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1. Extinderea ■ producției, de oțe
luri Înalt aliate, refractare si ■ Inoxi
dabile pentru fabricația utilajului

incit'să asigurăm realizarea in avans a Investițiilor 
prevăzute In cincinal.

Socialiste România, 
ambasadorul extrao: 
nipoiențiar al Austrie!

(Continuare 
în pag. a II-a)

omul din foto-

care reunesc pa

utllaie. 
iile. :

Vineri, 2,3 Iunie a.c_, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și ple-

Conșllențl că Înfăptuirea înainte de termen a prevederilor otanulnl 
cincinal este in slrinsă legătură cu asigurarea condițiilor materiale. Iar 
obținerea unei eficiente sporite in Industria prelucrătoare, in construcții, 
transporturi si alte ramuri este condițională de nivelul calitativ ol metalu
lui, shlerurgiștli hunedorenl sint angajați plenar în imbunătâiirea perfor
manțelor calitativ-funcțlonale ale metalului livrat economici naționale, a 
creșterii ritmicității eu care acesta ajunge Ia utilizatori.

Actualele cerințe ale economiei naționale in plin ovini au impus ca 
o necesitate luarea unor noi măsuri menite să conducă la o valorificare mal 
înaltă a metalului, la asigurarea construcțiilor do mașini șl utilaje cu noi 
sortimente de oțeluri, cu proprietăți superioare, care să asigure în aceiași Tovarășul Nlcolne Ceaușescu a 

reținut pa membrii delegației 
P.'A-LG.C. la dejun.

„SĂ GĂSEȘTI MEREU
CEVA PERFECTIBIL"

serie a uzinei. E un e- 
xamen fiece prototip, o 
confruntare n omului cu 
meseria lui. cu tenacita
tea lui. cu silința iul do 
o invfita. cu pasiunea de 
a descoperi. Toata aceste 
masliil de stropit In sere 
felurite sorburi pentru a- 
Hreaătc de asoeralune 
mașini de recoltat’ mază
re — nol-noule. care pă
răsesc acum. In zilele lui 
Iunie, fabrica — au fost 
gîndlta si executate cindva

timp un consum scăzut, o fiabilitate ridicată, un grad sporit de securitate 
in funcționarea mașinilor șl utilajelor.

Pornind de Ia aprecierea capacității tehnice a Industriei noastre side
rurgice, in general, a posibilităților colectivului Combinatului siderurgie Hu
nedoara. ne adresăm tuturor unităților din Industria siderurgică, din proiec
tare, uzinelor constructoare de mașini, unităților de construcțll-monlaj. cu 
chemarea de a ne uni eforturile si preocupările. în vederea realizării unor 
ample măsuri menite să conducă la reducerea consumului de metal. prin 
promovarea rapidă a progresului tehnic in proiectare, in tehnologia de 
elaborare și laminare, in asimilarea de noi sortimente de oțeluri sl lami
nate. In acest scop, la Combinatul siderurgic Hunedoara se vor aplica, inee- 
pind din acest an, următoarele măsuri :

finețe sl cu un conside
rabil Indice de creativi
tate. De ani si uni. creea
ză nrotoilDurile unor ma
șini. care, din mllnile Iul 
șl ale colegilor lui por
nind. devin producția do

zării mal economice a spațiilor, prin 
restrlngerea treptată a fabricării 
pnottlelor din oțel de rezistență tip 
37 șl extinderea laminării ®T livră
rii profirelor din oțel slab aliat din 
clasa da rezistență S2 kcjf./mm pă
trat la care valorile caracteristicilor 
cresc eu peste <0 Ia sută.

4, Diminuarea pierderilor irecu
perabile de metal ca urmare a ac
țiunii cocorive a atmosferei : șl re
ducerea cheltuielilor de protejare 
a suprafețelor construcțiilor metali
ce. prin asimilarea și livrarea, fn- 
cepind cu acest an, o profilelor din 
otel -eu rezistență sporită Ia coro- 
Ziuhen ătmosferirt ș: cu caracteris
tici mecanice superioare' realizate 
Ihtr-o' concepție șl tehnologie! pro
prie.

5 Pentru reducerea consumului 
do metal In construcții, no anga
jăm să satisfacem in întregime ce
rerile beneficiarilor cu o;el-beton 
clasa a IT-a și a lil-a de rezistență, 
la care se obțin economii de metal 
de pină la 30 la sută.

G. Vpm acționa nontru nromovn- 
re.i șl stimularea creșterii cerc-1- 
lo- beneficiarilor de moța! Pentru 
mărci de oțeluri stab alinte cu re
zistențe sporite. In scopul reducerii 
greutăților mașinilor și Instalații
lor oslgurlnd o economie de metal 
de piuă ta 23 la sută.’

reafirmat sentimentele da priete
nie, solidaritate șl admirație față 
de poporul român, care luptă eu 
succes, sub conducerea P.C.R., 
pentru construirea societății socia
liste, pentru progres, înțelegere și 
cooperare internațională. Tovară
șul A. Cabral a apreciat, că succe
sele dobîndlte de poporul român 
constituie o contribuție Importan
ta la dezvoltarea victorioasă a 
luptei popoarelor contra Imperia
lismului, pentru pacea șl progresul 
umanității.'

Mulțumind pentru salutul ndre-. 
sat, tovarășul Nlcolae Ceaușescu a 
transmis tuturor combatanților 
mișcării de eliberare din Gulncea-

Blssnu șl Insulele Capului Verde 
salutul călduros al poporului ro
mân, al Comitetului Central al 
P.C.R. și al- său personal, Împreună 
cu asigurarea' întregului lor spri
jin in lupta dreaptă pentru lichi
darea dominației colonialismului 
portughez șl urările de succes de
plin în înfăptuirea Idealurilor de 
libertate, independență națională, 
progres scelnL

Convorbirile au decurs Intr-o 
ambianță de deplină înțelegere re
ciprocă și caldă prietenie.

chimic, energetic, mașini, 
autocamioane, autoturisme ____
ponderea oțelurilor cu proprietăți 
superioare (oțel carbon ae calitate, 
otel carbon superior, oțel slab a- 
llat șl oțel aliat), din totalul pro
ducție! de oțel Bă atingă In 1&73 un 
nivel de M In sulă, inr producția ele 
.laminate de calitate superioară să 
crească cu minimum 13 la sută 
comparativ cu anul 1S71, ca urma
re a utilizării de procedeo tehnolo-

a) în domeniul îmbună
tățirii structurii sortimen
tale șl promovării oțeluri
lor cu caracteristici fizico- 

mecanice superioare

■șl de Gheorghe Poon. ,.Nu 
do',1 să nu eăsestl ceva 
perfectibil, saune mais
trul. allta tiran cil cauți 
cu dăruire si dorința a- 
dlncă de a găsi”. Șl el 
gAsbsto mereu acel ..ceva” 
care acum face ca ulti
mele Lraiiie do mașini a-, 
slmllate In perioada din 
urmă să albă. orin con
tribuia atelierului de 
nrotollourl.. reale Îmbună
tățiri fată de modelele sau 
schițele Inițiale : acel 
„ceva” ce se înscrie, ca 
uh abort considerabil In 
îndeplinirea de către uzi
nă a olanului semestrial 
cu 17 zLle înainte de ter
men sl rare, negreșit» va 
aven un euvint erou de 
sous la realizarea anaata- 
menlulul luat de uzină In 
cinstea Conferinței Națio
nale a Dartldulul s! a n- 
nlversărll reoubllcli. de a 
da oîste olan o. oroduc- 
lle In vntanre de trei ml- 

.1 leant' sl iumătalo lei. O 
Ixrn'A 1 'ri’î de orodiMe. 
mai multe deeît orevede- 
rlK'So 'adâu'vă aceȘtiil nn- 
galament <109 de tone 
rezervoare, metalice. li
vrarea la export a tO ds 
agreznte de bomnare. a- 
sîmllnrea a diferite uti
late Dintru av-lculluril) sl 
anranria IndnoUnl-ll Iul o 
oferă sl . .
grafie, comunistul Gheor- 
ghe Pooa.

neutru respingerea intervenției imno- 
rtaUsie sl înlăturarea trădătorilor de 
tară ce au uzurnat puterea nrln lovi
tura de stat din1 martie 1U70. Iniția
torul șl conducătorul luptei de e- 
Ubo-are esla Frontul Unit Național, 
avlnd ca președinte pe Samdech No
rodom Slonuk. șl Guvernul Regal ds 
Uniune Națională, 1 __ ‘ .
aceeași platformă politică toate forțele 
clețnocrailce, din care fac parte și c>- 
munlștU, toata elementele patriotice 
ale Cambodglel. în aceasta- rezidă do 
fapt forța impetuoarâ șl victoriile ob
ținute pe cimpuriJe de ‘bătăile dc ar
mata de eliberare națională.

Pe deplin solidară’cu cauza dreaptă 
a poporului cambodgian, țara noastră 
se . pronunță în mod hotărlt pentru 
respcclațea neabătută.a Independenței 
șl suveranității Cambodglel.' a neu
tralității șl integrității sale teritoriale 
—' drepturi fundamentale garantata 
prin Acordurile de le Geneva din 
1034 - pentru încetarea Intervenției 
Imperialiste Împotriva acestei țări.

In timpul vizitei, așa cu ni se su
bliniază sl In Declarația comună, a 
fost reafirmată hotărirea României 
deja acorda ®i in viitor un snrliîn sus
ținut poporului cambodgian In luota 
6a'eroici pentru salvarea flintei na
ționale. pentru împlinirea n«blra.til!Or 
sale do libertate. Independență șl 
pro-nth. Pferriil român — n declarat 
tovarășul .Nlcolae Ceaușescu — 
„este IjoL2.rH să aeanle întregul său 
s.ț>rljîn Frontalul Unit Național al 
Cambodfflei, Guvernului Regal de 
Uniune Națională, pentru a duce, 
lupta împotriva Intervenției străine, 
a asigura Independența patriei sale, 
a crea condiții ca poporul cambodgian 
să-și făurească o viață liberă, așa 
cum o dorește el".

Ca o expresie a aceleiași solidari-

SARCINILE DE PLAN

glee moderne de finisare, prin fre
zate. flamare, polizare șl cojlre. ”

2. Stimularea proleclanțUor In 
valorificarea superioară a metalului 
In construcții prin livrarea profile
lor laminate cu limita minimă de 
rezistență la curgere garantată, a- 
slgurlnd In acest fel reducerea con
sumurilor cu circa 10 la sută.

■ 3; Crearea condițiilor țehnlco- 
matesialo pentru redueerea greută
ții construcțiilor metalice, a utlll-

Colectivele din unitățile Ministerului Cor.slrucțlitor 
Industriale nu îndeplinit în ziua <țe 23 Iutile planul 
semestrial de construcțil-montaj. Avansul creat asigură 
obținerea pină la sflrșllul lunii a unei depășiri dc peste 
200 milioane lei.

RaportlnJ] acest succes de seamă al muncitorilor. 
Inginerilor șl tehnic enUor constructori din ’ Industrie 
șl agricultură, cohcluceroa ’Ministerului Construcțiilor 
Industriale a adresat Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu o telegramă In care 

«se spune, printre altele : tjrin] măsurile huite șl prin 
ncllvliatea susținută desfășurată dc zecile de mii de 
oameni al muncii do pe șantiere s-a asigurat devan
sarea stadiilor fizice șF a fronturUorde lucru, creln- 
d.u-so condiții pentru montarea utilajelor tehnologice 
In vederea predării in termen ,și Înainte de termen 
a unor not capacități productive.

Conștient! că prin activitatea" noastră transpunem 
fn viață proiectele mărețe de dezvoltare multilaterală 
a țării, salarlațli Ministerului Construcțiilor Industri
ale Ișl mobilizează toate forțele pentru ■ obținerea u- 
nor rezultate cit mal bune in cinstea Conferinței Na-s 
tlonale a Partidului Comunist Român.

Ne vom consacra Întreaga putere de muncă pentru 
îndeplinirea prețioaselor indicații dote de dumnea
voastră . personal, tovarășe secretar general, pentru 
reducerea costului eonstrurllllor cu cel puțin 29 la 
sută, pentru a rea Liza cit mai mart economii de metal; 
ciment și nltq materiale, urmărind In același' timp 
depășirea sate'nilor. de planpa întregul3 an. astfel 
incit să asigurăm realizarea In avans a Investițiilor

Angajați plenar îh marea întrecere socialistă desfă
șurată sub deviza „cincinalul înainte de termen”, oa
menii muncii din industria județului Timiș, români, 
germani, maghiari, slrbi șl'do alto nationality!, au In-X- 
deplinii cu 7 zile mai devreme sarcinile de pian po 
primul Kcmerrtru al ' anului. In .întreprinderile 
de materialo do construcții a fost generalizată îni- 
țlatlva cefamfștlloT din Jimbo’ta Jansatfl sub lozinca 
„flecare brigadă șl echipă, o formație â eficienței eco
nomico ridicate”, iar pe șantierele do construcții. Ini
țiativa „toate obittctiyelesdc !:iv<y;llțli din ăcrnl an să 
fie etate în funcțiune Inainlo de»termen”. In același 
timp.' la înlreprlndcreu „Electrobahat*. to‘i speda- 
liștll s-nu angajai să rezolve o temă practică de pro
ducție, Iar textllișHl de la „Industrta lini!” au ho- 
tărit ca printr-o mal bună utilizare n materiilor prime 
să lucreze „14;zlle din acest‘ an. cu materie primă e- 

;(Sconomlsltă“. Garantai înfăptuirii acestor acțiuni de 
'"mn-yi stat angajamentele Irițuflețitoare luate de'fiecare 

colectiv din Industria Județului In Intîmpjnarca Con
ferinței Naționale a partidului, eveniment pe care-1 
cinstesc cu remarcabile realizări în producție. Astfel, 
pe baza1 avansului do "tlhip Înregistrat pină acum.

industria iiniișcană va livra, pîriă Ia sHrșital pri
mului semestru al anului, peste prevederile pla
nului 1200 tone laminate finite,'aproape IOD 000 kW 
motoare electrice, mal mull de 1,1 milioane cără
mizi șl blocuri ceramice, 11 MO rac prefabricate din 
beton urmat, pesie 123 000 tricotaje șl alte însem
nate cantități de produse, In valoare totală de. peste 
230 milioane lei.

în această perioadă. Industria județului Timiș s-a 
înscris ta clrailtul ecoSromlcl "naționale cu noi tipuri 
de mașini, multe 'din,acestea solicitate și la export

-
Sini biografiile unor oameni, pe care îl despart distanțe, caracterizate însă 

deopotrivă prin miezul fierbinte al faptelor, al dăruirii pentru mal binele societății. 
Iar faptele acestea, cele mal recente, converg spre același țel comun : materializarea 
Înainte do termen a prevederilor actualului clndnal. solemn angajament nairlotlc 
al întregii (ări. Alegerea lor ca delegnil Ia Conferința Națională a narlldulul are Ioc. 
astfel, pe fondul acesta de muncă vie, clnd flecare duce în marele forum al Darii- 
dalul ecoul a ceea ce a izhîndll el. împreună cu tovarSșll săi de muncă. în comoe- 
llțta cu timpul, care a cuprins patria. Așadar, biografii dinamice, biografii In miș
care, In aceste zile premergătoare marelui eveniment.

Statebr Unite ase Ahwricii
nipotențlar al Statelor Unite 
Atnericll, Leonard C. Meeker;

Cu acest prilej o avut loe 
convorbire care s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordinift.

; ■ I . ': ' r ;
Vineri 23 Iunie a.c., tovarășul Tschop, în legătură cu plecarea sa

Nlcolae Ceaușescu, președintele definitivă din țara noastră-
.Conciliului de Stat al Republicii Cu QCCSt .;leJ „ nvllt loc o

. a primit oe
irdlnar și i pte- vorbire, care s-a desfășurat lnte-o 
lei. dr. Eduârd atmosferă cordială.

Se numește GnEORGHE 
POPA șl profesio lui De 
care o exercită do ani si 
ani. alei, ,1a Uzina do re
parații. fobricntU sl mon
tate pentru agricultură 
din Bata, e una de mare

Poporul român a avut' ta aceasta 
găpiâmină ca oaspete de .seama pe 
prințul Norodom- Slanuk; șeful stalu
lui Combodgla, care, Im'preUnfi «i so- 
țLa sa, prințesa Monique Slanuk, a 
făcut o vizită in țara noasti-ă. în 
persoana Înaltului oaspete, populația 
Capitalei, oamenii muncii din între
prinderile vizitate. întregul nostru 
popor au salutat pe conducătorii! le
gitim al poporului khmer, care, 
alături de popoarele vietnamez șl 
laoțian, dă o Înaltă pildă de eroism 
șl spirit de sacrLficlu, lupilnd neînfri
cat pa pămlntul Însângerat șl răvășit 
de bombe al Indorhlnel. pentru a- 
plrarea libertății și Independentei pa
triei . sale, a drenturltor sale, națio
nale.1

Acum, după ce convorbirile s-au 
încheiat, după ce au devenit cunos
cute rezultatele lor — sintetizate 
concludent In Declarația comunfl 
dală Ieri publicității — din mullMur 
dinaa de idei șl de gloduri ,se pot 
desprinde clleva concluzii majore, 
eare caracterizează această vizită.

în.primul rind .se detașează ideea 
ce a străbătui ch un fir roșu Întreaga 
vizită — solidaritatea In lupta 
anillmperiallslă. în concordanță cu 
întreaga experiență a jMtporului nos
tru de-a lungul Istoriei: sale, cu ce
rințele majore ale internaționalismu
lui In zilele noastre, cu principiile 
politicii ei externe, România socia
listă este alături de toate ooooare- 
le care luptă împotriva Imperialis
mului. centru cucerirea dreoluluf lor 
sacru cte n-șl ho'.ârl singure desti
nele. Căldura cu care Inșlțlb oaspeți 
au fost Înconjurați de' la sosirea pe 
pămfntal României șl pjnă in clipa 
do rămas bun, atmosfera rordielă. do 
deplină .Înțelegere reciprocă, fn care 
s-au desfășurat convorbirile ofleialeJ 
sint o grăitoare "mărturie a sentimen
telor de solidaritate Internați on nil stă 
pe care poporul român le nutrește 
față de lupta poporului cambodgian

Vineri ta prînz, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
s-n intllnlt cu delegația Partidului 
African al Independenței din Gul- 
neqa-BIss-au șl Insulele Capului 
Verde, condusă. de Amilenr Ca
brai, secretar general al partidului, 
care tace o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă România, ia 
invitația C.C. al P.C.R»

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rftdulescu, membru al Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei șl 
Ion Dlrtcă, secretari al C.C. al 
P.C.R., Ghlzela Vass, membru nl 
C.C. nl P.C.R.

Cu prilejul înlilnlrii, s-n efectuat 
un amplu schimb de Informații și 
de vederi In probleme de Interes 
comun privind activitatea și pre
ocupările celor două organizații 
politice șl raporturile reciproce 
dintre P.CJl. șl P.A.I.G.C. Tot
odată, "s-a efectuat un schimb de 
vederi privind situația politică in
ternațională contemporană,-’ evolu
ția luptei popoarelor Împotrivă 
imperialismului, colonialismului și 
neoco'.onlnllșmuluj,: _ ...
•; Exprlmînd întreaga lor satisfac
ție față de dezvoltarea raporturi
lor de prietenie, sprijin multilate
ral șl solidaritate militantă dintre 
cele două partide, reprezentanții 
P.C.R. șl P.A.I.G.C. au convenit 
le extindă șl sil le diversifice, pe 
căi și prin mijloace diverse, In fo
losul prieteniei dintre popoarele 
lor. nl cauzei unității forțelor 
nntîlmperlallsfe de pretutindeni.

în numele delegației P.A.I.G.C., 
tovarășul Amllcar Cabrai a trans
mis salutul combatanților șl po
porului din Gulneea-Blssau ș! 
Insulele Capului Verde poporului 
român, Partidului Comunist Ro
mân și Comitetului său Central, 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu și a
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Teodor MAGHIAR (în dreapta)
I

•î

tăxl ta posesia a circa 60 000 de pro-
- ■« -i-,

I

. ■ r V-
©ele din BirU, Rucăr, Sălălruc.SIo- L

î
I

11! ani, procesul de Întărire a legăturilor 
cetățenii s-a adinclt ți diversificai. Astăzi,

In ulilmii ani, procesul dc Întărire a legăturilor organelor puterii 
de stat cu cetățenii s-a adinclt și diversificai. Astăzi, practic, nu există 
hoi&rire de Interes general, nu există lege care si fie elaborată fără 

nească.
Ce înseamnă a i 

ponrabilități noi solicită, —■
Iată obiectul convorbirii noastre cu

In trecere prin orașul Ta’i 
autoiurianul sân, in ziua de 
iunie a.c., A. Gavrjliu clin Bucu
rești a obeervat că i-a scăzut | 
presiunea Ia o roată. S-a tadrep- 
tat imediat spre una dta cele 
două stații de benzină ale orașu
lui, înzestrate cu compresoare 1 
■pentru rezolvarea rapidă a orică- i 
ror „pene" de presiune. Dar cum 
compresorul nu mergea, a fost | 
sfătuit să Încerc® la stația cea- . 
laltă. Abia ajuns tasă aid, dta a- 
ceeașl cauză, a fost trimis... la 
stația do la care venise I In drum 
spre București s-a oprit apoi, I 
■rind pe rind, la stațiile de Ben
zină din Vaslui, Blrlad, Focșani, I 
Buzău, șl a Întrebat, mai do ■ 
voie, mal de nevoie, cam func
ționează compresoarele. Toate, | 
dar absolut toate, erau... in 
pană ! Clne-1 pune sub presiune 
pe cel ce trebuie- să asigure | 
funcțtonarea lor î

Ancheta
n-a putut 
fi oprită

Aurelia Clurez, barman la bu
fetul din satul Crica, comuna 
Piatra Olt, a fost invitata de 
mai multe ori ta Procura tura 
orașului Slatina : trebuia td dea 
relații intr-o anchetă, In care era 
implicată ea Ihidfi, pentru vătă
marea corporală a unei persoa
ne. Sfidînd Insă legea, dumneaei 
a refuzat sa dea curs tuturor In
vitațiilor primite, in speranța cd 
ancheta va fi oprită. In această 
situație, i s-a erata un mandat 
de arestare. Dar., ic-o de unde 
nu-i I Abia după , mai bine de o 
lună de zile i a-a putut da de 
urmă. Cu acest prilej s-a stabi
lit cd o ajutase să sc ascundă In 
orașul Craiova It. major Marin 

. Gheorghe de ta secția de miliție 
Slatina. Acum, A.C. va Tdspunda 
pentru faptele sate In fata In
stanței de judecată. Si. odată cu 
aceasta, bineînțeles, nici cel ce 
i-a dat concursuț in incercana 
de eludare a legii nu va scăpa 
fără a suferi consecințele de ri- 
gbara !

-o-n

hotarlre de Interes general, nu există lege care să fie elaborată fără 
consultarea largă a celui mai reprezentativ for public : opinia cctățc-

condnce in numele cetățeanului, ce res
in acesta condiții - actul deciziei ?

t . ___ _ tovarășui Gh. NĂSTASE,
prim-secreicr a! Comilelului jude|ean de parlid, p.-ajedinlo ol Co
mitetului Execuîiv al Consiliului popular al județului Ărgeș.

— A conduce astăzi fa numele c® 
tfițeanulul Înseamnă — precizează de 
la Început tovarășul Gh. N&ștase — 
a antrena in mccantamul conducerii 
vieții rodate toate cateao.-ille do 
oameni ai muncii. A conduce In 
numele cetățeanului înseamnă, tot
odată. a cunoaște perfect realitățile 
vtețU soclaîc. economice s! politico 
din fiecare localitate in parte, a rai- 
noaște preocupările oamenilor, a sti
mula critica, opiniile lor.

— Ca căi, ce metode de ateul- .
tare a opiniei ce
tățeanului, de 
consultcLfe a lui, 
folosește Consi
liul popular jude
țean Araes ? x®. _ _

— Stat nume-
roase și diverse; Sfâv 
aceste căi. Unele i
slnt Institutions- \
Uzate si au Intrat v>=-*z 
ta tradiție — ca 
să mă exprim asa 
— cum ar fi au
diențele. scrisori- ^as. p~.
Ie. sesizările. In- «St ‘
tllnlriie Intre de- // fS [
putet* și alegători ra /;7
etc. Noi am «lm- EUffl' ft; ft
țlt nevoia rt ane- ® »
lăm si la alte mo
dalități care per
mit o comunicare, 
d’reciă cu ce
tățeanul 5
referi, de pil
dă. la metoda oe 
care o folosim 
de a lua derizii 
in problemele Im
portante ale dfz- 
vollăril vieții cco- 
nomico-sochdc împreună cu cetățenii. 
In comuna, orașe eau municipiu, șl 
nu In, cabinetul județului. Nu spun 
că acsst proredeu poate fi folosit in 
toate cazurile, dar stat numeroase 
situațiile care reclamă elaborarea de
ciziei pe baza analizei la fața tocului.

— Ca de exemplu ?
— în locul unei analize la sediu, 

între patru pereți, unde ar fl urmat 
rt privim planșele de sistematizare 
șl să zicem „alei e bine" sau raid 
nu e bine", biroul județean de part'd 
și comitetul executiv g-au deplasat 
pină acum In 11 comune din județ, 
între care Bucăr. Domnești. Albești. 
Corbeni etc. împreună cu ceiătenti 
au luat in dezbatere schițele do sis
tematizare ale localităților respecti
ve. pentru a găsi eoluțllle cele mai 
bune.

Mai mult — la toate dezbaterile 
privind schițele de sistematizare, ata- 
lnri de colectivele de crhitocțl care se 
deptewară ta comune participă '.■! 
specialiști in agricultură, organizarea 
teritoriului, gospodărie comunală, sU-, 
vic.'.ltnră. industrie locală etc. Tot
odată. s-a recomandat ca schitele să

fie prinse In grafice da execuție pe 
etape s! răsnu-utert șl. lucrul cel mat 
important, rt dea centrelor personali
tate, rt păstreze stilul local. Toi îm
preună cu săteni! elaborăm programe 
concrete de largă perspectivă, menite 
rt asigure o puternică bază economi
că șl soclal-culțurală fiecărei locali
tăți in parte. Da exșnplu. in coniu- 
na Hurt.-, la cererea cetățenilor, a 
fost stabilită execuția unor lucrări de 
regularizare a riulul Dîmbovița el a

8

închipui dneva. de o gazetă sau un 
panou. Alunei despre ce ’ Cităm din 
ziarul ..Secera si c!oeanu!“ : ..Pen
tru a da posibilitatea tuturor 
Socullorilor din Pitești tdl poar
ta un dialog viu. concret, cu condu
cerea consiliului popular municipal 
in probleme majore — actuale șl do 
persjrectivă — din toate domeniile de' 
activitate, comitetul executiv organi
zează trimestrial ..Tribuna celătea- 
nulu!“. in acest scop; toți ce! inte
resa!! de bunul mere a! treburilor o- 
rayaiu! sini invitați miercuri. 17 maî. 
orele 1G.C0. In sala de ședințe din 
Strada Victoriei nr. 8!...“. ? 1 S

chlrt. cu cetățenii, pa ascultarea cu 
interes si receptivitate a prepuneri
lor. observațiilor si sesizărilor venl- 

, ta din partea acestora. Acest mod da 
a conduce a pus in mișcare Kindlrea 
și. Inițiativa creatoare a oamenilor. 
Consiliul popular județean este as-

puneri. idei șl sugestii menite 
rt aducă perfecționări In toa
te domeniile de activitate, ve
nita pe diferite canale de ta cetățeni, 
în ca măsură modul acesta da a con- 

■ o-.inoa vivwcsat nr. o-»... . duce, de a comunica cu cetățeanul'.
Vartxlrt. o dală pe trimestru. â-a transmis plnă la ultima primărie

In raport de necesități — tribuna se comunală 7 
Întrunește sl mal dea — locuitorii o- ~ V-aș putea da numeroase exem- 
rașulul slnt Invitați rt facă , propu- pte do consilii populare comunale', nr- 
nerl. să critice anurhite neajunsuri în gumentează tovarășul Gh. Năsttoe, ca 
jlogftlurA eu problema do 'ordin edi- „ ? . -
illlar-gospod&resc. de comerț ori «o- bozia. Cuca ®.a„ unde modul în care 

Modul de desfășurare 7 ‘ este purtai dialogul cu cetățeni!.. In
f . - " . care,,, acționează

' ', debuta ti ir-ei stat - 
l ■ Inițiatorii tuturor 

acțiunilor aoclal- 
cconomlco — i)H- 
te conssltuli ta 
multe cazuri, un 
model si pentru 
județ. Situația nu 
este insă peste tot 
aceasta. De ce 7 
Pentru că în mul
te comune mal 
avem primari ca
re ori n-au matu- , ____  _. ____ .. .. .
rliatca politică de . lucrind la zidirea se
ri Înțelege că ac- 1 diuiul nou c-au la alte
iul conduceri! r.u l zidiri care au schimbai,
fio poato exercita ’ In ultimii douăzeci și
de unul singur, cu 
metode birocrati
ce, administrati
ve. fără o con
sultare permanen
tă cu cetățenii, 
ori slnt preocu
pați de interese 
personale și S- 
tund. se „ascund" 
de mase. în ase
menea situați!, 
ix>! âm constaeral

dacă’ mal pot sau nu «in fa fruntea

mjEmLM
în numele cărora comei.1

florilor
în. asalofj. punct 

tacidență h faptcîor, 
un alt profil. Poale pa 
Teodor Maghiar; 
președintele C.A.P. 
Mădâraș, ar trebui 
sâ-I înfățișăm ta mij
locul fiorilor ș.l pomi- 

I lor după ghidul Iui 
plantați ta acest parc 

1 din preajma noului 
I sodiu, si poale chiar

»• >

S3

torențllor. care produceau mar! stri
căciuni.

...Audiența este una din formele 
de comunicare ia care cetățeanul a- 
peiează adeseori. Modul Jn care ne 
realizează acest dialog ©sta cunos
cut : stat atabillte date șl ore pre
cise tind solicitantul se prezintă 1a 
sediul județului ș: abordează se ți
nui ®au altul din cadrele do condu
cere. Acesta este sistemul — ca rt-I 
numim așa — clasic. Dar pentru ca 
actul audienței' să ,fla mai eficient,, 
pentru ca soluționarea problemelor sa 
fie analizată la fața locului. comilîjJ 
popular Județean organizează - para
lel cu programul de îa sediu — audi
ențe periodica ta marile șantiere, uzi
ne șl comune. Ceaa ce așigură efica
citatea dialogului, ta acest caz, nu 
este simpla schimbare a cadrului — 
Înlocuirea sediului județului cu se
diul uzinei — ci modul mult mal con
cret, mult mai operativ In care stat 
cercetate și rezolvate problemele so
licitate de oameni.

Pe aceeași linie ee Înscriu șl alte 
preocupări existente aid’, cum ar fi 
—■ do pildă — ..tribuna eotățeanu- 
1U1“. Nu e vorba, cum si-ar nutea

— în prezența unor cadre de , necesar că cerem părerea oamenilor", 
conducere de la județ și din orașe dacă mal pot sau nu sta in fruntea
— plnA acum asemenea „tribune" au obștel asemenea primarL în comu-
avul loc la Pitești >■! Cimpulung nelb Brăduleț. BelteșU-NeRres'd. Oar-
Muscel — oamenii sa întrunesc ț;t ja și altele, primarii noștri e-au con-
spun „tot re au pe inimă". Nimeni vina că obștea știe eă ia holftrirl șl
nu este întrerupt, nimeni nu este cu ce! care încearcă să conducă fără
Interpelat. O comisie a „tribu- a se bizui pe colaborarea cu.cetățenii,
nel“ inreglslroaza toate propuneri- fără a ține scama de părerile lor. Am
Ie și Inlrebările venito din partea ce- holârit — pornind de la aceste ca-
tățenllor. Cele care nu comportă dl- zuri — ca. periodic, efi supunem dfs-
fieullătl de realizare stat solutlonaie cutiei opinie! cetățenești a satelor
pe loc. Pentru cele care necesită lin activitatea primarilor, a desutatilor.
timp mai Îndelungat de analiza es Nu putem spune, fără îndoială, că 
stabilesc, tot po loc. termene de de- ta județul Argeș ascultarea cetățea

nului. comunicarea cu el prin toate 
canalele se realizează perfect in’ toa
te locurile, că în toate cazurile fun
damentarea deririllor ee iptemelază 
pe consultarea reală, efectivă, a o- 
plnlei obștii, dar &!nt vizibile 'efor
turile ce se fac pe taate_ planurile de 
a promova un stil do muncă mobil, 
eficient, bazat pe cunoașterea temei
nica a realității, pa consultarea per
manentă. in modalități cît mal di
verse. a cetâteanulul.

Constantin PRIESCTJ

a viii loc la Pitești ț

spun „tot re au po Inimă". Nimeni 
nu este întrerupt, nimeni nu este 
Interpelat O comisie a „tribu-

flnltivare a modului de rezolvare — 
de regulă pînă ia data întrunirii vii
toarei tribune. în orașul Clmpulung 
Muscel s-a mers mal departe cu n- 
ceastă nctluno : ..tribuna cetățeanu
lui" so organizează Înaintea .se
siunilor consiliului popular, ast
fel Incit hotăririle acestora 
întemeiază cu adevărat , ne 
«uitarea locuitorilor.

Contactul consiliului popular $ 
lean cu masele »e realizează, 
cum se vede. In modalități care so ba
zează ne comunicarea rinceră. deș

i se
con-

I 
jude- 
după

\ trei de ani, fața șl via- 
i ța isatuluL Bărbatul 
! caro spune cu fllmpli- 
1 fate că „am pornit de 
’ la o avere obștească 

de ISO 0®0 lei șl om a- 
i jtms la un fond de 
) bază de treizeci de 
ț milioane"; care știe din 

memorie avuția de azi 
t a cooperativei —1200 
i de taurine, pcăte ■ 4 OT0 
1 do porci, sute do gișîo 

șl rațe. 3 ha, de sară, 
ateliere, de Umplăria, 
rotârio, lăcătușerle, 10 

i autocamioane, 3 trac
toare rutiere etc., etc., 
etc. — a tavătat ma
tematica marii s! bosa- 
tei cooperative agrico
le cu. aș zice, ușurința 
limpede a celui ce-a 
pus umărul ca toate a- 
ceste roade să treacă 
dta proiectele si visele 
da acum aproape un 
sfert de veac în reaM- 

\ ta tea existentei oame
nilor.

De 23 de ani e Teo
dor Maghiar In frun
tea cooperativol agri
cola din Mădăraș, si 
acesl timp l-a trăit 
vărind șl fetind dim
preună cu obștea iot 
ceea ce a scos sa
tul. cum spun oa
menii, „din , Întune
ric. șl l-au adus 
la radio și televizor". 
Stat mii de radiouri 
la Mâdâraș șl mul’a 
stat și televizoarele la 
rare mădărășenil au 
auzit vorbindu-se do 
btae despre ■ coopera
tiva agricolă șl p’e-

Stana DEAC

prinderi ale orașului, aînt de pSrerc mulți 
Da, ați citit bine, „una dintre tovarăși! el do 
din cale mal no! re- muncă, oameni care 
cord:,■•.ana", și mfctu- știu ce știu despre a- 
rlslm că nu avem do- coastă muncitoare, de 
loc garanția că. p!nă 32 de ani in intreprin- 
la apariția In ztar a dare. Din ceea ce ne 
acestor Însemnări, tbl spun ee desprinde 
ceha ce spunem despre imaginea unu! om care 
recordul muncltoarej știe să 80 dedice cu 
țftinn Upiir de la pasiune profesiuni!
„TexUna", va fi aldo- de calificare profeslo- 
ffîa ș! nu vor interveni nală șl dăruire, un om 
alte evenimente care caro a știut sÂ-s! <:!•;- 
s&. solicite precizări. — 
Cert este că Întrecerea 
soctaîlsia a luat aid o conștiință 
asemenea “—• - ■■

J
corn — mat mne-ZM al fabric!!, Ni s-a spus 
reprezentarea caniita- alei că, de fapt, per- 
Uvă el calitativă a iul fomanta e! parcă 

. ■ esta m
lingă noua școală, fie mișcare ascendentă., O teptau toți. Că nu se 

' ' ’ compelițlc care, de la putea, nu ar £1 fost
început; sa . anunța firesc ca ea să nu dea 

a cu- din nou un Înalt exem- 
->rlM fabrica șl se a- piu de atitudine co- 
Junseso Ja o perfor- munlstă !n această pe- 
manță medie zilnică rîoadă aHt de bogată 
de aproximativ 180 do în ide! și Inițiative, 

_L..l Jlptiminila 
te plan. Au mers așa premergătoare Confe- 

... . .j rtnț0[ Naționale a
să partidului, ta întrece

rea pa care țara În
treagă o desfășoară 
«sub semnul Indepltal-

i 
tlge. nrin muncă, prin 
demnitate’ și adevărată 
•muneito- 

ffî FV’patfui —

[ta-

înălțime, 
recordurilor

Fotoapafil : Horst 
BUCHFELNER, E- 
merle POPER, Ma
rta CIUCA

ii c.nși 

«■£ Ib hitolfol 
Ua*>

brutăria

»

r

S-o îndmptat In satul Gtștenl, 
comuna Răcăctani, județul Ba
cău. Intr-una din zile — după 
cum no serie pensionarul Gh. 
Paraschlv— consâteanc® sa Coca 
Ciochină, ta vlrstă de 40 de tini, 

\ dtatr-o neatenție, in timp ce tur
ma ta căldare apa din găleata a- 
bta scoasă la suprafață, a alune
cat și a căzut In adlncul ftatlnll I 
Spre norocul el. InUmplnrea a 
fost observată de dțlva vecini, 
datorită cărora, cu ajutorul lan
țului șl al găleții, a fost adusă 
la suprafață. La scurt timp după 
aceea, dori finita® avea o adin- 
clme de 12 metri, și-a revenit șl 
era ta afara oricărui pericol.

Festa
focului

î "• ■;./ ; : ■ G '
In timp ce conducea autobas

culanta 31-SM-399 intre locslitâ-_________  _ ____
iile Sâuca ți Santdu, so/erul Va- 
sile Chiminu} de !a autobaza 
Satu-!‘lare a observa.' un început 
de incendiu la in«!a.’afla eleclri- 

‘ cd. A oprit fi a Ir.ceput iă-l 
stingd. DupS o scurtă (dar ți 
«uper/iciataj intervenție, a ple
cat pe jos pini la Pir. pentru 
c-ți ponta transporturile c/cc- 

“îitatc pinâ diju.hci. f«a întoarcere, 
avea td se miTe inrd de... mama 
focului, a/lind că mal multi cc- 
tâten! inimojl il salvaseră auto
basculanta de la incendiul care 
izbucnise din nou cu o fi mai 
mare intensitate. Dacă interven
ția lor promptă l-a scăpat de la 
plata întregii mațlni (au fost dis
trusa numai aparatele de bord 
ți înrtateția electrică), aceasta 
nu l-a salvat, in schimb, si de 
amenda da I 50® lei cu care l-au 
„ars“ pompierii pentru... stinge
rea unor eventuale alto neglijen
țe de acest gen !

Ca
rîid©

Cina tdzilcarf in acesta zile 
grădina soolofflcă din Tlrgu-Mu- 
ref na poate trece mat departe 
fără a zăbovi minata in țlr to 
fața pauiHonuiui riflior, care 
crtiîpastcj'c jl citară... pbici. 
Cura au ajuns să se ințeleaga 
,,ca Intre rude” cu ele ? Anul 
trecut, familia -iți'or s-a mării 
cu doi pui. lntruclt unul dintre 
ci a fost omorlt chiar de mama 
sa, personalul grădinii zooloffice 
s-a. plndit sS-l dea pe cildlaU In 
„prija" unei piricL care născuse 
șl ea doi pul. Dar cum puiul de 
tIs sucea cit doi, puii ei nu mai 
aveau ce mineri. In această si
tuație, <•: au fost dațl risoalcei 
pentru alăptare. Si rlsoalea n-a 
ezitat sd-Sl ta in serios rolul de 
mamă. între timp, cei doi pu( 
de pi-slcfi crescuți de ea si pulul 
de ris adoptat de pisică au cres
cut mari fi acum trăiesc In cea 
mal deplină înțelegere In aceeași 
cufcd.,

Rubricâ rodaetalfl do
Dumitra TÎRCOB 
ți corespondenții „Scînleîi"

■'I

o
Profiluri arhilec’onico noi în vechea colafo de scaun, Tîrgovijfe

• NOTEI*; NOTE • NOTE • NOTEîși face puHidtate
_ ........ ....... ,.

în toamna anului apelor Clmplna1 
trecut, edilii Pioieș- un anunț, de 
țiului dădeau aslgu- asta ta 
rări populație! mu- (trei zile fa 
niclpMui că apa — rut anunț
rări populație! mu
nicipiului că apa — •
mult așteptata apă preciza :
potabilă do la riște- ■' '—'
mul hidrotehnic Pal- 
linu — va sos! în ca
sele lor odată cu ve
nirea anului 
„Lucrările stat 
probele sini făcute, altele II r 
totul arie ta regulă, tăjeh! să 
spuneau el. La 1 ia
nuarie ri-avețj: decit

lele..."

asemenea amploare rească. stima si nretal- 
tadt termenul de re- rea fatregulul colectiv

. . cord — mai bine-zta al fabricii. NI s-a spus
««dlntahji^ta Bărbatul reprezentarea caniita- alei că, do fapt, per-

„ ■■■■-are ascendentă^ P 'teptau toți Că nu se
pe lingă căminul cui- < ,-----
tura!, fie pe lingă început, ca ■

ș! cofetăria foarte «trinsă
.comunei. pornind-o pr‘
către clmplc, se găseș- ji
te totdeauna dneva Să 
ridice pălăria Înaintea 
lui. Șl o merită.

anterioare
au
ca popicele

De la Sibiu ne-a 
parvenit portretul In 
mișcare al celei mal 
no! recordmane din 
una din marile tatre-

In Ml Boli, prraîei ziSe de seceris an pus in 
roarara ii ■■Hi a unor • comfeîne

perechi de ciorapi pes- cum stat sâni ... . ■
lucrurile cîtava zile 
clnd cifra ar început i_ 
crească rapid : IM do 
perechi. 300, 220... Dar. 
unul după ahtul, toate __________________ .
recordurile, fiecare ta r’i cincinalului înainte 
parte, considerabile, nu de termen.
c&zui „ca poolcele": au 
lost bătute do Stana 
Dsac, cu al ei supli
ment in 8 ore de 2®3 
perechi de ciorapi. 
Este lesne de imagi
nat că, ridicată la o 
asemenea Înălțime, 
ștacheta 
va conferi întrecerii o 
șt mal mare irițensl! 
te. Cine o va trece 7

.Tot Stana Doac",

EmIIIan ROUĂ 
Aurel POP 
Nlcoîae 
BRUJAJâ 
corespondenții 
„Scinîeii*

Gamă largă
de sortimente

SIBIU (Corespondentul „Sein
ii", N'leolac B ruj an). Mbtări- 

r-.i colectivului i.i.l... ,Ji^l- 
met“ Sibiu de a supbincnta an- 
gajamentu! Inițial in producția 
marfă șl la producția marfă 
vlndută și Încasată de la 3*0 KKI 
lei la 2 milioane le! peste plan, 
deci de aproape șapte ori mal 
mujț, ;a avut' ca principal temei 
opțiunea formă pentru o largă 
d.versificare a gamei Gortlmen- 
ieipr. ” 'Numai In ultimate -trd 
luni au fbst natalitate in pfo- 
ducțta de serie 20 de noi sorti
mente. Printre acestea, se- nu
mără articole de uz casnic șl 
jocuri din maso plastice pentru 
copil. Marea familie a stilouri
le." ■— ,.Diplomat», „Eml", 
„Terra", „Jupltcr", .Hindunica", 
„Cibln" și altele — s-a îmbo
gățit șl ea cu noi modele. în 
curind vor fi livrate comerțu
lui stilourile „Gigant", dotate 
cu un rezervor de cerneală de 

, marc capacitate șl „Ghiocel", 
proiectat șl realizat pentru șco
lari

— Stăruințele sectorului de 
concepție pentru lărgirea ga
mei sortimentale — ne-a spus 
Inginerul Alexandru Bucur, di
rectorul Întreprinderii — au fost 
dublate de numeroase măsuri 
tehnico, care să asigure un im
portant spor de productivitate 
șl. in același timp, o calitate 
superioară a fiecărui nou pro
dus. La secția din Orlat, de 
pildă, au fost montate de curind 
două noi mașini de injectat 
mase plastice ; a’Jt pentru sec
țiile din Sibiu, cit șl pentru cea 
din Ortat g-au dezvoltat șl se 
modernizează atelierele mecanîc- 
șef pentru asigurarea operativă 
a producției cu sculele și dis
pozitivele necesare noilor sor
timente intrate In fabricație.

în județul Dolj, recoltatul orzului, cum stat curele trapezoidale, șnecuri, 
care’se cultivă pe 19 CMM» hectare, bucșe, rulmenți etc. Cu toate-acestea,
poate constitui un prim examen pen- conducerea trustului a raportat orga-
tru uUlaJdo «re vor fi folosite In celor locale „reparațiile terminate", 
cjunpanta de- recoltare a cerealelor în alte locuri s-au folosit piese u- 
pȘloase. Dar nu-1 vorba numai du 5i recondiționate, «Ulndu-so pred»
utilaje. Au fost ș! sini verificate mo- ci utilajele vor „cădea" după pri- 
dul ta care este organizată acUvlta- L, melc ture. De altfel; după recoltarea 
tcsi, capadtaiGa" * „î
11 ta te, a cadr elor do « 
unități de a rezolva operativ o pro- 
blemă ®au altai Ce .Învățăminte, pot 
fl trase, ce trebuie avut in vedere la 
recoltatul griului î .

Secerișul orzului a durat aproxima
tiv două săplămlriL' Cam mult pen
tru această lucrare.

S-a făcut constatarea că, ta uneia 
locuri, secerișul nu s-a putut desfă
șura dta plin deoarece unele combine 
și prese de balotat nu au fost repa
rate sau reglata corespunzător. „Opa- 
rallva" trustului județean de meca
nizare arată rt .Auift la sută" corn-, 
binele nu fost reparate. Dar la S.ZA. 
Segarcoa. pe platforma de reparații, 
mai erau 8 combine C-l defecte. 
„Stat de la S.M.A. Perișor" — afirmă 
directorul, ing. Aurel Pariș. S.M A. 
Pcrișor este o unitate nou înființată, 
care nu are posibilități să facă un vo
tam mare de reparații. Sarcina de a 
fl ajutați a revenit altor S.M.A. din 
județ. Dar cum „cămașa e mai aproa
pe de trup dorit haina", ele au fost 
lăsate la urmă. în asemenea eltuatle 
etaț și alte stațiuni noi din, județul trețu, căută rt ne convingă, pa mar-
DolJ. La secția Blstrețu, aparțtaiad ginea șoselei asfaltate, rt lucrurile
S.M.A. Catane, era tacă o combină merg bine in lanul de orz Ga 3 km
C-l. ncreparată. Mal stat șl prin alte depărtare). în cimp, de undo veneam

. ...... combinele stăteau cu buncăreto
încărcate do două ore. în ziua res
pectivă s-a recoltat mai puțin cu 10 
tone pe fiecare combină. La ferma

Btatrețu a l.A.S. Rast; IM tone de> 
orz au stat in cimp expuse deprecie
rii : a fost nevoie de intrf-venția orga
nului județean de partid, și prin mo
bilizarea mijloacelor de transport da 
la bazele da recepție limitrofe, orzul 
a ajuns ,'5h magazii. Pentru elimina
rea acestor „dopuri" de circulație a 
recoltei trebuie rt intervină orga-1. 
neio Județene î Intrucfi ta JtWlețfjJ 
Dolj a Început recoltatul griului. Iu-

care urmează, se cere rt se asigure 
buna funcționaro a combinelor, pre- 

' ■ de balotat, a mijloacelor de 
transport, astfel ca secorișul rt se 
desfășoare Intr-un timp cit mai ecurt 
și fără pierderi. în acest scop tre
buie făcute urgent remedierile ne
cesare la combine, rt se asigure p!e- 

__ ... .„v fiele de schimb care lipse.:?. Pe mâ
ne o su- wră ce s® va trece din plin la «cce-
InUmpla ri$uî griului, se va Intensifica trans

portul șl livrarea produselor la ba
zele de recepție. Pentru a nu be mal 
produce dereglări, așa cum a-a in- 
timplat la orz, mijloacele do trans
port rt fie folosite cil mai bine, să 
se organizeze temeinic activitatea do 
prelucrare la bazele de recepție.

în altă ordine de idei
O știre de ultimă ort, nu prea plă

cută, ne anunță că ia Dăbulenl, din 
neglijența elevului mecanizator Nucu 
Mircea, care a aruncat un muc 
de țigară ta spatele combinei, s-a 
dedan*at un incendiu soldat cu pa
gube fa valoare de 7 0©0 lei. Nu se 
știe oare că ta lanul de griu sau orz 
fumatul este Interzis ? E un nou 
prilej de învățăminte.

;, l
dă pe conductele

data montate do ei, insta-,
ziarul local tația s-a desfăcut pur
'n șir b apă- și simplii. Nu a fost
ițul), care vorba de o av~’■
,In ziua do nlc: de două, ci 

lț___ ,7X7.d3 ! Treisprezece
cepe livrarea da apă facțiuni po o dlt 
potabilă do Paltlnu P "— '
pentru municipiul , Tol„^,
Ploiești". în finalul a- ylaă apă < 
nunluluî, amintita 
ni ta Le II ruga-. p(.

vorba de o avarie, 
l de 

_j de- 
dtatanță

. o sâ 
ta Pal- 

u- Unu 7
ruga , pe ce- ~ Cine sile 7 în 

_ i. comunice cele cinci Intitairi n- 
•«-oeJSaBwwwFUM--.-r---' otwerrațiile Jbr cu

nuarle n-avețl decit privire la calitatea cu! ,
t-ă deschMoțl roblne- apel. Cetățenii inrt diferii
lele..." n-au avut ce comu- Hști iu,

Ln 1 Ianuarie plo- nici. De ce 7 Simplu : nimic.
leștcnil au deschis apa n-a ajuns la Pio- g
rob:r.c:c;e. dar ta Iești nici lai 13 mal concluzî
chiuvete — nici o îi nici acum. reține a
picătură de apă. „Fă- ’ — De ce amăgiți seriozifa

BOU. 
gata,

15 mai 1972 va . in- .13
de circa "20 km,! 
, — Totuși, dnd 

vină apă de 1a 
itaii?

f
ii

Ău fost șl aint verificate mo- hȘ u’îfalele " vor”?.
udo- de '«periia- orzului,' unele combine *șî prese au

le conducere din fogț trase po linie moartă după pri
mele mtaute'nde lucru In lan. Com- . .
bJnerul Marin Bulat de la . soc- orare ce ®o va intensifica in zilele 
ția BLrtrețu,:;Ia timp ce-ș! irepara e--» -* --
combina, după prima ort de lucru In 1
lan, spunea : „8 ture făcui șl ’ selor
mă-ntorse! cu ea-aapol". Urmările 
unei asemenea, șlări do. lucruri - stat , 
evidenta șl mal, ales imediate. Se la- 
tirade cu recoltatul, spicele ®b scu
tură de boabe, producția t:-a diminu
ează. Acesta defecțiuni au avut loc 
la recoltatul orzului, cultivai, — • 
pr.îfață mal mică. Ce se va _.l 
atunci la recoltatul griului?

Cu mult'Înainte do Începutul cam
panie! de recoltare, Direcția generală 
a agriculturii din județul Dolj a În
tocmit un pl.in de lucru, dactilogra
fiat In 17 pagini, cu Indicații amă
nunțite asupra pregătirii $1 folosirii 
bazei de mașini șl utilaje. Măsură 
„teoretică" bună, dar...', realizarea 
practică a planului tatlrzta Specia
liștii nu urmăresc și nu respectă a- 
cesl plan. Inginerul-șef Ștefan TUă, 
do la cooperativa agricolă din B!s- 
trețu, căuta rt ne convingă, po mar
ginea șoselei asfaltate, că lucrurile

vuta cu constructorul, 
cu | proiectantul, eu 
™'er!țl alțl specia
liști nu s-a lămurit

Iste greu de tras o 
__ icluzte. în orice caz

, reține atenția lipsa de
ce amăgiți seriozitate eu care lu- 
:._-.pe ce, nu crează constructorii 

la acest obiectiv de 
larg Interes public. ■ 
Reține atenția șl fap

te ta întreprinde- 1-dlî c8- dgS* termenele 
comunală Ploiești. de execuție se amină 

unul după altul, nl-’ 
meni nu ia o hotă- 
rire d-axlleă pentru 
stăvilirea acestei prac
tici care frizează 1-

n-au avui ce romii'

că leală" — au ripos- oamenii 7 —
dațl odată drumul la 
apă 7 Am pus acesta 
întrebări Inginerului

tat nbonațil ia apă.
Au mal twecut vreo

două luni ai Iar a. -----
Început să fie trim- șef, Sprldon Costes- 
blțaîă povestea eu cu de la întieprinde- 
apa : „La 1 aprilie ““ ' 
tot Pio’eștlul o să bea .. . .
apă dta Paitlnu". A mul pentru că mese- 
vepit 1 aprilie ș1.... Iar 
păcileal ft ! Ia apa de 
unde nu-1 ! Probabil 
că Joaca aceasta de-a 
uite apa. nu c ana 
n-ar mat fi interesat 
po nimeni, dar lată

rea
„Nu-1 putem da dru-

riașLl'do la întreprin
derea do exploatare 
și Întreținerea lucră
rilor, Îmbunătățiri 
fundare șl gospodă- responsabilitatea, 
rlrea apelor București 
au lucrat ffir-ă prea

că unitatea furnizoare mult simț de răs- 
„Slstemul hldroteh- pandore. Cir.:! s-a da: 
nlc de gospodărire a (de probă) drumul a-

Consî.antln 
CĂPRARU 
corespondentul 
„S cin teii"

.țli'fe

părți, dar ne oprim aici cu exem
plele. La Trustul do mecanizare a1
agriculturii se motivează lipsa unor h_____  .
repere necesare utilajelor defecte, tone pe

NIstor TU1CU
Ștefan DORGOȘAN
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Utilizarea intensivă

Autoutilărea

OBȚINUT PESTE PREVEDERILE PLANULUI

UNITĂȚI CARE AU UN AVANS IMPOR

TANT ÎN ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TER

MEN A ANGAJAMENTELOR ASUMATE ÎN

ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

in citeva imagini
CUrmare din pag. I)

aproximativ 
tone a-

Iile ȘTEFAN șl 
Dan CONSTANTINpina Ia shrșUul lunii lume sa ob- 

ă suplimentar o producție-martâ

curs : cincinalul cu (1 
Înainte de termen '.

clerl favorabile' 
etanul Ovldlu Ionetcu, 
l-am Intllnit Irr. 
ful ĂnȘftel Dine 

pproîeeti ’ , . . . , ...
jiul, secțiunii paletelor. Acum, 
'pildă, In urma măsurătorii efeclua- 

, ic. el. au. stabilii că paletele turbi
nei da 330 Mg\V corespund proflle- 
kw'dimensionale din desenele de 
execuție.

IN PERIOADA 1 IANUARiE-20 IUNIE

Con-: 
acum

Adrian POPESCU 
Foto : M. Andrecscu

0 producție-marfă în valoare de 817,1 
milioane iei, ceea ce reprezintă circa 
45 la sută din angajamentul anual 
suplimentat
Produse pentru export în valoare de 
5 milioane lei valută.
Mai mult de 65 la sută din sporul de 
producție s-a realizat pe seama creșr 
terii productivității muncii.

locurilor „slabe" șt luarea 
unor măsuri tehnice opera
tive. .

Secretarul 
comitetului de partid, 

PETRE LUNGI?
Secretarul 

comitetului U.T.C.. 
CONSTANTIN IIOIUISCU

Președintele 
comitetului oamenilor muncii, 

Ing. COSTACHE TROTUȘ 
Președintele 

comitetului sindicatului, 
GIlEOllGllE DlREEA

ne spune tehifl- 
pe care 

■eună cu controlo- 
(folo 4) In fața 

forului de control al profilu- 
de

crai superior .peste „BO 
tona de deșeuri, adică s-au 
obținut, fire cu calltăll n- 
semlnătoare celor -n-u
zate din materiile 
originale, 
cuhi rezultă 
făcute 
există. < 
plnă la 
cantitatea, de,

lor. De. noi, oțelaril, depinde, kt 
urma-iiîmc!, ' calitatea viitorului 
produs. Șl oțelul nostru, o spunem 
cu mindrie, e de calitate supe
rioară".

...Siliciu 192, carbon 101, rnangan 
213.. șarja este. bună. In numai- 
două minute, eu ajutorul „Qunnto- 
vaculul”, aparat ultramodern est 
care este înzestrat laboratorul de 
analize rapide ol uzinei, laborantele 
Floarea Bujor șl Antoanela Pascu 
(foto 1) dau „sentința" fiecărei șar
je. Și, după cum am aflat, ln peste

mg. Gheorghe llles-
I inglner-șct cu pro-

S3 la su.lă din cazuri calitatea o- 
țelulul obișnuit este excelentă. A- 
cest lucru ne este confirmat și de 
strungari! Dumitru Ciucln șl 
slantln Mlhfillâ care lucrează 
la un ax -port-elice destinat expor
tului (foto 2). ;

l*e poarta uzinei nu Ies declt pie
se care se situează la cei mai Imi
tă cotă din punct de vedere calita
tiv, tivind un inalt grad de prelu
crare. Aparatura dc control ullra-

1. -Se, va Îmbunătăți ecUvltqtea 
de- prospectară u cererilor curente 
șl cțe perspectivă, do urmărire a 
comportării metalului la benefi
ciari, in - vederea satisfacerii com
plete a necesităților calitativa șl 
sortimentale, precum, și a asigură
rii livrării de laminate la lungimi 
fixe șl ‘multiple.

2. Prin • îmbunătățirea activității 
de programare, producție șl desfa
cere. so va asigura realizarea con
tractelor economice cu o zi mal de
vreme ln trimestru șl cu, 2 zile mal 
devreme plnă ln sflrșltul acestui

La Uzina de mașini grele din Ca
pitali „bătălia” calității sc desfă
șoară, pe tot parcursul fluxului;de 
producție, do la introducerea fieru
lui vechi cu fonia șl feroaliajele in 
cuptor — unde sc nasc oțelurile ra
pide — șl plnă la obținerea produ
selor finite : rotoare de turbine,’e- 
Uce pentru vapoare ș.o. „Oțelul nre 
legile .iul — r.e spunea oțelanil Ion 
Mustețoa — de la care nu tc poți 
abate nici o clipă ; cu alte cuvinte, 
nici un grad șl nici un. gram In plus 
sau in minus Ia obținerea produsc-

cale vom realiza o econo
mic anuală de peste 10 
milioane, lei".

Am reținui In această 
Întreprindere; perseveren
tă cu fiare se urmărește 
șl diminuarea ‘ importuri
lor. Realizarea, prin auto- 
ulllarc a unor mașini șl 
dispozitive. a permis uni
tății bucureștene să re- 
nuitțe In prezent ln Impor
tul manșnanelor pentru ci
lindri de presiune si a 
șnecufllor pentru’ mașinile 
de preparatle. rcallzînd. 
totodată, o economie anua
lă de aproape GOT COT lei.

DIN REAllIÎARlLE FIZICE PESTE PLAN

„Controlul și autocon
trolul muncitoresc", 
a fost declanșată la Întreprinderea 
„Flacăra roșie”. In scurt timp. Inl- 
țiallvn a fost extinsă la „Dîmbovi
ța".' unda defectele de calitate pe 
benzile de producție au scăzut cu 
peste 50 la sută, la Fabrica, de bu
nuri de consum Jilava, unde produ
sele ce se Încadrează la ea 11! a tea I 
au crescut ca pondere cu 1.5 ln sută, 
ln „Eieciionlca”, unda refuzurile da- 
Voratc caiitftțl! nu scăzut substan
țial. I

— Cum s-au obținut a- 
eesțe sporuri de calitate ?

— în primul rind s-nu 
perfecționat tehnotoalilc de 
fabricație. Apoi ®-a Intro
du# autocontrolul. Atestarea

w Mihai Marines

fa produse nici cea mal. mică de
fecțiune.' De pildă, controlul rruig- 
netografle șl ultrasonic, executat 
de către inginerul Ibn Bălan, teh-fIș' 
nlclanulConstantin Săvescu șl con-.p- 
trolpril Nicotae Gluritaeu șl Florea 
Bădescu (foto 3) la bifcșa pentru, 
rotorul altarnâtorulul dovedește că < , 
piesa se' încadrează -ln parametrii. 
prevKzuțl ln contract;

„Producem mult pentru export, 
producem la fel dc mult șl pentru 
beneficiarii Interni. Șl dc la unii șl 
dc la alții nu un avut declt apre-

O Produse tricotate 819,3 
(Fabrica de confecții « 
„Adesgo", „Tînăra gardă

aa ; se va accelera circulația meta
lelor prlb Scurtarea cu minimum 2 
'zile a termenelor Intermediare de 
.livrare. ■ ■ ■

3., Sprijinirea efectivă a consume 
'orilor, de metal prin acțiuni comv. 
na de redistribuire a stocurilor făr 
mișcare cu prilejul contractările 
trimestriale șl Înnoirea acestora cu 
sortimente necesare din aceleași 
grupe dc producție, sortimentală.

■J. Realizarea unul climat de re
ciprocitate intre toate unitățile cu 
cart! avem relații contractuale, a- 
tit.jr. cnlltate.de,furnizori. cit șl ln 
calitate de beneficiari, prin respec
tarea Integrală a capacităților sor
timentale șl. termenelor asumata.

f. *
.Ne. exprimăm convingerea că 

toate colectivele din siderurgie, 
toți cei care concura la utlUzare.i 
rațională șl. superioară a metalu- 

■ Iul vor Înțelege sensul profund ăl 
Inițiativei noastre, care constitui 

-răspunsul sJderurglțilior hunedo- 
. reni la sarcinile trasate de .sepreta
rul general al- partidului, tovarășu' 
Nlcolae CeaușsMeu, de a realiza ln 

j-cele, mal .bune condiții Directivei■ 
Congresului al'X-lea al P.C.R., d 
a Înfăptui Înainte de • termen ac
tualul dnrinal. 'sure accelera-: 
mersului rapkl al dezvoltări 
Romănle! socialiste,, prin atingere 
celor mn! înalte cote ale progresu
lui șl civilizației umane.

Reducerea cheltuielilor

sîmbătă-24 iunie 1972

Uzina „23 August" a economisit o 
cantitate de metal echivalentă cu ne
cesarulpentru fabricarea a 7 locomo
tive Diesel hidraulice, de 1 250 CP. 
Unitățile economice din sectorul 7 
și-au îndeplinit, încă de pe acum, 
planul semestrial, ceea ce le permite 
ca pînă la sfîrșitul lunii iunie să ob- 
i,n._ ‘ zr*,
în valoare de 173 milioane lei, din 
care pentru expert în valoare de 
11 milioane lei valută. Economiile de 
metal vor însuma. 460 tone. 0 con
tribuție meritorie la obținerea aces
tor rezultate au adus Uzina de mașini 
electrice, UREMOAS, Fabrica de con
fecții și tricotaje, ^Electrotehnica", 
întreprinderea de produse din cera
mică fină-pentru construcții. :

„ rar» „scfmr ~ ■

Elena Secară, mnlJi- 
tru la FILATURA DE IJ- 
NA PIEPTĂNATA DIN 
BUCUREȘTI :

„Colo mai mari rezerve 
Inierne In inlroprlnderea 
noastră cre-d ea se locali
zează ln domeniul aulo- 
utllărll

Iml Întemeiez părerea 
pe succesele obținute de 
colectivul nostru ln acest 
domeniu, , Urmărind folo-f 
siren rit mal rațională ai 
bazei de materii primo, la 
noi. prin autoulUare. a-a’ 
realizat un atelier de pre
lucrare a deșeurilor tehno-’ 
logice. Rezultatele 7 Nu
mai pînă ln prezent, ln a- 
tellenil amintit a-au brelu-

— Cifrele rint ^elocvente. 
S-au obținui produse de 
calitatea I ln proporție de 
97 la sută la placaj cera
mic. S9.7 la sută la tuburi 
gresie. 87.3 ln sută la plăci 
gresie si "5.8 la sută la o- 
blecte sanitare.

— Ce'echivalent fizic au 
aceste depășiri de calitate ?

— Să ne referim numai 
Ia obiecte sanitare. Depă
șirea planului de calitate 
cu 2 procente Intr-o lună 
echivalează cu un spor dc 2 
tone obiecte sanitare, cu 
care se pol echipa OT de a- 
pariamente. • >

-W, ppTgS .■ gJ; 
litote, putem fi mulțumi' 
Dar rezultatele noastre < _ 
„vlrf pot fi generallzale. 
Condițiile tehnologice.'ex
periența ce am doblndlt-o 
ne permit aâ ridicăm șta
cheta exigentei.

— Care sini rezultatele

CU
bleme do ■ concepție la 
F.M.U.A.-Bucurcsti :

— Colectivul uzinei st-a 
intensificat. In aceste zile, 
■eforturile lri’ vederea gră
birii ritmului de diversifi
care a producției, asimilă
rii. In ccl mai scurt timp, 
a noilor tipuri dc mașlnl- 
unelte ce urmează să intre 
în acest ah ln producția 
curentă. PînfrTn. prezent 
am asimilat deja 3 tlpodi- 
menslunl de maaln*. Intre 
acestea amintesc;: mașina 
de alezat șl frezat AF-125, 
realizată după o concep
ție proprie, ai cărei para
metri de precizie s-au Îm
bunătățit do două ori. 
comparativ cu col al tipu
lui de mașină de alezat 
fabricat de noi oină n- 
cum după licență : strun
gul carusel-1 259 cu co
mandă numerică : ma
șina de rectificat fără cen
tru R.F.C.-1 200—010. cu 
alimentare automată a. pie
selor de, prelucrare.

Există condiții reale ca. 
plnă. la Sflrșltul acestui 
an. să Introducem- in fa
bricație aho 12 tipuri de 
maslnl-unelte. Astfel, vom 
ajunge ca la «flrșitul anu
lui 1972 produsele noi să 
reprezinte circa 50 la sută 
din numărul sortimentelor 
aflate ta fabricație. In a- 
cest scop, de pe acum In 
uzină s-a întocmit un am- 

' piu . plan de ‘ măsuri tăh- 
nlco-organlzalorice. Pen-! 
trj grăbirea Ritmului do! 
asimilare, de un real aju-! 
tor ne va fi șl eprijtaul a- I 

‘corelat do atcl’.erul de pro
totipuri al LC.P.M.A. care 
urmează să-1 execută." cu 
forțele mie. o serie dc 
prototipuri. ■

ln folosul producției, aces
te considerabile rezerve ? 
Vă înfățișez ci leva :

0 S-a Inițiat o acțiune da 
asistență tehnică ln cadrul 
câreta cele mal. competente 
cadre urmăresc șF Înlătură, 
ta 'cele mal miel amănun-

Aplicarea larcjâ a măsuri
lor enunțate mai sus numai 
prin llvrfirile Hunedoarei 
creează condiții pentru ob
ținerea unor economii su
plimentare de metal la con
sumatori cu 
100 000-150 000 
nual.
b) în domeniul creșterii 
ritmicității, întăririi disci* 
piinei contractuale și per
fecționării condițiilor de 

livrare

ill. pc posturi, n fiecărui mun- 
do cttor a dus ln o sporire u 

exigenței privind calitatea. 
Introducerea unor metode 
moderne de urmărire a ca
lității produselor — con
trol statistic, analiza; rebu- r 

— Care slut rezultatele trilul pe .cauze — a bor- 
obțlnute in primele zile ale, i nils .depistarea rapidă ai, 

/ ‘ ! ■ - - ■ „

iog. Gheorghe
Vram, lnSlni!r-țef al 
nel „REPUBLICA” : '

rcall- 
prlme 

Dar, asa după 
dlri calculele 

•la, fata kwului. 
certe, F-oslblllțAțl ca 
1. sflrșiUil anului ’ 

_______ _ Jl_. deșeuri / ee 
va fi prelucrată să ajungă 
la 178 tone. Este demn da ț 
remarcat căi pa această

„Iată, formulate concis, 
principalele rezerve :

0 diminuarea numai cu 
1 leu a .cheltuielilor la 1 DOT 
lei produclie-marfă — prin- 
tr-o fermă respectare a 
disciplinei tehnologice șl 
utilizarea rațională-a forței 
de muncă aduce ln 1972 
un beneficiu supllnrentar 
uzinei do circa 1,5 milioane 
lei ; ’ . ■ ■;<

0 creșterea cu 1 ta autil 
a pfoductivllățll muncii, 
lri acest an, echivalează cu 
o producție suplimentară 
pe fiecare salariat de a- 
proape 3 200 lei ;

0 numai 1 minut, de lu
cru in uzină înseamnă 018 
kg produse finite, cu o va
loare de circa 2 MO lei.

Ce măsuri, au fost luate 
pantru a fructl.'lca Integral,

„Brigăzi de producție șl. 
educație socialistă" - ,n|- 
țuillvă pornlifl de ta uzina dig uti
laj chimic l.Grivlța roșie”. In a- 
eeastă Întreprindere s-au creat IOT’ 
asemenea brigăzi. Efectele : ln cinci 
luni productivitatea muncii a cres
cut cu 12 la sulă față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Inregis- 
trindu-sa o reducere a cheiluleldor 
materiale do producție cu Iți ta sulă' 
ln plus față de angajamentul Ini-' 
țlal. Această Inițiativă a foșt ex
tinsă șl ta „Vulcan”. Aici, in turnă
toria de oțel, do pildă, rebuturile 
nu scăzut cu 13 ln sută, iar la cea 
de Contă cu 22 ta sută față de 
anul‘ Irecșjț ; ..lot-In această uzină 
productivitatea muncii. a ereîcut ta

te, deficiențele de ordin „decadei recordurilor call- 
țchnlc șl organizatoric de tățll" ’ (La CESAROM. In
ia flecare loc de muncă. 20—,?!. «retiile «o află

O S-au organizat co'cctl- tatr-o întrecere e calității), 
ve de spedaîlștl pe proble
me de tehnologie, organi
zare și salarizare, • automa
tizarea producției,• care au 
drept scop să analizeze șl 
să prevină operativ • toate 
iteăjunsurile, ce npnr ln 
procesul de producție. .

o Activitatea sectorului 
comercial, a fost, astfel .or
ganizată tacit eă urmăreas
că îndeaproape derularea 
producției și livrărilor că
tre beneficiari, potrivit ter
menelor contractuale”.

Jirteriififl

turl a" Întreprinderii 
UREMOAS:

— Am ajuns ta un ln-- 
dice do utilizare de 78,1 la 
sută, față de 72,4 cit s-ă 
Înregistrat In trimestrul I 
al anului. Această creștere, 
de aproape 0 procente, 6-a 
realizat' ln .condiUUo ‘ unei 
echilibrări a încărcării uti
lajelor din jiecțle — al!t a u- 
tltajelor conducătoare, cit s! 
a celorlalte mașini șl . uti
laje. Pentru Înlăturarea 
„locurilor înguste” am rea
lizat prin ăuloutltarc citeva 
Instalații. EJe ne-au adus 
importante sporuri de pro
ducție. Astfel. Instatațla de 
nlchetaro, cromare in flux 
continuii a lanțului cu zale 
a dus ta o’creștere' cu 12 ta 
sută' a capacității de pro
ducție, a unei linii'automa
ta de galvanizare ; mașina 
specializată pentru prelu
crarea roblnelUor, care va 
intra In funcțiune ln cu- 
rind, va spori cu 10 la cută 
producția de robi nețl. La 
fel. mecanizarea unor ope
rații da curățire șl debâvu- 
rare a pieselor ’turnate ; a 
dus ta o creștere substan
țială ii productivității muri- 
ri! ta acerte operații.

■ în aceste zile, ta 
UREMOAS colective com
plexe,. foșrnate «An Ingineri 
și. tehnicieni, muncitori cu 
rezultate, deosebite ln pro
ducție, analizează^ rezervele 
do care dispune uzina pen
tru a depăși angajamentul 
luat — șl anume cincina
lul cu IOT zile mal devre
me. Scopul analizelor in 

luni

©initiative»
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Un mijloc de influențare, In sens pozitiv, sllniulatorlu, a actlvilățti 
artistice de amatori, a creației populare in ansamblul el II constituie 
și ilpârilnrlle cenirelor de îndrumare a creației populare șl a mișcării 
artistice do masă, în acest scop, se alocă însemnate fonduri necesare 
editării anumitor lucrări. Firește, criteriile care stan la baza tipăririi 
acestora sint cele ce decurs din înseși atribuțiile instituțiilor rcșpfec^ 
tlvc : valorificarea ariei populare, promovarea talentelor din rindul 
amatorilor, sprijinirea activității așezămintelor raillurâte «teta orașe 
®1 «Lie.

Ancheta noastră ți-a propus să analizeze tocmai felul In care căr
țile editate de centrele de îndrumare i' ~ I .3
rilnțcazi o asemenea activitate editorială, amplă și diversă.

O. enumerare, prin Însăși natura el 
Intomptetă, nu poate omite o serie 
de realizări1 de Breatiglu, lucrări care 
a-âu bucurai de O bună primire „din 
partea tuturor celor Intereaațl (nu ne 
vom ocupa de lucrările dc Valorifi
care a creației folclorice caro vor 
constitui obiectai unul nit articol : 
„Izvoadn dlii zona lașuhil**. Mo
nografia satului Vlhătnri — apă
rute ta Iași : „Clnlaru patrlol“ și 
„Floare Hnără“ — culegeri da jKwzil 
politico șl patriotice care du văzut 
lumina tiparului ta Suceava ; „Tealru 
popular do Anul Nouri — monografie 
editata ta Voalul ; „Ornamente ln 
arta populară a Județului Argeș" la 
Pitești etc. Dar, pâralcl Cu acestea, 
o sumedenie do alte lucrări purii nd 
girul centrelor județene de Îndru
mare, Confruntate eu cerințele tetor 
cărora ele se, adresează, s-au dovedit 
lipsite do utilitate; Aruncate prin 
sertare și dulapuri, acoperite do pra
ful uitării, asemenea volume ridică 
la ora bilanțului un maro semn de 
întrebare ftaiprn concepție! editoria
le a instituțiilor amintite.

Pentru deplină Obiectivitate ih n- 
prerieroa unor asemenea exemplare 
ne-am adresat Isișlțl artiștilor &ma- 
totl, instructorilor tei*, oameni al 
muncii din fobHcî șl dă pe Ogoare. 
Așadar, ce se reproșează lIBărlluri- 
lor centrelor de liuirtiinzire a creației 
populare șl a mișcării artistice do 
masă t

în primul rfr.d, faptul că sini ela
boratei din birou, că nu eun&sc reali
tatea bogată, sursă inepnlzabllă dc 
inspirație:

Am vănit o pariu din lucrările 
editate ln județul nostril șl drept să 
spun, Ih mică măsură răîpimd cerin- 
țâor ftOostre. Atlt autorii, dt șl cei 
ce le editează nu cuitose viața șl 
evenimentele ee se petrec ln Între
prinderile unde lucrează cel Cărora 
ar trebui să le fio do folos aceste 
tipărituri. (Gheorghe Tecutescu, În
drumătorul brigăzii artistice da agi- „ ,s ț b e™,bta,1Ui «Mc li, J

esența volumelor afli nUt^ foptul . Centrele de îndrumare ar trS^de’ 
nu au o mal mare utilitate practică i aceea să atragă pe anumit! drama-

— „Dramaturgi ieșeni conlcfnpo- ■ ■ ■ - ■ -
rani“ (cea llâtt de pagini) este o ma
sivă antologie tipărită ta Iași. Același 
centru a mal bcob o altă impunătoare 
carte, „Poezia lefoană contempocahA1' 
<£);0 de pagini), prCOum și alto lucrări 
ce ar voi, parcă, să concureze o etli- Bj. ,, . . ......

- - vj. «SUțJHJL WJț«AJlU.a
centru de îndrumare ? (Anastasie cestoff invest
Popa, funcționar, Iași). constituie

7- Am citit o bună parte , din lu

O întrebare pe adresa centrelor de îndrumare 
a creației populare și a mișcării artistice de masă

! - 1 . - - - i
.

— Slntem foarte deficitari la ca
pitolul teatru pentru amatori. Piesele 
tipărite nu și-au g&alti utilitatea în 
rindul amatorilor ; cum 6-ar spune, 
nu au p-lzfi.

Atunci, pentru cine, scfltifa; pentru 
cine tipărim î ’ ■

Un ultim nspect care B-a relevat 
investigațiilor noastre 11 constituie 
difuzarea Inexplicabilă 1a așeză- 
mlb'elă culllifăle a lucrărilor Ia Câte 
lie-ani referi*. Majoritatea celor cu 
care am stat cte vorbă hu au putut 
să ne răspundă concret .la Întrebări 

—---- - — pentru că nu cunoșteau tfeclt văg II-
„lUita Difcă-Doljh părilurite respective.' lit jiilețtll Dolj.

— Aht rntolt cil ătavă war' iii '“ de pildă, nici ta-formațiile -artistice 
urata lucrarea publicata do centrul de amatori din Întreprinderi, nici la
județean du Îndrumare a creați?! .lnsî™?
populare șl mișcării artistice dc mata toril artistici do la căminele cultli- 
intitulata „Ramuri — studiu mono-- ralo vizitata nu existau lucrtrila edl- 
gratic", avind aproape &W de pagini 
șl editată ln condiții grafice dense- i,,u ^«"1, P"-'?. .,Ytlxul ,.ui’i!r!su-
bite. Destul de interesant acest vo- rilo cehlnilui Județean de liidrii-
lum. Dar parcurgtndu-1. nta glndeatn «taro n ereațlel pontitaiu.'șl. mlȘcătlI
că la noi cete pesta 10 formații arils- artistice de masflî Am 
■■ ■ ■ ■ vo4e lie țesteflnsFto.:l'„__

tea uzinei noastre; i (Romeo 
Ghioc, muncitor, Trffliruclb- do bri
gadă la ElectropUlefo Craiova).

— Sincer să fiu, mi-mi amintesc 
în ultima Vrerile -aă ne fl Trimis vreo 
publicație Câte ta he ajutaj IA nitUlca 
noastră. (Ion teacă, Iridtuntalor cul
tural la cosa de cultură din BSUeșll, 
IM),.

.șart ■ “
prinderii. (Ion NI^, Îndrumător «1- X

ileă de amalori. Activitatea editoria
lă menită dOar să Îmbogățească co
lecția de .tipărituri a nu știu cărui 
eenlru de Indruîitafe tail rafturile 
așezămintelor cuîtofăle 8-a dovedit 
inutilă, formală. Eâ trebuie revizuită 
șl depășita fără fotirziure.

Radu CONSTANTINES CU 
VasUe LĂNCII 
Mstor TU1CU

răspund ăcoputaU pentru care 

țenc de cultură. (Greblă .Tlberiu, di
rectorul căminului cultural i din co
muna Bifcă-Doljji , ‘

late aici ln ultimii do! aht.
— .Nu am prea văzut tlpărilu- 

•na wnWiiiii iitaalAhn da ‘ «adrii- 
...j. ti miSjcăHi 
i avea Insă ne

voie de texte inspirate din viața șl 
-activitatea

Gblr- -

ancheta culturală
. ii ' 1 . ■ - • ■ ■ JRI

cheltuiesc bani cu tipărituri. de care 
nu

Kterii. (Ion Mea, Îndrumător cul- 
-educativ la ILJ.C.M. Dolj).

Pornind pe urmele unor asemcnfca 
/sesizări, ne-am continuat investlgățlâ 
Intr-un sector ln care do ahl de zile 
se resimte necesitatea unui eprijln 
competent al instituției do «peclall- 
tatc : dramaturgia pentru amatori. 
Din discuțiile purtate cu âcUvIȘHl. 
centrelor de Îndrumare, cu alți fac
tori de răspundere din domeniul rAsl- 
turll, a reieșit ■ un fiipt apaTeht para
doxal. Pd; de b pârte ao semnalează 
o lipsă a pieselor de teatru pentru 
amatori ; pd de altă parte, ede care, 
sini tipărite nu sint puse ln scenă 
pentru simplul iftdliv că nil Intere
sează tocmai pa cel cărora le sini 
dexttnato: artiștii anțatori. Iată, dc 
pildă, ce opunea G. Oslafi, șeful sec-

no ;fee. tljtardic
__ ,__ _____ ...____  _ ..itriHlate care
ar trebui ta constituie un adevărat

activiștii
' în zilble de 22 Șl 23 iunie a aVul 
loc ln bucurești o consfătuire orga- ' 
nlzată de Consiliul Culturii și Educa
ției Sodidlsto, cu rictlvlrt! culturali 
șl Kpeciâliști —• foi ciori Ști. etnografi, 
compozitori — din Întreaga tată.

Gonsfătulrita ă analizat probleme 
privind valorificarea creației popu
lare ile către ansamblurile șl forma
ți 116 artistice profesioniste șl de ama
tori, profilul șl activitate școlilor 
populare de arta, precum gl modnli- 
tațile de îmbunătățire t» Organizării 
manlfesl&rilot republicane, lilterjude- 
țehe șl județene ale formațiilor ar
tistice do amatori.

în cadrul dezbaterilor au fost rele
vate sUCce&ete obținute pe tarirnul 
valorificării folclorului In diferitele 
sale Ipostaze, precum șl ubelb defi
ciente care au dus, pe alocuri, ta de
naturarea șl Vulgarizarea acestuia, la 
lovirea expresivității ȘJ neglijarea au
tenticității Băle

în ceea ce privește acîivităteă șco
lilor populare de află B-a Subliniat 
necesitatea sporirii eficientei Invă- 
țămintulul artistic popular — mijloc 
important do cultivare a apUludinltor 

'artistice alo oamenilor,muncii, de va
lorificare a talentelor populare de la 
orașe șl sate.

ParUdpanțil au făcut, de aseme
nea, numeroase propuneri vizind mal 
buna organizare a manfiestaritor re- 
publicane, inierjudețenb și județene 
ale formațiilor artistice de amatori, 
iirilstind asupra necesității, de a fi în
lăturate unele fenomene negative 
care au dus ta lenclințe de festlvism. 
de competiție în sine, de spectaculos. 
La concuriurl și festivaluri — a Sub
liniat coMfălulrea — este necesar Bă 
partid p-e iormalti cu activitate'Ber- 
mrmeniă șl nu ocazionata de Inlfece- 
reii artistică respectivă, așa <nim se 
Intimplâ ndesea. în stabilirea profi
lului manifestărilor cullural-tiflțăticc 
de masă va trebui să se pornească 
do ta necesitatea dezvoltării,funcție! 
lor educative, a unei largi activizări 
a forțelor de creație locale — munci
tori, țărani, Intelectual!, oameni ol 
muncii cu aptitudini Uțerâr-arUstice 
— cure,togUbdlntl muitiiaterai adevă
rul vieții contemporane, să, asigure 
formațiilor de amatori un repertoriu 
Variat, cu. reale Însușiri aHIsticâ șl. 
educativ®,

în Încheierea îucfflrilof cohstaîui- 
H1 a luat ctivlntul Ibăh JlîiBa, vlce- 
breședinle al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

CU

i

1

fe ■ ■■

i

— TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, DE 
CONDUCEREA UNIUNII ARHITECȚ1L0R, DE CADRE DIDACTICE DIN INSTITUTE DE 

ÎNVĂTĂMÎNT SUPERIOR DIN CAPITALĂ—ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR DBM CAPITALĂ—

cele două făcuitaU pentru rcalimrea rință fundamentală a procesului d« 
Umil Bfwfifâtn UhlflCal de pregătire făurire a soclâtațlj socialista mullt- 
a spedaliștilor din domeniul chimiei.

PartidpnnțJl la ședință au adresat 
tovarășului Nicolae GCaușfcstu b te- 
le<ranifl Jn care «se Sitlne ‘ 

t InBUșlndu-ne pe dipliu , , ■—.——-.   -----
aduse lnVBțfimlhtldUi de Chimie ih narea Corifetlnțbi Naționale a par- 
cUvihtareo rdsllta ta Conferința na- ' tldulul șl ii celel tle-a 23-a aniversări 
lionăiă a inainertlor H tehhtalenildr 
șl cftUilnfl dăih Vtață Bretfoaifi- ‘ _ ____ „_____________ __ ____
loc dumneavoastră indicații, om- prilej Go ml te tulul Central al parii- ■ 
atablilt, prin nMle planuri de îfiVă- duM tovarășului Nltalâe Ceaușasrii,
tarnlnt elaborate, măsuri care tA se arată că actuala sesiune șlllnțl-

________ .. ridice pregătirea viitorilor . nbsol- fică a cadrelor didactice șl sluden- 
perSonnl. ț&Varășc Secretar gemiraî, ni vențl la nivelul bxlgențefor actuate . țllor facultăților cte filozofie, drept
te-nțl dat,1 arhltecțll b-ou străduit s& ale economiei și SUlntel rptnânterti, 

__ o. jntejfrărea teb dt-niai rapidă șI-Kh®
ciontă in activitatea productivă. 
Pentru a legă cit mai Strln.s in vă- ’ 
țflminlul de practicăm de viață, a cîtes-

J ’ ’ leWdfe Bră-«

In InÂlmplnarea apropiatei Cocifo- 
rințe Naționale a partidului, cocnllfi- 
tul de conducere al Uniunii nrhlteeli- 
lor, Întrunit, ln adunare lărgită, a ana
lizai principalele sarcini’ ite-1 revin in 
cadrul amplei acțiuni' de sistematizare 
a teritoriului și localltățliw din țara 
noastră.; Cu acest prilej, partJctpanții 
au adresat o telegramă Coftilleliilul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nlcotad Ccau.țescu, 
In care re spune : .................

.it’d bază documentelor dc p'irlkl șl 
de atat. a indicațiilor pe carc.Jn nc- tarn in 
numărate prilejuri, dumiica'C'oastril ridice

laternl dezvoltate** a fost tema «r- 
ntunii științifico organizate ln zilele 
de 21. șl 23 iunie de fadultăUlc. do 

spune i ' ' filozofiei drept, șl Istorie ale lînl-
j deplin cflUclte vcrsitățll din. București Ih lnUmpl-

conlribule' lâ organizarea rațională a 
teritoriului țării hoart.re, la urbaniza- 
. U™1 taților ln vederea i dezvoltării
rapide a foftalor, db producție, a. re- ____.___________
partiției lor Judicioase. . cui .ponderea disciplinelor de tnte-

Anallzlixl rezultatele obținute plnă gătlre tehnică șl tehnologică, s-n Im- 
acum ne exprimăm holăflrca de tr irta " ' ........ ’ * " ..... * ~
dica activitatea noastră la un nivel 
superior, urmărind ca pe buze știlnțl.

teritoriului 
rCa localii

a proclamării Republicii.
în telegrama adresată cu acest

țlloî facultăților de filozofie, drept 
șl Lstorie de le Universitatea din 
București, reuniunea universitară 
axătă pd' problematică perfecționării 
democrației că cerință fundamentală 
a pfweMllul de făurire a societății 
socialista multilateral dczvoltala,.irV 
răspunde Îndemnului adresat do par
tid Cercolătorllof de o aborda mal 
amplu mutațiile profunde care nu 
loc In viața economică șl socială

Tte 
lor

bunătătlt Klmlltof Mborliil dintre 
orele de aplfcaUl șl cele de curs, 
s-au introdus discipline noi. moder- 

fice s& elaborăm lucrări care eă con- ne. care eă formeze gîndirea stiln„ti“ ’
tribute In ntiUterță dlii <te iii 60 mal fleă Creatoare ®1 tt asWire. trttodâ-;
mare Ia fol&slreh fationată n tarile- • iii. cunoștințe temeinice privind con- i 
riiilill țării, ta etteacltaleii dcodbmîcft ducerea rațională o proceselor teli-
a Investițiilor,■ ln wi’.lsfaccrca Ihlte-un noioiilcc și uiilitaren Optimă a uli-
grad sporit a exigențelor iln continuă taietor.
creștere ale cetățenilor .phtrie! bot»- fie exprimăm cu toată resbofteobl- 
?.t. . < litatea convingerea că ih viilOfUI Sn

ip preajma Conferinței Naționale a mitul de chimie, prin conținutul pro- 
paftidulul. Brhilwtil*dih tatanl&H *' ___________ __________________ _
se spune ln încheierea teleRramc' — gura formarea unor «specialiști cu cli, prlntr-o activitate plină de pa-
alfituri de întregul popor, sini angn- profil Jura, tehnic și științific, etrins stane șl dăruire,, pentru ridicarea in-

loc în viața economică șl soc.... 
țării, de n-ș; nfllice contrfbUUa 
gcftetallzolroâ bxpdrltihțel doblndll 
ți prospectarea tendințelor de vilii 
ale dezvoltării, Șoctetățli nonslre.

îilhtcm holărițl — 00 arată în 
legfărnă — să Cinstim Cele două 
Vehlmante din viață pârtidtilul 
palidei — Cohîerința Națională

ă în te-
* lă e-

Jtll 1 șl 
,_____ _______ ... .....Jonală a

fltltuț de Chimiei prin conținutul pro- partidului, șl mnlveraufcn unui Sfert 
e&stllur fiistnicHV-educativ, M va asl- de, secol de ln ptoclamârea ilepubll- 

. ... .. .... , „__ _________ ii, ,.;m . -- —
alături de întregul popor, sînt angn- profil larg, tehnic M științific, strlns siunc șl dăruire,, pentru ridicarea in
jați cu toSte fdfțClO pgnlftl lnf'm*.U!- Jefiăl de tietesiiMile dezvoltării lh- vățămlnlulul filozofic, juridic șl is, i " ' ' . ------ . ...-gj. .
partid In «copul ridicării ue noi treit- 
te de civilizație â lfiiregll noâstro id- 
detăti.

rea ntarețtaul Drocrnm elaborat de dustriel șl științei’chimice.
Vă asigurăm, iubite tovarășe 

Nlcotae COâușesăl. se «xine 1b ln- , . . , —rfct---- , gilb ețjyjflu.; chalereă tategramel. că, cub «mfiu- 
cereau șl îndruinarea onfânte&tiei (le 

întrunite ln ședința cărnuhlL con
siliile profecofole ale facultăților de 
chimie șl chimie indi 
nlVensitateh șl' InsUluL._ ________
dfh București, cu snrljlnul comitetu
lui de partid nT centrului uhlvetHltnr.. , *
au analizat activitatea desfășurata In „Perfecționarea democrației

★
partid, vom depune tdâte eforiUfilă. 
pentru perfecționarea continuă a ln-

toric pe noi trepte valorice, legat de 
practica construcției Soctallste, de 
cerințele vieții. Eiepriiftaih șl vii a- 
ttest prilBJ — ta âtâlă iii Încheierea 
telegramei — profunda noastră re
cunoștință conducerii partidului șl 
dumneavoastră personal, Iubite to-liUlriftlfi de în U- vâUrrdntulul chimic, pentru a da na-

luliti ^llehnte țriri m^ltell JU o înalta.cobȘll^ Xa a^țte"^"teuTf^ 

cafe îe scofdftti sUlntelOT sociale ri 
umanista din țara noastră.

ță civică și calificare profee tonală.
*

Inși, în 1971 două

pildă, ce spunea G. Ostafi, șeful eec- 
țleijde propagandă a Comitetului Ju- 

‘■b* dolcan de partid Suceava : 
Jiu ' Bstslă, f&ră Îndoială, b L.

...■s; teatrului scurt pentru amatori.

(Agerpres)

1

cu-
y,

>

c t h em a
o odteefc» generalului Jos* s CEN- 

’5,s:
'ă Program de ’‘desene animate 
pentru copii i DOINA — 19.
a Și totuși tolls exista : DOINA 
— 11,33! 13,43; 19.
a Petrecerea t DOINA — 10

-1 t I M ■ «USJUU Stal fZFta ZUJ.U.U.UUI UI 4-1.1.B.tai “
.Dramaturgi ieșeni conlempo- tura! care au dovedit de-a lungul 
(cea Ifâ9 <fo pagini) este o ma- anlror preocupări constante șl de 

siibstaniă față de acest domeniu ; de 
asemenea, ar trebui acționat !h sen
sul depistării eventualilor creatori da 
talent din rindul membrilor ecna-

■ -- - citirilor literare, cu înclinații pentru
■tură. Dar oare acosia esto- rolul unul crențta dramatică. ScopulJ lultiror a-
emim «ta Imirumn™ Z umritaa -------- *—istlgațU esto necesar să-1

elaborarea' unor lucrări 
■— Am citit o bună parte din lu- dramatice vil, reflex nemijlocit al

crările editate de centrul -județean unor fapte de viață adevărata,
de Îndrumare a creația! populare și Qj «j iniimpta insă ln realitate? 
m^căril artialico de masă, dar ln Centrul de Îndrumare a creației
mică măsură ele no stat do folos in populare șl a- mișcării arlistico do
munca ffioaș.ră. Am avea nevoia tio masă din Inși, a editai în 1971 două

piese Intr-un act. („Sonata lunii" — 
M, Alexandrescu și „Transfigurare" 
— M, -Grădinarul ; cu un un Înainte 
cUlogerea-anlologle amintita mal sus 
șl difuzată ln librării : „Dramaturgi 
ieșohl cohternpofani". $1 cu toata a- 
ces'.ea, iată ce afirmă 'Teodor C4Iu- 
șer, președintele comitetului ju
dețean pentru cultură șl educație 
socialista ;

tește ortentativo pentru brigadă, do 
tipărituri care că ne Împărtășească 
experiența altor formații. însăși titu
latura Instituției aste do „Îndrumare**, 
or, tipăriturile «coase acolo nu mat 
mult un .caracter documentar. Consi
der, de asemenea, că ar ÎI normal ca 
printre autori să figureze șl artiști 
amatori, membri al cercurilor lltc- • 
rare din întreprinderi șl comune, nu 
doar salarloțl ai instituțiilor . jude-

PKQGItAMUL I

S.M Deschiderea emisiunii de di
mineață ■ Telex.

S,M Biblioteca pentru toți (reluă
ri'). Ion Slavici. Panldpă 
Dumitru Mica șl Ponipillu 
Mareea a Viața șl opera — 
fflm documentar a „Moara 
cu noroc- — fragmente din 
filmul realizat tn 1SSJ de Vic
tor I llu.
Do vorbă cu gospodinele. 
Cufa do limba engleză — 
Lecția a so-a.
------ ’ ' : „Peste ani- de 

tașlle Mcreuță.
lune de dlvcrUsnienL

I — emlslu-

10,03
15,33 Reportaj :

1. 1*.. co!. V.________
, 10,50 Ar,alteia TV.

11,30 Emisiune de diver
, 12,13 In slujba nânăiăjll __

ire de educație sanitară.
, IX» Telejurnal.

IS,» Deschiderea emisiunii 
după-amtară. Emisiune 
limba germană-

18.15 num, tinerețe, dans. 
W,M Publicitate.-
19.15 1«1 de eerL 
U40 Telejurnal.
23,10 ln intlmplnarea conferinței 

Națlonalo a Parauului Comu
nist Rontan șl â celei de-a 

, XXV-a Aniversări a repu-
ț bllcU. Țara Întreagă ln 
’ lmrecero.

1 M,15 Teieenclclopedla.
1 23,55 Klni serial : „schlilmfelater".
1 Episodul al m-lea.
( 21,OO „ZlmblțL,. vă rog*“ 1 Enit- 
J alune de divertisment
ț sa.49 Telejurnal.
i 31,50 Box — flilalele camplonate- 
’ lor ludlvlduaie de seniori ale 
i României. înregistrare do ta
1 patinoarul ,,23 August".
? ’ PROGRAMUL H

1 16,» Agenda.
' JS.1-S Ansambluri folcloric®. Ori 
l chesiră de Inurică populară 

„Ftaeăra Prahovei" din p!o 
l iești, sollșu : Marla Văduva, 
1 Marla Cradun, Ion Duca șl 
l Neta Huțu. Dirijor : Constan-
’ Un Busuioc.
\ 17,15 Reportaj bucureșiean.
I 17,25 Moment coregrafic : „Botero” 
1 de Ravel.
ț 17,40 Film artistic : „Omul 211ei“. 
; Regla : Odlien DUvlvler. Cu : 
\ Maurice Chevalier Șl Evlra

Popesta.

de 
in

1

l

!
!
*
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Eficiența educativă, ml 
litania a scrierilor despr 
muzică — fie că aceste 
aparțin muzicienilor, fi® că 
sa datoreac altor oameni 
de cultură — reprezintă as
tăzi nu numai un dezide
rat, o calitate, ci Irtfă.și ra
țiunea de a fi, motivarea 
lor specifică ln planul de 
valori spirituale social
mente confirmate. Pro- 
priu-zls, orice contribuție 
în acest domeniu, de la 
abc-ul muzicii, plnă la tra
tatul do contrapunct sau de 
orchffirtrație, de la cronica 
curentă do concert și spec
tacol plnă la eseul estetic 
și muzicologic complex, de 
la referințele cuprinse în 
lucrări bibliografice pri
vind dezvoltarea culturii 
plnă la cele aflate în tra
tatele de Istorie națională, 
trebuie să ©duce in această 

' direcție, ta formeze, să 
determina un progres in 
conștiința muzicală a citi
torului. Dar dacă lllera- 
iuta muzicală de opeclall- 
late are ca scop esențial 
inițierea șl perfecționarea 
în profesia ariei sunetelor, 
cartea șl articolul daspre 
muzică, referințele la do
meniul el Incluse lnlr-un 
context cultural mal larg 
sa adresează tuturor Iubi
torilor acestei arte, urmă
rind chiar ta sporească 
numărul lor priiitr-o ple
doarie accesibilă, pasio
nantă, convingătoare. Di
ferențiate, deci, ca finali
tate, răsimnzlrtd cerințe
lor nlU de stfatiflcjto 
proprii unui „homo mu- 
slctis" contemporan, am
bele lăriraur! de activitate 
so! leită deopotrivă un n- 
port Original, ingeniozitate, 
sensibilitate, spirit de dă
ruite. știință ln elaborarea 
materiei, fie că aee&sla 
dezvălui© asueete ale unei 
opere inedite, ala unei vi
ziuni artistice snu tehnici 
muzicalo noi, fie că tălnta- 
eoște publicului larg va
lori consacrata de tradiție 
ori elemente fundamentate 
ale discursului muzical.

Editura muzicală a Uni
unii compozitorilor a ofe
rit Cititorilor multe cărți 
cu caracter educativ-muzl-

cal. contribuție la cure Be 
adaugă aceea adusă de E- 
ttitura didactică. Albatros 
șl altele, de Radlolelevlzl- 
une prin otelurile de emi
siuni educative, de EJeOtrc- 
cord prin discurile cu con
ținut asemănător. în felul 
acesta, repertoriul tema
tic, lista <te autori, orizon
tul opiniilor șl modalități
lor "do tratare au putut fi 
din ce ln ce mai botațte, 
nvil diverse șl mal intere
sante.

for Iul In domeniul cărții e- 
ducallv-muzlcale se im-, 
plinește cu aceia conținut 
In ciclul de umlsiunl ra
diofonice „Muzica de-a 
lungul veacurilor", ln pre- 
lenlările do discuri . . 
prinzlr.-d antologia muzicii 
universale șl a creației fol
clorice românești. In studii 
șl cronici apărute în ziare 
șl.revlMe.

Subliniind frumoaxolo 
rezultate alo operei de e- 
diicațle muzicala prin ml]

Subliniind 
ixuHato al<

!

■
j 
j
I

zlcal. in .. __ _ ..._.
la viața artistică n «aiului, 
a tinerelului 
lor. a ostași) 
ta activitatea 
ease 
rile

aectal cu privire 
<i «aiului,

Iul șl studflnțl- 
-filor, cu privire 

........... ca din cluburi și 
do cultură, din ce:cj- 

.. . de prieteni al muzicii, 
cu privire ln aportul edu
cativ al muzicii In școala 
de cultură genet " "do cult liră generală. O ca
rență din pficate veche la 
noi osie abordarea dile
tantă sau pur șl simplu ig
norarea in cronica mun- 
.cală a aspectelor at!t dc

adevăratei mălțătril 
munca de inițiere a mase
lor in tainele frumosului. 
De atunci, flecare muzician - 

' meditează, credem, asupra 
lucrurilor pe care trebuie 
ta le tattrm pentru ca o 
carte de muzică destinată 
elevilor, un cur® universi
tar despre una sau alta 
dintre, disciplinele muzi
cii, o lucrare de populari
zare In acest domeniu să 
se afle ln librării, pentru 
ca filmo șl discuri de e-

fi

PREZENTA TIMIDA A CÂRTII
9 5

DE EDUCAȚIE MUZICALĂ
abecedarul mtizl- 

__ , îndemn șl Îndrumător 
pentru tos melomanul, l,C!n- 
tăm pe nota", plnft ta pă- 
trunzătoarea exegeză a 
muzicii lui Bach, IJeetho 
ven. Debussy sau Enescu, 
cartea, studiul do muzi
cologie, cuvintul rostit la 
radio și tetevlziuria I eau 
imprimat pe disc se dove
desc educative In măsura 
în caro, cam zleea Ertescu, 
pornesc din inimă șlț se 
adresează inimii. Cunoaș- 

■ tarea Valorilor muzicii ro
manești este mijlocită' nrin 
lucrări monografico ști lexi
cografice. prin sinteze; Re- 
llăfăril marilor etape ale 
muzicii universale, călăuzi
rii Iubitorilor creației sim
fonice, de operă și balet, 
do mUz'cî de cameră le 
siUt, do asemenea, consa
crate pagini tie rentaren- 
bllă expresivitate. Au ' foii 
întreprinse cercetări siste
matice asupra melodiei, 
ritmului, polifoniei ele. E-

puncte de vedere

Ertascu,

Ioanele literaturii de (Joii, 
«ocolim, totodată de dato
ria noastră ta alragtan a- 
lențla asupra unor stărui
toarei neimpltolri; Avem 
ln vedere, ln primul rind. 
absența aproape totală a 
dezbaterilor ți populariză
rii in rindul ; publicului 
larg a Unor categorii fUn- 
damehinie- privind conți
nutul și structura rnuzc'l 
contemporane, raportul 
însuși dintre „modern- șl 
„contemporan", dintre artă 
șl „nntlnriă", dintre datele 
permanente ale tradiției șl 
trăsăturile reale șl com
plexe ale avangardel. din- ■ 
Ire caracterul național 
șl universalitatea artei. ' 
Lipsesc, din păcate, stu
diul șl orientarea socio
logică a fenomentilui mu

vii șl interesante prin lar
ga lor sferă de desfășu
rare, proprii nulzlcll u- 
țoare românești ?i de peste 
holare, _ spectacolului anii- 
ric-mUzlcal, muzicii prac
ticate în baruri și restau- 
tante, in stațiunile de 0- 
dihnă, în grădinile pu
blice Persistă rezulta
tele nesatMâefitoare ale 
presei do resort In ce pri
vește sprijinirea vieții mu
zicale din diferite centre 
ale țării, oglindirea mișcă
rii corale, a aolivilătil a.n- 
Bamblurllor de cintece șl 
tihnituri. Atenția atlt de 
largă de care se bucură enn- 
ceriele-lecții susținute de L. 
Bernstein in ciclul prezen
tat de Televiziunea noas
tră arata cit de necesară 
țl rodnică osie investirea

ducațle muzicală ta apară 
cit mai multe șl cit mal 
bune.

Cu puține excepții, cum 
sini, de exemplu, lucrarea 
..imagine șl ®ma“ de 1’.' 
Bentolu, „Studii și eseuri0 
de Z. Vancea șl W. Ber
ger, A. Vierii, A. Stroe, 
li. Popovlcl. muzicologia 
șl critica muzicală abor
dează fenomenul creației 
șl vieții muzicale mai 
mult analitic decll sinte
tic și urmărind mal mult 
un scop descriptiv, dealt u- 
nul militant. pledant. Ca 
modalități frecvente ale 
scrierilor despre muzică 
m relevă fie Însemnarea 
muzicală ulotantfi. conce
sivă «ou umbrită de pre
judecăți, caro Ignoră iw 
tura specifică a artei, fie. 
ta polul aparent opus, apo
logia criptică. Inlțlallcă 
din reviste sau volume de 
specialitate muzicologică. 
Lipsesc in schimb tocmai 
acele „momente muzicala'*.

modele do scriere 
muzică, prin care 
hal Jora, un Geora 
aud, un Constând 
lolu sau un Alfred Ales- 
sandrescu spuneau odini
oară lucrurilor pe nume, 
fie acastea plăcute ®au nu, 
avind Insă întotdeauna re
zonanța mUltanl-educativă 
po care o conferă rostirea 
simplă șl fermă a adevă
rului.

Fără orizont teoretic, 
fără finalitate soclal-edu- 

, callvă, fără angajamentul 
profund al. opinie! in con
temporaneitatea ■') noastră 
estetică, articole, cronici 
(uneori rubrici in desfă
șurare), cârti de muzică șl 
deoare muzică, departe de 
a ilustra diversitatea con
tribuțiilor ln acest dome
niu, diversitatea convinge
rilor estetice Ișl știrbesc 
din propria persoimlllnle 
șl-țl micșorează Impor
tanța In planul culturii șl 
ariei naționale. Există u- 

. nete pledoarii pentru nou, 
al căror avlnl ®o fringe 
prin faptul însăși- că fac 
ln realitate abstracție de 
noul ln esența IUI, Care 
este legătura muzicii cu 
viața oamenilor tte md, cu 
cerințele spirituale ale na
țiunii noastre socialiste. 
Anrocierea eoctalmente 
convingătoare a înnoirilor 
din lumea muzicii, sensi
bilizarea activă a publicu
lui targ față de valorile 
artei contemporane Im
plică ln primul rînd apre
cierea modulul ln caro 
muzicienii exprimă ln 0- 
pera lor, cu vigoarea «In
dicii șl tehnicilor Inedite, 
Ideolurlto umaniste șl pa
triotice ale timpului nos
tru. Pe boost drum, atri
butul de interesant, do in
structiv ni contribuției 
teoretlco-muzlcale devine 
cu adevărat un atribut 
educativ, formativ, iar a- 
ceasSfi contribuite capătă 
eficiență In ridicarea vieții 
spirituale a maselor șl In 
sprijinirea progresului În
suși al muridl.

Vasile TOMESCU

1
— 11,33! 13,«: 18.
a Pcirccerea t DOINA — 18: 10. 
Q Mlrturlsirlle unul comisar de 
politie făcute procurorului repu
blicii : CAPITOL — »; 11,13; 14; 
H.ia; 1S.43; ai. ln gratuita - »,;s, 
FAVOIUT - 9,15; 11,53; 13,«5 15; 
18,13; M.M. MODERN — «.43) 11,15; 
13,53; 10; IB,M; 5i5,U, la «radlrta - 
M,13.
B Marea speranță- albă : 1’ATllIA 

/ — ia; 12,4’; tW; ai.ts, lu- 
1 ceafArui. - e: ups; ijjo; h;

H,M; 21, GRADINA DOINA —19,M.
• 20 t’M de leghe sub mări .* FE
ROVIAR - 0,19; ll; 11,M; 18; 10,15; 
îl, M.HIX3DÎA — 0,»; li; 13,3a; 18; 
lî.in; îl.
• O floare șl doi grădinari : FES
TIVAL — e; 12,4»; 18; Hi.U, la gra
dina — 20.13.
• Aventurile Iul Tom Sawyer — 
9—H.ÎO ln continuare, Program de 
filme documentare — 29,13 : TIM
PURI NOI.
m Casa de sub arbori s SCALA — 

c; lt.13; H.43; a.is, 
— e,«l ti; 1005: 16; 
RADINA select -

a Aventuri ta Marea Neagră : 
EXCELSIOR — 9; 1S,M: 18; 19,2®, 
AURORA — 9; 13,13; 18,20. ta gră
dina — 23,13, FLAMURA — 0; 12,10; 
18; 19,M.
• Legenda s DRUMUL SĂRII — 
15,33: 17,43; M.
a Felix șl O LII Ia 1 UNIREA — 18,10, 
ta șrâtllita - »,to.
a Desculț ln pare i VICTORIA — 
9: 11,15; 1M3; 16: 18,M; 28.43, Gltr- 
VITA — 0; 11,15; 13^3: 16; 18,15; 
S3,W, GLORIA — B; 11,15; 13,50; 18;

( a’n^orado — 9,23l tl,45; 14; 16.13;
I lKc, AuianiLl din Toledo — îl : 
, CINEMATECA (sala Union).
! a Ancheta de ta hotel Excelsior : 
U BUZEȘTX — 15,25; 18, la grădină
1 — M,M, COSMOS — lâțMî 11,45; ». 

a Robin Hood i VOLGA — I) 
11,15; 13,®3; 18; U,Uț M.K. TOMIS
— S; 11,13; 1X13: l«: is,is. la gră
dinii - 10,20. BUCEGI - 13,45; H, 
ta arfliUnă — 20,10.
o Pădurea pierdută i CRÎNGAȘI
— 13,»; IB; 23,13.
a Toamna cheyennllor : LUMINA
— 9;-iMa; is; ixs-3. arta — 10, 
ta grădina — I0,15.
a AsU-seară «lansăm tn familie : 
ITERENTARI — 15,13: IS; M, 15,

1 POPULAR — 15,»: 18; 20,13.
a Marea dragoste : VIITORUL — 
18; 18; Kl.
a Trafle : LIRA - 15,50: 10.
a lUtmurl spaniole 1: GRADINA 
LIRA 20. re.
a Fcmel ln oriald 1 MOȘILOR — 
13,»: 18.
fi Evadare din Planeta maimuțe- 
or s DACIA — 8; 11,15; 13.K; 16;

18,15; iX». GRADINA MOȘILOR 
— K.U.
a Doamna și vagabondul 1 ciu
lești — 13.30: is; mjo. flo- 
IlEASCA — 13,re: IS; M.M, MIO
RIȚA - is: iz»; lx "
a Silvia 1 M1OIUTA — 17.35; K.
a IS fete țl Un marinar : RAHO
VA - 18,20; IS; 23,15.

- «,»; li: 13,34; ia;

î

i,

T)

j

i

ai Fllatnionica dft stat X ge l
Enescu" (ta Aumeul Român) : 1 
concert Simfonic. Dirijor 1 Emil ț 
Simon. Solista i Sllvta Mnrcovlcl )

l “M ■ lo Opera Romană : Madam® But- 1
I tertly — ib.m. I

a Teatrul «io Operetă fia Tenlrul J 
do Vară .,23 AuaUal”) : Contftlo do ț

1 Luxernhurg — ». ' J
a Teatrul Național „L I- Cara- 1
Hirte" (ăsta comedia) : Dulcea pa-

1 tare ■ Unerepl *- 1-.3. « i ’■
■ Teatrul ,,C. I. Nottara* (oala '
Blildlo) : Schimbul — to. , l

, .* Teâlroi CilulețU (14 Teatrul de / 
rară „Herăstrău"') : aeamanduFa \ 
-16.
a Anaamblul artistic „Rapsodia \
Romană'; : Pe plslurlle Mioriței — /
a ClrcUI „București" : Spectacol (

1 prezentat de Circul Maro din Mos- ț 
cova — 10,23. i
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.rafinamente” !

Despre un om mai puternic

Utma

CU CONTRARIUL

Hills ANDREI

Aughcl

numere- 
riarul

ele strădania

ee referă 
iuL..“ din

Victor BtRLADEANU 
Foto : S. CRISTIAN

cu care a Iritpărțit bucurii șt nc- 
" i păr ăsit lăslndu-1 In

lîl atnlntefilo că In ziua 
aceea era foarte niult braf, 
atlt da mult că la ochii el 
fie făcuse stlod din tărhta 
amestecată cu lacrimi. Și-ți 
mal amintește că ft văzut a- 
'.ur.c! foarte iniiițl Oameni, 
femei ?! bărbați, pe care 
nj-i mai vtaitee rtfclodată. 
îndollațL, cil banderole rofil 
pa brațe, o conduceau frâ 
ultimul drum pe mtlnd- 
toarea comunistă de ta fa
brica do țigarete din ot-aj, V -- - -

moment dat ra ridică mun
citoarea . Maria Atanadu :

— Avem controlori de 
calllatc — spuno — dar asta 
nu înseamnă că pe flecare 
dintre noi nu-1 doare

slati 1
dara :
au hi ini lotul C
..Vrei să șl'.l cum
ta judecă tineretul contemporan tie'

membră n comitetului U.T.C... In ca
drul căruia răspunde de munca patrio
ticii,. Dună-amlaza o găsești nu o dată 
In bibliotecă (dlțeul 2). citind sl con- 
spectind. pregătlndu^se pentru orele 
Urzii. clnd ta foe in băncile clasei a 
X-a a liceului seral, unde e o elevă 
conștiincioasă sl harnică. Acum, In 
timpul amurgurilor de vară, găseste 
tlmn ?1 pentru cile o nilmbnre orîn 
parc cu o prietenă. Șl pe ea nm Intll- 
nlt-o pe înserat la o maisS de restau
rant. dar... nu numai masa era raita, 
ci omul era nitul 5! ziua lui obișnuita 
— alta...

Ne-au scris chici oameni : Grițore M. Ion, Puseu Du
mitru, Bălcinolu Dumitru, Creții Gheorghc, Dragomlr 
Ștefan, muncitori in brigada a H-a a Schelei do ex
tracție Brăila — sectorul OprlșeneștL Despre alțl doi 
oameni. Șl din cuvintele lor silng&ce, din scrisul tor 
de oameni mal puțin deprinși cu hirtia fel condeiul se 
Înalță un Sfiim de nespusă frumusețe Închinat omeniei

mole calității, nu fost 5! 
din cel care n-au rezistat 
șl... nu plecat. Este vorba 
de Dumitru Crlslolovcanu 
șl Tudor I. Titdoi". care, 
criticat! mereu de colegii 
tor pentru execuția neco- 
respunzătoare a unor ope
rații, au cerat să lucreze 
tn alte locuri.

(Mai lnlll, o predzara. Cel cinci tovarăși 
la cursivul „Ce spun oc.hH 7" — pagina „OmuL..“ din 
7 iunie “ In care autorii’, eonăomna un fapt deosebit: 
o femele al cărei col a rămân cu picioarele paralizate 
iU ducea cu ea in flecara zL Ca oâ-1 stte alături. Ca să-l 
îngrijească ca. O Însemnare despre un Om mal putcmle 
declt greutățile vieții : despre doi oameni frumos! Bi 
puternici

...Noi -i folidlăm pe tovarășul în cauză pentru faptul 
că alături da el so găsește o astfel dc femeie, un astfel 

" de viață c ;____ «jT
grea cumpănă nu l-a părăsit______

Tot astfel felicităm

țșmlhț _____ ...
do altceva : de 
neală, do dăruire.___
tari reliefate frecvent in 
sute șl sute de Ipostaze. 
In ml! de exemple...

După opinia unora insă 
putem concerto sl produ
ce automobile. Instalații 
de foraj. Btmnmirl loco
motive Diesel electri
ce. aparotal electronic 
țun4 mimata, capsule 
de nutosifon r.:i. Pentru 
aceasta ar fi necesară de-’ 
plusarea „unor Sncria- 
llsti. in alte feri".

Nu. nu oslo o glumă, cl 
un lucru cit ea ponte do 
scrio.’. Dureros do serios.

De unde vii, anonimele ?

Inecplnd <le astăzi, pagina „Omul față în față cu el însuși” va găzdui de fiecare dală șl răspunsurile ’ 
noastre la o parte dintre scrisorile adresate rubricii. Din bogata noastră corespondență am selecționai — !
așa vom face și In viitor — scrisori ce ridică probleme de un Interes mal general, care pun probleme de e- ț
tlcfi, scrisori In care regăsim trăsături morale de eare ne ocupăm în cadrul rubricii. Vom fi bucuroși, dc ase- l
menea, să, aflăm ecourile silrnlte de articolele publicate in pagină, să luăm cunoștință de opiniile domnea- ,
voastră, să aflăm măsura în care ceea ce publicăm a reușit să răspundă preocupărilor dumneavoastră. ’

Vă rugăm să ne scrieți. ; ’

înlil, o cifra : 
Co reprezintă a- 

Nlinie altceva de- 
pfi-echllor do 
pa.-itru fo

tei în 
porțile 

.* din 
» cifră 
concch-

elev — pe caro încerca aă-1 „racoleze*" 
pentru expedientele de a doua zi. Căci 
toată viața Iul asta e : un șir de expe
diente la:marginea societății.

Nu do dragul contrastului cu orice 
preț, cl pentru ,cfi efectiv acestea sini 
imaginile dominante din jurul nostru, 
vă prezentăm celelalte soio'irafij. Ta
tiana David, un oumn de fată. nare 
atlt dc firavă Incit n-al cr&'ie-o in 
stare de tot ce realizează. Ihlr-o z! 
obișnuită do mura.ă. De (Sol nnl lu
crează ca tlmplar mașinist la fabrica 
de binale a Combinatului do industria
lizare a lemnului Pipera (clișeul 1). 
Este una dintre fruntașele recunoscute 
alo Întreprinderii. de un an a devenii 
membră do partid, a fost aleasă 6i

dențâ acestei exigențe. 
ȘjAil filfădlill șl R-.-.u înca
dra" firesc In parametrii 
el. Alții... Stelfel Tache, 
Botnița Ctojlțâ, Aurica Ba
dea au fost discutate In 
grupă sindicală pontni lu
cru do slabă. calitate. Cali
ficativele hesallsfacfitoare 
ntlffilto do ia tovarășele 
de muscă au reprezentat 
tot âtîtca argumente, greu 
de răsturaăt pehtru O re- 
OâhsldârârO h telului cum 
fșl fac datoria și cum tre
buie Bă șl-o facă. Opinia; 
r«:isib!ilzatfi, s-a consll-ult 
firesc șl cti Binte rezultate, 
în fifirșlt, in acest vai <j- 
fehsiv <10 oXigeuțâ, In nu-

pur șl simplu să nu-1 Co reținută fi
gura șl aă nu-1 Ce popularizată apro 
Silința opinie! publice. La cel 23 do sini 
ai săl, acest iînâr zdravăn sl care sO 
laudă că are calificare de lăcătuș, n-a 
muncit efectiv, Intr-un colectiv orga
nizat, docil, in total, cilcva săplămiul. 
i:; present nu lucrează nicăieri. Ziua 
Iul obișnuită începu tlrzlu, p-a ia 10—11, 
tind Iși facn apariția la vreun ștrand, 
unde !șl Mfăle trindăvla ia soare. Apoi 
face „tural“ marilor hoteluri șl res
taurante, unde vînează vreo afacere, 
vreo „b!șnlțârte“. Scara, „obosit*" do a- 
eeastfi prodigioasă activitate, poposește 
In vreo grădină de vară mâl res
pire”. Noi l-am găsii ta „Clna“ îm
preună cu alțl trei tineri de 17—18 ani 
— doi dintre el muncitori, al treilea

„Stat directorul tizlruata. (Dar Unda este anonimul 7 
—■ veți Întreba. Puțintică răbdare !)„. care merge din 
ce In M mal prost, atlt dtet curea Iffiwtnpciențer mele 
(Începeți să vă dumiriți, nu-1 așa 7) dl și din cauză 
că in ultimul Bmp dorința msa dc căpătuială a de
pășit Chiar șl limitele bunului filniț”, E clar, nu 7 Un 
curajos, un principial, un om dtatr-o bucală (probabil 
că șl-a pus nevasta să scriu ca să nu, 1 se recunoască 
caligrafia) are cava do impărUt cu directorul uzinei 
cutare șl fidrlo o anoaimfi.

Dar ce .anonimă I Neonorabliul este „Inteligent0, 
este „Ironic"", este un : scrie In numele direc
torului o hlrtta care In termeni penali s-ar numi 
autodenunț !

Cita fiere al Mlunât în tine, ânonlmulo ! Cita lucruri 
urite. dezonorante al făcut pinii astăzi dacă ai ajuns 
la asemenea

femela eare ani do zile, 
după orele cte muncă, avu
sese timpul șl puterea sâ 
gospodărească casa, să În
grijească fetițele, să stră
bată satele șl să sădească, 
după priceperea el, Itiolta 
ixirtldulu! In Inimile oame
nilor.

Fetițele ou gfeslt căldiira 
căreia li duceau eforul lâ 
Ctasn cwnliullil. Au învățat 
tn școlile rialului, s-nu 

• Îmbrăcat. S-au hrănii' șl 
nu crescut prin cri ta ko- 
clelății. Cea marc este n- 
cum un raspectal cadru 
unlveraîtar.

De curiiwl a descojicrlt 
cft ore șl uearmlri. Mol 
multe chior declt și-ar fi 
pulul liichlpul. Veri do gra-

cjintatuim ao munca bhlș- 
niiil Vă :<>:i formă".!vc dom- 
ne de & il rehtaifeâto.

Ne bprlffl îfi un episod 
înfățișat dh tovarășa Pâ-

...AleZerui 1. După orele 
de lucru, «Kiiuniș';! de 
aici sa întrunesc, avlnd 
la ordinea do zi un singur 
punct: calitatea. Schimb 
fertil de opinii. Ârfitimah- 
tele fcu cate se Operează 
slfit faptele curenta de 
muncă, cunoscute ds toți 
tn ro:Kli’,liio lucrului la 
bandă, iată Insă că lă lin

In accaolft pagină prezentăm, uneori, 
omul nu numai „fată In fală cu el în- 
atșl”, dar »1 față în față eu contrariul 
eău. Adică cu acela po care lîl vino 
greu fîfl-1 Încadrezi Intre oblsnultelo 
coordonate umane. Aceasta o ei slimțln 
in prezenta fototsonlcfi.

Să/ începem cu „contrariul”. 11 ve
deți Intr-o folografle (clișeul 3) In- 
cerelnd să-fil acopere chipul cu un 
ziar. De ce 7 Firește, nu din pu
doare, nu <Untr-o exagerată modes
tie in fața avatarurilor celebrității. Lui 
Emil Miculeseu, din București, fitr. 
Tincanl 1, etaj 4, ap. 14 (pe caro, piuă 
la urmă totoreporterUl l-a surprins șl 
fără camuflajul ad-hoc) li era teamă

810... .
II privesc șl-mi aduc a- 

mlnte da o scrisoare; primi
tă nu de mult la redacție 
In caro un anonim tuna șl 
fulgera împotriva a ceea 
ce el numea „grave nere
guli” și I«1 încheia scrisoa
rea semnind : „Un comu
nist fricos*". Am șters b- 
luncl cuvinlul care simboli
zează, Intre olltoa înalte 
calități umane, șl curajuL 
Sl a rămas ceea ce era la 
realitate.

Un fricos o cănii atlluidl- 
ne este tot ătlf de dăună
toare ea t-l a palavra,ahrlul 
cu minte puțină șl, glndlre 
hoțeasca I Pentru că îl 
ajută I

Comunist fricos, nu 
există !

Ori una, ori alta I

care ști! cc-I necazul, nu sa do bacalaureat,■ pa cana o cum r,!nt Îndeplinite pro-
poatcota nu no Înțeleg! și păstrez s: acum — reia fa- sramrie de lucru. Ba. o (tată,
«A nu no ajtițl. meii». l-n spus că dacă ur j>uik> In
. . ....................................... O vindeam. Ață cum ora folosul In&ili’.ițlei măcar un

...Vindeam piuă și rochița ca : nepătată. Nici măcar sfert din energia pe care o
primită pentru banchetul «1 o vorbă 1 consumă pentru Interesele

personale și-ar justifica dt 
de cit salariul pe care II 
primește. Numai neomenia 
șefului 11 face tîă munceas
că fără tragere de Inimă.

Fură vorba din gura co
legilor și plnfi sâ-șl den e! 
sestna a șl zis-o ca fiind a 
lui. I se apune să facă un 
lucru anume, I w dâ o Idee 
șl. peste un trimestru, la șe
dința do analiză, line nelip
situl Bău discurs și aruncă 
bomba : are o îdeo. O are 
el mal demult, dar a vrut 
„s-o elaboreze în amănunt”, 
„3-0 finiseze0. ..să m pre
zinte In fsta colectivului cu 
ceva clar”. Șl repetă co 1 
fi-a spui eu Un trimestru în 
urmă.

dăru!l-o profesoara de la 
; liceul din Galați, care o 
îndrăgise, nici ca nu știe 
preda pentru eo anume, că 
Iri fimpul facultății primea 

i pachete eu nud și borcă- 
nele eu dulceață du la o 
llnără femeie, țărancă eoo- 
paratoaro dlntr-o comună 
gâlflțoană. fostă colegă in 
școala olemehtară. care șl 
ea o îndrăgise fără eă țtlo 
anume de ce ; eă la nunta 
el a venit „din partea fa
miliei0 doar profesoara din 
Galați, care n-a ultat-o nici 
după ani de zile șl a vrut 
&S-1 fie alături șl-n clipa 
oecea. A venit dnd oro cu 
trenul pariind In b-ațe un 
buehct de cale, tafii veste
jite după elita drum. Dar 
au .foal cete mal frumoase 
flori pe care te-a primii.

— kh. drăguța de Urm - 
siifipină măttlfele eruoțio* 
nate. eu oehll umezlțL Tu. 
caro ai trecut prin atltea șl

urmei, nici rhî 00 putea 
Imjfi'M fără o înfruntare 
deschisă. Ca orice lucru 
nou, de altfel.

Căutăm motivele înfrun
tării. Logic, ea avea' un 
s.ijto.-t foarte exact. Sinte
tizăm : onnienU. deci, ne 
vor ntesîn unii Pe alții. 
Mol preda, Ui Vor aprecia 
muficn, lucrul concret 
făurit eu; mumie lor, Ca- 
liflratlvelfi date ați astfel 
valoarea unor adovărath 
certificate da garanțilL 
Flecare Ișl așUinfl b ' res- 

Inl- ponsabllStata nu numai

mlnlulolfi a «căzut tn unde 
locuri la pesto jumătate. 
Dar, dincolo do calculul 
exact, do producție, mal 
este un clștlg. ml so paro 
ia fel de Important. Este 
vorba desprn dovezile da 
conștiință Inoltfi. activă, 
pe care muncitorii le-au 
dat in muficn lor zllSilcă, 
deepre fitatornlClrea spiri
tului exigent în lumină 
căfuia clnt Judecate re
zultatele efortului fiecă
ruia.

Aflăm mal departe !
Unii ău prins Ușor ca-

penlru munca lui, dar șl 
pentru cea a : tovarășului 
care lucrează lingă dlnsiiL 
în fapt, propunerea v!;:a 
Ittlărireâ responsabilității 
colective, gtalorăilcltea U- 
mii Mtaat exigent, de o- 
feitelvă generala împotriva 
lumilU! de Mtnlulălâ. Con- 
d-.iccrea fabricii găsește 
valoroasă idecn formulată 
în adunarea comuniștilor 
Șl 6 gefierailzmă la locu
rile dâ mttocă.

— în confruntarea cu 
producția, cum s-a afirmat 
autor«Șntroiul In lanț 7

Că Bh ttîșlljî Concret, 
eficient, pa Iltifa CiilltățiL 
Numărul (Jiterațlliof de

Dacă cineva Ișl amintește, 
și sesizează tarea, e bine. 
Dacă nu, estb ..bifat” ca im 
om de la care, chiar dacă 
nu curg. Idollo pică 1 Șl c 
bine ș! așa 1

îl întreb po omul cu În
fățișare de maratontat de 
ce !n loc să-ș! tortureze a- 
micil, soția, copil! cu boce
tele Iul, nu spune colectivu
lui In caro lucrează că In
dividul nu este ceea ce 
pare Bă fie. de ce"- nu-1 
despoaie pe palavragiu, cu 
argumente, do palavrele 
Iul, do ce nu se revoltă că 
din pricina prostiei viclene 
suferă Interesele colectivi
tății. nu se îndeplinește 
planul, nu crete oamenii ?

întrebarea face să dispa
ră Înfățișarea demnă ; ochii 
do babă se fac șl mal mici, 
urechile de Iepure se ciu
lesc sl mal tare Bl abta 11 
aud șoapta : „Șl dacă el

Nu le gfim mrînelâ ; ou BefiinâS „Un grup de elevi 
al liceului G. itacovia dlH Bacău”, După ce au citit 
In „Srtnie!a“ orilcoltil ..Itiwjwc'.u, paslunu” s-au holărit 
că ne scrie despre Unul dintre profesorii tor.

Liceul" lh cnrc studiem ft ftVilt.r— așa cum nm citit 
in anuarele. editate cu ocazia centenarului — foarte 
multi profesori care s-tîu achitat cu cinste de narcinlle 
ce le-au rcvenSl ; nciim avem tarlșl profesori care ne 
trânamlt cUboșlințo temeinice, dar fiindcă «'..Vorba de 
pastime, am Vrea fiă-1 cunoastoî! In mod deosebit ta? 
profesorul noslrU de limba romflnă. tovarășul Gheorghe 
Slmlon**,

Mai deporta, In cuVJnto ce măriurise.’c șl transmit 
o emoție autentică, liceenii din Bacău zucrăvesc nor- 
tfetul dascălului lor ; el VOTbeac despre dragostea cu 
caro eî fi-a ăproptal do elevi; desfe-e acțiunile Inlrc- 
prinre de do.-nnla sa po tărim didactic șl, mal cu 
seamă, tkspro paaluiten sn. Sini ■ • • •
Inimă șl «Interii bucuroși că -.ut pro 
aă-șl facă datoria cu o aseinenea ,_____
a'.lni&a&că pasiune. Pentru Că cterisoareu se

dul intlli de gradul do!, da 
toate gradele, mătușl îndu
rerate că nu „cta’toofwrlt-o” 
atit do tlrzlu, gata &S-?1 
reverue, asupra el, țoa
lă dragostea pe care o păs
trau - fără SjMî-anță — d-a 
n'.lta amar cta yrcnte.

Și duuă d!n aceste mă- 
tușî nu rugat-o, printre 
lacrimii Izvorltc din emo
ția revederii, să facă ceva, 
cumva, cum o ști ea, să le 
„bagu” odraslele la facul
tate.
- Șl ? - întreb,eu.*
— Șl, cum eă vă explic ; 

dacă Iml cereau bani, 10 
dădeam leafa mea, dacă tiu 
le ajungeau, vindeam ortclt 
din Casă, vindeam plnă și.„
. . > . . . . . .

Nu știu dacă ie-a apus 
povestea Întreagă, a unei 
follțo rămase orfane la 
nouă ani. Nu șt!u dacă le*a 
spus că rochița fwntru Inn- 
câelui de bacalaureat l-n

nimic cu anonlmuL După cum vedeți, șl eîevB. de la 
„G. Ba<foVla“ sini anonimi: O RCrlsrare anonimă 
poate fi redactată cn atare din multe motiva — tși nu 
IntoWleauM ele re numesc inșltata. neelmta, poltro
neria ș.a.m.d, ; -mal poate să fio și teama justificată, 
de persecuție (mal a’.t.-s tind ni re scrie despre un 
persecutor.,.), mal poate să fio modestia, mai poate- 
dar die âile moave nu stat

Cu toata aceștea—
Anosilmul despre care vorbim acum a întrecut orice 

limită. Ca oameni care primim, citim și cercetăm 
multe, foarte multe scrLwri, ne-arn Inlflnlt do-a lungul 
anilor ș! cu denunțul mlndntK. și cu ca’omnta, șl cu

I imjr.umea: ja-mlcă... dar nu vrem că facem acum ln- 
, vcntarii!-tarelor nwralu alo anumitor anonimi. Vrțsn

' vorbim’despre campionul aliiolul olcurițwiîof-aștcr<*< 
' hutp ‘po’ hlrtle ca .Anonimă”.

PAJRASCHIV J

tsrinduri .desprinse...din 
profesor a'știut', șl: știe, 
... .< pasiune incit ,-ă 

-June. Pentru Că scrisoarea se încheie 
nșa ! „...mal flecare dintre noi șl-a consUluK din pro
fesorul Gheorghe Slmlon un model pentru viață,”.

tgl poale oare dori mal mult declt atlt un profesor, 
un Invățăiior. In general, un educator 7

Nu putem Încheia aceste puțlrtâ flUdUii fără a 
cita Un nit pasaj din ficrlnoaro : „Slntesn oameni mari, 
elevi de Itccu, cu simpli aprecieri! dozvoltaL.,”. Gelor 
dlspusl »ă zlmbcască, malurilor care nu cred Că așa 

lie, na îngăduim să le facem o" recoman
de de a ambl, mai Rintllțl-vf. I Nu cumva 

dreptate „pușMl” 7 Un înțelept enunea : 
tu» te Va judeca posteritatea 7 Află cum

de tovarăș 
cazuri fj" ia 
grija cuiva sau chiar abandonai, 
pe soția acestui tovarăș cu rugămintea da a fi mereu 
alături dc soțul el fi să fie o pildă pentru multe femei 
și chiar bărbați eh da scumpă este această legătură 
prin căsătorie alunei tind ea o făcută cu chibzuință șl 
nm! ales o cunoaștere adlncă tatro soți și rare are Iu 
bază cel mal scump cuvlnl: dragostea.

Rugăm redacția să transmită acestor doi oamer.j din 
Inimă respectul nostru”.

Ce să mal adăugăm 7 Mal pot oare cuvintele noastre 
să spună ceva ? La rlndu-ne. le transmitem celor cinci 
mundtori.i«(pcctjil.n*sni..c..;,l ..... -

George-Radu CHIROVICI

■1 Ko., 
ceasta 7 
cit hiîrriătul 
Ififăițăihinte . „___
mei ?! copii caFc ■ 
flecare an pe 
fabrici! „Progresul" 
BucureștL Este 
simbol. îh ea M 
trează mari energii uma
nă. Șl, deopotrivă, un cu
mul du inteUgența, hărni
cie, spirit do l:i'.ttat!vă ti 
liotarirea de a făuri lu
cruri frumoase, durabile, 
caro M. bucure și Înfru
musețeze viața de țoala 
zilele.

Despre toate fecdsleft âm 
discutai nu <te InUlt CU to
varășa Olgă PădhfaFu, se
cretară comitetului de par
tid de atei Despre toate 
atestea, cu deosebire lasă 
despre calitate, obiectiv 

Pas întrecere re nnlreîiează 
’ lnti-e.gui colectiv fii' contu
rează nMXMitenit atitudini 

' elteo înaintate, (îonfcrihd

Rirtdlrca lui vldeanfi. Nu 
știe ma! nimic din ceea ce 
ar trebui să ș'.le. dar are 
darul să dreagă lucrurile in 
așa Tel incit vlnovoți să fio. 
pe tind, clnd subaltern!!, 
tind jefui lui ! subalterni! 
Dcntru că slnt.„' subalterni, 
iar șeful pentru că nu-1 
amine dar ce Bă facă, 
sl. ne deasupra, mal este 
sl neomehoa. Atlt dc dur 
șl neînțelegător Incit II 
cere Eă raîx>rteze zilnic

tul de vedere al forului 
Ierarhic de specialitate 1 
Direcția de Industrie lo
cală din cadrul Comite
tului de Stat pentru Eco- 
nwnla.. ®1 Adtnta!. tra;ta .

trie 'totală — director fiu- 
sen Llnllș — răspunde : 
„Pentru îmbunătățirea, in 
continuare, a procedeului 
de confecționare (i) a cab
ratelor, eît șl a tehnolo
giei de îmbuteliere cu 
bioxid de cerbnu, 

sCMKAîK are prevăzut, 
Tn plănui pe aoesl an. de* 
plasarea unor specialiști 
în alte Uri ■pentru docu
mentare în vederea regle
mentării celor arătate”.

Simplu, nu ?!
— Vreau un sifon caro 

eă nu curgă.
— Dă fuga Plnă co’.eu, 

în fitrălnătato și adu 
imul !

într-unul dfci 
le salo recente, 
nostru a relatat o InUm- 
Plare — Isi nnarentă. le- 
OilA din comun — petre
cută la Combinatul side
rurgic din GalnU : un 
maistru a refuzat «iă ple
ce la specializare în .r.r.'d- 
nătate. zVceasta eu tonte 
că acolo undo mergea ur- 
ttftî Kă studieze o nroble- 
snă do o deosebită Impor
tanță pentru industria 
noastră: fabricarea ta
blei striate, un rurodus :;i:- 
soi-.it 1:0:1 in țară.

De ce a refuzat 7 în
trebat. el susține că a vrut 
oă cistlge Ump. Faptele 
demonstrează însă cu pri

ită că era Vorba! fi 
ilteeva: de Indrăz-

chtar l>o d infilfil. Canto 
nările îttcâpflțsnate do a 
cest fel hajtc lulr-adtivftl 
conflltie ; e!a &frie Ins.’ 
Bielei individuale, tefolva. 
rea lor țlnfnd numai d< 
individ.
nteneafică de a Ieși din 
propria carapace șl a în
țelege ©fortul celor din 
Jur, cadența firea&eă a vie
ți 1. nevoia de a contopi &- 
portul personal, rcsixit)- 
AJbll. cu măteie act do 
troâțle ăl lulurOr.

lîl® TANASAC1IE

Modernizarea produc
ției. creșterea gradului de 
tehnicitate șl competitivi
tate a nroduselOT. eatls- 
taeerca nevoilor pieței 
Interne el externe.,:a ex'- 
gentojor mereu' crestfn- 
<la ale consumatorilor 
;.:nt titaVa obiective caro 
nu cucerit definitiv pri
mele locuri pe agenda do 
lucru a Imeiwl majori
tăți a colectivelor noas
tre de muncă. Asa a luat 
naștere Imensa platformă 
petrochimică do ce Va
lea Troiușului. asa au 
luat naștere glHanUcclo 
instala IU de forai la „1 
Mat” Ploiești, mlnuscuîo- 
le, dar foarte precisele șl 
rezhdenlete ace de tri
cotat de Ia .Fabrica de 
ace da tricotat București, 
uriașele turbine de la 
Portlie de Fiere. '

Flrcac, acolo unde ta* 
tereaele no-au corat-o. a- 
colo undo a fost absolut 
necesar am apelat Ia uti
laje din afară, am impor
tat licențe pentru fabri
carea unor noi produse, 
tehnologii f.ol. Nu o dată, 
în echtmbul unor produ
se sau tchnotoail pro
prii- ■

Ș' .totuși. în acest con
text, mai înSilntm. uneori, 
situații inexplicabile, de 
Ignorare a tortelor pro
prii. do risipă a bonului 
public...

Cu ani în urmă, co
merțul nostru a dus la ln- 
demlna cetățenilor un 
produs nou : autoaifanul. 
Un snlcroagroHat domes
tic, practic si igienic M 
anexele sale capsulele 
cu bioxid do carbon. Pe 
parcur®. aUt furnizorul 
capsulelor — înlrearlnde- 
roa „Eloctro-metnl* "B- 
mlșoara — cit ?i benefi
ciarul acestora — consu
matorii au remarcat 
unele deficiente t lipsa 
de etanșeitate a sistemu
lui do Închidere, frecven
ta na deteriorară. In con- 
sotințâ : furnizorul tre
buie să la măsuri prab- 
nlco în vederea porfec- , 
ți o-Brii capsulelor.

Martie 1S72. în praaă 
este semnalată — Banlru 
a cita oară 71 — slaba ca
litate a capsulelor. Se eo- 
Itdlă In mod expres mute-

LA CE TEMPERATURĂ MORALĂ 
SE LUCREAZĂ ÎN COLECTIVUL 

DUMNEAVOASTRĂ?

p1'-A* ,’,i Ip -
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însemnări din Cohoslovacă

Intr-o

Vedere din Caracas

C. PRJSACAJRU

.Mariner D*, Aceste

ROBIE MODERNĂ

DOUA TIPURI DE GHEAȚĂ STICLĂPOLIȚIȘTI DIN
PE MARTE ?

zone să fie In Jur de ■ minus 110 
grade Celsius. .. - .....

iare econo- 
L Teritoriile 

cuprtnzlnd

perfect agenții de circulație 
.fotografie).Statisticile arată

SĂLI DE SPORT... PLIANTE 9aIlf°™la.

Potrivit păreri 1. prof. Bruce Mur
ray de la Institutul tehnologic din

un i forme -de - vara - șl 
definitivați • In. post.

pe «sticlarii cetii, 
ită regiune găzdu- 

pe teritoriul el trei 
tl producătoare de,

cu necunoscutul 
vijelios In lumea 
peste șase decanii in r 
dud din adlncurllo laculi 
marin Maracaibo a 
piuă la cer o uriașă ti 
de țiței. ’ ’
profilul

✓ ✓aur

Eugen POP

„ADEVĂRATA ISTORIE

' Organizația Internațională a 
Muncii, cu sediul la Geneva,. In
tr-un studiu apărut zilele, acestea, 
constată că In lume slnt nevolțl, să 

scă pentru a-șl ciștl ga ex Sa
il milioane; de copil.' in. vlrs-

cu un 
turnat

putea-o numi istovitoare, 
dar care la noi in tară, 
ca șl la dv., e trecută In 
categoria" meseHllor' 'do 
aur. Și aceasta pentru că, 
deocamdată, toate obiec
tele de sticlărie de înaltă 

lealitate șl; valoare artis
tică se făuresc manual.

; Am pășit pragul acelei 
încăperi. O halfi spatloa»ă, 
luminată .ți aerisită din 
abundență. în mijloc — 
un cuptor de formă cir
culară; căptușit cu pereți 
metalici. Prin mici des
chizături putem privi vil- 
vătala sub care clocotește

lava. în jur, pe un podium 
circular, Invălulțl . îL'_ _ . 
boare de fum șl praf fin. 
zeci de sticlari ' poarta 
Srin aer, asemenea unor

nghele, țevile lor ferme- . 
cate. Prin mici orificll, 
extrag din materia Incan
descentă. cile un bulgăraș 
de mărimea unei nuci. 
Apoi iți umflă plăminll 
șl din acel jar minuscul 
prind contur obiectele a- 
tlt de cunoscute nouă. 
Privim cu Interes mișcă
rile lor perfect sincroni
zate, coordonarea pre
cisă, de mecanlam, din
tre fiecare din acești vră
jitori șl alțl lucrători, ca
re cu un instrument spe
cial retează obiectul încă, 
înroșit șl 11 înscriu ,mal 
departe pe calea ce tre
buie a-o mal parcurgă.

■ Pe ocest podium, sticla
rul se află intr-o conti
nuă mișcare. Nu are timp 
să stea de vorbă. Șl daca 
te încumeți' să-l întrebi! 
ceva, riști să rămfl fără 
răspuns. Pentru că o se
cundă pierdută poate face 
ca ceea ce trebuia să de
vină o cupă, o vază sau

un alt obiect decorativ, 
&rt răminfi un bulgăre de 
sticlă moartă.

- Totuși; doi muncitori — 
unul mal vlrstnlc și altul 

' mal tlnăr, auzlndu-n'e vor
bind românește, ș!-au ,lă-, 

> sat pentru o clipă . lucrul 
șl nj s-nu adresat cu un 
cald I,bună ziua*.

— Slntem născuțl In 
i Romănia, spune unul dln- 
; tre el,’maistrul Jan Fojtlk. 
!Am lucrat la „Pădurea 
'Neagră*, unde'ani învă
țat acest meșteșug, iar a- 
cest tlnăr — ia Sighișoara. 
Eu am venit aici prin 1KJJ.

în provinciile japoneze - Kana
gawa și Sattama, ta .100 de Inter- 
secțil rutiere au fost poștalefi-, 
guri' din fibre de sticlă, care imită

Șl In Venezuela, ca și In 
alte țări laUno-amerlcane, 
respingerea imperiilor mo
nopoliste eliberează spații 
pont.ru extinderea proceSu- 

' Iul de cmanclj 
mică șl social 
înstrăinate — 
mari bogății naturale —' 
sini recucerite - după cele 
două conchlste, colonialistă 
șl neocolonlnllstă. în Ame
rica Latină se desfășoară 
cea de-a-treia conc/iiJld, 
cea o independentei eco
nomice, prin care se drsă- 
vlrșește, cu noi valențe, șl 
Independența politică atlt 
de știrbită in trecut de do- 

rmlnațla- Imperialismului.
Iar discuția purtată, sub 

săgețile de-, foc - ale ‘soarelui 
tropical, lingă. ... Instalațiile 
petroliere de la „Campo 
Bose-an”, îmi sugera cu deo
sebită tărie această nouă 

"conchistâ" lațlno-nmerteână.

Străbatem, Intr-un „Jeep", 
un ținut arid, de pe țăr
mul vertezuelean al Caral- 
balor. Ca o uriașă mantie 
Invizibilă, căldura tropicală 
ne înfășoară In atrlnsoarea 
el sufocantă pe care nu 
reușește b-o Blâbcnscâ nici 
ceaiul fierbinte din termos, 
nici apa rece cu zeamă de 
lămlle. Arar, monotonia 
peisajului, din caro arșița a 
atins parcă orice urmă do 
viață, e®la .Întreruptă de 
vetre cu tăciuni stlnșL 
Slnt urmele așezărilor efe
mere ale indienilor 
jlros, «x 
loc după

© UN ZÎMBET PE STATUIA DE BRONZ A LUI MARA © INDI
CATORUL RUTIER C.V.P. JALONEAZĂ 0 DIRECȚIE NOUĂ 

© PĂDUREA METALICĂ DE LA MARACAIBO

, . Ș.
roșului Frankfurt slnt 
nevolți să locuiască în 
condiții precare, In a- 
cest cartier clădiri în
tregi rămin nefoloslto. 
Ocuparea do către cel 
lipsiți de locuințe a 
unor astfel' de clădiri

■ a devenit o armă da 
’ luptă Împotriva specu
lanților. Recent, un 
grup de studențl a o- 
cupat o clădire aparfi- 
niad celui mai mare

■ proprietar da valori 
imobiliare din oraș — 
Selmi. - Cu ajutorul 
bastoanelor de cau
ciuc, poliția, chemată 
la fala locului, l-a îm
prăștiat pe tineri, dar

- In ziua următoare pes
te 10 COT de studențl șl 
elevi au organizat o 
demonstrație împotri
va terorii polițienești, 
ocuplnd totodată altă 
clădire, de unde poli
ția nu s-a mai încu
metat să-l1 scoată

în nici un alt oraș 
vest-german — scrie 
publicația amintită — 
contradicțiile societății 
de consum nu se ma
nifestă atlt de preg
nant, atlt de brutal, ci 
la Frankfurt. Pe de o 
parte, fațadele palnte- 
lornde sticlă și beton 
atestă huzurul, pe do 
alta, Frankfurt este 

• cea l mal săracă muni
cipalitate' o R.T.G. : 
datoria sa n atins ci
fra de 1,5 miliarde 
de dolari. Autoritățile 
municipale, silite si 
respecte o lege fun
ciară antisocială, care 
permite acapararea u- 

. nor întinse terenuri de 
către un grup rcslrlns 
de afaceriști, nu sini 
in stare să apere in
teresele eeiățcn'Ior 
simpli In fața asaltu
lui marelui capital.

Iată de ce, adesea, 
metropola vest-ger- 
mană a marii finanțo 
devine arena unor de
monstrații șl proteste 
tot mal vehementa 
împotriva ■ Inechității 
șoci ale, a specule! " și 
atotputerniciei mare
lui business... încheie 
revista „Stern*.

RECUNOAȘTERI DIN PRESA OCCIDENTALĂ

mere ale indienilor goys- 
care, în hălădulaln 

.. vlnai, sa apropie
titeodată de orașele durate 
pe țărmul marii. Ei în
cearcă, Instinctiv, contactul 

pătruns 
lor, cu 

urmă, 
acului 
țlșnlt 

Irlmbă 
co avea să schimba 
economic al țării. 

Transformarea a Început cu 
n localitatea Mațaral-, 

n pitoresc sat pcacă- 
iresc; peste care ;, s-nu su
prapus zgirle-noril băncilor 
și ale cărui ulițe nu fost 
Înghițite de i bulevarde mo
derne.. La marginile aces
tora s-nu aliniat- palmierii 
regali, dezrădăcinau de pe 
țărmul mării. Iar cel ră
mași acolo au fost flanca’1 
de ‘sondele marine, de pă
durea de sonde do pe la
cul Maracaibo, peste caro 
puterea petrolului a arun
cat — fără prea mare efort 
—- un pod do peste 2 500 de 
metri.

în centrul orașului — 
monumentul unul Indian, 
cu fața crispată șl 
gest de deznădejde. . 
in bronz. Căpetenia Indie
nilor, cu care Invadatorii 
spanioli s-au ciocnit de 
multa ori, ee numen Maro, 
înlr-o bătăile singeroasă, 
de fapt ultima ciocnire cu 
spaniolii, Mara a fost rănit 
mortal. Clnd s-n prăbușit, 
spaniolii au Izbucnit Intr-un 
strigăt do triumf ți de u- 
șuraro :• „Marn Cayo* 
(Marea căzui). Do aici — 
se spune — îți trage nu
mele orașul Maracaibo. A- 
cest oraș a fost' cucerit apoi 
a doua oară, la Începutul 
veacului nostru, tind, din 
nordul continentului — pe 
același traseu cu al compa
niilor „Anaconda* sau 
„Kennecoit*, care ducea 
spre Chile — au pornit ex
pedițiile spre Maracaibo ole 
milionarilor petrolului. De 
aici a Început cucerirea 
neocolonlaLlslă a Venezue
la.

Deși In ultimii 15 ani. 
sub presiunea forțelor pro
gresiste, ou crescut rede- 
vențele plătite statului de

Savantul seoegulez Domba Ka- 
nute a Încheiat elaborarea unei 
vaste opere de Istorie a Africii, pe 
care' 'a intitula1.-o „Adevărata Is
torie a continentului negru*. Lu
crarea’ In șase volurne. este fnlcc-, 
miță-pe baza a numeroasa; date șl 
vestigii materiale, ■•precum 'ț! a 
otudleril aprofundate a folclorului. 
Scrisă Intr-un dialect senegaidz, 
cartea a fost tradusă șl In limba 
franceză.,- ,-jl-11 i'i.iî*.'- muncea;

tențn 4.T _ sss_x
tă' de plnă la’W ânl. Țările în care 
se-manifestă -acest.‘dramatic-' 'feno
men — se arată in’ studiu — stat 
«țintele capitaliste. .dezvoltate,, . ță
rile aflate încă 'sub' jugul’'Colonial, 
precum șl acelea care mai' au, de' 
luptat împotriva sechelelor înde-. 
hmgate.1 doanjfl&țlf-, coloniale ; la 
«tare ou ’ fost ‘ .wpu&e secole de-a 
riadul. -'

șl cu Ingineri care lucrează 
aici. Ascultăm explicațiile 
cu caracter tehnic, lămu
ririle date in legătură cu 
procesele tehnologice folo
siți:. Ne impresionează 
mindria patriotică ce răz
bate din comentariul co în
soțește uneoH aceste expli
cații Ne spunea unul din 
maiștrii de la „Campo 
Boscan* : „Productivitatea 
înaltă, sistemele moderne 
de exploatare și dc prelu- 

, crarc a petrolului erau a- 
soctate de către unii , cu 
prezența societăților străi
ne. S-a spus — de o 
mid de ori s-a spus și,' de 
fapt, de o rale de ori s-a 
mințit — că nu slă in pu
terea noastră să extragem 

" șl' să administrăm ' Indus
tria petrolului la nlveiul 
nord-amerieanllor. S-a ur
mărit — șip pe această cale 
— menținerea noastră In 
stare de dependență. $I-a- 
pol, tind cineva te leagă 
de mllnl și de picioare, 
nlcl nu-i este chiar așa de 

,, greu să .nflnnei că nu ești 
. In stare să faci "ceea ce .fâ«J 

el, nesfingherit,- avind totul 
la Indemină. Dar Începem" 
să avem mllnlle libere. Șl 
toț.ce vedeți aici, !n;,,Cam
po Boscan , dovedește do 
ce. slnt. ele - In stare mmm. 
E adevărat, domnule ingi
ner 7“ . .

Efraln Barbarii ÎVcuprln- 
, do î>» maistru, po după 
uniăr : J . ;

— Spui adevărul, meștere.
Șl Intordndu-fie către

— Slnt .grele, deseori ne
închipuit de grele.-condiții
le de lucru de aici. Uneori, 
arșița e aproape Insuporta
bilă. Șl totuși este supor
tată. Se lucrează cu tragere 
de Inimă șl cu prirepere. 
Pentru că, așa cum spunea 
malfitrul. aid avem mli- 
nile libere. Dacă vreți, 
C.V.P. este emblema aces
tei stări de independență.

— - Ce pondere are in 
prezent, corporația aceasta 
■in economia pti rolului ?

ta-' în primul rind, aș dori 
să notafl -că această între
prindere do stat este maie- 
rîalizâjea esențială. a eoni 
trolulul național asupra per 
trotulul. Prioritatea explo
rării șl ■ exploatării noilor 
zăcăminte t! revine cprpb-, 
râțtel. .Ea deține, de pe a-: 
«țuriî; o . ci>t& apreciabilă a 
prodiscțlel do petrol.'. Ani 
lărgit și .terenul operațiilor 
noastre 'comerciale proprii. 

■' .'H ln hutft’ din petrolul con- 
sumjjt azi In Venezuela 
este comercializat de noi.

Naționalizarea integrală a 
petrolului venezuelcan va 
avea loc In 1C83, cind vor 
expira concesiunile.. Dar 
plnă atunci — 1-nm lntre.- 
bat pe directorul C.V.P. -ta

o VINĂTOAREA TERENURILOR DE CONSTRUCȚIE O „EVA- 
CUAȚI LOCUINȚELE, SÎNT MAI RENTABILE BIROURILE 1° 
O DE LA FEBRA DEMOLĂRILOR LA „GHETTO°*URILE PEN-

desfă- 
fără

Printre brazii capitalei R.S.S. 
Estone a apărut recent o enormă 
construcție ridicată-. In numai 
pa’ruzf.fi de minute; Este vorba de 
un Înveliș «onfiabll. care nlcAtuies- 
te o oală lungă de li metri șl 
Lată dc 18 metri, realizat recent 
In Uniunea Sovietici în Interiorul 
învelișului do 
plastic, tempera- , - -
tura, și. presiunea 
slnt menținute 
constante. '

Enorma sală de
dispune de l tavl, ' < „țj

---  ------ ;-------- fin 
igrafie).:» Statisticile arată că 

această măsură a dus « la reduce
reaaccidentelor de. circulație înre
gistrate In aceste puncte/ De acum 
înainte;' acești ajutori’" muți 1 vor* 

■îmi. c.i. ajutorul vopselelor șl 
icurilor, In funcție de anotimpuri, 

iarnă, fiind...

spori
pista pentru n- 
Uetlsm șl de un 
teren de boschet 
Podeaua eate for
mată dlntr-un 

destrat elastic 
cauciuc amestecat 
cu ciment. în 
fotografie : Inte
riorul noii ș&ll de 
sport.'

jitia Frankfurt, ; spe
cula cu terenuri Jn ti- 
tins proporții de ne
crezut. Cel ce ard no
rocul să achiziționeze 
la timp un loc de con
strucție poate deveni. • 
cbtar de a doua zl, 
milionar. Căci, In a- 
cest oraș nl rrtarll fi
nanțe, prețul terenuri
lor a atins stima im
presionantă de 12 0OT 
mărci metrul pătrat !“. 
Constatarea aparține 
ziaristului • JSrg An
drees Elten, care dez
văluie Intr-un amplu 
artldol inserat Jn cu
noscuta revistă „Stern* 
profundele contradic
ții ce șl-au dat Intllnl- 
re in acest centru In
dustrial șl de afâeerl 
al R-F.G.. aspectele, 
sociale critice din via
ța FranMuri-ulul. fe
nomenele .de acută 
criza..ce imbrat^ for
me de manifestare din 
ce. In ,ct! mal ocute.

Frankfurt pe Main 
este recunoscut drept 
o metropolă n marii 
finanțo — autohtone, și, 
internaționale, scrie 
Ei ten. Aid se a fiă 
„statui major” al Băn
ci! f«îderale, bursa de 
valori orășenească, a 
patra din lume prin. 
amploarea tranzacții- 
lor sale, sediile majo-, 
ritățll băniilor vest- “ 
germane șl reprezen
tanțele prlmctor zece 
bănci dln.Tumo. Con
centrarea puterii fi
nanciare, coroborată 
cu cea a întreprinde
rilor și a comerțului, 
a antrenat o' concan-, 
trare a ' ‘.Industriei* 
infracțiunilor alei îșl 
dau înlilnlre gangsteri 
de țoale mărimile, se 
practică un Intens 
trafic international de 
stupefiante. . sini in 
plină expansiune lo
calurile-' de noapte, 
prostituția, crima. (Toa
te acestea conferit ora
șului aureola’ de nein- 
vlillal de recordman In 
materie de delincven
tă : anual se inregls- 
irează pește 50 COT de 
infracțiuni. Din păcate.

eter Museum* din Belfast, este al
cătui L - printre.- ■ altele; /din -« pesid: 
1 OT0 de nxțnezl din aur șl argint, 
diferite podoabe dta. ftur,_ jprintre 
care o deosebită valoare'prezintă' 
lanțurile purtate de nobilii’ spanioli, 
Inele prețtoașe, ladmurl dini argint, 
o parte din’ armamentul navei.

în curîiHl. sălile care adăpostesc 
aceste obiecte vor fi deosebise pen
tru public. ’

societățile străine, graficul 
profiturilor obținute de ele 
a urcat vertiginos.. Nu s-au 
putut da nidodată cifre în
tru totul’ exocte. dar este 
ușor de imaginat volumul 
a re.tor profituri, In compa
rație cu „midie atenții* fă
cute celor care au conce
sionat petrolul In culisele 
unei politici regcțloctare. In 
1038, tind a fot/, răsturnat 
dictatorul Perez Jimenez, 
s-a aflat că acesta avea 
depusă la băncile nord- 
amerleane ,.modesta* sumă 
de 3MI mllioar.c do dolari.

_’.Ne îndreptăm spre ți
nutul sălbatic din sudul o- 
rașulul Maracaibo cu pei
sajul străpuns, pe alocuri, 
de aripile negre, «ni miș
cări lente, ale pompe
lor do petrol. Din tind In 
tind. In calea noastră apa
re un indicator de drum eu 
trei inițiale1 — „C.V.P.*.
Este emblema „Corporației 
vcnczuelene. a . pairolulul* 
— societate do șiat, Înfiin
țată cu 12, ani în urmă, 
consllțulriMi ,el. fiind prolo- 

‘gul concretizării aspirației 
naționale a poporalul de a 
se reintra in stăplnirea pe
trolului. La puține minute 
după ultimul indicator cu 
Inițialele amintite, In fața 
noastră apare .țesătura u.!i>- 
nrglntlo a unor Instalații 
moderne de prelucrare a 
petrolului.

— Am sosit Ia „Campo 
Btțscan* — ne anunță In
ginerul Efraln Barbarii, di
rectorul tehnic al C.V.P. 
Aici slntem pe teritoriul 
național, adaugă el. ca o 
completare la ceea ce spu
sese mal înainte in legătu
ră’ cu faptul că, prin conce
sionarea zăcămintelor pe
troliere,. In condițiile des
considerării Intereselor na
ționale, se Înstrăinase, fi
zic, chiar o bună parte a 
pămlnlulul venezuelean. 
venezuela devenise un „El
dorado* modern pentru 
străini — ne spune In
ginerul Barberii. Pe te
renurile noav.-<: petroli
fere «jparează 25 de compa
nii nord-americane și una 
anglo-otondeză. Concesiu
nile vor îr.ceta In 1IJ1J3, .dar 
de titeva luni — cunoașteți, 
desigur —- avem o lege vo
tată de parlament pentru; 
naționalizarea petrolului.' 
Și nu trebuie, uitat că ta
vern și un sector de stat In 
Industria petrolului. „Cor
porația venezueleană a 
petrolului" , controlează o 
Întreagă'rețea de exploata
re șl de comercializare. De 
asemenea, avem unități de 
prelucrare n petrolului brut/ 
Cea da alei de la „Campo 
Boscan* este cea mâi mo
dernă- dintre ele. ■

Vizităm Instalațiile șl 
stain de vorbă cu muncitori

LA „ULSTER MUSEUM" — 
0 PARTE A TEZAURULUI 

ARMADEI

.în vremuri de demult,, 
oamenii au descoperit In 
componența unor roti 
straturi subțiri; Imit cula te 
și incolore, care se deo
sebeau de âlțl compuși sl 
prin pceea cA erau mult 
mal reci. Grecii antici 
le-au denumit krystallos 
(gheață). Astăzi, cfnd o- 
rnui n doblntilt, prin în
delungi căutări șl efor
turi, mal Intil în labora
tor, tar apoi In fabrkă, 
un hiaterlal foarte apro
piat, din punct de vedere 
calitativ, de cristalul na
tural, această’ denumire 
este, desigur, mult mal 
Inadecvată. Pentru că tot 
ceea ce mintea șl mina 
omului produc astăzi din 
■cristal e departe de a pro
duce o., senzație glacială,. 
ci, dimpotrivă, aceste o- 
blecte, Indntlndu-ne- pri
virea și ■ Infrumușețind 
mediul nostru de , viață., 
radiază căldură șl ‘ opti
mism.. ‘ • I ■ v.7

De curind am avut prl- 
lejtiI.Bă revăd unul din 
acele locprl In care, prin . 
trudă ți fantezie._se nasc, 

'neolslșnulte frumuseți clin 
’cristal Ne .aflăm' in Bpe- 
''mia, ■ rtidune' "ce’>aînălțat’
■ arta '.Tabrlcrtril. '.și i prtitf-. 
crărîi sticlei la cote rie-J 
bănuite de măiestrie.

■ Crtetalul de Boenila, care 
ji-a ctștlgal o meritată 
taimă, reprezintă Intr-un 
fel, expresia concentrată 
a măiestriei ce-1 caracte
rizează,

Aceasl 
lețte 

'unită. ,r____ , , . ,
obiecte din cristal : ,,Mo
ser*, jKamenlcky Scnov* 
șl „Novy Bor", care alcă
tuiesc' laolaltă așa-numl- 
tul „triunghi de aur* al 
cristalului ceh. •

Vizita noastră are loc 
la „Moser” din localitatea 
Karlovy Vary. Pe pereții 
Inalțl de sticlă al culoa
rului ce împarte în două 
noua hală de fabricație, 
sctntel de foc. înscriu, la 
anumite Intervale, traiec
torii luminoase. Zumzetul 
de stup ce răzbate dină
untru e uneori însoțit de' 
voci grăbite, Imperative. 

‘ Directorul fabricii. Vaclav 
Soukup, ghicind dorința 
noastră de a stedea șl afla 
cit mal multă, precizează:

— Vom Începe, cu ceea 
ce In limbajul nostru oe 
cheamă ’-secția focului 

-nțătliM* Țot ce se fabri
că la nol 'tțl are originea 
nici,'-unde Intr-adevăr,-cu 
puține'excepții, focul/nu 
a încetat sA ardă-de ’IOT, 
de nnL Veți face, cunoș
tință cu O'muncă grea, aș

pollzoareâor, un șir de băr
bați și femei dau formă 
definitivă articolelor din 
cristal. Un disc cu mar
gini din diamant sau alt 
material dur; stăpînlt cu 
multă Iscusință de șlefui
tor „dansează*; In felurite 
chipuri pe sticla mată, 
ac mm bî nriu -I, I n fă fișarea. 
Iată o vază ide peste 20 
kg, care lyl schi miză chl- 
■pul In mlinlle șlefuitorul 
Iul artist. Cu o desăvir- 
șltă Indemtiiore șl atăpt- 
nlre de sine, omul pla
sează [je- perețll de cris
tal al vazei Imagini Infă- 
fișlnd animale, panii, fiori 
sau chiar chipuri de oa- 
menL în felul acesta, fle
care obiect , finit devine 
o creație artistică.

Urmăr!ndu*ne privirile, 
maistrul șlefuitor Jan 

■Rlsfco spune : „Se afirmă 
■ adesea despre noi că fa
cem o muncă de chirurg. 
E adevărat, in mina noas- 
.tră polizorul devine un 
fel ae bisturiu. Dar nu
mai o înaltă calificare și 
o practică îndelungată 11 
obligă să meargă exact 
acolo unde vrem șl cum 
vrem, țar pentru a ajunge 
la o astfel de calificare 
trebuie să ai o experiență 
de cel puțin 10 ani”.

La secția de șlefuire șl 
finisaj ne-a Intlmplnnt 
încă o surpriză plăcută : 
cel care decid asupra na-’ 
turil ornamentelor pe 
cristal apreciază foarte 
mult ..subiectele* Inspi
rate «lin flora șl fauna 
Deltei Dunării. Mișcările 
delicate ale păsărilor, far
mecul vegetației luxuri
ante din acest colț al 
pămfntulul românesc slnt 
redate cu sensibilitate de 
artiștii decoratori, dintre 
caro muiți I.șl petrec an 
de an concediul In aceas
tă împărăție a apelor.

La intrarea In fabrică, 
o interesanta expoziție 
înîflfișează mostrele a 

■sute dc comenzi pe caro 
întreprinderea le-a exct 
cutat de-a lungul celor 
i00 do ani dc existență 
pentru un șir de case 
domnitoare sau persona
lități proeminente din di
ferite țări. Aceste expo
nate, de o uimitoare fru
musețe, nu fac dccîi eă 
ateste convingerea vizi
tatorului că oamenii care 
le-au realizat slnt artiști 
în cea mal largă accepție 
a cuvlnfiduL

California (S.lj.A.), pe Mărie nr 
exista, două, tipuri ‘do ,gheață,: din 
apă șl din bioxid de cnrbon. Prof. 
Murray a njurts la această conclu
zie In urma studierii Imaginilor 
asupra planetei roșii, transmise de 
sonda spațială 
fotografii — afirmă el — arată că 
Polul sudic al planetei cote âcope-

Qcensta nu este uni
ca jierformantâ. Lt 
Frankfurt se 
șoară o speculă 
precedent In materie: 
fundară, o goană a 
buslnessulul după lo
turi de construcție 
pentru sediile marilor 
Întreprinderi, pentru 
birouri. hoteluri șl 
alte stabilimente ren-, 
tablie, In detrimentul 
zonei locuibile, al mi-" 
cllor proprietari șl 
chiriașilor mărunți.

Nucleul central al 
orașului este o masivă 
aglomerare de zgirie- 
nori, construita în dc-‘ 
vâlmășle In perioada 
postbelică, sub oblă
duirea municipalității, 
potrivit principiului 
totalmente eronat . că 
bunăstarea . orașului 
ore directă șl slrinsă 
legătură cu numărul 
tot mai mare de firme 
influente. O chirie de 
30 de mărci pe metrul 
pătrat de birou nu este 
o raritate; același spa
țiu Închiriat ca locu
ință ar .oducn bpnefiâl 
mul micL între „sfera 
publică" și cea ..parti
culară" prăpastia se a- 
dlncofil. Rezultatul — 
dcpopulare, demolări 
șl evacuări către perirp, 

; ferii, i (formarea de 
„Shdto-uri* .de locuit și 
dormit. Lâ Frankfurt, 
pe o suprafață relativ 
redusă, de 1® krap. 
trăiesc circa 870 080 
de oameni Zilnic, a- 
proape MO 003 de per
soana fac naveta Intra 
locul de muncă, din 
centrii, și domiciliul 
aflat In afara orașului.

Cea mai critică si
tuație se află in car
tierul Vestend. Marii 
magnați nu achizițio
nat întinse terenuri, 
cu imobile cu țot, ast
fel că numeroși’ chi
riași au foit evacuați' 
Noii proprietari so 
grăbesc să obțină au
torizații dc demolare 
In vederea construirii 
de clădiri mai renta
bila, Șl, in vreme ce 
mii dc studențl șl nu
meroși locuitori al o-

în mai toate fabricile de 
atleta din Romania am 
prieteni buni, cu care co
respondez șl pe care-1 șl 
văd din tind In tind. 
Pentru că, deși m-au a- 
juns bătrinețlle, nu mă 
lasă Inima să nu-ml văd 
pămtntul pe care m-am 
nitacut șl om crescut.

Am aflat astfel că aid, 
In „Moser*, lucrează un 
șir de muncitori de ori
gine română. Directorul 
are npreelerl elogioase â- 
supra munci! lor. a mă
iestriei lor profesionale pe 
care, In bună parte, și-au 
însușit-o în fabricile ro- 
mânețtl. ’ ’

Mă refeream mal înș
ir.* el ti drumul pe caro 
trebuie, să-l parcurgă, fie
care obiect pentru a fi 
considerat finit Este, în 
fapt, drumul de la suflă
tor la șlefuitor, pe nar- 
cursul cărata , flecare 
muncitor adaugă cile ceva 
din cunoșllnțele. șl perso
nalitatea sa. Cd care In
suflă Insă „viață* mate
riei moarte este șlefuito
rul. , ■ .....

„Așezați tăcuți în fața

societățile străine vor avea 
un statut asemănător, celui 
anterior ?

— Nu. Pentru că privile
giile aproape nelimitate pe 
caro le-au avut se modifi
că acum, lulndu-se In con
siderație opțiunile suverane 
ale statului vunezuelcan. ■

— Se vorbește mult, In 
presă, despre Importanța 
„legii do reverolilne* în do
meniul petrolului votată de 
parlamentul venezuelean...

— Este o lege extraordi
nar de Importantă. ■ De pil
dă, ca obligă sodclăille 
străine ca. In I0fB, să pre
dea terenurile petroliere șl 
utilajele in condiții optime, 
îndeplinirea acestei obliga
ții trebuie să fio garantată 
prin depunerea unor .sume 
In valoare de titeva ‘ sute 
de milioane de dolari; Cu 
alte cuvinte. Incâ de pe n‘4 
cum se exercită ln(r-un foi 
un control al, statului asu
pra funcționării întregului 
sector al petrolului.
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ta co! ui eu piesa .Jocul dc-a vacan
ța" de Mlliall Sebastian.

Un numeros public prezent la «pec-

Părțile 
plinire a

nln comuniștilor este posibila adop
tarea leali cu privire la crearea 
sectorului de stat al economiei, de
oarece cont-adlctlllc dintre lntere-

afacerilor externe, .activiști do par
tid și de stat, oameni de cultură șl

Gală de filme la ambasada R.P.D. Coreeană

GlecirololinâcG. 
, Cu acest lor1 
colul pe i_;i

,■
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Plenara C. C. al P. C. din Chile

Excclenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

Președintele Republicii Franceza
PARIS

■ PALATUL ELYSEE
Foarte mișcat de vestea tragicei catastrofe feroviare de la VIerzy, 

transmit cele mal profunde condoleanțe familiilor îndurerate ale victi
melor, precum șl urarea sinceră pentru restabilirea grabnică a roniților.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

ni Republicii Socialiste România

terne. El a. făcut vizite la" redacția Plteștean „Alexandra Davila", spec-
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Permltețl-ml sfi vă exprim cea mal profundă gratitudine pentru pri

mirea solemnă ntlt de călduroasă, atîl de amicală, pentru ospitalitatea 
generoasă extrem de cordială și perfectă din toate punctele de vedere 
pe care Excelența Voastră, guvernul șl pooorul român au binevoit să 
mi-o rezerîte ntît mie personal, cit șl întregii delegații a Frontului Unit 
Național șl a Guvernului Regal de Uniune Națională ale CambodgleL 
cu prilejul vizitei noastre, oflclalo în glorioasa și frumoasa clv. țară la 
amabila invitație a‘Excelenței Voastre.

No|, cainbodgtoniL caro am avut privilegiul șl onoarea de n £1 Invitații 
șl oaspeții dumneavoastră aleși, slntem extrem de fericiți de a £1 putut 
datorită binevoitoarei dumneavoastră solicitudini, să consolidăm, la ma
ximum legăturile de prietenie cu marea șl fidela noastră prietenă. Re
publica Socialistă RomAnln. șl de a fl primit din partea dumneavoastră 
reafirmarea solemnă șl răsunătoare a sprijinului fără rezervă sl ol so
lidarității militante acordate hipic! noastre de eliberare națională.

în acest context, termenii din discursurile dumneavonsiră magnifice 
șl din Declarația comună'semnată Ieri la:București au entuziasmat mult 
și încurajat puternic pe combatanții Frontului.

Permilcțl-ml, dc asemenea.’domnule președinte, să vă spun cîț de 
impresionați am fost noi, camlxidgteniL de numeroasele sl mărețele reali
zări Industriale pe care am avut posibilitatea să le vedem șl să la ad
mirăm, precum șl de succesele foarte Importante si continue ale Româ
niei In toate domeniile edificării socialiste, sub conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare. ■

Rugăm pe Excelența Voastră, Partidul Comunist Român, guvernul 
șl poporul român să primească expresia viei noastre admirații șl a ce
lor mal călduroase feliei țări.

Cu aceste sentimente, soția mea șl cu mine prezentăm respectuoasele 
noastre salutări Doamnei Elena Ceaujescu și rugăm pe Excelența Voastră 
să primească, asigurarea recunoștințe! 
derațlunU noastre foarte amicale.

PRIMIRE LA CONSILIUL ECONOMIC
: ;1 y ‘ : ■ r ;

Vineri după-amlază. ■ tovarășul La [primire ■ eu participat Tovarftr 
Manea Măneșcti. președintele Conri- n Ioan Avrnm_ mlnUinll lndus. 
linluî Economic, a primit delegația '
de, oameni de afaceri ui firninl ama- trie! construcțiilor de mașini, și Lu- 
ricnne „Control Data Corporation", c!an org^1S|, secretar general ei Cdn- 
condusă de WllEam C. Norris, pro- .. . . „ 
ședințele iicestel tlrmo. «Illuiul Economic.

i * r j‘ ■ ~ sa
s • ,1

Vizitele secretarului general 
al Partidului Comunist Brazilian. .......
r7' «ȚU. l ■ „ 1

Tn cadrul vizitei po care o face In 
țara n+nstrâ. tovarășul Lui® Carlos 
Proelefi. secretar general 'al P.C; Bra
zilian. a avut o înlllnlre ta Academia 
„Ștefan Gheorghiu” pentru pregătirea 
cadrelor de conducere a jaetiyltătil de 
partid. Goclal-politlce. economice si 
administrației de stal cu tovarășul 
Leonte Răutu. membru âl Comitetu
lui Executiv ol C.C. al P.C.R.. pre
ședinte al consiliului de conducere, 
rector’ ăl Academiei, precum si cu 
alii membri ai conducerii acestei In
stituții Cu aee&l prilej, oasnetclui

l-nu fost prezentate activitatea si
* Dreoeupărl’.o actuale ale Academici.

De asemenea, tovarășul Luls Carios 
Prestea a avut o IntUnlre la Uniunea 
Scriitorilor, a vizitat Muzeul de tato- 
rie n partidului comunist, a mișcării 
revoluționare s! democratice ; din 
România, noile construcții din muni
cipiul București. ăTuzeul. Dpftana. 
Grupul .Industrial petrochimic Brazi 
din- Ploiești; unitei!' agricole sl sta
țiunea turistică Poiana din județul 
Brașov șl n denua o coroană de flori 
ta Monumentul Înotătorilor pentru li
bertatea potwrulul șl a patriei.. Pen
tru MxrlailtJn.

noastre celei mal înalte șl const-

NORODOM SIANUK
Șeful stalului șl președintele 

Frontului Unit Național 
al Cambodglel

MMestății Sale REGINA ELISABETA A II-A
PALATUL BUCKINGHAM

Adine mișcat de vestea catastrofei aeriene de pe aeroportul Heath
row, în care șl-atî pierdut viața numeroase persoane, exprim, Maiestă
ții Voastre șl familiilor îndoliate profunda noaștrfl compasiune șl cele 
mal sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

-„'■•flra.’

RE1NN0IȚI-VÂ abonamentele LA REVISTA

O R 
A L 
AL

GAN TEORETIC ȘI POLITIC 
COMITETULUI CENTRAL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
a '...

PREȚUL UNUI ABONAMENT ESTE DE :
30 Iei pe un an j
18 lei pe șase luni.
Abonamentele se fac Ia oficiile șl agențiile P.T.T.R 

prin factorii poștali șl dlfuzorll de presă din Inlreprln 
derl $1 Instituții.

■

I
Ua

* ... -.Ț /f --■•a if /;• i. ' ■ . .■ '
Cu prilejui „Lunii de luptă- co- tru Burlacii, adjunct al ministrului 

mună antlamcricahe". ambasadorul _■>- —.—--
R.P.D. Coreene la .București, Kang 
lăng Săp, a organizat vinari seara o 
gala de filmr

moscova Distincții
” 7“ "

românești înminate
unor specialiști sovietici

MOSCOVA 23 — Goresixmrientu! 
Agerpres. L. Duță. ■ transmite : La 
Ambariida română>din Moecovți a a- 
vu’ loc. la 23 Iunie, solemnitatea in- 
mihărit de distincții ale Renubllcll 
Socialiste Românta unul grun de spe- 

• ciniisil sovietici care sl-ou adus.con- 
. tribuțla la punerea in funcțiune 11 
; laminorului ppiy.ru laminat benzi de 
I oțel la cald da la Combinatul side

rurgie .GaJalL. La Botanuiltale au 
1 participat M. S. Morozov, .vledpre- 
1 ședințe al Comitetului pentru relalîf- 

lc economice externe, renrezentanti 
! ai unor ministere si organizații cco- 

nomico, funcționari superiori din 
1 M.A.E., al U.R.S.S.. reprezentanți a! 

conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovleto-romăne.

Inmlrdnd Inaltolo diștlnctll. ambâT 
sudorul Gheorghe Badrus a relevat 
prețuirea de care ae bucură in Româ
nia realizârîle U.R.S.S. In domeniul 
economic. In silință si tehnică, d- 
tentia acordată de partidul si statul 
noîtru dezvoltării’orieleniei.si colabo
rării româno-«r4ellce.

Tn numele celor decorau, a mul
țumit D. V. inginer, prln-

I .cinai' de,laminoare. 11

i

UN PAS POZITIV
pe calea dialogului dintre

organizațiile de Cruce Roșie din 
R. P. D. Coreeană și Coreea de Sud

Zilele acestea, în legația.. Societății ^dc 
cadrul celei de-a 20-a '
Intîlnlrl de ta ’Pan- 
munjon dintre re
prezentanții organiza
țiilor de Cruce Roșie 
din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de Sud a fost 
aprobata ordinea de zl 
a convorbirilor de 
forsd. După cum arăta 
Ihtr-un comentariu a- 
gențta A.C.T.C., fapiul 
că ordinea de zi a fost 
astfel elaborată Incit 
să respecte principiul 
independentei șl fiă u- 
șurezo in mare măsură 
suferințele cetățenilor 
coreeni dispensați Ln 
Nord și tn Sud repre
zintă un Însemnat suc
ces doblndR ta convor-

favoarea unificării Co
reei".

Tn acest context, vii
toarele convorbiri dc 
forul dintre organlza- 

Z- J Roșie 
din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de sud, 'dincolo 
de caracterul umanitar 
al problemelor ce ur
mează a fl soluționate, 
alnt apreciate de pre
sa internațională ca o 
premisă favorabilă 

lodon pentru angajarea unul 
, în larg dialog politic in- 
1 tee cele două părți, 

dialog menit să pună 
capăt dezmembrării ar
tificiale a Coreei, să 
ducă, așa cum a pro
pus în nenumărate rin- 
durl guvernul R.P.D. 
Coreene, ta rcunlfica-

Cruce Roșie din ILP.D. 
Coreeană pe Întreg 
parcuraul ' tratativelor.

Evoluția convorbiri- tend dintre o: 
lor preliminare dă la M'l°J2ruce 
Pamnunjon atestă, tot
odată, că ac pot găsi 
puncte comune șl că, 
ln cele din urmă, ae 
poate ajunge ta un a- 
cord. orleit de mari ar 
fi neînțelegerile dintre 

șl Sud. în acest 
ziarul „N< 

scria.:

UQ .>1 țCSX?. StpSi, ■ uș vujvuru-Șl

_______ , ........... artă, generali''’și"'ofițeri'’' superiori,
" Ău participat lovarÂâdl fon Dlncă. ziariști.
secretar al C.C. al P.C R. .general- awl prezenți'șefi de mteiunl a’- fl 'CANADA 
c ilonol Ion Cocnan, adjunct,al ml- ... . zz , - Hnistrului forțrtOT armate și secretar creditați In București ș! ntembrl ni «
al Consiliului Politic Superior. Pe- corpului cllptonwllc.

_____________________________________________________

ii., rit ' 1 . -4< n-; ■
SESIUNEA COMITETULUI MIXT ROMÂNO-FRANCEZ 

DE COOPERARE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI
In zilele de 20—23 iunie au avut loc, 

la București, lucrările celei de-a V-o 
sesiuni n Comitclulul mixt româno- 
frnneez de cooperare tn domeniul 
construcție! de mașini

Din partea română, la lucrări a luat 
parte Alexnrxlru Mărgăritesctl.- ad
junct al ministrului construcțiilor de 
mașini iar din partea franceză, J. P. 
Parayre. directorul general al Depar
tamentului construcțiilor mecanice. 0- 
Jectrice șl electrotehnica din îiilnlste- . 
nil Dezvoltării Industriale si Șlilnțl- 
Hea al Franței.

■" au analizat rhpdul de înde- , 
prevederilor Protocolului de

cooperare semnat la precedenta se
siune a Comitetului mixt româno- 
francez cxprimlnd satisfacția &tă de 
evoluția relațiilor «bilaterale in dome
niul consirucțlUor de mașini șl au dis
cutat probleme de interes comun pri
vind colaborarea In viitor. S-au elabo
rat noi modalități pentru adlnclrea 00- 

. laborărlldLciOopertiril tebnlco-șlSinți-
Bce între cele ;două industrii.' Părțllh 
au decis, IblodaSă. să-,?1 conjuge efor
turile în vederea Întăririi relațiilor In 
domeniul construcțiilor • mecanice și 

-‘‘i.
st inrllel n fost cemnat aroto-

Ministrul afacerilor externe. Cor- 
nellu Mănescu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe al Ci
prului. J. Christophldes. o telegramă 
de mulțumiri oenlru felicitările adre
sate, In legătură cu . numirea sa in a- 
ceaslâ funcție,

Lorf, directorul Denartamentulid 
presă și Informații din Ministerul A- 
faecritor Externe’nl' Republicii De
mocrato Germane., a făcut o vizită de 
schimb de experiență In țara noas
tră Inlr-e 20 și 23 iunie a.c.
Andrei Vela, șeful -Secției -de- presă 
a C.C.-al P.C.R.. Vasile: Gligu., nd-
1 ..: .: ...2:. . ■
ne. și a avut convorbiri la Direcția 
presei din Ministerul Afacerilor Ex- 

iz 
ziarului „Sciîilelc". Comitelui de Stat 
al RadloteleviziunU române. Agenția 
română de presă — Agerpres — și u p— „ ă 1 ^0 O atjn.n''»H S S —tl. — ■ T* JM.—— ■ m.K I n Jl 8 .! '
tor Institut!!. A vizitat, do asemenea, 
munldntal. Brașov șl s-a IntUnlt cu 
reprezentanți al presei’ locale.

: *
Complexul expozlțlonal da la 

Piața Sclnteil din Capitală găzdu
iește. Inceplnd de .inline, duminică 
23 Iunie. Expoziția internailonilă 
de imișinl pentru Industriile textilă.

. ' ’’ ;’= '

_______ -

Nord
sena,
Slnmun” . scria : „m 
pofida divergențelor 
politice dintre Nordul 
șl Sudul Coreei, În că
zui abordări! cu since
ritate a unor convor
biri animate de preo
cuparea pentru derii- 

blrlle preliminare. La ™vj ’n rea Independentă el
bll să sa găsească un “ " ‘-,“I
punct comun și eă se 
fitablleasefi măsuri pe

......................  planul întregii națiu::!. 
dciiîărarat-o de- caro să se Isacrie In

aceasta a contribuit ac
tivitatea constructiva, 
pătrunsă de spiritul u- 

națlonnle, ’ po

pașatcS a patriei, — 
marele deziderat al co
reenilor.
Eugen IO.VESCU

■ u Z 0 0 e 8
' oatsnmnnKa» I

confecții, tricotaje, pielăria ri încăl- | 
temlnte. H

La expoziție participă mal mult de H 
■40 do firme șl Întreprinderi româ
nești șl străine do comerț exterior, 
care expun un mare număr de ma
șini, utilaje și produse ale indus
trial ușoare.

1 țfiiHoadîr 20-—23 itlrfiS3 a,c.pTS-auffl 
desfășurat In orașul Drobeta — Tr. H 
Severin lucrările Comisiei mixte de |

1 colaborare româno-lugorinve in do- U 
meniul turismuiuL: Protocolul care H

■ s-ă încheiat cu acest prilej stabilește, 
U unrawuuiuuna». noi- mAiniri pentru dezvoltarea schijm-,-: :
«ele ,a jjrimțt IdȘ către

u i tu , , uu- , *
iunct al ministrului afacerilor exter- Bn colectiv al teatralul polonez

■ ■ - “■ ■ ■ ■■ „Polsky" din Bydgoszcz a prezentat
vineri «oara, pe acena teatrului

WU1 . ., • K.W 1.1 S ,

al RadloteleviziunU române. Agenția 
română de presă — Agerpres — și n. . 
purtat discuți! cu conducătorii aces- tacol a aotaudat cu căldură măiestria H 

Inlcraretalivă a solilor artei teatrale H 
„„ Do’oneze. H

"In zilele de 24 si 23 iunie. artislJI H 
oaspeți care se află în tara noastră N 
ln cadrai schimburilor culturale din- jl 
tre cele două teatre vor mal evolua w 
In piesele „Mutter courage" <Io B. H 
Brecht si „Leșin ta moda" do W. Bo- 
gustawskJ.

(Agerpres)

Agitații separatiste 
ale „Partidului 

din Quebec"
Aflat In Franța, In cadrul unul 

turneu prin ir.al multa țări vest-: 
europene, conducătorul „Partidului 
din Quebec", Rend Levesque, a 
făcut ziarului „Le Monde" o decla
rație In care a arătat că „eveni
mentele ea desfășoară ntlt de re
pede Incit Independenta Quebec-u- 
lui riscă «să se maturizeze» înainte 
de vreme dacă nu se Iau măsuri, 
deschlz!ndu-i-se căi Mhtrale". De
clarația a produs vil reacții in Ca
nada. Premierul Trudeau a rele
vat : „Canada nu ar putea supra
viețui ca națiune dacă provincia 
Quebec ar deveni Independentă". 
H n subltnlnt că în cazul cînd 
Canndn s-ar dezmembra, „anumite 
regiuni vor rămlne independente, in 
timp ce altele ar putea să se Inte
greze cu S.U.A. Dar facem tot 
ce este posibil pentru ca acestea să 
nu se intlmplo". '

iMlșcarea separatista din Quebec, 
care datează do multă vreme, a 
cunoucut o evoluție complicate. InL 
‘tal, en era menită să apere modul 
de viață tradițional rural, dominai 
de biserică, Împotriva progreselor 
InduslrinUzAril, modernizării șl, mai 

sebl discrepanțele economice ș! so
cialo reale dintre această provincia 

i și rostul Canadei. Ei oratâ că în 
provincia Quebec veniturile șlnl 
mai mici po cap de locuitor — cu 
500 de dotari față de Ontario și cu 
2OT sub medta pe țară ; șomajul este 
mal ridicat ; că In administrație au 
fost promovați cu precădere locui
torii de origine engleză. Cu toate 
că s-au luat unele măsuri pentru 
remedierea acestei situații, progre
sele sini mici. Recent, secretarul 
general ui Partidului Comunlșt. din 
Canndn. William Kashlan. a decta- 
rat : „Este de cea mai mare im
portanță pentru viitorul tari! noas
tre. pentru cauza progresului demo
cratic și a socialismului, ca clasa 
muncitoare n Canadei vorbitoare 
de. limbă engleză să se identifice pa 
deplin șl fără rezerve cu lupte 
dreaptă a clasei muncitoare din 
Conoda franceză, ca legăturile uni
tăți! de clasă să se cimenteze pu-

Acordul franco-irakian

în domeniul petrolier
privilegiată in raport 
cu partenerii săi din 
„Irak Petroleum”. Co
municatul publicat la 
siirșitul convorbirilor 
menționează că guver
nul irakian se anga
jează aă vlndă Fran
ței pe o perioadă de 

----- 1 ____
petrol brut.' extrasă in 
exploatarea do la Kir
kuk, egală cu cea de

Convorbirile franco- 
Irafclene, caro au n-.-it 
.loc zilele trecute cu 
prilejui vizitei ta Pa
ris a vicepreședintelui 
Irakului, Saddam Hus
sein Takriti, ocupă un 
loc important in ca
drul măsurilor inițiate . 
după naționalizarea bu- zece an! o cantitate de 
nurilor companiei ii- v•—■ — -» ■-
rak-Pelroleum". pen
tru asigurarea debușe- . . „__ __ _ _
clor de petrol. După care compania france- 
c'.mi s-a mal anuntat. ză iTenetlcla ca parti
ta urma convorbirilor .clpantd ta „T.P.C." 
purtate ta Paris In-' (23 75 ta sută) pe baza 
tro Franța șl Irak n in- acelorași dispoziții e- 

conomlce șl financiaro 
zlarol* ..le Momle" anterioare legi! do na
ra acordă companl- SlonaJUare. Guvernul 
el francezo do petrol francez, se spune în 

'W° 
'■ ■iu'sofvta r-adruSplter:

să încurajeze colabo
rarea întreprinderilor 
franceze cu întreprin
derile Irakiene pentru 
realizarea unor pro
iecte Industriale șl va
lorificarea zăcăminte
lor de petrol din Irak 
și a hotărlt eă garan
teze creditele particu
lare ce vor fi acorda
te Ii) acest scop guver
nului irakian.

Examfnlnd rezultate
le convorbirilor fran- 
co-irakiene, care au a- 
vul loc la Paris, gu
vernul francez a apre
ciat că aceste convor
biri au marcat voința 
celor două țări de a ' 

cooperare
■ „t

O SPORT:® SPORT • SPORT • SPORTfe SPpRTț® SPORT ® S^ORȚ^ SPORT ® ȘPORȚ'o ȘPORȚ

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

AZI, CELE 11 FINALE

I___ HImi
ternlc in, sprijinul . luptator „clășel 
muncitoare din Quebec pentru egn- 

' lltatea in domeniul satarlilor. penlni 
legalitatea națldnnlă, pentru drop- 

iul de .autodeterminare nl Canadei 
franeeze. bazat pe un statal de 
parteneri egal! In cadrul unui nou 
pac*, confederal".

A. BUMBAC

SANTIAGO DE CHILE 23 (Ager- 
pres). — La Santiago <ta Chile ce 
desfășoară lucrările plenarei C.C. 
ol P.C. din Chile. Raportul despre 
sarcinile partidului In etapa actuală 
a fost prezentat de Victor Diaz, se
cretar general adjunct, membru al 
Comisiei Politico a C.C. al P.C. din 
Chile.

Comuniștii, se nrn'.fi In ronort. se 
pronunță in favoarea dezvoltării 
continue o procesului revoluționar 
șl a îndeplinirii integrale n progra
mului de bază al unității populațc. 
care este wificlent de puternică și 
dispune de rezervele necesare pentru 
dejurarea uneltirilor' ‘reSctlunil1 In
terne șl externe. Ropotul reafirmă 
hotărirea «P.C. din, Chile de a aallo- 
nn. alături da Partidul socialist șl 
do toate forielo caro fac porta d!n 
Frontul Unității Populare, pentru 
inlătararea dificultăților care se 
Ivesc, pentru asigurarea .urdtățli 
politice a tțitrcgll clase muncitoare..

Referitor Ia unele probleme eco
nomice, tn raport se arătă că In opl-

!

... .................. .. ................ .......................  
sole naționale șl Interesele monopo- ‘ 

■jurilor nu pot £1 soluționate dectt pe
calea lichidării dominației monopo- Icalea lichidării dominației monopo- ! 
liste, tn favoarea acestei posibili- j 
tați, a subliniat raportorul, pledează ! 
experiența adoptării legilor cu pri- . 
vlre ia reforma agrară, naționaliza- f 
rea industriei cuprifere și alta acte ; 
lealsdatlvo din istoria țării. 1

Evocîrxl recenlolo schimbări in
tervenita tn guvern. Victor Dtaz a j 
subliniat că ele au menirea să asi
gure condițiile înfăptuirii liniei ge- > 
nerale a Frontalul Unității Popu-1 
larc. precum si parileiparen pe scară ’ 
largă a mațelor de oameni al num-1 
cil la conducerea tării. Plenara. ■ 
relevat ei, a fost convocată cu sco-T 
pul de a mobiliza toate forțele P.C. ‘ ■ 
din Chilo la acțiuni și mal energice, 
în lupta pentru înfăptuirea liniei

' genarale a Unității Populare.

CINE RĂSPUNDE PENTRU 
CAZUL“ BOXERULUI 
PAUL DOBRESCU?

Din nefericire, lupta ta ring a dat 
dreptate acelor, specialiști — ahtre- . 
nori șî medici;— care n-au fost de 
acord cu Improvizarea iul Pnu! Do
brescu ca semlrnijlociu, iar semnalul 
dat de ziarul nostru In nceeusi ■'"i- 
vLnțâ s-a dovedit pc deplin justifi
cat. Vineri seara, In cadru! semifi
nale! categoriei „semlmljlodi", Do
brescu a fo-st nu numai învins de 
către clujeanul AL Popa, dar s-a pus 
!ntr-o situație i de-a dreptul peni
bilă. Cu toată vigoarea-! recunoscu
tă, boxerii! dlnamovlsl s-n resimțit 
serios la soviturile primite, a fost 
numărat de arbitru, altădată.— Ia
răși K.D. ! — n-n mal fost numărat. 
In sfîrșlt, Intrat ta panică, s-d vă
zut avertizat pentru împingeri, ți
neri ș! alte, obstrucții succesive. 
Intre Dobrescu, caniplon național ta 
1B71 după o strălucită victorie asu
pra lui Callslral Cuțov, întru Do
brescu din luna aprilie care â pier
dut ta extremă limită o extraordi
nară Întrecere! cu același Cuțov, sau 
Intre Dobrescu proaspăt învingător 
al turneului de ta Szczecin și cel de 
vineri scara â fost o diferență de 
clasă sau, darii vreți, de b categoric 
de„. greutate'!! Ckw îșl închipuie că 
trecerea de la o categorie Ia alta În
seamnă o rimplă sporire sau redu
cere de greutate, nu cunoaște boxul 
O data cu transferul de la o catego
rie la aîta nu se produce, automat, 
51 transferul de valoare pugllLstică. 
în lutul aprilie, Constantin Nour, 
Marcu Spafcov, Lucian Popescu, Ion 
Popa II considerau drept unul.dintre 
cele mal de perspectivă elemente pe 
care le-a produs vreodată boxul 
nostru ! Cine mai poate să afirme 
astăzi același lucru despre „scml- 
mij Iodul" Dobrescu 7

Cum s-a ajuns, totuși, ca tînăru! 
pudllst să’ ș« transforme

»
■ '7-X s*1

MIrcca Toni 
l’onielcu .
niu Vasile — Gheorghe _______ .
(lalistrni Cuțov — Malhe Ladlslau ; 
Victor Sllbcrman — Al. Popa ; I. 
Gyflrfi — I. Mocanu ; Alee N’ăstac — 
Gheorghe Chlvăr : Petre Cimpcanu — 
Marin Consiantlneseu j Hie Das-

Campionatele naționale de box — 
ediția 1072 — se Încheie astăzi In 
hain patinoarului „23 August" din 
Capitală, Cu începere de la ora 
19,OT, In ordinea celor 11 categorii 
de greutate, la gaia finalei vor lupta 
următoarele perechi de boxeri: 
Remus Cosma — Ștefan . Băiatu .5 
Traian Cerchla — Anton CoJan ; clin — Anghcl Inneu.

1 Marin Pcla ; Gabriel 
Pavel Nedelcea : Anio- 

Cloehlnă ;
Ș. a li -

U

Cupa „Voința" la ciclism
i ;

> In ambele etane de Ieri, medii orare ridicate

TG. MUREȘ (Prin telefon de ta Cea de-a treia etapă a Cupei Vo- 
I. Dumitriu). — Zl foarte încărcată lata avea să revină ta /sprintul fl- 
leri pentru toți cicliștii. Mai Intel a nai iul Stanislav Gazda, unul 
fost cursa c -
probă a pregătirii lrnuviuuuiu. « »«- 
lorii realo a fiecăruia. La numai cl- 
leva ore a urmat un nou start pentru 
etapa in bloc, pe o distanță de 1SD 
km, întrecerea — presupusă de ta 
Început Interesantă — a fost ta- 
tr-adovăr la înălțime, concurențll 
căuti.nd el teri să dea totul pentru 
un loc cit mal bun ta atașament sau 
măcar pentru a dinamiza lupta, pen
tru o medta orară ridicată. La con- 
iralknp. pa 25 km. media orară cea 
mal bună s-a ridicat la 42 km ; In 
etapa de după-amlază (130 km), o 
veritabilă performanță : 43.300 km !

Cum ern de așteptat, ta contratim
pul •individual, specialiști! a-au do
vedit din nou Vaslle Teodor (Iert. 
25 km In 33143”). Cristian Tudoran 
da ta „Steaua": CMTITT. Th. Pu- 
terițy do ta „Metalul". Ptopenl 
(sa’H’j.

TG. MUREȘ (Prin telefon de la
    . .__ C 'dln 

contratimp, o veritabilă veteranii ciclismului polonez, cnre 
lățirii Individuale, a va- i l-a întrecut cu o Jumătate de. bi- 
- - ■___________■__ ■ delete pe brașoveanul' Andrei Suc-ta

șl cu aproximativ 10 metri pe brâl- 
leanul M. Hrisopenl. clasat al Ill-lea 

. ca șl In prima etapă. La Intervalul 
de 15” a goslt sl grosul plutonului. In 
care se aflau șl fnmtașlL clasamen
tului.

După trei etape, po primul loc se 
află Klaus Thaler. Vasilo Teodor, ee- 
condlndu-I cu același timp. Al 
ln ctasament, ta 18” este Cr. 
ran.

Etapa de astăzi, penultima, 
soară peste 1S0 km. fiind cea mal 
lungă clapă a Cupei Voința. Traseul 
el : Tg. Mures. Sighișoara. Mediaș. 
Tirnăvenl, Iermrt, Tg. Mureș. Tn 
cursă au mal rămas M alergători 
din KM. ,

L

£

treilea 
Tudo

mfi-

întrecerile Internaționale din sala Floreasca
_____ _______ .■ dta). L Stoica (România) a dșiignt la 

de la Horească au Început Întrecerile puncte modul cu bulgarul Stankov. In
formă excelentă I. Stolriu (România) 
— 52 kg a cișligat prin tuș In fata lut 
Mohamed Karmons (Maroc). Arutlnov 
(U.R.S.S.) a dispus prin tuș de iugo
slavul Vescllnovtcl.

LUPTE:
Vineri la amiază in sala sporturilor 

11C 4<Jk ? «*s* ișxauw-xjt*
turneului Internațional de lupte gre- 
co-romane șl libere, competiție la care 
participă sportivi de valoare din 10 
țări. Tn. turneul de greco-romane ,ta 

puncte do L. Swcnssoa (Sue-
cșT-ÎB kH I. Ghibu OtanSnta) b d te

pugilist sff șa transforme Intr-un 
„caz”. de®l pină de curind 1 se in- 
trevedaa o carieră sportivă at't de 

. frumoasă ? O parte . importantă do 
, vină o are clubul Dinamo, care n 

alergat după mal multe titluri, fără 
să-și fi fundamentat pe rațiuni teh-

nice valabile pretenția de n cuceri 
titlul la „.‘îcmlmlllcx.-le'. (Da altfcL 
atitudinea superficială, șl chiar ne
favorabilă. a conducerii tehnice a 
secției de box față de acest pugilist 
s-a manifestat concret în mai multe 
împrejurări. după ce el a cucerit 
tllhil național pe anul 1971). Dar la 
recenta măsură — spun cel de ta 
Dinamo (vicepreședintele -clubului. 
Cosma Liță) — ei se fac răspunză
tori numai pentru că au fost de 
acord «ă Îndeplinească măsura, fi
indcă Indicația le-a fost dată „mal1 
de sus", de la federație șl C.N.E..F.S. 
Dar-dne ..mai de sus", in afară de 
antrenorul iorulul. Ion Popa, avoă i 
competența tehnică efccllvă să dea 
p asemenea Indicație, de strictă spe
cialitate pugilisllcă,? Or. părerea 
DMiestrului Popa o știam da ia o 
conferință do presă organizată in L ■,=--5- - .--«7— ■- ■
urmă cu o lună do zile.. El H p-oată rezolva singure problemele In- 
a spus clar atunci că « împotriva 0 terne,.tfirfi-nici un amestec dinafară, 
„urcărtr vreunuia dintre cel doi II ac^L sens, România susține ea 
boxeri, Cuțov și Dobrescu,- șl opina- 1 consecvență programul propus ele 
_ ._ ------ . A------- . . g guvernul R.D. Vietnam șl de Guver-

I bllclî Vietnamului de Sud. precum 
șî propunerile Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodglel șl 
iile Frontului Patriotic din Laos, 
caro reprezintă o bază realistă pen- 
' i a se ajunge la o reglementare 

| pe cale pașnică a conflictului din In
dochina.

Este convingerea nastrămutală a 
poporului român că lupta neînfricată 
a popoarelor vietnamez, cambodgian 
șl laoțian va fi încununată do vic
torie. Din știrile sosite de ne clmnu- 
rile de luntă ale Indochlnei. din re
ia lările făcute de Înaltul oasnete In 
timpul vizitei, din litera șl spiritul _ .. .. ...
Declarației comune e-e reliefează cu menlntarea cu fokxdran 
torță Ide-ea că nu poate fi infrlnl nn ■■ ■■— ■
popor care luplă cu eroism, hotărî! 
să-și apere cu pretai oricăror sacrifi
cii dreptul la libertate șl Independen
ță, de a-șl făuri viitorul potrivii cu’’ 
interesele și năzuințele sale legi
time.

, Acest adevăr se impune cu otît 
I mal mult In epoca actuală, de mari

(Urmare din pag. D schimbări Tn raportul do forte, a eă-
- ■ ------------ ror tendință dominantă o constituie
iățL poporul nostru a fost de la In- consoJifarea forțelor păcii, demo- 
cenul și este alături de noporul' crațicl șl progresului 
vietnamez, care luptă cu eroism ton- poarele de pe toate- meridianele ..se 
potriva agresiunii S.U.A. Țara, nou-, H r,.tîica cu hotărire" împotriva politicii 
tră se pronunță ■ In modul cel mnl Imperialiste■ de forță-șl dictat pen-
a_.„—._ —. ....----- — t-u Uchjdarta definitivă a colonialis

mului șl neo-colontaUsmuiui. Pentru 
afirmarea șl mai puternică n forțe
lor progresista.- antllmpcriallșle. pnn- 
t .. ■
lor in determinarea euraulul vle’il 
Internaționale, este imperios nece
sară întărirea unității lor — obiectiv 
pentru realizarea cărata România 
este hotărîtă ®ă-îl ntlucă si de alei 
Înainte întreaga contribuție.

O altă Idee maî-oră subliniată în 
cursul convorbirilor cala aceea a ro
lului Important ce revine țărilor mici 
șl mijlocii ]n vlnta Internațională. So
luționarea reală si trainică a mari
lor probleme ■ earq confruntă lumea 
contemporană teetamă în mod nsce- 
ear luarea .in considerare ' n intere
selor tuturor rxmoarelor. partlclbarcKi. 
directă si ncîlyă. do nlcior de ega
litate, a tuturor statelor' lumii. Indi
ferent de mărimea' Ion '
>««...« juuepe.meu.e, nu«.rB ua- den iaziL totodată cu DrcananW că. u6nMe s, lniegT|u(i| teritoriale . 

'pentru a-fi, trainice șl a slull telur................ ■ -
.rStor dosUndcrlL 11 cooperării. ■ rela
țiile dintre state treblilo ®ă fie: ci»- * 
dite pe principiile Independenței șl 
suveranității naționale, egalității ,der' 
pline în drepturi, ncamestecidiil ta 
îrebnrilc Interne șl avantajului re
ciproc; să m renunțe la forță șl u- 

, ._________ __ fortel. să
fio lichidate orari,leite Imperialiste de 
dominație si dictat In relațiile Inter
naționale. Numai respectarea conscc- 

* verită a acestor principi! — care ge 
afirmă cu o tot mal mare putere — .. .
este de natură să garanteze dreptul popoarele român și cambodgian, 
fiecărui popor la dezv,citare liberă, 
suverană, potrivit năzuințelor sale.' să 
aducă pacea «1 liniștea in Penlnnula

I S.U.A. Țara, noas- , 
In modul cel mal 

categoric ț»ntru încetarea Interven
ției americane, pentru anularea mă
surilor, de escaladare a războiului șl 
reluarea tratativelor dc ta Paris, pen
tru: soluționarea politică a conflictu
lui, pe unica bază posibilă — retra
gerea tuturor trupelor americane șl 
ale citaților lor din Vielaam, din 
Indochina și asigurarea condițiilor 
necesare -pentru ca popoarele vietna
mez, cambodgian șl laoțian să-ș! 
poală rezolva singure problemele In

Indochlneză. o5 asigure promovare* 
Înțelegerii si păcii Intre popoare. 

Declarația comună evidențiază. t 
odată. Identitatea de vederi a celor 
două părți in legătură cu mișcarea 

I do «liberare națională, lupta po
poarelor din Asta. Africa si Ame
rica Latină pentru consolidarea in
dependentei lor Apolitice si economi
ce. situația din Orientul Apropiat, 
securitatea europeană si cu.alto pro-

• jt-i W-M Jh»-!;»».*,».. - JLtaM «nai ,• ■ h
■alia comună evidențiază. toî-

Sa In sensul că numai lupta tn ring L „ ------ - .
să dec'.dă Intre aceștia doi. Ce fel de H nul Revoluționar Provizoriu al Rcpu- 
rațlunl, cu adevărat tehnice, au pu- ” hiimi vinînnmnini Siwi ™>wsim 
lut interveni in această scurtă pe
rioadă de timp spre1 n schimba un 
asemenea punct de vedere judicios ?

In legătură cu „cazul Dobrescu" 
considerăm necesar să adăugăm că, fi tru 
după părerea noastră, ornanele spor
tive. cluburile și asociațiile rint ton
te datoare să aibă, cea mal mare gri- . 
jâ pentru descoperirea și creșterea 
personalităților sportive in. stare să 
reprezinte cu brio culorile sportului 
românesc peste hotare. Socotim, tbi-

, odată, că această muncă este in bună 
parte o muncă de speciali tale, .copaie 
iilia să Împingă înainte personalita
tea sportivă și nu una diletantă, care 
să provoace frinarea dezvoltării sau 
chiar ratarea sportivului în cauză. 
Desigur, la această activitate șl presa 
sportivă poate să-și aducă o contri
buție importantă, Imoulsionlnd. cu 
obiectivitate șl pricepere, creșterea 
talentelor veritabile.

Valeria M1RONISCU

tru creșterea necontenită n roiului blcme nle vieții. Internationale.
1..- <„ „..-„«.tai Poziția consecventă a Românie! do

eorillntro a forțelor revoluționare In 
lupta lor pentru libertate sl progres, 
eforturile pa care le depune In scosul 
dssUndorti și pârii contribuie ta ri
dicarea necontenita a prestigiului său 

, International, ta creșterea simpatiei si 
prețuirii de care se bucură din 
partea forțelor progresiste ontllmpe- 
rtalișfe de pretutindeni. . Exprlmtod 
gratitudinea vio pentru sorUlriiil n- 

, cordnt poporului cambodgian, prințul 
’ Norodotn Slanuk a spus : „Vom pAs- —-r-» „----
veșnică recunoștlnja noastră si cea a 
poporului nostru pentru sprijinul pn- 
ternle șl activ pe care Republica So-

Ira o amintire veșnică, dnDă cum este
’.i

.......__ _— ------.—.
eialLslS. Romârdn 11 acordă fără re
zerve! luptei noastre duse pentru re
cucerirea independentei noastre na- . 4 I.Airt'd*rjSA . . îwȚ A-manJIIX 412 ărSiZ-.,

■ j patriei noastre".
■ j Conștiința n«v;’::l prestigiu, a n-

costei oretulri Însuflețește ooporul 
Ș nostru ntît In munca ea consacrată 
făuririi. EOdriâlll fiodallsle. dt sl in 
lupta pentru afirmorca' Înaltelor 
Idealuri ale umanității.

Salutind cu .căldura rezultatele vi
zitai tn țara nowlrft n șefului stalu
lui Cambodala, poporul român îșl ex
primă convingerea că ea va repre
zenta o contribuție de preț la întă
rirea prieteniei șl solidarității dintre 

’ ‘ . In
interesul luptei generale anllimpe- 
riaUsle. .al cauzei progresului sl 
păcii In lumo.

a

■j?

/
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șeful
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■

fi

vicepreședintele Ky,

începutul 
in prezent. Obiect1- 

'flșurâri de forje Șră
1 România a fast semnarea

21

ir
Referindu-isc in; aflr-

număr tot mal

berț Humphrey (357).
Edmund Miisklo (175).
II. Jaclwoa (38). unii ,
lideri, ‘sindicali, por- mlflodr’atuncF'accept 

conducerii Partidului radical'".

r 'V W

/'’in

Thieu — negustor de droguri

O scenă cotidiană în zona orașulai Kontnm, încercuit dc forțele .patriotice sud- 
x letnamcze : soldați! saigonczl; In derută, slut împiedicați oi se urce în elicop
tere pentru a părăsi localitatea, aceste aparate de zbor fiind rezervate consilie

rilor americani și ofițerilor superiori ai Saigonului

INTENSIFICAREA BOMBARDAMENTELOR

clfic. „Australia — a declarat William 
McMahon — va- continua «ă actlo-

ținerii mandatului este Vlclnam, 
do 1509 voturi). Multi , țhelteleine^

consideră
barai", e-ău alătu-

(Laos), pentru -a achl-

N. PUICEA
Roma

se a-

țării.

w
_:i A J• r* r? 1 :Ur~MC» -■'oi

e. i " ■ b'â 1

* - >?

LONDRA 23 ________ _____
nostru N. Plopeanu transmite : Con- 
tlnuindu-șl vizita neoficială tn Ma
rea Britanie. tovarășul Etnii Bod- 
naraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Însoțit do academicianul 
Henri Coandă. ministru, conailier la 
Consiliul de Stat, a, fost, jpL oaspe
tele Companiei Dowty din Cheîtam 
— firmă apectolizajâi In agregate si 
accesorii pentru industria aeronau
tică. precum ®! in'utilaj hidraulic si 

. minier. în aceeași zi a fost vizlta- 
. tă Centrala aiomceleclrlcă Oldbury 

on- Severn, din apropierea orașului 
Bristol.

în curmi! zilei dc vineri, pe ugen- 
da vizitei au figurat Urinele de mo
toare din Bristol, aparținlrtd Socie- f-s a,'-.’ 'Ltael’fafcAlAd-sji-M 4 . tt'

Corwsxmdenlul

Vizita tovarășului Emil Bodnaraș 

Britanie
’ ■'.ț.

tățll ..Rolls Royco” (1971) L.T.D 
Intlmplngrea oaspeților romfinl eu 
venit dr. Stanley Hooker, directorul 
tehnic a! companiei, șl nlți membri 
al Consiliului de administrație. în 
aceeași locailtate a-au vizitat uzine
le sodetăjli British- Aircraft Corpo
ration (BAC,), unde directorul A 
Mflson-'a prezentat asamblarea avi
onului supersonic „Concorde".

întilnlrilc cu conducătorii firme
lor vizitate, cu epedallș!!!. desfășu
rate Intr-o atmosferă cordială, de 
lucru, au prilejuit convorbiri utile 
pentru adlndrea cooperării, existen
te Intre întreprinderile romăneșll pi 
firmele britanice. La convorbiri a 
participat, de asemenea. nmbas,3dortil 
României la Londra. Viajdle ltangan.

Lupă cum se file, „Aripa 
teorie* a Armaiel llepubl

la Încheierea vizitei în polonia

A PREȘEDINTELUI /. B. TITO

COMUNICAT COMUN
POLONO - IUGOSLAV

„Sînterh convinși că viitoarea 
conferință europeană va putea fi 

încununată de succes"

AMERICANE ASUPRA WMMlffl
VIETNAMUL DE SUIJ 23 (Ager- 

pres). — In Încercarea de aj sprijini 
ucțlunJLie trupelor haigoheze,' supuse 
unor grele -lovituri din partea forțe
lor de eliberare națională din Viet
namul de sud, aviația auteriednă șl-a 
intensificat raidurile de bdmbarda- 
jnent asupra zonelor eliberate șl a 
pozițiilor deținute de pairîoțl — re- „ . , - , -
levă agenția France Preate. Externe al aceste! țări a.dat publlcl-

O sută de bombardiere „11-52" —ju- tlțU o nouă declarație, in care ce
mătate din efecțivul total al oeto- arată că printre numeroasele tiădirl
reactoarelor strategice americano in C0—iz —--zf
Pacific - au luat, jiarte rineri la cea dc JoI se șj două Jlree. 'Dcctani-
rnal, intensă eerlo do raiduri do bom- ■■ - ■ - - -- ■ - - -
bardament efectuate asupra zonelor 
eliberata de la limita septentrională 
a Vietnamului de sud — provlndiie 
Quoad Tri șj'Thua Thien. .în .cumul 
u 33 de misiuni au fost lansata 2SW) 
tone de bomba de mare calibru, cea 
mal mare cantitate de exploziv lân- 
tiată intr-o singură zi do la i ■ ‘ ’ 
războiului plita In prezent, 
vul acestei desfășurări de forje fără 
precedent a fast — potrivit aprecla- 
rllor observatorilor militari de la 
Saigon, — dlsjxirsarea efectivelor 
.forjelor patriodee rare atacă pozițiile, 
trupelor marionetă situate la vest da 
localitatea Hue. ■ L

Agenția de presă ..Eliberarea" 
relatează, că auto^țfl^ldț^^ife 
Hpmare consțhpije |jj zopele ell- 
berate ale Vletoamulul-do ■ -sad 
nu bolărit să elibereze citeva 
sute de militari safgonezl prizo
nieri, caro ău refuzat să lupte 
împotriva forjelor patriotice Bau, 
după anihilarea unităților Jtor, 

ta-au‘ predat cu arme uiiStățitor 
forțelor de eliberare.

15 n - - v. . rț ■ ■. . »■
In ziua precedentă un atac similar 

j asupra, unui .sat din -imediata veci
nătate a Hanoiului.

în legătură cu continuarea bom- 
bardamenlelor masive ale ayiaUei a- 
nțertehne 1nsiJp.ra îunor" locali lăți ur
bano și regiuni rurale din Republica 
democrată Vietnam, Ministerul de

distruse In cursul bombardamertlBlor

11a cere guvernului S.U.A. gâ pună 
imediat capăt acestor acte db'răzBol 
îndreptate Împotriva, populației. ci
vile a R.D. Vietnam, să-înceteze 
minarea șl .blocarea porturilor nord- 
vlctnameze, precum șl toate celelalte 
acțiuni care violează suveranitatea șl 
securitatea R. D. Vietnam. -

Intre aUtea alte afa
ceri tjnf,' 
bo dedau
Biroului de marioneta 
de ja. Sal— 
mfiră ț. . __
cu opiu șl tțeroi-

Declorâ Jânos Peter, ministrul de externe al R.P. Ungare

BUDAPESTA 23 ’ (Agerprea). — 
Lulnd cuvintul in cadrul duerărDar 
zYdunăril de Stat a R. P. Ungare. 
Janos Peter, ministrul afacerilor ex
terne, a subliniat efl realizările' eco
nomice obținute in anul 1071 au ser
vit intereselor tării șl. In acela®! 
timp, au influențat favorabil asupra 
situației internaționale a acesteia.

Ministrul «-a referit apoi la confe
rința in problemele securității șl co- 

■ laborăril pe continent șl la relațiile 
externe ole R. I’. Ungare. Sintem 
eonvlnșî, a spus el. ci în prezent 
există toate premisele pentru colabo
rare șl consolidarea securității șl că 
o conferință in aceste probleme ar fi 
incuminata de succes.

Vorbind despre rotațiile Ungariei 
cu țările vecine,. Janos Peter a subli
niat; printre altele, că „un factor po
zitiv al : dezvoltării relațiilor cu 

tratatului

de prietenie". în context, ministrul 
ungar a relevat existența unor rela
ții bune cu Cehoslovacia si Iugosla
via. în co privește relațiile unaaro- 
austriecc, ministrul a declarat că ele 
pot sluji ca un exemplu al colaboră
rii intre țări cu sisteme soctal-econo- 
mlce diferite.

- P70" 
j vlzorie" a Armatei Republicane 
> Irlandeze* (IJLA.) a anunlat câ 
I eite gata tă decreteze încetarea 
J focului, începlnd de la 26 iunie, 
I „pe bază de reciprocitate din | 

partea trupelor britanice statio- 
‘ note fn Ulster*. 1
L „Comunicatul IJI.A. a fost prl- , 
i raft cu ușurare la Londra, scrie 
I corespondentul agenției France | 

Presie. In aceeași ri. WUfiom 
[ W.hiîelato, secretarul de stat brl- 1 
1 tonic pentru problemele Irlandei , 
( de iVord,,a asigurat ^Camera Co

munelor ‘că forțele britanice pot'[ 
'.reifiecta'încetarea joculuL ;Penr 
tru guvernul de ia Londra — 
menjloneacâ aceeași apcnjlc — ( 
încetarea: focului' înseamnă câ 
poate spera, acum, in reglemen
tarea politică a problemei UMe- 
ruhii Intr-un timp relație scurt. 
Presa britanică manifestă un 
optimism prudent. „Financial 
Times" notează, de pildă, că 
tiiocelarea focului nu garantea
ză pacea și cu atlt mal puțin so
luționarea problemelor care 
zguduie Irlanda de Nord dc otita 

'timp*, dar riarul amintit eubii- 
[ niarâ- faptul că noua situație , 
I „deschide, fără îndoială, posibi-. 
\ liiateai de a angaia un dialog 
1 între cele două părți’. âificulta- 
(■ * te .principali,:care, constă In ari- ■ 

gura'rea reprezentării la maia 
I tratativelor a tuturor părților 

interesate, tnclușip I.R.A.

V. P.

iu

BELGRAD 23 (Agerpres). — Io 
Belgrad și Varșovia a fost dat publl- 
titățîl Comunicatul comun, cil privire 
la vizita In Polonia a președintelui 
RB.F. Iugoslavia și prațedlnlclc’ 
U.CJ„ Iotdp Broz Tito, șl convorbirile 
purtata cu Edward Gterek, p-}m-»e- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.. și He:iryk 
Jablonski, președintele Consiliului do 

■-'Stat ■
PărJIIc au constatat că, in relațiile 

dintre cele două țări, au fost obținute. 
In ultimul timp, rezultate pozitive și 
colaborarea se dezvoltă cu succes In 
toate domeniile. Au fost apreciate fa
vorabil . rezultatele colaborării dintre 
U.C.I. șl P.M.U.P., Îndeosebi In ul
timul timp, șl s-a c’iKit dc acord 
asupra necesității, unor lntflnM mal 
frecvente Unire conducătorii celor 
două partide.

în cursul vizitei a fost semnat un 
acord . suplimentar caro prevede ca 
volumul schimburilor reciproce pe 
perioada 1871—1973 eă sporească do la 
830 mlllolme la peste 1 miliard dolari.

în‘ ceea co privește situația tnier- 
națională, s-a constatat că o influență 
deosebită o au eforturile îndreptate 
In direcția întăririi metodelor trata
tivelor și rezolvării problemelor li
tigioase prinr mijloace pașnice, pe 
baza priiuăplOor coexistentei pașnice 
șl respectării depline a drepturilor le- 
gilim-e și a intereselor tuturor ță
rilor.
' R.S.F.I. șl R. P. Polonă, se afirmă In 
comunicat, acordă o atenție deosebită 
dezvoltării relațiilor de pace șl des
tinderii ta Europa, convinse că evo
luția favorabilă a rituațiel de 

acest continent are o mareare o

transmit

Însemnătate pentru relațiile 
temațlanale In ansamblu.
constatat că pe continentul europenii 
se întăresc forțele păcii, colaborării șl 
bunei vecinătăți, ceea ce fi-a gării 
expresia In semnarea și Intrarea i In 
vigoare a tratatelor U.R.S.S. și Polo
nie! cu R.F. a Germaniei. Părțile con
sidera că nt fost create condiții favo
rabile pentru pregătiri molii Laterale 
imediate J,n scopul punerii de acord a 
bazelor, țelurilor ci modalităților de 
lucru ale oonferlnțoi privind colabo
rarea șl securitatea In Europa, care ar 
trebui să aibă loc intr-un viitor apro
piat, lteduoerea forțelor armate și a 
armamentelor pe continentul euro
pean ar constitui o componentă esen-r 
țiata In procesul făuririi securității 
eu fojxmms, afirmă părțile, subliniind, tn 
același timp, că Înfăptuirea dezarmă
rii generale șl totale este o sarcină 
deosebit de Importantă șl urgentă.

Cele două părți au reafirmat spriji
nul pentru poporul vietnamez, pentru 
popoarele .din Cambodgla și La«j iu 
lupta loc pentru libertate, ln<l“ vi- 
dență și dreptul de a-șl hotărî alntfurc 
soarta. Ele ee pronunță pentru relua
rea de urgență a tratativelor de ta 
Paris in scopul găsirii unei soluții po
litice șl considera că pentru a se puna 
capăt războiului din Indochina tre
buie retrase imediat tji complet tru
pele S.U.A. șl ale altațllor lor cHn a- 
ceastă zonă. Părțile ș’-au exprimat 
sprijinul pentru soluționarea paș
nică a crizei din Orientul Apropiat.

Edward Glcrek și Henryk Jablonski 
ou acceptat invitația do a face o vi
zită in R.S.F. Iugoslavia,

ITALIA

0 DECLARAȚIE A M. A. E. 
AL R. D. VIETNAM

HANOI ,23 (Agerpres). — L« 23 
Iunie a-t, ora 17,GO, aviația Statelor 
Unita a îaneat rachete asupra unor 
cartiere rezidențiale, precum și a 
unor suburbii ale capitalei R. D. 
Vlc'.jînm. provoclnd victime In rln- 
dul populației rfvlle — anunță a- 
genția V.N.A.

Agenția Informează, de asemenea, 
că aviația Statelor Unite a comis și

Norodom Sianuk 
în Albania

TIRANA 23 (Agerpres). — Primul 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania. Enver 
Hodja,' a "primit, vineri, pe Norodom 
Șlomik, șeful alaiului cambodgian, 
președlnielo Frontului Unit Național 
el Cambodglel, aflat Intr-o vizită la 
Tirana.

Cu acest prilej a avut ioc o con
vorbire caldă, la care au luat parte 
Mehmet Shehu. membru al Biroului 
Polillc al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, președintele Consiliului 
de Miniștri, șl ajți conducători de 
partid și de stat albanezi, precum șl 
persoanele csțrc 11 însoțesc pe șeful 
«latului cambodgian.

în legătură cu programul 
francez de experiențe 

nucleare in Pacific
SYDNEY 23 

ministru al 
McMahon, a 
ambasadorului 
dezaprobarea 
in legătură cu . ____
experiențe nucleare in Oceanul Pa
cific. „Australia — a declarat WlUlnm 
McMahon — va- continua să acțio
neze pentru a determina guvernul 
francez e& renunțe ia acest program”.

*
OTTAWA — 1 

mațla purtătorului do cuvint francez, 
lK>trlvit căreia, in planul experiențe
lor nucleare franceze in Pa£iflc nu .' 
u intervenit nici o schimbare.. mi
nistrul canadian de externe. Mitchell 
Sharp, a exprimat In Parlament re
gretul guvernului- său pentru faptul 
că aceste experiențe vor avea Joc ..în 
pofida opoziției manifestate de Ca
nada șl de alte lări". „Nutrim epa
tanta, a adăugat Mitchell Sharp, că. 
guvernul francez va reveni csuora 
hoiăriril sale șl va nune capăt tu
turor experiențelor nucleare".

(Agerpnw). — Primul 
Australiei. William 

exprimat la 2D iunie. 
Franței in Australia, 

guvernului australian 
programul francez do

transporturile de he- 
JȚJină și opiu.

U0, datorii 
că un t._. ... _______ H
mare de eoldațl ame
ricani, in special din
tre cel staționați In 
Vietnam, au început 
să- consume droguri, 
Washingtonul a- adop
tat o serie de măsuri 
menite să oprească 
acest comerț. Dar a- 
ceste acțiuni au răruM 
fără afect tocmai da- 

dulul că In 
.u. „ ,ceri fffif ț'srs fes pas

de McCoy, princlpa- aî. C.IA. au .efectuat a!e' mknlnlslrațtel sal- 
■ ■ --------- ■- a- în repetote.'rinduri o-; geneze și protectori al

perațlunl in Laos, in for.
scopul do a apăra G. DASCALU

lurctațe, ia cațu primul ministru, Ehte 
au virfiiriJo re- ți alții: El •« wgeizai 
i de marionete ra-«oralul:JCy,Nguyen 
„ilgon, Im nu- ThL' LL .pleacă lună de 

și comertîil lună la Vientiane 
(Laos), pentru a achi

tai, pe csire-1 des- ril tona opiu șl heroină, 
fășoflră In .complleltata Aceste stupefiante sini 
cu ageriți ‘sil. CJLA. transportate apoi 
(serviciu de «plânaj '
al :S,UA.) șl memofl 
ai Mafiei . americane. «
Aceste dezvăluiri tara 5-a aeriene salgoneze. 
făcut, im ido mult, iri 
fața unui, 'eubeomltat 
ni Senatului american, 
dr. Alfred ■ McCqy, ex
pert In r-Jircollce. Po
trivit celor declarate 
dv pnuui,
lele personaje ale 
cestul comerț' -venal 
stat pre<<xl:r.te!i! Tl::ra,

via Pnom Penh (Cam
bodgla) In Saigon cu 
avioane ale divizie! a

Ale! se revind cu mari 
profiluri, tar banii sini —_ — 
depuși la bănci străine, lorită fapt 

'McCoy* a șdăugat că aceste Mai

în cadrul consfătuirii de 
lO Sofia, conss(:ra;-,! reorganizării 
și earciinftor In domeniul stRntel si 
InVătAminluluL superior agricol, a 
luat cvivlniul Todor’ Jlvkov, brim-se- 
cretar al C.C. nl P.C.B.. președinte
le Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia. Vorbitorul a abordat emble
mele concentrării' șl specializării in 
agricultură, introducerii In această 
''t^urăâccpMmjcă. a .tehnoIoaleLiliis! 
.itusțrjălei'si'' metodelor de , organizare 
șl conducere Industrială.

Delegația primarilor ro-
mM, oflatfi Sn la invitația
Organizației naționale a primarilor 
americani, a vizitat orașul Lincoln, 
din' statul Nebraska. Joi. delegația a 
sosit la Detroit, (statul Michigan.'<"jM‘-Os-..s r;-.'î

Președintele Consiliului 
do Miniștri al U.R.S ,S.,

vemuî peruan pentru a; rupe bloca- Alșxol Koslahln. I-a primit.po Azlz
da impusă împotriva - Cubei. Alimad ; - secretar general " la Mirilsta-

i Cutremurele de pămlat au devenit un fapt cotidian in orașul l!a- ( 
V Han Aniona (provincia Marche). Din lima ianuarie, populația tră.'efte J 
l sub permanenta amenințare a acestei calamități, numărul cutremure- ț 
.’ lor ridlclndu-sc la SOT ! Repetatele mișcări seismice din ultimele două i
4 sâptămlni (cea mai puternică,- de gradai 9, a acut, loc miercurea tre- j
t cută) au obligat populație id ;sb refugieze in afara b-a/uîul. S-au în- L
* registre! importante pagube materiale, cijȘca marți și numeroși răniți. ’
i In fotografie : mașini zdrobite sub moloz pe o străduță din Ancona ț

Ministrul secretar de stat 
Ia Ministerul Comerțului Ex
terior al României, Nîc<>5aB 
M. Nlcolao. a fost primit joi de vice
cancelarul si ministrul de externe 
Walter Scheel, de mhilslnd ootabo- 
rtrli șl cooperării economice, Erhard 
Eppler, țl a arat convorbiri cu Si
gismund-von Braun, secretar de!'«tat 
țn , M.AE. al RiEiG, In «tadnil ’ coti- 
EfiSșfp^î 4u‘ fost abordate ăKMlcta 
ale taolaborflrfl si cooperărM'echnoiiil- 
cc. precum si alte probleme de in
teres reciproc.

în legated cu apropiata 
reluare a relajiilor diploma
tice dintre Peru și Cuba. 
Confederația amorală a muncitorilor 
din Peru (C.G.T.P.) a dat publicității 
o declarație in care ișl exprimă sa
tisfacția ’ pentru anunțarea,, de e&tre 
președintele Juan Velasco Alvarado, 
a apropiatei reluări a relațiilor . di
plomatice cu Cuba. Aceasta va sem
nifica Încununarea luptei duse1 de gu- 

dă impusă împotriva Cubei.

rul de Externe al Pakistanului, re
prezentant special al președintelui 
Zulflkar Ail Bhutto. Cu acest Dd- 
lej a urat loc o convorbire Privind 
probleme do interes mutual. "• *

' • 1 I1 V ■ ■' * '■
H. Kissinger a purâsit

Pekinul. Consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, rare, potri- 

Wife ift; 
Vernele .chinez șl american a făcut o 
vizită In China pentru consultări con
crete cu conducătorii chinezi In vede
rea normalizării pe mal departe a 
relațiilor dintre R. P. Chineză ®I Sta
tele Unite, a părăsit viiiori: Peklrud. 
' ■ ' f "n ‘

Instituirea unui curs fluc
tuant al Urei sterline, 
măsură temporară ' potrivit dirigui
torilor politicii flnartclarp britanice 
de natură s& contribuie la restabili
rea încrederii in această monedă, a 
fost botărită de guvernul britanic.

0 petiție semnata de pes
te 19 000 de salariat fli Hr- 
mei francezo „Renault”, din , Bo-j- 
logne-Biltancotirt. exprimă aprobarea 
față de acțiunile partidelor comunist 
și , sodallă vizlnd elaborarea unui 
program guvernamental comun. Peti
ția cere, de asemenea, naționalizarea 
sectoarelor — chele alo economiei 
fraheeze. • ■CHEIA SUCCESULUI LUI McGOVERN

4.

GENEVA SESIUNEA 0.1. M.

Poziția iii favoarea păcii 
în Vietnam

„ o '■ ■ ' ' . ' ... ÎJ J•. ■ Extenuanta ;
1 a alegerilor preiiml- de' dreapta, 
ilj nareh;s-aii?/încheiat' ’ " ■’
J. miercuri, in zorii zl-

1 ----- ' . . ’
rtt-un impresionant -fi-

cursă Democrat șl .alte, forte: 
,je' diieaijța. ■

încheiat' . .Este ’ incontestabil i 
______ _____ . zorii' zi- că ceea ce' l-a aslgu-" 

Iei, ta New York, prin- rat lui’ McGovern suc- 
-tr-un impresionant fi- 1 cesui rate poziția sa 

’• nls"ăl protagonistului In'favoarea încetării] 
• George McGovern. ‘Pe războiului din :Vtei- 
jiaccursul celor' 23'de nam. „Afară. afară ] 

imediat din Vietnam.! 
Destul cu. pertractări
le. Nici un fel de con
diții., . Să se pună 
capăt ’ proptirli 
gtamluî Thleu. ( 
ta , vorbă despre alegeri 
in Vietnam 1 Afară a- 
rum, nu mai iirzin !“ 
— aceasta, scrie „Wa- 

mukhu waua- shlogton Post", este 
dictatura la alegerile poziția Iui McGovern

«9 crw lirB' X rt. 1 | S7 # H . ' un wi'rfnXnX.rurrun-rt 'Au-uJg‘

noiembrie a.c. , ■

Este Interesant c.«. 
deși McGovern a ob
ținut In preliminarii 
mai‘multe milioanede 
voturi ’ declt oricare 
dintre oponent!i ®âi si 
mai mid ti electori de
clt ' toți oponentil sfli 
luațl Împreună, lotuși, 
atil senatorul Hum
phrey. cit si colegul 
său MusHe consideră 
că ei ar avea] mai 

i re- muita șansa dorit
leu. Ce âll- McGovern I'â obțină

' victoria împotriva can
didatului . republican. 
R. Nlxon. In alegerile 
prezidențiale. EJ l-au 
cerut Iul McGovern 
să-și cehimbe platfor
ma sa electorală, „sii 
ee dcpEaseze mai spre 
cenlru". dacă vrea aă ' 
Ce sprijinit In obține- I 
rea mandatului de 
candidat. Răsnunzlnd. 
McGovern a wu»' că', 

preliminarii.' Critlcln-i. dnefi in unele Droble- 
du-I vederile politice, me este dtaous rf-sî i 
oooneritif il acuză de modifice puțin nlalfor- 
„radicalism". La care mn- refuză categoric să 1 
McGovern replică : accepte alternative la . 
„Bacă poate fi numii npzilta fa fota de rflz- 
radlcal * cel care Isi bolul din vietnam șl I 
propune să pană capăt fată de cheltuielile ml-

etape ale prcllmina- 
rli’.or, începu te- in 7 ■ 
martie, în New Hamp
shire.' McGovcri prin 
victoriile repurtate, a 
determinat majorita
tea oponentltor sil 
să abandoneze pe rirsd 
încercarea do a obți
ne mandatul demo
craților pentru can-

prezîdenjlale .da la 7 fată de „problema nu- 
nolcmbrle a.c. . ■ ■ mărul 1“ a AmerieiL 

i Pe 225 din cele 270 — poziție caro !-a',a- 
de porturi de delegați dus milioane de valuri 
ai stalului New York sl l-n nromilsat In el-’ 

. Sa convenția Part’du- tuațla actuală de dto- 
lul Democrat, au fost tagonlșt al celor 23 do 

I aleși electori ■‘rniga- 
jpțl să voteze In £a-

1 voarea Încredințării 
I mandatului senatoru

lui. George McGovern,
I rldîeîndu-1 astfel .nu

mărul de voturi-sigu-
1 re ta circa 13M (nin- —."”r—'T'- ui„-„

foritatea necesară bb- yh-rfrilor de singe te ““Silf 
tinerii mandatului este Vietnam, să reducă -IM11 
de .1500 voturi). Multi cheltuielile militare „ ■ .
dintre ooonentL rare-1' .»?«*>? ta «Hșfscț ne-“ „prea 11- volte cele mat urgente shington lost

„ st: .dani- «le 1ML să reformeze
rât campaniei „Stop sistemul Impozitelor politice șl 'MpporMcGovern". Printre' Pen.W r Uehldta cva- mțee, anunță de
X ^reda^m  ̂ sSTu.A.'" nrK

povara impozitelor ce campanie electorală,
apusă pe umerii celor; nu .va rămino fără ur- I
cu _ venituri mici : si mări". ,

jxuvj*, oiumuub-M»f7 mijlocii, atunci accept 1
sonalltăți politico ale’ gă ml se spună că siht C- Alexandroaic 

Washington.

Subsecretarii de stat de 
Ia 15 ministere toy 8uvonîa- 
lcs-11 provinciilor chiliene nu demi
sionat, In bloc, la 22 Iunie, pentru u 
permite o reorganizare a odmlnlslrn- 
țiel de stat a țării. Aceste demișii In
tervin la numai citova zile după re
manierea guvernamentală efectuată 
do președintele Salvador Aiicnde.

Verdictul în procesul a- 
sasinilor Iui Renâ Schnei
der. Tribunalul militar- din Chile 
care a judecat procesul Intentat ge
neralului In retragere Roberto .Vlaux 
șl altor iKM-soane implicata ■ in asa
sinarea fost’riul ministru al armatei, 
Renă Sctaelder, a pronunțat sentința.. 
Viniix a fost condamnat la 20 ani. în
chisoare și 5 an! exil, tar Jnimc Mel
goza — membru al organizație! do 
extremă dreaptă .„Patria șl Liberta
tea" — 1a Închisoare pe viață.

1700000 DE
MUNCITORI 
AGRICOLĂ

GREVA
î fn cadrul „săptămlnii [ dc 
; luptă", declanșată la începutul 
’ zdptdniînii de către sindicatele 
’ oamenilor muncii din oflricullu- 
• ra italiană, eincri d începui gre- 
I va națională de 4-8 do ore a celor
> 1 700 (®0 dc salarlațl și munci-
> Jori agricoli zllie'ri. Principalul 
, obiectiv al acestei acțiuni a Iru- 
’ diforitor. de pe ogoare îl conțti- 
’ iute reînnoirea „pactului naifo- 
’ nai de muncă*, pe care moșierii
> refuză iă-l semneze.. Greviștii
> cer garantarea unui salariu ml- 
I nim pe plan national pentru 
I muncitorii cu ziua, «ta'âUlrea de 
. contracte de muncă pentru ccl 
. care lucrează peste Is) de rile 
' anual In aceeași inireprindere 
‘ agricolă, asistență medicală, res- 
I.pectarea repausului duminical. 
) Arociația moșierilor, „Con- 
' fagricultura*, a refuzat' plnă a-
> cum să satisfacă cererile sindl- 
) calelor muncitorilor din agricul- 
) tură. Pe de altă parte, in Inire-

prinderile agricole capitaliste au 
k^focipreriunL din. partea, pai rogi- 
. lor pentru a-i determina pe 
' vlști să renunțe la luptă. Ințen- 
’ sitalea șț ferpiltatea bătăliei ;oa-
> menilor muncii din agricultura
> Italiei demonstrează Insă că a- 
) ceștla au înțeles Importanța fl

semhijicalla mișcării lor reven- 
, dtcative ri sini holărițl să o 
J ducă șdnă la'capăt. S-a consta-' 

tat acest lucru șl cu prilejul nu
meroaselor demonstrații șl adu
nări, organizate In toate zonele 
agricole ale țării. In cadrul că
rora au vorbit conducători ai 
sindicatelor. „Prin această gre
vă de 48 de ore. a spus Sartori, 
secretar general al Federației 
muncitorilor agricoli, se deschi
de o nouă șl importantă fază do 
luptă pentru cucerirea unul con
tract de muncă, menit să asigure

$

condiții de viață demne pentru 
cel 1 TOO (X® de enlortatl Si mun
citori agricoli. Bătălia noastră 

■privește nu numai • pe moșieri, 
ci ș: autoritatea publică, chema
tă să’ adopte măsuri urgente îm- 

: potriva șomajului și a creșterii 
pirețdrilor.‘’pentru dezvoltarea
regiunii Mezzogiomo,

redacția și administrația fl București, Piața Scânteii, Tel. 1?Ui. ixa m ..f -,ș >.«• r-- ’ k . ra?

,,indiferent care din 
candidați va obține In- 

‘ „Wa
shington ■ POSt", Să-

’ " schimbărilor 
’ șl

. . ÎMIO. n.ța.10. Abonamentele
Calea GrivRcl nr. £<—49. P.O.B. -

GENEVA 23 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările c<i!ei de-a' 
57-a sesiuni a Conferinței Interna
ționale ă Mundi atlt in plenară, cil 
șl In comisiile de lucru. în comisia 
do rezoluții unde ee dezbat proiectele 
do documente, rare vor fi prezentate 
apoi plenarei, au fost adoptate două 
rezoluții importanta : „Conlribuția 
Organizației InlernajionaJe a Muncii 
Ia protecția mediului de muncă și a 
mediului. înconjurător", la care- esle 
coautor șl roprezenSantul sindicalelor 
din Romănta. și „Programul de ac- 
tivittți Industriale ale. O.I.M.". ,

Comisia do automatizare a exărnlnat 
un ?proiect do rezoluție; privind re-' 
pcrcuslunMe socialo ale automatiză
rii ți ale progresului tehnic, caro va 
,fi ■ supus plenarei conferinței spre 

’ adoptare. Comisia pentru virata mi
nimă dezbate problema angajării ti
nerilor tn procesul do producție. In 
special sub aspectul necesității elabo- 
rftrU unor noi • instrumente Interna
ționale menite să aaigure 6 dezvoltare 
șl o formare corespunzătoare a tine
relului.

UN NOU ATAC ISRAELIAN 
ASUPRA LIBANULUI

• A FOST CERUTA CONVOCAREA CONSILIULUI 
DE SECURITATE

BEIRUT 23 (Agerpro®). — Avioane lertlnenc de rezistență, situată _ln io- 
Israellene ou pătruns vineri in teri
toriul libanez, undo eu bombardat șl 
mitraliat tabere ale organizațiilor pa- 
lesllnene de rezistență, omorind șl 
rănind' mal multe persoane. Un pur
tător-dc cuvlnt si armatei libaneze 
a dectarnt câ , artileria israeltană o 
lansat vtaeri dimineața un violent 
atac de artilerie asupra satului De- 
bein din ■ sud-estul > Libanului. S-au 
semnalat victime In rindurlle popu
lației. .

Libanul, a cerut convocarea unei 
reuniuni a Consiliului de Securitate, 
a anunfat vineri seara. In; Beirut, 
ministrul libanez ni afacerilor oxter-

' pe. Khalll .Abu Hamad. .
TEL AVI V 23 (Agerpres). — Avla'- 

Ua Israel!ană a atacat, vineri după- 
amiazA o tabără a, organlzallilor pa-

, ■■ . ■ .. - - . - . - ....

calitatea Dir El Assay er, Ia 30 km In 
Interiorul Libanului, In zona de 
nord-esl a muntelui Hermon,- a de
clarat un purtător militar de cuvlnt 
al armatei israel lene. ■ ,

Din surse oficiale larealiene s-a 
confirmat că orașul Kiryat Shrnooa, 
situat In Gallllea superioară, a fost 
bombardat In noaptea de 22 Iunie 
cu obuze lansate do pe teritoriul Li
banului. Artileria tsraellană a rlpofi-. 
tat. _ j

CAIRO 23 (Agerpres). — tn locali
tatea egipteană Mersa ■ Matroub •-s-a 
Încheiat, vineri, cea de-a patra reu
niune a Consiliului prezidențial* a! 
Confederație! Republicilor Arabe, or
ganism dLn caro fac parte șefii de

• stat al Egiptului, Siriei șl Libiei.

lărgirea 
asistenței medfcate, ' Investiți! 
pentru Irigații șl altele. Sintem 
hotărițl ®ă continuăm lupta 
chiar-lh perspectiva unor cioc
niri șl mai dure, de lungă du
rată. pentru a .obține dreptate ®l 
echitate pentru oamenii muncii 
din agriculturii".

Mișcării revendlcafive a sala- 
rialilor șl muncitorilor cu ziua 
din agricultura italiană i 
daună cea a ailor 'categorii, ți 
anume dijmașll șl mirii proprie
tari de pimint, care revendică, 
intre altele, transformarea dij
mei In chirie ru pămintul 
primit spre cultivare, acordarea
de credite, scăderea prețurilor 
la mașinile agricole.

Impunătoarea acțiune grevis
tă de 48 de ore a salariaților ți 
muncitorilor agricoli zilieri. care 
Sporește semnificația .„«ăntăml- 
raif de luptă* ce se încheie du
minică. sc înscrie In cadrul Ită-
tăllei 'generate pe care o des- 
fă’oară oamenii muncii italieni 
din industrie și alte-sectoare ale
economiei naționale, peniru re
forme de structură, pentru pro
gresul economic șl social al
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