Marin 
MIIIALACHE

D. AVAKIAN 
Smaranda OTEANU

A apărut revista 
LUPTA DE CLASĂ"

nr. 6/1972
Sub titlul „în fniimpinirea Con

ferinței Naționale a P.C.tty, nu
mărul po luna iunie publică. In 
deschidere, articolele : „Planul — 
Instrument al politicii economice 
a partidului" de MAXIM BER- 
GHIANU. „Cu privire la dezvolta
rea relațiilor sociale socialiste do 
producție" da ȘTEFAN VOICU, 
„Etica In procesul de adlndre a 
democrației socialiste" de ION 
FT.OREA. In continuare, sumarul 
Include articolele „Uncie aspecte 
ale acțiunii legii valorii In econo
mia socialistă" do ȘTEFAN AR- 
SENE. „Conducerea colectivă — 
formă și gubstanlă" do IOAN 
BORDAȘ. „Eeg-lturile funcționale 
dintre centrală șl minister" do 
NICOLAE TOADER, „Extinderea 
atribuțiilor organelor locale" de 
ION VÎNTU ți „Cercetarea știin
țifică si realizarea sistemelor In
formaționale pentru conducere" 
do PAUL CONSTA NTINESCU.

Revista publica, sub Uliul „Cer- 
lehnlco-șillnțlflcâ sl pro- 
arllcolele „Experimentul 

concep'Ie moder- 
91 

do

ce tarea
dnclîa". _ .
ștlințlfie intr-o concep'... -----
nl“ de PFTRE TOMOROGA 
„Cereciare-tavățămlnt-producțle" 
TIBERIU MUREȘAN.

Sumarul 
articolele,__
marginea Conferinței naționale a

scriitorilor" de DUMITRU GHIȘE, 
„Valorificarea moșteni:li artistice" 
sub semnătura lui ION FRUN- 
ZETTI. „Luptele multiseculare 
ale poporului român pentru n- 
părarca ființei sale natioMle, 
a Independenței și suveranității" 
acmnnt de DUMITRU ......... ...
„Caracterul creator al 
marxisto in lucrarea 
Eenln «Materialism șl 
criticism»»- de ION STRO1E. 
cum și ..
alunea unor Ideologi trarghezl" de 
A. HARȘO. C. BOTORAN.

Rubrica „Din viața partidelor 
eoraunl-sle șl muncitorești" Inse
rează. sub semnătura iul GEOR
GES MARCllAÎS. articolul „O 
unitate mal largă asupra unul pro
gram comun cu un conținut Îna
intat".

In cadrul .„Notelor", G. TULEA 
semnează „nȘtlInța subversivă»", 
tar la rubrica „Critică tl biblio
grafie" stat publicate articoleta 
„Coordonatele estetice șl ellee ale 
literaturii maghiare .
de SIMION BUIA șl „Condiția mo
destă a Istorismului 
VASILE SPORICI.

Sumarul revistei s« Încheie cu 
rubricile „Revista revistelor", 
Scrisori către redacție, Faptul eco
nomie șl semnificația sa.

ALMAȘ. 
filozofiei 

iul V. I. 
empîrio- 

_ ___ ,r,____ _ pre- 
„Neocolonialismul în vi

9,Bl Deschiderea emisiunii de di
mineață a Telex.

B.CS Universitatea TV. 
043 Muzică populară.

1045 Cura dc limba germană. Lec
ția a ll-a.

16,33 Desen animat.
10,43 In Indsnplrmrca Conferinței 

Naționale al Partidului Co
munist Rom«n. Sensul acțiu
nii » Perfecționarea.

11,1® Retrospectivă Wait Rtsiicy.
12,00 Film serial pentru copil : AU 

șl cămila.
16,15 Telejurnal.
16,93 - 17,M Tclcșcoalâ.
1743 Deschiderea emisiunii 

după-aciiază. Cura de limba 
germană. Lcctla a 6®-a — re
luare.

18,00 Pentru sănătatea dv. : q Cum 
ferim copilul de tuberculoză 7 
a Noutătl din lumea medi
cală • Poșta emisiunii.

19,13 Salul contemporan. SM... fără 
nici o grijă. Reportaj despre 
o grădinița de copil care Im
plică o realitate mult mal 
amplă : dezvoltarea socială a 
satului.

IUI Tragerea Loto.
19,M Munci șl zile — reportaj de 

Slnzlnna Pop.
1SJ9 1001 de sori.
1943 Telejurnal.

*',W în fnttmplnarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român șl a celei de-a 
XXV-a aniversări a repub!!- 
dL Tara întreagă In Ir 
cere.

tJ.Iă Ancheta TV. Bine v-am 
olt ?1„. după aceea 7 Opln 
majorități! Interlocutorilor 
noștri, învățători, secretari al 
comitetelor zomunale dc 
partid, profesori, primari, me
dio! pledează pentru Inte
grarea totală a Intelectualilor 
ta viața satului contemporan. 
Emisiune de Ion Seva.

îl,GO Film artistic ; „Bunicul auto
mobil”.

MJO ,.J4 de ore".
Î3.43 Din țăriJa socialiste.

PROGRAMUL D

S9.C0 O viata pentru o idee : Para
celsus din.

1543 Teatru : „Seara llrzlu In tipo
grafie" — de Al. Mirottan. 
Agenda.
Cluburi sportive bucureștene 
— Handballșlll olimpici 
Film documentar.
Rana șl muzică de pretutin
deni. Ctntece jl dansuri din 
R. p. Ungară.

a Program de desene animate 
pentru copil ; DOINA — 10.
o Ș| lotuși EollB exista ; DOINA
— 1143: 13.15: 15.
o Petrecerea t DOINA — 15; S3.
a Sdtarturlslrile unui comisar da 
poliție fieutB procurorului repu
blicii i fi A LA PALATULUI - I7.L8 
(seria de bilete - I19J5): 38,15 (sc
ria dc blleta - UffT), capitol 
9: 11.13; H; 18.13; tt.U; ta gi 
dină - 10,15, FAVORIT — S. 
1141; 13,13; 18; 18.13; 1043, M 
DERN - 1.«: 11.13: 1343; 18; U43l 
38,48, la gradlrta — M.15.
a Marea speranț* alba : PATRIA
- 19: 13.43; 19; 14.<3; 31.13. LUCEA
FĂRUL - 9; ti.is; 13,19: 13; 18,45; 
21, GRADINA DOINA - H40.
a 63 OM dc leghe sub mâri s FE
ROVIAR - 940: ii; 1340; 1®: îs.ia; 
21, MELODIA — 843: 11; 1S43: 1®| 
1845: M.
a O floare șl doi grădinari : FES
TIVAL - ®; 1240: 13; 10.15, ta gra
dina — 30.13.
a Aventurile tal Tom Sawyer — 
»-î»43 In continuare, Program do 
filma documentara — 53.18 : TIM
PURI NOI.
a Casa de sub arbori t SCALA — 
8,43; 11,15: 13.4.3: 10,15: 15.15; ÎI,13. 
BUCUREȘTI - 9,43: 11: 13,15; IS; 
15.10; »,43. GRADINA SELECT -

I; 11.13; U.»; 10; 18.--3; ».O. GRI 
vita — b; ibis: u,S3:...............
3543, GLORIA ‘ -----
19,15; 20.Î0.
■ Eldorado — 
18,53. AmanUI 
CINEMATECA
■ Ancbela de 
BUZEȘTI • I .
— S543, COSMOS
■ Robin flood i
11,15; --- - --
— «; 
dină

3: ii,sa: it; is,is
- 9; ti.15; 13,35: 19

13.13;

a Odiseea generalului
TRAL - »JS ; 11.23 : 
15,13 ; 6345.

sa. 18.
B Aventuri
EXCELSIOR 
aurora' - »: 
dină - H.lB. 
I2.Î3: 18 j IU9.
a Legenda r DRUMUL 8ARU 
1543: 1T.45; M.
• Felix șl OUIla i UNIREA 
1843. la grădină - M4A 
o Desculț In parc t VICTORIA

la ararea Neagra i
»; 1143; — -----

13.13
FLAMURA

IS: 10JS3,
16.33. la firfi-

943; H,45: 18; 1043; 
din Toledo — u s 
(sala Unloa),
la botei Excelsior : 

— |543; 18, Ia grădină 
JSMOS — 1543: 17,15; 85.

VOLGA — 0:
13,70: 18; 18.15: t34®. TOMIS 
11.15: 1341: 18: 1S,1S, Ia gră- 
- 5043. DUCEGI - 13.13; 18, 

la grădină — 6343.
• Pădurea pierduta i CHÎNGA5I
— 1B4S; 18: 66,13.
a Toamna cbeyennllor : LUMȚNA
— 8; IS43; ÎS: 1843, ABTA — ÎS, 
la grădină — 43,15,
a Astă-seata dansăm tn familie i 
FERENTARI — 13,15; W; M,15,
POPULAR — 13.K; 1®; K.1S.
a Starea dragoste s VIITORUL — 
ÎSJ 1B; ș?.
a Trails l LIRA — 1345; 1B.
a Ritmuri spaniole s GRADINA 
LIRA - 8943.
o Femei ta ofsaid s MOȘILOR — 
1345; 18.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor : DACIA - S; 11.15; 13.35; 18; 
18J5: M4S, GRADINA MOȘILOR
— 83,15.
■ Doamna șl vagabondul ■ 
LEȘTI — 1543; 18: K43.
RE.VSCA - IS.Î3; IS; M.SD.
RITA - 10; 13431 13.
• Silvia I MIORIȚA - 1743:
• 15 tete șl an marinar i RAHO
VA - 1543: 18; 23,13,
• Preria 1 PACEA — 13.C; 1®; S3, 
PROGRESUL - 1543; ÎS: MJA.

Taina Sofiei G rusk o j LARO- 
T — I3.M; 17.33; 19,W.
Lovo Șlory Î VITAN —'1545:
5, Ia grădinii — H45, (JOTRO- 

CENI — 154(3: 18; 89,33.
a Balallonnl Invizibil ■ MUNCA 
— 19: 18‘: 63.
• Ultimul domiciliu cunoscut i 
FLACARA — 13,K; 18; ao.I5.

GTU- 
rro- 
MIO-

83.

a Filarmonica de stat „George 
Mescu" (In Ateneul Român) : 
Concert slmronlc. Dirijor t Emil 
Simon. Solista : Silvia Slarcovlcl 
-- W,
• Opera llomânâ : Flautul fer
mecat — 13,33,
A Teatrul de opereta : Ho mSrlta 
fetele — 1S43
a Teatral National „I. L, Cara- 
gialo" (sala Comedia) ; Dulcea pa
săre a tinereții
• Teatrul do comedie fia Teatrul 
do vară; „Herăstrău") : Fata mor
gana -- M.
a Teatral „J 
tandra" (sala 
gureanu) ; o
— sa.
a Ansamblul
Romană’’ 1 l’o
18.3®.
a Circul „Bucureș'4" ; Spectacol 
prezentat do Circul Mare din Mos-

10.

■Lucia Slurdza Bu
din Od, schitu Mă-

- scrisoare pierdui!

«rtladc 
plaiurile

„Rapsodia 
Mioriței —

inleiir.il


z
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'Alteței Sale Regale
Marele Duce JEAN DE LUXEMBURG

LUXEMBURG

Cu ocazia Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului, adre
sez Alteței Voastre cordiale felicitări țl cele mal bune urări de fericire 
personală și de prosperitate pentru poporul luxemburghez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Prcședinitlt Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania

1 < %

a Muncii din Belgia
‘ de jo!, tovarășul 
ireșcdlnlele Consiliu-

z-.j

T

t

(Urmare din pag. I) porului canibodatan pentat v 
cauzei do eliberare naționala. i 
realizarea aspirațiilor mIo do

v

Primire la Consiliul de Mmișîrs
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorgho RMuleSCU, ă primii, 
Joi la andazA, pe mlhlstrul federal al 

.agriculturii sl economiei forestiere 
din RopubUca Austria, dr. Oskar 
Weihs, si ne SBectaUștll care l-au In- 
©o’Jt in vizita pa caro a făcut-o In 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con- 
vbrblre, desfășurată Intr-o atmosferă 
cordială, privind stadiul actual si 
wsrsttecflvole de dezvoltare a colabo
rării In domeniile narieuliuril si e- 
conomlel forestiere intre România SI 
Austria.

La primire au partlcibat Aagelo 
Sescu, rpiniștrul agriculturii, in

el alimentaro si apelor, si 
Giicprghp Moldovan, adjunct al ml- 
nlstnilid.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Sodhllate 
România, Comcliu Manesc-u. secreta
rul do stat al S.U.A., William lteaers.

După-amlază, ministrul federal al
agrlctdturiî Bl economiei forestiere, 
dr. Oslmr Weuii, și spedalișUi care 
i-au Însoțit în vizita făcută !n țara 
dtaslră, la invitația Ministerului A- 
grtculturll, Industriei Alimentare șl 
Apelor, au părăsit Capitala. In timpul 
jfoderi! !n România oaspeții au avut 
convorbiri eu ministrul Angelo Ml- 
culegeu privind dezvoltarea colaboră
rii tehnîcfl-științifice în domeniul a- 
gflculturll intre ministerele da resort 
șl au vizitat institute de cercetări și 
stațiuni agricole experimentale, com
plexe zootehnice, litoralul Mări! No- 
g-e șl Obiective sorial-culturalo din 

uairejtl șl Constanța. Cu prilejul 
vizitei ministrului austriac fn tara 
noastră ambasadorul Editând Tgdiflp 
a oferit un. cocteil.

(Agerpres)

.IlUj

va face o virilă ofldaîă In tara noas
tră, împreună eu solia, in oerioada 
5-3 llilie 1072.

(Agcirpres)

O SPORT © SPORT © SPORT •

O etapă animată
*TG. MUREȘ (prin telefon). — Reu

nind la start 104 alergători — din 7 
țări — „Cupa Voința- a început Ieri eu 
o etapă relativ scurtă, dar destul de 
animată. Se poate spune chiar că do 
mulțl ani cursele noastre cicliste nu 
nu anii o etapă atlt de interesantă 
și piirta do ntorevăzut. Interesantă

ii: cursul zilei 
Virgil Trofin,’ p: 
Iul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a primii 
delegația Fodefațtel" I Generalu a 
Muncii din Belgia (F.G.T.B.), formată 
din Artdră Gonol și George Gogne, 
secretari naționali al F.G.T.B.. șl 
Germain Du bin, membru al Comite
tului Executiv nl F.G.T.B.. secretar 
național al ‘Ceatralei nietalurglștilor, 
delegație care face o vizită in țara 
noastră la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.IL

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Pavel, eerretar al Consiliului 
Central ai U.G.S.FL

Cu acest prilej, tovarășul Virgll 
Troliu a Înfățișat rea'iz.îrlle obținute

de clasa muncitoare, de poporul nos
tru, In înfăptuirea prevederilor 
planului cincinal ri contribuția 
dlcalelbr ta dobindlrca unor succese 
tot mal Însemnate in dezvoltarea 
oeonotnM, pa îtăflmj «octal șl imi'.U- 
ral-educatjv.

Oaspeții au relevat bunele Impresii 
din timpul vizitei in România, au 
mulțumit pentru primirea caHurOasă, 
pentru schimbul util de experiență 
ce a fost realizat In discuții au fost 
abordata, de asemenea, unele pro
bleme ale mișcări! sindicalo mon
diale.

Convorbirea s-a desfășurat Într-U 

neatcA
ij

—

atmosfera de cordlalluite prtete-

(Agerpras)
1 t iî

victoria 
pentru 
j pro

gres și dreptate socială, de neutrali
tate și pace șl panlra acțiunea ’

> forturOo
„„.riiiil- cunoașî----____________ ____

isiWriH Untune Națională ca singura! șl unl- 
cui •— -■ —

< -L ' ; 1 - • 
bll al fiecărui popor la existență li
beră șl Independentă, cele două țări 
au reafirmai sprijinul lor fată de 
lupta mișcărilor de eliberare națio
nală pentru lichidarea asupririi co

fa iă de eforturile popoarelor 
n__ ____ „' Africa șl America Lallnâ
pentru consolidarea Independenței 
doînîsMiUcI impedâitetc i șl a oracUd-

• 1„. aa dfecsimla&rii
rasiale, pentru dreptate socială si un 
viitor de prosnerisate sl pace.

Cele două părți se pronunță cu ho- 
tărire pentru ca relațiile dintre etate 
să Întemeieze tratele pe princi
piile independentei si suveranității 
naționale, esalilăill depline In drep
turi. neamestecului In treburile in
terne sl avantajului reciproc, ale re
nunțării la forță si la amenințarea 
cu folosirea forței pentru lichidarea 
pnactlellor imperialistei dfi dominație 
Sl dictat In retațlile Internaționale. 
Ele au Bubllrltat efi rtsS&eetarea 
neabătută a acestor prlnctoU — caro 
capătă o tot mai largă recunoaștere 
internațională — constituie un im- 
peraUv fundamental al lumii de as
tăzi. o condiție decisivă pentru dez
voltarea ascendentă a sodetătil ome
neați.

Părțile Blnt ferm convinse că In 
prezent soluționarea reală sl traini
că a mânios* problense cu care este 
confruntată omenirea impune luarea, 
în considerare a Intereselor tuturor

■ ' . reclamă
ivă ta vla- 
durl egale, 
mari, mlj-

Ccle două părtl au sublintai eem- 
filficatta deosebită pentru triumful

floarea unei Catnbodgll Independente, 
pașnice, neutre, democrate șl pros
pere. El a scot, do asemenea, In re
lief victoriile strălucite ale poporu
lui cambodgian obținute pe ploii mi
litar, politic și diplomatic ln ui’linL 
doi ani șl, mal ales, pe cele obli- 
nute recent ta Pnom Penii șl ln sub- 
urbîllo sale câ șl in numuroasâ pro- 
vlnclL, unde 27 dss bazo și poziții Stra
tegiei - importanta, deținute de către' 
mercenarii de ia Salgon șî trădătorii 
de ta Pnom Penh, nu ioln Între
gime lichidate șl controlate de către 
forțele armate pojntlare do ln Svay- 
rieng, de la Preyveng, de ta Kampo'; 
șl do la Takeo. Toata aceste victorii 
au pornite o nouâ lărgire n zonelor 
eliberate, care roprezlnlft in prezent 
peste Opt zecimi din teritoriul națio
nal. cu oaste fapte zoclmi din nonu- 
lățle.

in fața amenințării prăbușirii totale 
grăbite de acesta noi victorii, agre
sorii Imperialiști șl trădătorii do Ia 
Pnom Penh și-nu intensificat- febril 
manevrele politice și diplomatice În
șelătoare pentru a încerca să dea o 
aparentă de logalltalo regimului fan
tomă al clicii Lon Nol-Slrik Matak- 
Son Ngoc Tbahh prin „referen
dum" sl mascarada ,talea0riior“, 
prin încercarea ,poluțiilor de com
promis" intre Frontul Unii Na,tonal 
al GnmbtxlgJol ri trădătorii duț Ia 
Pnom Penh, prin așa-zisele „confe
rințe lnternațtonalo*. printr-o pretin
sa reconciliere națională, prin ,Jn&o- 
tarea po toc a focului", prin inter
venții ate organizațiilor Intermițlo- 
nalc. Partea cambodgtană o tfenitafot 
șl respins din nou toate aiftâte nta- 

__ ____ NML docil BfeJUn-, 
glrca și Intensificarea rfizboSidul do 
agresiune împarlaltet la-Gămbodgia ț 
și in Indochina.

Proredind la o trecere ln revistă a 
principalelor evenimente în desfășu
rare pe arena intemațioiMll șl âna- 
llzfnd fenomenele majore șl dezvol
tarea tor, rele ttoiiâ părți âu subliniat 
convingerea tor eă tendința domi
nantă a epocii actuale o constituie 
consolidarea șl influența crescândă a 
forțelor păcii, democrației și progre
sului social. Evoluția pozitivă surve
nită in raportul de forțe pâ plan 
mondial limitează tot mâl mult spa
țiul de acțiune âl forțelor retrograda 
tdffl Imperialismului, eototiiallsmUlul 
șl ncocâlontallUmUlul. Ea favorizează 
manilfi-stareâ toi mal hotărită a voin
ței popoarelor de a-jl afirma Inda- 
pandența șl suveranitatea.

Renfirmlnd simpatia șl solidarita
tea militantă a poporului român cu 
cauza dreaptă a poporului cambod
gian, partea română ă dat o înaltă 
apreciere luptei cale eroică si acUu- 
nitor întreprinsa de Guvernul Regal 
de Uniune Națională de sub egida 
F.U.N.C., pentru unirea tuturor for- 
țetor patriotice din Cambodgla Iii a- 
pârarea flintei și libertății naționale, 
a dreptului imprescriptibil de a dis
pune do propriile d*,‘.!r.f. conform 
votafol «I- IniereîCl-of legitime. Rfepu- 
blica Socialista România sjwțlrte ferm 
prodahtatfa Ir. S puncte din 23 mav£' 
tie 1970 a Alteței sală Resale nrintul 
Norodom Sîanuk, șeful stasului Gttm- 
bodgla, șl programul poliție al Fron
tului Unit Nățfoitai al CambodgtoL 
Partea română.se pronunță .gpctalșljfo | 
fesEfectarcaVnenhălUta a Indepâadbftn-i 
țeiwM juVerâhMți! Cnrnbodfticlz u 
neUlrallUițll și Integrității fate tei-1- 
loriale — drepturi fundamentale ga
rantate prin Acordurile de ta GenoVn 
dlfi 1934 — pentru încetarea Inter- confo: 
vențieh n retoriâlte acte dd np-enlUM ppfor, 
ale Imperialiștilor Împotriva acestei 
ț-Brl.

. Guvernul șl poporul PoSnftit Vdfe'a- 
rortla și ln vîiuw sprijinul lor pă-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național 
al frontului Unității SoclallUtf, 

' Secretat general 
al Partidului Comunist Român

pace șl pentru națiunea și e- nală peni 
ln sule ln vederea obținerii re- tonlalc. fi 
Eterii Guvernului Regal do din Asin,. ■ ■■ ______ _
ivera' legitim șl iogal al Cam- tor politice și economice. împotriva 
s 'ni" !fb*!rtrfiFl.fiIIi.iîrtn [ fii n nraetkd-

i

Partea cambodglanft a exprimat șl 
cu acest prilej o vie gralltudlne șl 
recunoștință poporuiu! și guvernului 
Republicii SoctaUtete România pentru 
recunoașterea OfirialS, do la consti
tuire, a Guvernului Regal de Uniune 
Națională ca unic roprezenlant legal 
și legitim al Cambodgtol, pentru spri
jinirea consecventa a poporului cam
bodgian in înfăptuirea idealurilor 
sala da IHwirtato șl independență, ln 
lupta, armată contra intervenției im
perialista, în același ttaip, partea 
cambodgiana a adresat călduroase fe- 

, licitări pentru renlizărUa importan
te obținute de poporul român ln o- 
pera de construcție soclailsia n țării, 
in înfăptuirea oblectlvetair trasate da 
ultfcnul congres al P.C'.il.

Cete două părți se pronunță ln 
modul cel mal energie și militează ai 
fermitate pentru a ®a pune capăt cri 
ma* grabnic războiului din Vietnam 
șl din Întreaga Indoehlnă, pentru În
cetarea bombardamfentator șl anula
rea măsurilor de escaladare militară 
luate ,ln ultimul timp de S.U.A., 
pentru retragerea tuturor trupnloc u- 
meticano .61 alo altațlfor for din Pe- 
niMiita Indochinoa șl asigurarea 
condițiilor necesare pentru cn po- 
poare'd cambodgian, vietnamez și 
laoțian fa-sl poată rezolva singure 
problemele Interne, fără nle! Un a- 
mesiec din afară.

Ele consideră că propunerile Repu
blicii Democrata Vietnam, propune
rile in 7 puncta ale Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului do Sud, precum șl pro
punerile Guvernului Regal do Uniune 
Națională al Cambodglel. șl alo Fron
tului Patriotic din L&os reprezintă o 
bază realistă pentru a sa ajunge la o 
reglementare pali‘.lefi, pașnică a r&z- 
bolulul din Indochina. Pentru solu
ționarea problemei vietnameze, ele 
cer reluarea imediata a Conferința! 
do Ia Parii.

Cele două părți lșl exprimă con
vingerea că dreapta cauză a popoa
relor cambodffian, vietnamez, sl lao
țian și/lupta lor unită. &s baza Ds- 

' ... .. “ atei tant-
Indochlna.

neocolonlaltelâ.

l

Plecarea delegației de activiști ai P.C.U.S
Conrtrucțlltor de Mașini ți Consiliul 
Național pentru Știință Șl Tehnologie, 
precum șl la unele Institute de Cer
cetări științifica

Membrii delegației au vizitat, de 
asemeriea, obiective economice șl 
soctal-eul turale.

(Agerprts)

< " . I - I! i . - ' '
Joi ta amiază a părăsit Capitala, 

,-17_lo. delegația 
do activiști ai P.C.U.S, condusă do 
tovarășul A.F. Eșlolîln, membru âl 
QC. al P.C.U.S., prim-K®rroUif al Co-

Kemerovo al 
P.C.UJS., care, la Invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită în schimb 
de experiență i:i țara noastră

La plecare, pe aeroportul OtoponL

i. 

p
i'

!

î

Indrepilndu-fa spre patrii 
de activiști ai P.C.U.S. 
tovărâțul A.F. Eștokln,

ire că a marilor probleme cu care 
confruntată otnonlrea Imnuno li

miletului regional Ker 
P.C.UJS., care, la Invitat'

......
's experiență i:i

La plecare,: pe ucroporiui wioptEiin 
Stil ou tei ‘salutați da tovarășul 

1 Militant,, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de flecțle la C,C. al P.C.R.

A fost urezelU. de aSeriienea. am
basadorul U.R^LS, ta București, V, L 
Drozdenko.

*
în timpul vizitei Sn țara noastră, 

delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., 1a Comitetul municipal 
București al P.C.R.; B 1a comltotele 
jUdcțeno de partid Brașov, Galați și 
Prahova', ta Comitetul de Stat nl 
Planificării. Ministerul Industriei

Cronica siBei șl respins din nou _— 
novre. care nu vizează i

SPORT © SPORT
A ÎNCEPUT „CUPA VOINȚA 1

deDar fugarii slnt prinși aproape 
punctul de cățârafo de la Acfttari. 

Sosirea la Tg. Mures, In plin cen
tru șl In fata unui numeros PUBUfe. 
avea ®ă m producă ta condiții r.e:!o- 
rile. Plutonul masiv, din neatenția 
celor dtorva alergători din față. dar 

dlntr-o lipsă o-gănlzatorică, 
:eaZă traseul cu dtoVa mite de 

. i. inîftad In Piața Tra:-.dnf!ri- 
Ce! 133 km ai, traseului (Ta.Mit-.::;',4ha pîmul trece Unla dfamți 

re®—Reghin—Sovath^Tg,’*’'Mures) .au’rt ?:«fo d®Hârat așHSătarif1 aE"’d 
tort străbătuți cu o medie ofarăfcal-”' 
culată ia timpul învingătorului) de 
42 fan. Pentru profilul muntos,- Pen
tru timpul destul de Cald (cer sen re. 
soare torid) media orară cate nota
bilă. După mal multe Încercări sol
date cu eșecuri, evadarea ce părea 
să decidă elnoa a-a produs dtn& n- 
proxlmallv 80 km de la plecare. La

, ea au luat parte polonezii S. Gnzda 
(cu 10 .ani in urmă printre vedetele 
„Cursei păcii-) .și EL Knopok, precum 
Sl Murineariu sl steltalul N. Gâvrilă.

și piină do nborevSzut. Intcfessnntă ’ și dlntr-o 
mal lntir prin , nUffieroaSfelo ■ aețlunl Ripsrtc:-* *” 
de evadare gl regrupări, prih nîedit) tnfelH. Intrttid' _ ______ _________
orară bună. lor controsens ! în noile condl-

"îfoeiârai. ajH»aw»'f oft"’dtaML 
tfaSt-geftnMall Klaus Thaler, urmat 
In același timp de AL Zarosch! (Di
namo), șm. Hrtsoverii (C.S; Brăila). 
E. Imbuzan, V. Pascale (ambii de ta 
Steaua) șl cehoslovacul Ms Sfcoropa. 
I-a urmat ia 9 Bfecunda un pluton 
dn peste W de alerHători.

Astăzi, două etape : o cursă ooh- 
tracronometru (37 km) șl o cursă cil 
plecarea In bloc eh? ruta T«. Mureș— 
Reghin—Lunca Bradului șl retur (IS9 
km).

ion DU.M1TRIU

Pentru amatorii de pronosticuri sportive
Mediaș. în aceasta partidă, oaspeții 
sini foarte preocupați de a obține 
victoria sau măcar un fexultat egal. 
Acest lucru mi-1 exclus, iȘllipa Clin 
Anîna nșfîind imbatabilă ipd teteii 
propriu. In tuf i 0—1. Pronostic! 2j X.

XII. Vuitorii îexilla Lugoj - 
aSJML sibiu. Do^l hiVliiși îa scor 
In fetafă prewMdita (0--7), lugoje
nii Voț avea, credem, de data aceasta 
ambiții Sporite. Dteir clștlghid «1 pol 
spefă să nu fev’.-.â hi C. Un r.iic.:iw. 

..dllMUHca. ta LUgdj. ti-ar fi ded 
exclus, pilind fe< 5n tiif, la Sibiu, re- 
zuBâlul a .fotrt 0—0. Prohoslic : L

XML Minerul Bala Mare — Olim
pia Oradea. In penultima etapă, băl- 
mărenll au alerdut la ecor (1—3). In 
timp ce ■ la crof
(7—0); I’enlru Spate <M
orice emoții, medul se anunță des
chid în tsir : 1—1. Pionoslic î 1, 3.

V'iUÎ dintre cale mal atractive coa- 
cu."’,url „Pronosport" Vâ avea loc du- 
rtOot aceasta, 23 lurUB. 13 pâfllde 
(opt din A țrî cinci din B), cu dentalo 
„n&eunostUta*,\ rezultai âl-tăpiuiul că, 
fiind vorba de ultfota otapă, toate 
echipelâ slnt interesate f ă terimnb cit 
mai bine camplonatuL Mari eforturi 
vor face, dealguTî fonnațlile aflftUi 
actualmente In pericol de a rairo- 
grăda. . V.ȘlțHUMM'

L Dinamo — F. C. Argeș. Unul din 
meciurile cele mai Interesante ale 
„dunUMcil s-,Kifilvc“ șl, firește, ale 
concursului .Proiaostiori”. " 
vălallățl — ntal Vechi sail mal nul ■

firește, ale 
Echipe feți

în care acum vor apărea Jucătorii do 
primă mină ; din riadul iof, dte uri 
nunul doar : Dumllracho șl Dobria.
In lur : 2—3. Pronostic : 1, 2.

ÎL Universitatea Cluj — Rapid. Clu
jenii, d&șl slnt acasă, nu 
absolut siguri de vanorsc. Es 
mijloc mal puțin poate 
tea rapldișlllori cil incon. 
lor Iul Ori'Ic'. In Uir t 
nosllo : X.

ML U.T.A. — S. C. Bacău. Avanta
jul terenului propriii S:i feoMlțlile 
clasamentului cunoscut ya. fi. cre-

_ s 8. C. ■ 
o 5 L 
ii se dâ

n ținto 5
I

s_

clasamentului cunoscut va fi, 
dem, hotarîtor. In fond, U.T.A. 
si un piua de valoare față do 2 
Bacău. In lur : 2—1. Pronostic ; :

IV. Jiul — Pelrolul. Lupta se dâ 
do oceosU (tata behiru salyafita ,;do 
Ia felroffradare. in fața Jiului, Pe
trolul, in tur, a pierdui cu 1—0. Pro
nostic M, X.

V. Forul — Universitatea Craiova. 
Consttațcnll, fără a avea un loc prea 
bun in dasanieul, au. făcut aeiftă 
partida-surpriză. l’e eralovenl; dacă 
na amintim bine, l-au Învins de fie- .. 
care dată ta Constanța In ultiineîe 
două campionate (4~0 șl 2—0). în 
tur : 0—2. Pronostic : 1.

VI. Steagul roșu — C.F.ÎL Cluj. 
Chtar șl ioiathlel! — evident, Su
porteri Înflăcărați al „stegdflloir" -- 
vor urmări cu interes Jocul ttwpdțl- 
lor. a căror revenire ț?i ârnbSUe <lo 
a se salvă nu fost de-â dreptul Ihi- 
praătonnntd. Pe do altă parte. Ih tuf. 
scorul a fohl 0—0. Pronostic. : X.

VII. CrLîuî — Steaua. Echipa, guidă 
a ..terminal" cu dîvizki A încă de 
acum dteva etape ; duminică vor 
r.puno efectiv „adlo“ primei divizii, 
cu speranța, desigur, de d reVfeiîl In 
sezonul urniătof. Ih tdr : 0-4. rro- 
nosile : 2.

VIII. A^.A. Tg. Mureș — Politeh
nica. Foarte greu inecl pcntfii itas- 
pețL Gazdele jaic.’i bine acasă. ,ă|a 
că — des! in tur «corul ,â fost 0—2 
— pentru acum, prlmiii pronostic 
r&mine I.

IX. Metalul Plopcni — Dunărea 
Giurgiu. Aparo curios faptul că 1b 
Plopenl Metalul dșUgă mal degrabă... 
în fața fotului fdpfdznhlaliV. dedl 
modul cu divlzlânâro B ț ultim 
dut. 1 tăi Dunărea însă Va Jaco., se 
pare, exoopUe. î.n tur ’ 1—3. Pro-

Cimpina —■ Progresul 
___ _ ___ ____ 21 1____ ^W 
tansă. BrMIenilor Io osie indiferent J 
rezultați:!. în tur : 1—0. Pronostic : L l

XL Minerul Anina — Gaz m&lân P

I

NAȚIONALE DE BOX
Peste 4 000 de spectatori au asistat 

Ia cea de-a doua reuniune a semifi
nalelor campionatului republican de 
box. care se desfășoară la arena -23 
Ann'.:.!" dlh CepitaJâ. în cel mai 
specliifuios med al galei de aseară, la 
categoria pană. Gabriel Pomețcu l-a 
învins ia puncte pe O. Amazâroaie. 
La aceeași celegorle. P. N'edelcea șl-a 
a.iludecat victoria la puncte in fața 
lui A, DUmltraseu. îp limitele cate
goriei • setialinljtocil, Al. Popa" ă dis
pus ctaf ta puncte do Paul Dobfes- 
cu,--lHfi V?.2jjberaumri-u’:'ÎMrecHtî'țta'-< 
I. TWdoiMt ? 1 ; .’nBw r.ț«;acsn c.

lata și rezultatele celorlalte înill- 
nlri : categoria muscă : Tr. Cerchia 
bate ta puncte pe I. Nlcdtau ; A Co- 
Jan tuta prin neprezenîarea . Iul 
St Cocioc ; categoria cocoș: M. Toni 
Învinge , Prin abandon în rundul doi 
pa O. Haded; ;M. Pata lntrtt» ta 
piiitete pe 1. Lllhgu : categoria tisoa- • 
rft I C. Cuțov Ifivlnăe prlh abandon 
pe C. Stan : L. Mmhe dștiaă Prin 
KiO. (In prima repriză) meciul cu 
D. Moraru ; categoria samlsrea : ,P. 
Clmpcnnu dispune la puncte de M. 
GJ^taziUesuTzl de rerMU'i. Finalele 
se dispută rnltee, cu Începere de la 
ora 19/ , - ■ ■ d ,

j (Agerpres)
j ■[ , -I '

Vineri, slmbălă șl duminici, 
salș, sporturilor Floreasca din 
Capitals. Va găzdui ceh de-a 
Xî-a edillfe 'i turneului inter
național de îtiplfe grero-romane 
țl lupte libere al României. La 
această ediție și-nu anunțai 
pirltelpaffa [luptători fruntași 
din 18 țări : Bulgaria. Cuta, 
Cehoslovacia, Banemârea, Elve- 
țla, Franța, 1LI). Germană, R.F. 
ă Germânlel, Grtciâ. IugOstavla, 
KrtfeL Maroc, R.P. Mongolă, Po
lonia, Suedia, U.ILSB., Ungaria 
și România,

Programul celor trei zile de 
concurs este următorul : vineri 
șl simtaiâ îftlfe orele 12—15 și 
18—22, iar duminică liitre orele 
10-11.

din 18 țări : 
Cehoslovacia,

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Vietnamului de Sud. doamnă 
Nguyen Thi Binh, ă adresat un me
saj do mulțumlro mlnislrulul aface
rilor externă al Republicii Socialiste 
România. Coraelîu Măneșcu. pentru 
urările călduroase ce l-au fost adre
sate eu ocazia zilei nailoMie a Re
publicii Vietnamului de Sud.

★
Delegația de aettouu ai comîie- 

lulul regional Novgorod al P.C.U.S., 
conduBă do tovarășul M. M. Truș. ne~ 
crfetar al comitetului'regional, care a 
făcut o vizită. Itt schimb da exp®-, 
•rionțâ In Județul Harghita, a părăsii 
J01 Capitala, indreptlndu-se spre 
patrie. In timpul șederii In țara 
noastră, oaspeții nu avu? convorbiri 
la Comitetul Județean Harghita, co
mitetele ofășenoși! Mlte’Cuteâ ClUc 
sl Topllța ale P.C.R. șl au vizitat 
unități economico șl obiective social- 
culturale din județul Harghita șl din 
municipiul București.

*
în ziua de 22 iunie n.c. g-a înapo

iat de ta DortalUttd o delegație a In
stitutului român pentru retaUIle cul
turalo eu Btrălnătatea. condus.fi de 
Ioan Bolar, eeeretar al LÎLILCJ5.; care 
a făcut o vlzlîâ in R. F. a Germa
nici. la Invitația SotdelăSIJ, Renano- 
Westfaie pentru rotațiile cu rtrălrta- 
taiea.

*La Invitația Camerei de Comerț n 
Republteil'.'Soctalbte RomAnlab âcso-,.[ 
elHtf CahRata ’8 dMOâMib cotfterfeSi-' 
lă turcă, condusă de dl. Behcet 
OsinahaSaoHlU; Tireredinfele Carnețel 
de comerț din Istanbul. în cursul șe
derii ih Romăhta delegația va pur- 

■ ta convorbiri la ministere economico, 
la Intreprindotl tio «moft exterior s: 
vâ Vizita Uheîc obtecilve eTOnomlCC.

*
Joi a avut loc plalafa Umilă ă 

Comlletiilul da conducere nl uniunii 
arhitecților. caro a ueZb&lut uroble- 
me actuale alo sistematizării In țara 
noastră

Raportul a fost prezentat d« pre- 
Watde Uniunii arhiteHițitot, prof, 
dr. arii. Cezar Lfizărescu.

Plenara a analizat munca dasfă- 
știtată do filialele din țară ale Unlu- 
nil arlillecptor. sublihUndu-se nece
sitatea fâtârlHI rolului tor do for 
cdhsuUăllv ăl drgăhelof tocâlo de 
stat în 'problemele de arhl’.ecîtir.'i șl 
sistematizare.

ir
în Bula Faculîăsii de fclorie-gco- 

grafie a Universității din Craiova a 
avut Ioc. joi la amiază, o manlfos-

po- 
ănl- 
1S

avut Ioc. joi la amiază, o manii 
tare dedicata aniversării a 103 
ani de la nașterea exploratorului 
tar norvegian Roald Amundson, ani
versare recomandata de UNESCO. 
Cu acest prilej, prof, unlvi dr. do
cent Nhtotae R&dUlesrU, preijedlnteta- 
flltalel Cfalovh â SodetAțll de geo
grafie. a făcut o expunere despre 
viața șl opera marelui explorator.

La manifestare au participat cadre 
didactico universitare 
profesori de speciali ta' 
școli gfehefâle, cercetă 
locuitori al municipiuluL

shidehțl,
S licee șl 
numeroși
r »

(Agerpras)

•m

i

clarnțtel comune a Conferinței ‘ 
vel înalt a popoarelor din L2_____
vOr triumfa I

Republica SdcIMteffi România tete 
holărltA să acorde, ca ®1 plrta acum.

i" ro
din 

finală Ins- 
r _„L_ „ ,1. ..
edeeri dreptul de a hotărî singure 
asupra propriilor lor destina, asupra 
dezvoltării lor Viltoâre, coregoun’să- 
tor Interesoior ti aspirațiilor lor Vi
tale. .

Ambele pârii sprlJlnĂ lupta po
poralul cori-',-ui pentru reirneerea 
triipeior americane din Coreea de 
iuid, propunerile guvernului Romi- . 
blțell Populate Democrato Coreene 
privind realizarea teunlflcăril inde
pendente șl.pașnice a tării.

profund, preocupate de MUnațlm b 
exbrtenlă/’îhuprezont in Orientul "A-“Pr: 
ptopiat care amenință in mod pri
mejdie® «ecudlatfea si nacen interna
țională. cele două părți e-nu pro- 
nUntat pentru Hăalrea unei goluții 

form Justiției, echității Ei princl- 
piUoti unanim recunoeeute. ale drep
tului talernatkmni M rare ®ă respec
te. Iii'mod necesar, drepturile funda
mentale alo ponorului palesUneam

Profund ăla?ale dreptului inaliena.

întregul său Sprijin ,s 
lltlc si diplomatic — 
intehina, pifiA la ____ ___
potriva imperialismului, pentru a-sl 
cuceri dreptul de a hotărî singure 
asupra propriilor lor destine, asupra

popoarelor, fără excepție, 
participarea directă sl acti' 
ța înternaltonalA. CU drept 
a tuturor Etatetor lumii — : 
tocii șl mlcL

Cele două
luptet^naimpertalfete ln Întreaga 
lume, pentru cauza D&tll 81 înțele
gerii internaționale, a eforturilor car* 
se depun in prezent în Eurooa. În
dreptate auro Întărirea securității si 
excluderea tortei ln ranorturile In
terstatale. realizarea destinderii șl 
promovarea largă a colaborării ne 
continent Partea carnbodutanfi a dat. 
in acest ermtaxt o malta abreritere 
actlritățll consecvente desfășurate do 
Republica Socialista România vlzlnd 
edificarea unul Blstem trainic de 
eecurllale in Europa șl Găsirea mlj- 
toăeetor acceptabile, pentru toate 
părtlle. In vederea realizării aces- 
“^ărUle sl-ău exprimat deosebita ea- 
tlafacilo pentru rezultatele vizitei e- 
f relua te In România do Alteia Sa Re
gală prințul Norodom Slanufc. anre- 
ciind că discuțiile rodnice Durtate cu 
arest prilej au i 
tarea legăturitor 
Hdârltate dintre_ ____
iwponii cambodgian, dintre Partidul 
Comuntel Român șl Frontul Unit Na
țional al Cambodglel. Ho au dat ex
presie ConVlnKerll lor nestrămutate 
că reiatltla dlntîă Republica Socia
listă Romfinta 81 Cambodgla se vor 
dezvolta, continuu ln interesai celor 
două popoare, al cauzei iuirtel îm
potrivă lmperiaBăinulul, al progresu
lui sl n&cll In lume,

Șeful datului Can 
iele Frontului Unit 
boclglel, Alteta Sa f .....^____JMi
rodom Stinuk. gl Alleto Sa Regală 
prințesa Monique Stanul:. Împreună 
cu personalitățile oficiale care l-au 
Însoțit, au exprimat președintelui

ții Socialiste, secretarul a 
Partidului Comunist Român. NIcoîao 
Ceăușescui ti . ...?,.l 
Ceausescu, guvernului șt popo: 
român celo mat sincere mullu 
puhlrU prUnIroa caldă si urii..------ -
că. pentru ospitalitatea ce le-a font 
jrefafvătfi ln lininul Vizitei in Repu
blică SocMI.rift Romania.

/

contribuit la dezvol- 
■ de Prietenie sl so- 

popoful român st

ita. nre^dki-

si tovarășei Eenr.
irului

.yJtumlri 
ioteneas-

București. 21 Iunie. 1972.

NORODOM SIANUK
Șefa! statului Cambodgia, 

Președintele Frontului Unit Național 
al Cămbădglei

vrața, internațion a0ă
MOSCOVA în Consiliul do Securitate al O. N. U.

IMNîRE ÎNTRE DHEGÂÎIIll
- ; - ■ ■“ • '

Declarație de condamnare a pirateriei aeriene

*

i
1

Măsuri de prevedere
tele de asigurare 
Admlnisteriția A- 
Stat; unele se ă- 
meIiî, cetor. caro 

.cedll sau in e,x- 
___ In «ezonul estival. Inlru- 
cit o pondere din ce In ce mal 
mare In circuitul turistic o de
țin posesorii de autoturtameî 
AcmlnlsSrațta Asigurărilor de 
Stat oferă acestora, in afară de 
asigurarea prin efectul legii, 
forma do asigurare faculiailvă 
pentru avarii; După cum am 
aflat de ta tovarășul Anton ................

Prin fere f<

pentru avarii; După «un 
i " . ' ". '
Minzlnă, director in Cenlr 
ADAS, aceasta asigura 
talîvă feste blitevenllâ.

. . f * ■ n ’ 
fdmnbiftște pentru încă im an, 
dacă pentru anul anterior nu 
s-aU plătit ori mi ®e dâiorearii 
despăgubiri pentru avarii, pri
mele de asigurare se reduc cu 
15 ta suifi r aiâd jirtnteie ae Bsi- 
guraro se. plătesc anticipat pen- 
jru un an întreg, se mal acor
dă 0 ifeducerd du 10 la sută ; 
primele de asigurare pui fi plă
tii c. șl in ratei

Cel rare pltecă în hSfeUfSU 
° "■ Hale cil aUtoOiris-

JxwlhHItatea să în- 
peridudfl de ceI 

ie zile o asigurare. 
aWlâ th afara te-

in elrain&iai 
inul aii f 
chele pe o 
puțin o lună 
facultativi vi 
iliorlului I

I in ț.
I uivrzjuiMxru jo ■ uiwjUOld 
Ido jucăte ăeaâă le-â ptef- 

t fac®- șe

jrdznhtaliV. U 
iânâre B 1 W

I

două Itat-tKle jucata heaâă 1
dut. Cu Dunărea insă Va
:ț™...   - . .

nostic : L
X. Poiana —

Brăila. Clmptaenll încearcă

'rezultatul. în tur . - — —

produse alttx? persoane, de care 
ăsigurățli ste fac VihbVățl; dnr 
ilu plăi&șlo șl pimirii pagubele 
’.ufâfl'te de bsigiifâțil fesiteCliVi 
bi autoturismele proprii ava
riate in âei’taîl accident. în 
acel;', caz, intervine forină de 
asigurare facultativă pentru â- 
varli, în baza căreia &e aedrdâ 
dVsjikubîri jjentrii cldcnlri. lo
viri. zglrieri, derapări, rfis'.u-- 
hări fete. Do âsefiiefien, ADAS 
ăoordă despăgubiri si pentru 
chdlillelile de trnfispdrt In nle- 
llefiil de reparații cei mal a- 
proplăt ttâ locul ăceldeniulul. 
cnfe pdâite fâcâ repârnțiâ. Fri- 
ffielfe de hslffurare sJnt cbtivc- 
fihblle șl sts slăbite ;c Ih funcție 
dc" capacitatea clllniirlcă ,'ii au
tovehiculului respectiv. La a- 
cen.'ilfl forină de ââlgurare fa
cultativă se ăoofdă o serie de 
înlesniri : c!r.<l asigurarea se

...... de itaspuhdere civilă 
este obligatorie, așa Incit, dacă 
autdrftoblîl român nu a în
cheia’. îi fă, o aseinehea
djaigurăre bilă In străinăta
te, “lâs car® să plȘtcâScta prima , 
djf asigurare 1 In lei. el vn J1 
obligat âă încheie mdgurareâ ta 
intrarea .1 . . țâră .șl aii' plă

tească primă f in Valuta țAflî 
respective. Informații utile pan
ini drepturile conferite de ăsl- 

â irtchetală in țară ijl va- 
șî m feMInfitate se pot 

de la drlco agenție

Asigurarea complexă o bunu
rilor din gospodărie este neefi- 
Sâră îh iot cursul anului, dăr 

.......... In perioada cohcedllldh, 
’e eveiîlmehte nepre- 
icentMiL explozie. InUU- 
IMclimS produse ta

mâl ales M .... .....■■■I
ciad unele evenimente nepre- 
i-gfflte ftn<-- ‘'
diițlfe. strlcficll 
instalațiile de apă, canal ele.)

pentru turiști
&dt dlslfuge btmiîri do valoare. 
Prima pentru aceasta oalgundc 
este de mintal 2 lei pe ân la 
fiecare 1 OM de lei stimă asi
gurata, cuantumul sumei asi
gurate stablllndli-Ss’ do Rfecară 1 
cetățean, la libera lui aprecle- < 
re, în, funcție de valoarea bu
nurilor. Este, do asemenea, re- 
c&mahdabll ca In sezonul du 
vară ,să si*. încheie șl asigurarea 1 
fainlliall de accidente, care, pă , 
lirigft asiguratul principal (soțul 
știu soția) cuprinde și pe copii, I 
lrldlfefenl de numărul lot; In 
vtfsta do la 5. piuă In ÎS ăhi 
neimpl’nlU. Suina asigurata ( 
este do ta 5(WD la 10 030 le.!,
pentru care sa plătește o pflhta I 
do asigurare do 23 lei po o , 
durata de 3 luni.

O alta formă de asigurare de 
nrâîdimte estU cea denumită . 
„Turist0, care este valabilă 
timp de o tarta. Ea cuprinde 
persoana rare lhehein contrac
tul șl bunurile din gospodărie; 
p-ecaun șl cele luate in conce
diu de către persoană asigu
rata. Prima pohifu aceasta a- 
slguraru. este de numai 15 Iei.

I’odle aceste asigurări fecid- 
tatlvc, greftlifi și altele, se pot 
încheia Sau reînnoi ta sedlllo 
unitațl’or ADAS sau prin lucră
torii dlrecțiîlot: județene, nl 
puhcleloJ t^dratlvg de lucru, nî 
fillnletof A.C.R. ?! figenll de â- 
s'.gurare. Pentru o rfrvlre cit 
mal operativă fl celor căre do
resc sfi încheie asigurăfL se 
p«âte soJlciîâ deplasarea unul 
lucrăilsr ADAS lâ domiciliul 
cetățeanului sau la tocul său 
do muncă.

P.C.U.S. Șl P.C. NN INDIA
Mr~——■ “ ■■

avut’ ioc,”‘ta wdiuî"ac. m picu.s.'. 
intlliilfe intre delegațiile P.C.U.S. 
P.C. din Indlâj conduse de Leonid 
Brejncv- secretar general al C.C. al 
P.C.ILS.. șl S. A. Dangc, Bretedlh-' 
țațe Consiliului Național ni P.CJ. 
Delegațiile ari' făcut un schimb de 
îtăreri privind activitatea celor două 
partide, pt oblei ne le mișcării coniu- 
nktte internaționale sl alo mișcării 
naționale de eliberare, precum șl 
chestiuni de interes reciproc;

MOSCOVA B2 (Agnrprea). — Agen
ția T.ASB. aMhțfi că la 21 iunie a ~—L*o 

„ .... și
P.C. din India, conduse de Leonid 
" inevj sewetar general al C.<" 

B S. A. Dango, bre.'
LuliiS Național nl

î

țifirori privind activitatea c 
partide, problemele rhișcăi

doufi

Națiunile unite 22 (Ajerpres), 
— La 20 îunfo, ConsUtiil do fertirita- 

actoplai prin condens, după cum 
. „ amintat, o decksMtfe generală 
câre condamnă pirateria f '*• 
eh 
o'1 ........IUBI
a piibllcltațll ta a
unite, fa arăta printre aliate 
bfli ComUVuIuI <to Securitate sini 
rtoă preoaiț™" _ 
planează .(si:;:ra Vîoțll călătoriloir șl 
mombrttof echipajelor, în tirttka dfi- 
îdmfirltor de aVltaile șl ă altor acte

.te a 
i;-n i

______aeriana și 
tele sa ia măsuri penmt a 
In textili dactafațiel, cate 
pUbllcltațll la Nățllliilla 

fa nfolft printre altei: ' 
.'j±±" Sofetirltate sini «e- 
■“ nipați do ameMnpireâ care

■s

s de Ingerință ilicită In aviația civilă 
internațională. El condamnă toate a- 
ceata acțiuni, oa constituie un ob
stacol grav In, calea folosirii normala 
a transportwlîor aeriene, șl conside
ră necesar Eâ 11 ®e pună capăt. Con- i 
siilul de Securitate cheamă țoale 
statele e& desfășoare șl efi Intensifi
ce adlvliâțUe șl măsurile de colabo
rare internaționâlă In âiîest dositealii, 
conform obligațiilor care decurg din 
Carta, pentru a asigură maximum de 
securitate aviație! civile liitomațlo- 

.“..'110“. 1 ,

Sesiunea Adunării de Stat 
a R. F. Ungare

BUDAPESTA 22 (Agcrprev); - Joi 
Ia Budapesta eu început lucrările tâ- 
siuhll Adunării dă «lat â HlP; Un
gurii. AU p&rtlcljtat Pâl Losonra 
Mdlnlete Consiliului Ptead 
JăhM Kădăr, pfiftvsafteWă] 
ol P.M.S.U., JefiO Fock, președintele 
guvertiulul, precum sl Ihtllra Gândhlî 
primul ministru ol Indiei, cară Ihlrfe- 
prirtde o vizM In Ungaria.

Pe agenda sesiunii flgufeâzfi pro
bleme privind Îndeplinirea bugeiulul 
Pe 1011 șl proiectate' de lege privind 
tribuhalelo șl procuratura.

Liilrtd cuvitiml. ntlntelful do fl-r 
nanțe. Lâjoâ FalUvegl, a arătat Că 
trăsKtufâ cafâileriallcă a âhuliil 1071 
a constat !h sporirea cil 7 ta tută â 
venitului națiănăl. ta aemta ooțl- 
trlbulM tntr-6 fnteură btaiidernbUă 
vehiturlle din n.Erlcuilură. fefestăfeă 
productlvllfițli muhril, precliffl Șl 
schimbările intervenite lfi atruclufn 
economiei, Busetul pe 1071. â con
tinuat OL S-a încheiat eu Uii . păslv 
superior nivelului plănlficst dă 
3,3 miliarde fdriințL efe sg eSpliCfi 
prin nereallzareă unei părți â 
nîturildr ăcdnlâie dlit partea între
prinderilor. In 1073, a subliniat mi-, 
hȘiil dă fliiahlfe, va fi nocesară 
îmbunătățirea situației bugetare.

Hei

Presa engleză despre fljicjtiiațiile 
sterline

fnâl puhfe pfp&îfntd „duci* Ura 
itărllnă t'â jti hecâiorizald In vil* 
îoftiî aprdpiâi, ci „clnd“ sfe va 
îniWîpld. această"1.

.tncercjhțî sfi dimlnbreg impreiiă 
evenhiăiel decaloriîări, o serie de 

..... _________________ etafe, ci t,DAILY MAlLM, rricniî
, ăilfel Ihrii preieriitil nî- ftettzâ cil ^iibrerirea8 porijiei 11 
tjâfofii lirei „este «el mal sterii!. \:2 . .7 .. r:’
Uh decembrie îfeciit, cliid Aceasta; ’scrie starul, ere tos In- 

îr-tm mdnienî cînd nici alte mo* 
iiede occidentale nu sînt tcutilc.de 
diLcțllMl. Iar „DAILY TELE* 
GnAPll* âflșeăsS o âlltudine 6> 
îlmliM. I t.tleȘerăele pfloiale ale 
Angliei, sctle ziarul, «lrt( su/i- 
ăieiife ! pentru ..........
drtdtorBisrcd".

i

... diminuata, rtarul „TIMES" 
arătă tă In zfaa pHcedmtă „lira 
slârlihâ ă Inregiriret o îcâdefe de 
mâl fnllii de & }umătalâ emit în 
âprodpe o jUmâldte de oră". X- 
teăilti — icHfe Slarât — ă ctmit

Joî

slcrllnă

aproape o jțimâtăte de oră". A- 
dJpiT0 sferto"'de'tiîte’toddferi "roii- 
iectitîW, ăll, ’ 
băl âl fiâi ..... . ...
ieazUl din. dccdm&rte ÎTBCtil, 
a amil lofe hllîînd reclihtere*.

sii acest Cdrileârt, după euni men- 
ftoltem mujoHtăteă prăiel, te-ln- 
teniifUă. zdoHtirito privind o fi6hd 
deisătoHJâî-e a llr&i jîeriiftâ, rMi- 
nlitnil finăiițelot, AfififoW Barbet, 
ă c&iUMât l.nsâ iemelnîclâ unul 
ait/el <U iTTdnoslic. In mțiSferiă 
Jfozlfiel fale eră ihtedeat făptui că 
— ața cum ierte „FINANCIAL TI- . 
NES* — Jh. urmă noului acord d 
Pielei Comune Mupfa PalUÎctor, 
Mnfelle refllrale fete (Mior din Eu- 
ropu orcîtteMaM trebuie tă acorde 
lirei, sterllite fan râhjtanfial spri-

................................

Plfețeî comune destinată, 
ha stal prfefldlito «f! 

" :M Ih favoarea
.._ , ....( . .. •(MF.S*. citind 

„părerea franceză” asupra temei

ine hu eită iiii Je-wniăn 1ÎML-

Jrfntfti d firdMlfiipînâ 
•n răi"

N. PLOPEANU

Jsn“. Dar, judecind după aprecie
rea ziarului „Guardian*, chiar din 
primă ti Clrtd i-uu !:;!! iilflctlllă- 
țlit', „dulorlidlilti Pieței comune 
Sii nriifât Că BC ’ 
injeruihă fără sfirȘi 
lirei sterline*. „T

respective, scrie că acum „nu ic tea creditelor'.

LONDRA 22 (Agerpres). — în 
Infchfta de d reduce pfMurilîă; la 
cure este supusă te preterit Urd 
sterllnâ, Banca. Analtei a anunțat 
majorarea taxei sale de scont, de 
la 5 la S tă sută, ăldiurd, ăpreci- 
ăci ăgențla Asi&cleted Press, este 
destiilătă, pe dă o parte, t.a fată 
n:ai alrăclitri răentMcrca capitc- 
(urilor ifrdlne (n Mareo Britânle 
Ji. W d« alta, să redhcă ăhtifniig 
cheltuieli Inferno, pHn „sfeufitjJJ-

e

I

U.G.S.IL
rom%25c3%25a2n%25c4%2583.se
condus.fi
tcutilc.de
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continuă, cti toate consecințele nc- 
gaUve ce decurs de aci oenlru ®ecu-

1

LSUpOT- 
ilîtare.

f

|i

Înmulțirea contactelor 
autorl-

serlos subminat 
cursa înarmărilor, 
factorii prlnclnall 
încordare. Este 
ca destinderea sl

daci ar 
care eate 
de stupi
de ne- 

dcza mia

dHogațlllo. participante, 
tanții României au fost aleși 
aceste două organe de lucru.

Incene exlsien- 
auvernui tripartit 
centru nu slnt din

reciprocă.
"... ' |J

Joi după-amlază. delegația econo
mică guvernamentală română s-a 
Înapoiat In Capitală.

<
ționare a problemelor pe 
died Înarmările, garanția 
păcii. Or. In ace«ț dc__

au continuat 
președintele 

Fock. Sl prl- 
Lndtra Cân

APROPIAT

* •'

PE FRONTURILE IDE LUPTĂ
DIN INDOCHINA

VIETNAMUL DE SUD
Ofensiva patriofilor \ 

în zona Hue

. în zona line, unități ale Frontului 
Național da Eliberare din Vietnamul 
de sud. sprijinite da tancuri, au lan
sat Joi un atac împotriva iwrimetru- 
lul de apărare al armatei salgoneze. 
iravorslnd rlul My Chanh. Agenția ’ 
United Press International, care re
latează această știre, afirmă că aces
ta este unul din cele mai puternice 
atacuri nle pairioților din cursul ac
tualei ofensive. Agenția precizează că 
atacul patriotllor a fost declanșat- 
concomitent cu Începerea retrageri! 
detașamentului saLgonez caro n nar
ii citai lin încercarea, eșuată, de re
cucerire a provinciei Quang Tri.

Po de altă parte, agenția Associa
ted Press relatează că, potrivit Co- 

.mandamontului american din Saigon, 
altl sase militari americani au fast 
uciși In ultimele zile In zona An Loc. 
unde de mal multe sănlămtol sini 
blocate Importante unități galsonezd 
ca Intenționaseră inițial să recuce
rească orașul sl să deschidă șoseaua 
nr. 13 core leagă An Loc-ul de Salgon. 
Se știe că alribele aceste Încercări au 
eșuat. De asemenea, continuă să albă 
loc lupta In zona I'latourllor Centra
le, unde, de mal mult timp, trupele 
salgoneze încearcă in zadar să reca
pete .controlul asupra șoselei nr. II 
care leagă orașele Kontum sl. Pleiku.

REPUBLICA
DEMOCRATĂ VIETNAM

HANOI 22 (Agerprcs). — Agenția
V.N.A. anunță că torțele armate 
populare din provinciile Vinh Phu șl 
Ha Ban din R. D. Vietnam au dobo
ri!, miercuri, două avioane america
ne do lipul F-4 șl au capturat echi
pajele acestora. Alte două avioane 
americane au fost doborite, săptăml- 
'na trecu tă, In provincii ic Ha Tinh șl
Nghe An. ceea ce ridică ta 3 £'35 nu
mărul total al avioanelor americane 
doborite In R. D. Vietnam — preci
zează agenția V.N.A.

CAMBODGIA
Forțele armate populare da elibe

rare națională din Cnmbodgta au de
clanșai; in zorii zilei de Joi. un alae 
generalizat împotriva pozițiilor tru
pelor marioneta ta sud-esl de Neak 
Luong, localitate situată la 60 km de 
Pnom Penh. Atacul a fost precedat 
de o intensă pregătire de artilerie 
(A.F.P.).

*
Agenția Khmeră de Informații re

latează că, intr-una din zonele eli
berate ale Cambodglel, a avut Joc o 
consfătuire a intelectualilor patrlofl, 
organizată sub auspiciile Comitetului 
din Pnom Penh a! Frontului Unit 
Național al Cambodglel. ParUclpanții 
la consfătuire au examinat situația 
pa plan Intern ș! au dezbătut modali
tățile de lansare a unei ofensive ge
neralizate împotriva regimului 
rionetă, pentru deplina eliberare 
patriei knsni

ITALIA

SOLUTIONAREA CRIZEI DE GUVERNfi
______ _ _ trează polemici și di- 

Partidulul fereațleri. Astfel, Or- 
selio, șeful grupului 

de pariamenlar nl P.S.D.L 
din Camera Deputa
ților, n declarat, câ

parUduM. In ce-1 pri
vește ne republicani, 
retine atenția demisia 
vtce-secretorulul Bat
taglia ca urmare a
hotăriri! P.R.I. de a 
sprijini coaliția de cen
tru cu liberalii.

în riadul tortelor de

Prin hotarirea DL
recțfunfl

Socialist-Dem ocratfc 
Italian (P.S.D.L) ’
a participa la forma
rea unul cabinet tri- ____
pârlit, Împreună cu opțiunea In favoarea 
democrat-crestlnll șl centrismului ' 
liberalii, sprijinit ..din' Italia cu 2a de ani In

... .. urmă prinl.--o invar- stingă se tnreglislrea-
slune anll-lstoricâ de 
tendințe șl nu oferă 
o perspectivă politicii 
țării".

în rtadurlle demo- 
crat-cre-rilnilor, „stin
gă" acestui nartid. 
consideră soluția ca 
fiind nevlabllă șl de 
natură să compromită 

„ serios reluarea colabo
rării cu socialiștii. In 
cadrul unei formule de 
centru-stlngn. De alt
fel. vlce-secrelaru! na
țional al Partidului de- 
mocral-creștln. de Mi
la. exponent al aripii 
de „stingă" a partidu
lui. a anunțat că Ișl 
va prezenta demisia ,
din această funcție la te dc involuție", 
prima ședință a Con- 
sinului național al Mcolae I’UICEA

români in Bulgaria E I
,readune

afară" de republicani, 
so pune, practic, ca
păt ceiel mai grave 
crize de guvern care 

I a avut loc in Italia in 
I perioada postbelică.

Premierul desemnat, 
I Giulio Andreotti, va 

avea posibilitatea să 
1 prezinte șefului stn- 
, tulul noul guvern la 

începutul săplâmlnii 
viitoare.

. în numeroase cercuri 
polii Ice se apreciază 
că auspiciile mib care

ța 
de 
tre cele mal încuraja
toare. lntrucît chiar în 
rindurilc partidelor' 
chemate să formeze 
„maiorltatea guverna-; 
mentală" eu înreais-

ză o netă-si clară res
pingere a formule! 
centriste. Ziarul .,A- 
vantl*. organul socia
liștilor. a publicat un 
articol eub titlul su- 

. gestlv : ..Calea nven- 
turii". Organul Parti
dului Comunist, ziarul 
„L'Unltâ". scrie că 
..dezgroparea unul gu
vern care include ne 
liberali reprezintă nu 
numai o operațiune 
gravă din punct de ve
dere politic, cl de-a 
dreptul periculoasă 
pentru societatea ita
liană”. d e s(c h 1 z 1 n d 
perspective „alarman-

SOFIA 22 (Agerpres). — Delegația 
Comisiei de pollUcfi externă a Marii 
Adunări Naționale, condusă de Mllial 
Dalea. președintele comisiei, a fost 
primită la 22 iunie do Peiăr Mlade- 
nov. ministrul afacerile- externe al 
R. P. Bulgaria, iar apoi de Mllko Ta- 
rabanov. prlm-vlceprescdlnte al Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria.

La cele două Intflnlrl. 6-a făcut un 
schimb de păreri in legătură cu dez- 
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări șl perspectivele lor. precum sl cu 
privire la colaborarea balcanică el
securitatea europeană.

La InlUntre au fost prezențl Sava 
Ganovski, președintele Comisiei per
manente pentru politică externă a 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria- 
șl NlcoJae Blejan, ambasadorul țării 
noastre la Sofia.

(Agcrpres)

ROMÂNIA SI R. D. GERMANA
WILLI STOPH L-A PRIMIT PE PREȘEDINTELE

PĂRȚII ROMANE

BERLIN 22. — Corespondentul nos
tru. Șt. Deju, transmite : Milial Ma
rinescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republici! Socia
listo România, președintele părții 
române In Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
Intre România <șl R.D.G., care se 
află la Berlin car prilejul scalunll co
misiei mixte, n fost primii la 22 iu
nie, de președintele Consiliului de 
Miniștri al 
Stoph.

în cursul 
loc cu acest

R.D. Germano. WMJi

convorbirii care a avut 
prilej, desfășurată intr-o

atmosferă caldă, prietenească, eu 
fosi abordate problema ale dezvol
tării colaborării șl cooțwrărll intre, 
ceîe două țări. La IhlUnlre au partl- 
dpaț vtcoproTcdlntele Consiliului de 
Miniștri al - R.D. Germane, Kurt 
Fichtner, președintele părți! R.D. 
Germane în comisia mixtă, alte per
sonalități ale vieții economice din 
R.D.G., precum și ambasadorul 
noastre In -R.D.G., Vnslle V'ad.

. în aceeași zi; lă sediul Conslll 
de Miniștri al R.D.G., a fost semna 
protocolul privind sesiunea «misiei 
mixte.

*
it'-r”! fcl ÎSW:

Convorbiri Bohr-Kohl.
Dr. Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri ol Republicii 
Democrate Germane, șl Egon Bahr, 
secretar de stat Ia Cancelaria R. F. 
a Germanici, însoțiți de delegațiile 
respective, s-au Intllnlt Ja 21 și 22 
iunie la sediul Cancelariei din Bonn.

Obiectul schimburilor dc păreri, 
precizează agenția menționată, l-a 
constituit stabilirea de relații normale, 
de bună vecinătate intre R, D. Ger
mană șl R. F. a Germaniei, ca state 
independente. Convorbirile vor fl re
luate Ia 23 iunie. In Berlin.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT :
I

Șeful statului Cambod- 
gjțjf Samdech Norodom Slanuk, 
Împreună eu soția, prințesa Monique 
Slanuk, a sosit. Intr-o vizită oficială 
In Albania. între 2(1 iunie și 7 iulie 
șeful stalului Camlxxlgla va face o 
vizită de prietenie în Algeria.

AsiăzI, 23 iunie, este Ziua națională a Luxemburgului. Intre Româ
nia șl Luxemburg s-au statornicii relații dc prietenie sl colaborare care, 
in ultimii aut, au cunoscut o dezvoltare continuă. Cu prilejul vizitei 
efectuate anul trecut în țara noastră dc ministrul de externe al Lu
xemburgului, Gaston {Thorn/ s-a exprimat dorința ambelor părți de a 
Intensifica șl amplifica colaborarea pe pian economic, politie, cultural 
șl In alic domenii. Cu prilejul Zilei naționale a Luxemburgului, poporul 
român iransmllc poporului luxemburghez calde felicitări sl urirl de 
prosperitate și pace. în fotografie : vedere generală a orașului Luxcm-

La Prmmnnjnn e nvut ioc 
cea de-a 331-a ședință a Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea, in 
cadrul căreia reprezentantul R. P. D. 
Coreenp a prezentat un protest îm
potriva actelor de provocare comise 
de militari sud-coreenl in zona demi
litarizată — anunță A.C.T.G

Șeful delegației comunî- 
țâ|ii cipriote turce
blrlie Intercomunltare de la .Nicosia, 
Rauf Denklaah, va efectua, săptămlna 
viitoare, p vizita oficială la Ankara 
pentru a prezenta guvernului ture 
un raport asupra progresului înre
gistrat In convorbirile amintite.

La Budapesta, 
ieri convorbirile Intre 
guvernului ungar. Jen0 
mul ministru al Indiei, 
dhi.

Regimnrile rasiste din 
flfrinn de Sud con!Ji1llă 55 d,ÎS- 
fățoare o propagandă dușmănoasă șl 
pun la cale acțiuni provocatoare 
Împotriva Zamblei, in ttoip ce for
țele lor armate lansează atacuri asu
pra regiunilor zambleno de frontieră, 
a declarat președintele Zambiel, 
David Kenneth Kaunda, in cadrul 
unei conferințe de presă organizate 
la Lusaka.

„Ăripa provizorie" a Ur

matei Republicane Irlan- 
deZC, (T-D-A.), caro șl-a asumat 
răspunderea pentru o mare parte din 
acțiunile armate Întreprinse In Ir
landa de Nord, a anunțat Joi că este 
gata să decreteze o Incelare a focului, 
lncepind de Ja 25 iunie, „pe bază de 
reciprocitate din partea trupelor bri
tanice staționata In Ulster".

Vizita lui Fidel Casko 
în Cehoslovacia. Gus!av 
Husak, secretar general a! C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, șl Lubomir 
Strougal, președintele guvernului 
cehoslovac, au avut o întrevedere cu 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuta, președintele Guvernu
lui Revoluționar.

W. Rogers va vizita Un
garia și Iugoslavia. ln- 
cepulul lunii iulie. William Rogers, 
secretarul de stat a! S.U.A. pentru a- 
facerile externe va face vizite In Un
garia șl Iugoslavia, la invitația omo
logilor săi din acesta țări.

Conferința miniștrilor do 
externe din țările membre 
tflgfiictului Andin — Perși. Bo
livia, Chile, Columbia șl Ecuador — 
și-a încheiat lucrările la Lima. Cel 
cinci miniștri de externe subliniază, 
intr-o declarație publicată cu acest 
prilej, progresele Înregistrate fu 
lărgirea cooperării economico din
tre țările lor si reafirmă voința sta
telor semnalare ale acordului de 
la Cartagena de a acționa în con
tinuare pentru aprofundarea 
consolidarea acesteia.

‘i <
între 10 șl 22 iunie 1072 au avut nuare a colaborării șl dezvoltării jpț.

loc in B. D. Germană lucrările se-' tearăril economice eoctaHste a țif.i-
filunil a V-a a Comisiei mixta guver- 2 _ ‘
namcnlale de colaborare, economicii privește schimburile de mărfuri din- 
n™..„i tre ee|e ciojA țflri s-a constatat că 

acestea se dezvoltă-Intr-un ritm nn- 
■ ținut.

Cu acest prilej au fost convenita 
măsuri privind lărgirea șl diversifi
carea în continuare a schimburilor 
de mărfuri In vederea depășirii sub
stanțiale a prevederilor acordului co
mercial, do lungă durată pentru pe
rioada pinft la 1075.

Lucrările s-au desfășurat într-o at-

tearăril economice socialiste ri ___
lor membre ale C.A.E.R. în ceea ce

inlre Republica Socialistă România sl 
Republica Demooata Germană. ■

în cadrul lucrărilor Mwlunll ș-au 
examinat s! convenit măsuri pentru 
dezvoltarea sl adtncirea In continua
re a relațiilor de colaborare si coope
rare economică șl tehnlco-stllntlfică 
dintre cele două tari In spiritul rezul
tatelor convorbirilor oficiale dintre 
delegațiile do' partid sl de stat ale Re
publicii Socialiste România sl Repu- ________________ ______ ___ ____
blldl Democrate Germane, care au ■' moneră de prietenie șl înțelegere 
avut loc ta București în buia mala.c.

Acesta măsuri ee referă la coope
rarea in producție în .domenii de in
teres reciproc. îndeosebi In construc
ții de mașini, construcții navale, e- —„----- ... —.-------r... _
lectroîehnicâ s! electronică, matalur- Pe aeroportul Otopenl. erau pre- 
«le. chimic. zenți Ion Pățari. vicepreședinte al

Conciliului de Miniștri, Vasile GHga; 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. alta persoane oficiale. Au fost 
de față dr. Ilans Voss, ambasadorul 
R.D. Germane la București, sl mem
bri ai ambasadei.

ale. chimic.
Cele două părți din comisie au 

apreciat că măsurile convenite vor 
contribui la înfăptuirea — în cadrul 
colaborării dintre România el R.D. 
Germană, a programului complex, al 
adlndrll șl perfecționării In conll-

HELSINKI

HELSINKI 22 (Agerprcs). — , La 
Helsinki continuă conferința miniș
trilor culturii din Europa, organizată 

■sub egida UNESCO. Paralel cu 
dezbaterea goncrală. și-au început 
activitatea șl comisiile do lucru.

In comisia IntJi. core examinează, 
problema mBloacelor de difuzare a 
culturii, delegatul român, Ion Dodu 
Bălan, a subliniat, In intervenția-sa,

ORIENTUL

Activltate diplomatica 
dupâ atacul israelian 

asupra Libanului

BEIRUT 22 (Agerpres). — Cons!- 
. liul de Miniștri, al. Libanului s-a în

trunit, Jo!, Intr-o ședință axtraofdl-' 
r.arâ, sub președinția șefului statului, 
Suleiman Frangleh, pentru a exami
na Eitiiațla creolă in urna atacurilor 
lansate., miercuri, de Israel asupra 
regiunilor din sudul țării, acțlurd 
soldate, potrivit unu! bilanț provi
zoriu, cu 48 de morți șl 55 răniți, a- 
nunță agenția France Presse.

După încheierea reuniunii, care a 
durat trei ore, Khatchlk Bablklon, 
mlntalrul Informațiilor, a declarat că 
guvernul libanez a trecut in revistă 
detaliile acțiunii tsraeliene șl reper
cusiunile acesteia și a luat „tonic 
măsurile pe caro le cere situația".

NAȚIUNILE UNITE. — Reprezen
tantul permanent al Libanului la 
O.N.U., Edouard Ghorra, a prezentat 
președintelui Consiliului de Secu
ritate, la cererea, guvernului său, o 
piingere In legătură cu atacurile 
lansate de Israel la 21 iunie În zo
nele din sud-oslul Libanului, anunță 
agențiile Reuter șl France Presse. Se
cretariatul O.N.U. a precizat că plin- 
gerca nu a fost însoțită de o cerere 
privind convocarea unei reuniuni a 
Consulului de Securitate.

TEL AVIV. — Guvernul israelian a 
cerut reprezentantului permanent al 
Israelului la O.N.U., Joseph Tekoali, 
aă transmită Consiliului de Securitate 
o notă de protest in legătură cu in
cidentele de la 21 Iunie, a anunțat 
postul de radio Tel Avlv, reluat dc 
agenția France. Presse. Potrivit pos
tului de radio amintit, guvernul 
israelian a cerut autorităților liba
neze ®ă pună capăț unor asemenea 
acte, prin toata mijloacele posibile.

DAMASC. — Ministerul Afacerilor 
Externe al Siriei și Comandamentul 
Forțelor Armate siriene au dnt pu
blicități! declarații, transmise de pat
ted da radio Damasc șl reluate de 
agențiile Reuter, France Presse, 
T.AS.S. șl Associated Press. In care 
®e arata că cinci ofițeri sirieni au 
fost capturați In timpul atacului 
Israelian da ia 21 iunie. Potrivit co
municatelor, ofițerii sirieni se allau 
lntr-o vizita, oficială. în Liban, in ca-, 
drul schimbului de delegații militare 
dintre cele două țări.

t CAIRO 22 (AgerproS). — în loca
litatea egipteană Merea Matrouh au 
continuat. Joi. convorbirile cu ușile 
Închise dintre șefii de stat al Egip
tului. Libiei ’.i Siriei. întruniți In 
cea de-a patra reuniune a Consiliu
lui prezidențial al Confederației Re
publicilor Arabe. ,

Zi iele acestea au fost reluate la 
Geneva lucrările Comitetului pentru ,______ _______________ ___________
dezarmare. Demarează astfel o nouă ritatea Internațională, pentru dezvol- 
runclă a tratativelor de la care opi
nia publică mondială așteaptă in mod 
leglum progrese substanțiale pe calea 
înfăptuirii uneia din aspirațiile cele 
mal arzătoare ale omenirii.

Pe masa conferinței se află proiec
tul de convenție, depus de țările so
cialiste, privind interzicerea armelor „ , ■, , ■ , ■ . ■
chimice, precum și documente de u ji n
lucru depuse de delegația S.U.A.rin 
aceeași problemă. De asemenea, ce 
prevede abordarea in cadrul sesiunii 
a problemei interzicerii experiențe
lor cu arme nucleare in mediul sub
teran, precum șl o altor propuneri a- 
vansate de diferite slate membre ale 
comitetului. Desigur.’este de dorit ca 
negocierile in aceste domenii să șo 
soldeze cu rezultate pozitive. Acordu
rile respective s-ar adăuga astfel fl
eeter Înțelegeri care au fost realizate 
ptnă acum, cum slnt tratatele privind 
demilitarizarea Antarcltell sau a spa- , 
țiului extrăatmoxferic, interzicerea, 
experiențelor în trei medii, ncproli- 
ferarea armelor nucleare, interzice
rea amplasării de arma nucleare sau 
alto arme do distrugere in masă pe 
fundul mărilor șl oceanelor, conven
ția cu privire la prohibirea armelor 
bacteriologice (btotoglce). Firește, a- 
cesle acorduri ișl au fiecare impor
tanța sa, in funcție de aria de ac
țiune și de tipul dc arme pe care Ie 
vizează. Este insă unanim recunos
cut că acordurile respective, axlu- 
du-se asupra unor probleme cotate- . 
râie, nu afectează cursa tnannârilor 
și nici stocurile- de arme existente; 
de pe urma lor arsenalele nu s-au 
redus nici măcar eu o singură bombă 
atomică.

Tocmai de aci insatisfacția produ
să In opinia publică față de rezulta
tele dc ansamblu care au fost înre
gistrata de-a lungul a peste zece ani 
de funcționare a comitetului, precum 
șl față do perspectiva ea dlscuțiLlo să 
Be prelungească it:i după nn, sesiune 
după sesiune, fără rezultatele concre
te așteptata de popoare. După cum 
este ștfut, România și-a exprimat nu 
o.data, in mod ferm, regretul șl deza
probarea pentru faptul că la Geneva 
tratativele bat pasul pe loc, nu slnt 
abordata problemele majore, de care 
depinde retdmente eliberarea popoa
relor de coșmarul războiului termo
nuclear șl da povara tot mal ins
tabilă a chellulolllor mîll___
în aceiași sens, s-au pronunțat șl 
reprezentanții a numeroase nite state. 
„Bilanțul activității comitetului ta 
primul său deceniu de existență pre
zintă an deficit flagrant* — de
clara reprezentantul Nigeriei ; tar re
prezentantul Mexicului afirma : 
„Rezultatele modeste ale Incrărilor 
comitetului nn ne dan aici un temei 
de satisfacție ; mal degrabă ne' Invită 
să reflectăm serios șl să ne dublăm 
eforturile*.

Aprecierile cri sica do mal sus sta* 
cu atlt mal justificate cu cit este bine 
cunoscut că, în timp ce IraloStvele 
de dezarmare trenează, cursa înar
mărilor cunoaște escaladare

tarea economică și eoctalfi a tuturor 
națiunilor, Stallsllâienil au calculat că 
fie chiar in Intervalul de Unui al u- 
nei singure ședințe a Comitetului de 
Ia Geneva, in lume se cheltuiesc 
pentru înarmare peste 50 milioane de 
dolari — ceea ce trebuie înmulțit cu 
cele aproape 600 de ședințe die s-au

covtrșltoare însemnătate a comitetu
lui este negocierea unui tratat de 
dezarmare generală șl totală — a- 
cesta fiind mijlocul radical do solu-

■ ■ I I

..

j care le ri- 
-jnția materials a 
domeniu.^ nu nu

mai că nu «-a realizat vreun oroarea 
notabil, dar Inceplnd din 1WI5 pro
blema «dezarmării generate nici nu a 
mal fost discutata In termeni con
cret! la Geneva. Avlnd !n vedere 
tocmai această situație, ultima sesiu
ne a O.N.U. a considerat necesar ..să 
invite Insistent conferința Comitetu
lui pentru dezarmare să reia lucră
rile șale asupra problemei dezarmă
ri! generale și complete". Este o invi
tație, dar care exprimă o cerință im
perioasă. pentru a cărei Împlinire ®e ' 
cer concentrate eforturile oenseve- 
renle alo comitetului.

Pentru a rtamnde cerințelor vie
ții. aspirațiilor, popoarelor, negocieri
le se cer îndreptate spre rezolvarea 
problemei de fond a dezarmării — 
dezarmarea nucleară. Aceasta tre
buie să 60 bucure de o prioritate ab
soluta — asa cum o imoune * viata 
șl o afirmă documentele oficiale 
ale O.N.U. Armele atomice consti
tuie cele mal periculoase arme de 
nlihldre In masă ;cx!stentc In arse
nalele operaționale nle statelor ; ele 
elnt factorul motor care propulsează 
întreaga cursă a înarmărilor ; ele 
reprezintă principalul Instrument al 
poJflîcii imperialiste de fortă si a- 
menJntare cu torta. Tocmai de a- 
ceea, popoarele au considerat si con- 
stderă Interzicerea armelor nucleare 
drept obiectiv fundamental al luptei

pentru dezarmare in zilele noastre. 
Nu poate fi contestată utilitatea In
terzicerii armelor B (biologice). C 
(chimice) : dar trebuie avut in ve
dere că alfabetul cureei Înarmărilor 
din epoca noastră. — armele A, B și 
C — incepo cu A (armele atomice). 
Dezarmarea nucleară prosununo in
terzicerea folosirii armelor nucleare, 
încetarea experiențelor cu aceste 
arme, crearea do zone denudearlza- 
te. sistarea producției de armament 
nuclear, reducerea sl. In ultimă in
stanță. eliminarea din arsenalele sta
telor a stocurilor do arme nucleare 
șl a mijloacelor do transportare a 
îor la țintă. Comitetului do dezanna-

sisteme perfecționate de arme, ca su- 
persubmarinul nuclear de tip „Tri
dent* șl bombardierele de tip „B-l*. 
Ce altceva reiese din aceste declara
ții docil că cercurile militare respec
tive consideră că acordurile privind 
limitarea armamentelor strategice Ie 
permit să continue perfecționarea 
calitativă a armelor nuctoare si să 
asigure astfel sporirea forței lor dis
tructive ? Or. Imperativul vieții In
ternaționale. cerința unanimă a po
poarelor este do a se stăvili cursa 
Înarmărilor nucleare, de a Ie scoate 
definiții' In afara legii 1

Opinia publică privește cu satis
facție procesele pozitive care au loc

ți . • ț ■ . ■
re li incumbă sarcina sfi realizeze a- 
conluri In aceste domenii. încă la 
15 august ÎS®, el a înscris pe or
dinea de zi negocierea unor măsuri. 
eficace privind „încetarea cured 
înarmărilor nucleare ta o dală apro
piata ji dezarmarea nucleară". Se 
împlinesc de atunci patru ani — șl 
despre ce „dată apropiată** ooate îi 
vorba clnd nu numai că nu s-au În
cheiat ■ acordurile coresnunzătoare. 
dor nici măcar nu s-a pășit ta abor
darea temeinică, a problemelor dezar
mării nucleare ?

După cum ae sile, no arena inter
națională. au fost purtata in ultimul 
timp tratative caro s-au încheiat cu 
acorduri privind limitări de ordin 
cantitativ in domeniul armamentelor 
strategico defensive si ofensive. în
cheierea șl semnarea acordurilor res
pective constituie, firește, o măsură 
utilă, care poale marca un Impor
tant Început de drum. Popoarele aș
teaptă . Insă 1 realizarea unor pro
grese efective In domeniul de
zarmării nucleare, care să re
prezinte o miesoraro reală a 
amenințării ce planează și va plana . 
in continuare asupra întregii omeniri 
dl timp vor exista arme atomice. 
Retine atenția că Încă înainte de a 
se, fi uscat cerneala de pe tratatul 
care poartă și semnătura S.U.A.. mi
nistrul american al apărării. Mel
vin Laird, b declarat că „acum

în prezent In viața lntema'Ională : 
tendința spre normalizarea' relațiilor 
interstatale, ' 1.2__
intre reprezentanții cel mal ____
zațl al statelor, repudierea ne toate 
meridianele a politicii de tortă și 
afirmarea principiilor no’, de relații 
interstatale, curentul spre Întărirea 
securității șl cooperării mal ales în 
Europa. Este Insă un adevăr axio
matic că întreg acest curs pozitiv ar 
putea fi 
eontinua 
□ nai din 
clan» și 
conceput _____ __ _ __
rea să evolueze In planuri naratele 
sau chiar In sensuri opuse ; intre a- 
costea există o relație de condiționare 
reciprocă : firesc șl necesar este ca 
tratativele de dezarmare să fie an
grenate In procesul destinderii ca 
nn element component de cea mal 
mare însemnătate al eforturilor spre 

■ îmbunătățirea substanțială a clima
tului Internațional, Dc atei cerința 
Imperioasă de a se acționa In mod 
h-oiflril pentru ca tratativele să nu 
mai bată pasul pe loc, ci să Re orien
tate spre problemele esențiale ale 
dezarmării, „să , se asigure rrad
iate praclicc, efective, în dome
niul dezarmării. în acest foi vede 
lucnirfie România. Exprimlnd po- 

™..„.  ___ _ ™ _____ zițla el consecventă, tovarășul
este absolut esențial, ca Statele Unite NICOIAE CEAUȘESCU declara :
să treacă la dezvoltarea unor noi „Unul din Imperativele vitale 
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ale epocii noastre, de care deplnil li
chidarea pericolului unul război mon
dial șl eliberarea popoarelor de o n- 
rlașă povară — Imperativ pentru 
realizarea căruia România militează 
neabătut — este Încetarea cursei Înar
mărilor, dezarmarea generală șl. in 
primul rînd, cea nucleară. Tara noas
tră consideră vă esențial în clina dc 
față esic să se treacă de la declara
ții generale despre dezarmare la mă
suri concrete, practice sl In mod deo
sebit la acUanl in vederea Interzice
rii fabricării de arme atomice, a dis
trugerii sl scoaterii lor In afara legii*, 
împletind consecvent preocuparea 
pantm promovarea destinderii cu 
efortul pentru înfăptuirea dezarmă
rii, România a prezentat de fiecare 
dală ta ultimele sesiuni ale conferin
ței do la Geneva un ansamblu de 
propuneri menit să ducă Ia măsuri 
substanțiale pe linia destinderii, etă- 
vlllrii cursei Înarmărilor. Înfăptuirii 
dezarmării

Subliniind însemnătatea, dezarmă
rii generale. In primul rind a dezar
mări! nucleare, nu poate fi. desigur, 
subestimat roiul unor măsuri parțiale 
fiou colaterale, cum slnt înghețarea 
șl reducerea bugetelor militare : li
chidarea bazelor militare ,de pe teri
torii străine ; retragerea trupelor In 
interiorul granițelor naționale : re
nunțarea la oriee acte de forță șl 
amenințarea eu forța, reducerea trei:!- 
tată a efectivelor, desființarea blocu
rilor militare și alte măsuri. Impor
tanța unor asemenea măsuri constă 
In aceea că favorizează oonstderabll 
destinderea Internațională. încrederea 
între state șl, implicit, netezesc dru- , 
mul spre dezarmarea generală.

O activitate de importanta deznr- 
mflril nu poate avea șanse de reu
șită dacă ao duce de un număr, li
mitat de state : de aceea este im
portant să se creeze condițiile nece
sare pentru participarea la dezbate
rile comitetului a tuturor «latelor 
care doresc sâ-și exprime poziția, 
precum și Ja o conferință mondială 
de dezamiare. ' ' ■ ‘

Dezarmarea nu este șl nu poate fl 
doar o problemă a mesei de confe
rințe șl a tratativelor diplomatice. 
Ea este o cauză vitală, a popoarelor ; 
de ele. de hotărirea și combativita
tea tor depinde In ultimă ; Instanță 
realizarea progreselor In acest do
meniu. Este de aceea imperios ne
cesar ca toate forțele sociale, atlt de 
mari și de diverse, care astăzi se 
pronunță pentru dezarmare. s& se 
mobilizeze, să-șl ridice glasul, să des
fășoare ample și energice acțiuni de 
masă pentru a izola cercurile mili
tariste ostile dezarmării, a nu per
mite continuarea cureei Înarmărilor 
șl a impune' calea dezarmării gene
rale.

Aceasta ește chezășia că negocie
rile de dezarmare vor răspunde aș
teptărilor popoarelor, vor duce ia 
pași efectivi pe calea Înfăptuirii aa- 
plrațiilor acestora spre o lume fără 
arme destructive, a păcii șl colaboră
rii Internaționale.

Ion FINTINAHU 
Rada BOGDAN

necesitatea ca guvramele să acorde o 
atenție sporită difuzării culturii prin 
mijloacele moderne de comunicare 
core să se Împletească armonios cu 
cele tradiționale. Mijloacele moder
ne de difuzare a culturi! — a spus 
el -- reprezintă un factor însemnat 
in creșterea nivelului cultural al ma
selor șl In dezvoltarea plenară a per
sonalității umane, slnt un factor activ 
al progresului social șl al consolidării 
păcii.

Conferința a holărit constituirea ■ 
două comtatl de redactare a proiec
telor de’ recomandăr: prezentate de 
dHegațillo. participante. Reprezen-

ROMANO -VMMI
BONN 22 (Agerpms). — Mintstrul 

secretar de stat-Ja Ministerul Comer
țului Exterior. Nlcolac M; Nlcolae. a 
avut, ta cadrul vizitei pe caro o e- 
fectueazft In R. F. a Germaniei, con
vorbiri cu Olto Woîf von Amerongen. 
președintele Uniunii Federala a Ca
merelor de Comerț si Industrie din 
R.F.G..’cu dr. F. Neef. vicepreședin
te al Uniunii Federale a Industriași
lor vest-germani, st cu Bertold Beitz. 
președintele concernului Krupp. Con' 
vorbirile s-au desfășurat !ntr-o 
mooferă do lucru si Înțelegere 
dprocă.

Conferință O.I.M.
o Intervenția delegatului 

român
GENEVA 22 (Aaerpres). — în șe

dința plenară a cele! de-a 57-a Con
ferințe Internaționale a Muncii, ale 
cărei lucrări sa desfășoară la Geno
va,. a luat CuvlntuJ Teo.'i’. Deaconu, 
'reprezentant al. direcțiilor de Intre- 
Pținderi .din țara. noastră. Reîerin-
du-se La raportul, directorului gene
ral consacrat Implicațiilor sociale nle 
programului tehnic și ale automati
zării, vorbitorul a arătat că expe
riența României demonstrează că in 
condițiile in caro mijloacele de pro
ducție .aparțin .poporului,, iar promo
varea tehnicii modeme este subordo
nată creșterii bunăstării . naționale, 
există ’ posibilități sporita pentru 
combaterea efectelor negative ale 
introducerii tehnicii noL

Arătlnd că.în țara noastră cel ce 
muncesc iau parte acllvă la adopta
rea, deciziilor și ta conducerea în
treprinderilor, el a prezentat, tot
odată, eforturile întreprinse, pe plan 
național, pentru îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă, per
fecționarea profesională, combaterea 
poluării mediului înconjurător, ex
presie a preocupării de a pune pro
gresul tehnic In slujba omului.

Reprezentantul român s-a referit, 
de asemenea, la necesitatea creării 
condițiilor pentru participarea egală 
a tuturor delegațiilor la lucrările 
conferinței și pentru respectarea 
principiului unei Juste reprezentări 
geografice ta organele de conducere 
ate O.I Jă.
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