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2J MII.IAItDI-I LEI. POTRIVIT CALCULELOR, ÎN AVANSUL DE 
TIMP CÎȘTIGAT, UZINELE, COMBINATELE ȘI GRUPURILE CHI
MICE ȘI PETROCHIMICE AU DAT PRODUSE ÎN VALOARE DE 
PESTE 359 MILIOANE LEI. Totuși, rezervele de care dispune indus
tria noastră chimică nu au fost ulei pe departe epuizate. La îngrfi- 
țăminie si acid sulfuric, de pildă, planul nu s-a realizat integral.

n.n.) să obținem bani prin 
amăgirea unor persoane-'.

Așadar. o dată luata ho- 
tărirca do a obține „bani 
prin amăgirea unor persoa
ne" — cum de nu s-a fri’nt 
tocul la această frază 7 — 
Gheorghe MIu, zis șl „Glgl", 
o ptme In practică. într-iina

din zile, merge — se înțe
lege. cu prietenul său de 
hălădult pe străzi — la unul 
din maeazlnelo Consignației. 
1.1 așteaptă aici pe.Nlroiao 
Roman, care avea un mag
netofon de vlnzare. Omul, 
credul acceptă serviciile 
binevoitoarei Cum-necum — 
nu ne oprim la toate amă
nuntele — Gheorghe Mlu 
pune mina pe magnetofon 
și dispare. Inocentul păgu-' 
ba? reclamă, Ițele Incîldte 
ale Ințelăciuiiil slnt deșirate

șl Gheorghe Mlu Lșl Încheie 
cariera fără onoare, de biș
nițar si escroc.

Gheorghe' Mlu e un caz 
particular. Sini Insă șl altll 
care, chiar dacă n-au ajuns 
pini old. la eșecul grav, 
pot Înțelege mal limpede dl 
da nefaste slnt existențele

Pe 1100 OOO de hectare care au (ost eliberate de cereale plloase. ma
zăre și alic plante, urmează să se InsAmînteze. In această perioadă, a 
doua cultură. Din această suprafață, 159 CCO hectare se vor cultiva eu 
porumb pentru boabe, iar aproape 13 OM -,hectare cu legume. în acest 
fel va erețte simțitor baza furajeră necesară sectorului zootehnic In con
tinuă dezvoltare, vor fi obținute cantități suplimentare de produse le
gumicole necesare aprovizionării populației.

Industriei Chi
mice ți-a îndeplinii planul semestrial Ia producția globală si marfă, 
FAȚA DE ACEEAȘI PERIOADA A ANULUI TRECUT, CH1MIȘTII 
ȘI PETROCHIMIȘTII AU REALIZAT O PRODUCȚIE MAI'MARE CU 
2,1 MILIARDE LEI. POTRIVIT CALCULELOR, ÎN AVANSUL

— CU de mari slnt aceste re
surse, tovarășe ministru, si ce 
trebuie întreprins pentru valori
ficarea lor neîntârziată In prac
tici ? '

In afara mundl cinstite, 
responsabile. ta periferia 
«talului dmp do creație șl 
afirmare o personalită(il 
din orindulrea noastră. NJ 
®e pare nefiresc acest des
Un, In contradicție funda
mentală cu evoluția normală 
a destinelor generației Iui 
Mlu, tineri cat idealurile for
jate ta Înalta tensiune mo
rală a anilor noștri. E du
reros că pentru Gheorghe 
Mlu vlrsta majoratului co- 
incido ilogic cuÎnchisoarea.

tehnice dLn cauciuc din Pitești (cu 
6 luni), Importante capacități de pre
lucrare o maselor plastice la Uzina 
de prelucrare a maselor plastice din 
Iași șl la Fabrica chimică Orășlie 
(cu 8 șl, respectiv, 8 luni). De ase
menea,'trebuie menționată și Intra
rea în funcțiune cu 9 luni mal de
vreme q Instalației continue de rec
tificat a âcetatulul do butii la Com- 

•blnatul chimic din Craiova, precum 
și instalația do hlporlorit de sodiu 
la Grupul Industrial de petrochimie 
Dorzoțtl, cu pesle 3 luni înainte de 
termen. Totodată, slnt întrunite con
dițiile pentru 'punerea .în. funcțiune 
.mșVireăede .decît.B-â Iprevizui 'a-in- 
Ștafațllldr de rășini îcrnol formalde- 
hldlce șl pentru producerea cleiului 
ureotormaldehidlc la Combinatul 
chimic din Victoria, a altor capaci
tăți la Combinatul de articole tehni
ce din cauciuc Pitești ș.a. — Care slnt cauzele rămine- 

rilor ta urmă in îndeplinirea 
planului' pe primul semestru la 
unele sortimente — intra care 
tnirifămintele chimice — șl 
dnd vor fi ele recuperate ?

Convorbire roaîizatâ de 
lnrj. Dan CONSTANTIN

mal
UnUi 

muncesc In fabrică sau În
vață acum o meserie. Alții 
rin" In vacanță, ea odihnesc 
după 'examenele susținute 
Viața acestora sa desGLșnaril 
normal : slnt tineri ce se 
pregătesc cu responsabili-* 
tate pentru a deveni oa
meni, pentru a merita stima 
ți respectul datorat omului.

Gheorghe Mlu1 a terminat

La culturile furajere —- porumb 
pentru boabe, masă verdo sau pen
tru siloz, la mazăre sau raplță — 
umiditatea solului In epoca indmln- 
țării este hotăritoare pentru obținerea 
unei producții mulțumitoare. Or, 
ploile din a doua jumătate a Junii 
iunie, din care au rezultat cantități 
mari de apă. au refăcut umiditatea 
solului pe cea mal mare parte din 
suprafața țării. Din acest punct de 
vedere, lucrurile rint clare : pămin- 
t:il are suficientă apă. Cel neîncreză
tori vin și spun : ce ®e va Intlmpia 
paste vară 7 Este adevărat că, pe 
lingă umiditatea existentă in col In 
momentul semănatului, In perioada 
de vegetație, culturile «uccoslve mai 
trebuie să primească IM—130 litri do 
apă pe metrul pătrat, pentru a ®s 
obține o reeoîlă mulțumitoare. Me
teorologii, anallzlnd precipitațiile pe 
o perioadă de 70 da ani, au ajuns la 
concluzia că. In majoritatea zonelor 
țării. In lunile lulle-octombrie se 
realizează această, cantitate de apt 
Trebuie avut In vedere el dispunem 
ți de cir ea un milion de hectare »- 
menajate pentru Irigat, din care eel 
puțin un sfert se poate tasămtața cu 
a dona cultură, tar aci producția este 
sigură sulă ta sută.

Obținerea unor producții mari de 
la culturile succesive este hotfirită 
In cea mal mare măsură de apilca- 

' illlte.

lllIJilH ,, VUIAEti , 
se zbăteau părinții 
să-mi facă rost ae 
haine, de cărți, de toa
te ; acum cărțile slnt 
gratuite, maistrul, nu 
mal Geamănă cu „mais
trul" do odinioară. 
Le-am vorbit-șl des
pre ce-am reușit In 
vlnță și despre ce 
n-am reușit, flecare, 
are un „of* la Inimă, 
o dorință ratată ; eu.

— In primul rtatl j este vorba de 
scurtarea duratei de atingere a pa
rametrilor proiectați la instalațiile 
noi puse In funcțiune. Pe această 
cale, instala'la de polietilenă de la 
Pitești a atins capacitatea prevăzută 
în proiect cu un trimestru înainte 
de termen, instalația de fibre Dollets- 
terlce de la Uzina de fibre sl fire 
glntetlOB Inși cu două luni mnl de
vreme Sta. Apoi, o altă rezervă Impor
tantă de obținere a unei producții su
plimentaro eonslă ta punerea in . func- 
jinnein avans anollor rapaci lățiși 
obiective productive. Dar pentru va
lorificarea acestei rezerve este ne
cesară conlucrarea atrlnsă cu con
structorii șl, mal ales, cu furnizorii 
de utilaje tehnologice.

o problemă în plină actualitate

Secvența de muncâ la una din son
dele schelei de extracție Țicleni

— O instalație chimică are o 
capacitate proiectată dată. Dar, 
nu da puține ori, se depășește 
acest maarim. Care este secre
tul unor asemenea rezultate ?

— Secretul 7 Activitatea susținută, 
allt a proiectantului șl cercetătoru
lui, cil și a celor care exploatează

® La Bonn au început 
convorbirile oficiale 
franco-vest-germane 
la nivel înalt.

Instalațiile chimice, pentru îmbună
tăți; ea tehnologiilor, pentru a obține 
din ele producții' in continuă creș
tere. Prin adaptarea la fabricile de 
arid fosforlc a unor sisteme de a- 
mesterare a materiilor prime — 
care asigură o mal bună filtrabllltate 
produsului — se mărește capacitatea 
de producție: prin montarea la 
două uzlno do Îngrășăminte cu fos
for a unor noi reactoare pentru pro
ducerea supcrfosfatuîui triplu «e 
creează căndciUSțl suplimentare de 
circa 230 . tone/zl superfosfat. Șl ta 
alte Instalații s-au stabilit sl se a- 
plică măsuri privind perfecîlbnnrea 
tehnologiilor, care au cn efect creș
terea producției.

Gheorghe Mlu. Mal . tatii 
Insă, o.frlnlură dlnlr-o de
clarație. Incopriată In dosa
rul cauzei : ’ .Julrudl ' . nu 
aveam ocupație, Imi petre
ceam timpul liber pe stră
zile BărățlcTșl Covaci, unde 
se vinii diferite obiecte de 
îmbrăcăminte sl incăllămln- 
le de către persoane care nu 
au autorizație in acest scop. 
Am luat holărirea ca, îm
preună cn Constantin Inp- 
eeanu (16 ani, domiciliul : 
strada Sabinelor nr. 18,

rea corectă a tehnologiilor sl 
în mod deosebit tse cere ca semăna
tul să se focă în cel mal scurt timp 
după recoltarea plantei premergă
toare, iar ta pregătirea terenului să 
se asigure un bun pat germinativ. în 
unele locuri aceste cerințe mi au fost 
respectate. neajunsuri rare re repetă 
șl acum. Deși In planurile de măsuri 
privind desfășurarea lucrărilor agri
cole de vară a-a prevăzut ca-a doua 
zl după recoltat să se siringă palele, 
să se pregătească terenul șl cel mult 
in a treia zl să ee înxămlnțeze, exis
tă un mare decalai Intre suprafețele 
de pe care s-n etrfns recolta șl cele 
lnrfmlnțate, în multa locuri, după 
recoltare, baloțll de pale stau zile în
tregi pe dmp, timp In care.umldita- 
tea solului ®e pierde. Iată de co eata 
necesar ca forțele mecanice șl ma
nuale să fie ta așa fel organizate In
cit ,șă șe .poală executa concomitent 
toate lucrările.
. înslmlhțarea cullurflbr succesive 
M Ihtegreață In ansamblul lucrărilor 
agricole din această perioadă : re
editarea, transportul șl depozitarea 
produselor. Executarea lor la timp, 
fără să se sUnjencască una pe alta, 
cere o temeinică’ organizare a mun
cii, rezolvarea operativă a probleme
lor care sse Ivesc pe pareuns. De aceea, 
întreaga campanie agricolă de vară 
trebuie sl se desfășoare sub Îndru
marea directă a comitetelor Județene 
șl comunale de partid, a organizații
lor de partid din unitățile agricole.

Ion IIÎTtȚIÎG

8 clase. A Încercat In dlovn 
rindurl să Învețe o meserie, 
dar s-a lăsat păgubaș. De 
ce 7 Vom reveni asupra 
acestor lucruri. Unde l-a' 
adus această existență fără 
căpălll ? Ne vom opri deo
camdată numai asupra ulti
mului episod din viața Iul

— In unităfilc industriei chi
mice exirîâ rezerve ne/ruetl- 
ficate in direcția folosirii Teflo
nate a spatiilor productive con
struite ?

— Categoric, da. Căci șl In indus
tria chimiei s-a făcut risipă de spa
țiu construit. Pentru 
produdiel pe metru 
construită ss-ău montat o .serie de u- 
Ulaje .'suplimentare. noprevAzuto In 
prplcclelo inițiale, caro vor duce in 
obținerea1 iliior fiporilfl ik>~i)-6ducțle 
la hiivelonc. articole tehnice dlh cau- 
dur. prelucrate din mase plnstice, 
medicamente, cosmetice, lacuri șl 
vopsele.

rece erau șl alții mai 
mici acasă, ta urma 
mea, șl, trebuia să dș- 
tlg numnldedt. De alt
fel, șLlțl, tor, tinerilor 
din sală, le-a plăcut că 
noi, deși ne tragem 
dlnir-o familie de plu
gari, de oameni care 
au muncit pămtațul, 
toți, dțl slntem, dnd 
frați, mundm metalul: 
încă unul e lăcătuș ca 
mine, altul, reglor, 
ol tul. strungar, altul e 
șofer, dar face mecani
că și ,plnă șl spra 
noastră 6-a căsătorit 
cu un fltrungar. Fami
lie da metalurglșU 1 
Bineînțeles că accen-, 
tul, . Jn discuție, l-am 
pus pe ceea ce mă pa
sionează pe mine Ia 
meseria asta. Te în
treabă careva ce ești, 
răspunzi „slnt lăcătuș" 
șl celălalt cine știe 
dacă-înțelege maro lu
cru. Adevărul e că 
avem o meserie minu
nată : oă transformi 
eeva inert, absolut ne
mișcat, In ceva caro 
mișcă șl produce — 
lată, am arătat, In ce 
constă satisfacția lăcă
tușului.. .Ortac meserie 
lșl are satlsfae'Ia spe
cifica, far datoria celor 
care o practică mal do 
mult șl mal bine este 
să . explice, aș zice 
chiar să transmită, ti
nerilor, ori de cite ori 
se Ivește prilejul, se
cretul satisfacției aces
teia.

ne-a declarat tovarășul ministru MIHAIL FLORESCU

® Simla : Acord indo- 
pakistanez asupra 
firomovârii unor re
alii reciproce ami

cale și stabilirii u-

La F.?iT.U.A.-nucu- Cristea Dldann. ex- 
r<*5‘!. Intr-un singur primă un punct deve- 
an. peste 250 do mun- dere general acceptat 
cltori. Ingineri ș: teh- aici, fa F.M.UJLB.. șl 
nldenl au fost dis- pus In practică ta 
Unși cu titlul de mod corespunzător, 
fruntaș ta muncit. De cu reale succese. In- 
ncnumflrate ori. vizi- treblndu-1 pe tinerii 
tlndu-1 acasă pe cel cu care am stat de 
cărora votam că , le vorbă dacă Imi pot
Iau un Interviu, om cita dteva nume de 
văzut expuse — la Ioc muncitori fruntași 
de cinste — alături din uzină, am lnsem- 
do fotografia clasică, nat. ta bloc-nole®. o 
de nunii sau do po- mulțime de nume, 
zeki copiilor, allt de dintre care, ca în
drăgi fiecăruia. Insla- tr-un „clasament" 
nele șl diplomele de Improvizat, dar strict 
fruntaș ta muncă. Întemeiat be adevăr
„Biografia" bmulul, apăreau Gheorghe Bul-
lapldar expusă pe pro- Rărea si Ion Armancu. 
prill Băl pereți, do fa- — Am avut, amin- 
miile, găieșto un bl- doi. șl nu numai noi, 
nemeritat corespon- Intllnlri, chiar In ca
dent in urină, la pa- drul uzinei, cu tinerii, 
noul fruntașilor în pro- am discutat • deschis 
dtieție. Portretele ex- despre viață, despre 
puse aici, la F.M.U.A.- experiența noastră do 
București, 'ne aleile muncă, de familie — 
principale ale halelor, Încearcă eă-șl Justifice 
slnt ta același timp „faima®, cu oblșnulta-i 
răsplata meritelor, modestie, lăcătușul 
dar șl grija de a ou- Gheorghe Bulgărea, 
ne Ia tademlna celor
lalți, mal cu seamă .a 
tineretului, exemplo 
demne *de a ti urma
te. MODELE cu a- 
devărat capabile să 
trezească interesul cc- 
lorialți. sUmultnidu-l 
ta muncă

— Fiindcă 
de la Ideea ’ i 
suficient să avem 
fruntașii noștri, aceș
tia trebuie permanent 
popularizați, astfel In
cit — așa cum se ară
ta recent șl intr-un 
reportaj din ziarul 
„Sclnteia® — taire mi
tul fotbalistului, că zi
cem Dobrin sau Ră- 
ducnnu, șl realitatea 
eroului aulentlc să nu 
exista nici un decalaj

Opinia secretarului co- 
mltelulul sindicatului,

La ora etnd apar aceste 
rindurl. In arestul circam- 
axiptiei nr. 7 de miliție 
(sectorul 4 din Capitală) ac 
află un țlnăr înalt, bine 
legat, cu o Infflțlșaro plăcu
tă Tunsoarea scurtă, severă, 
ii dă un aer dc elev din 
ultimele clase de liceu, pe
depsit ta cine știe ce Îm
prejurare.' La răstimpuri o 
chemat pentru intcrognio- 
rll. Vine supus-ți In ochii 
săi nu se citesc nici păre
re de rău. nici uimire că se 
află aici ; mal degrabă o 
resemnare edtacă, răscoli
toare. . ’

Cine este băiatul cu pri
cina 7 Pentru ce a ajuns 
el alei 7 Ce anume l-a 
schimbat existența fireas
că 7

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

— Conlucrarea strinM, dar 
în același timp fructuoasă, cu 
finalitate practică™

— Uneori, este șl fructuoasă S-au 
pus In funcțiune înainte de terme
nul stabilit : o capacitate de peste 
1000 tone de articole tehnice din 

articole

Cum de. s-a ajuns aid 7 
Exclusiv pentru faptul că 
n-n muncit'7 Pentru că a 
avut, cumva, un anturaj ca
re l-a Împins pe un; astfel 
de drum, al necinstei 7 Din 
pricina familiei 7 Ce ele
mente din biografia cel >r 
18 ani Îndreptățesc o afir
mație sau alta 7 Ne este 
greu să ne pronunțăm.

Acest oaz nu ne poale 
lăsa indiferenți, nu putem 
trece pe Ungă d ridlcînd din 
umeri. No Interesează In 
egală măsură, fie că slntem 
muncitori sau profesori, 
țărani sau savanți. Cu toții 
avem responsabilitatea față 
da tinăra ganerație, slntem 

'datori să-J descifrăm morile 
probleme, să la elucidăm, gfi 
o ajutăm să-țl găsaa-wfl 
drumul adevărat, do viață' 
demnă

Iată de ce cazul Gheorghe 
Mlu îl supunem judecății o- 
pinlel publice, po caro o 
Invităm să se pronunțe In 
coloanele ziăralul. Noi vum 
continua să Investigăm șl să 
aducem la lumina adevăru
lui probe dl mal conclu
dente la dosarul amintit, 
pentru ca opțiunea opiniei 
publice să se facă Intr-o cit 
mal deplină cunoștință de 
cauză

Pentru numărul viitor al 
ziarului, discuția cu Gheor
ghe Mlu, consemnată în 
arestai miliției.

Tînărul înalt, care răspun
de supus 1a interogatorii, se 
numește Gheorghe Mlu. Do
miciliul înscris pe actul de 
Identitate : strada Poteroșl 
nr. 3 A. sectorul 5. Are 
părinți — tatăl e de meserie 
Umptar. Iar mama a ocupat 
și ea serviciu dă ci leva 
rile. Are două surori 
mici. Are prieteni.

Pe baza experienței șl a rezulta
telor bune obținute ta ceilalți ani. 
in numeroase întreprinderi agricole 
de stat șl cooperative agricole, în
dată după recoltarea culturilor tim
purii, s-a trecut la pregătirea tere
nului șl semănatul plantelor fura
jere Și legumicole. Iată ce ne spu
nea referitor la această lucrare iov. 
Tratau Andea, președintele coopera
tivei agricole din Macea. județul 
Ared : ,.Am cultivat IM hectare cu 
cartofi timpurii, far producția a fast 
foarte bună, ajungtad la aproape 
10 CM) kg la hectar. Pămlntul 11 în- 
sămlnțăm din nou : 49 hectare cu 
castraveți, 10 hectare cu conopidă, 
iar pe celelalte 39 hectare — porumb 
din hibrizii timpurii care, oină la 
toamnă, vor asigura o producție de 
boabe”. Este - cu adevărat un model 
de foto: 1 re railonnlă a pămlnluIuL 
în acest fel șe asigură creșterea efi
cientei economice, sporesc slm'ltor 
veniturile cooperativei ®1 ale mem
brilor el. Cooperatorii din Tomna
tic, jude'ul Timiș, au gărit alia căi 
de folosire Intensivă a fiecărui pe
tic de pănilnL în plantația tlnără 
de piersic pe 113 ha ®e cultivă in
tercalat. Pe rlndurlle do pomi, do- 
vlecl. far Intre rindurl — morcovi 
fura Ieri, dughle, căpșuni sl ardei. 
In livada da T2 ha cu piersici pe 
rod, unde coroana nu aste prea 
mare, b-bu semănat dovleci. în 
clmp. după recoltarea cerealelor pă- 
loase sa Insămtațează porumb pen
tru boabe șl masă verde.

în flecare Județ există numeroasa 
unități agricole care, pe baza expe
rienței din ceital’l ani. au extins 
culturile duble. în cooperativele a- 
grlcole din Județul Olt. de exemplu, 
au fost însămlntate 23 4M hectare 
din cele 53 330 hectare prevăzute a 
»e cultiva cu porumb pentru boabe 
șl masă verde. Șl ta județele Dolj, 
Brăila șl Timiș s-a îrwămlntat circa 
un sfert din suprafața dest’nală cul
turilor duble. în alte județe aceas
tă lucrare, care se cere executată 
imediat după reroltarea plantei pre
mergătoare. a Intlrzfal mult. Există 
un deralaj mare Intre suarafete'.e 
da pe care s-a Btrină recolta sl cele 
Insămințale. Aceasta ce datoreșîe 
allt unor defecțiuni în organizarea 
muncii m IniirzJe eliberarea te
renului de pale cr cit ®1. .‘.rețlâdril 
uitor speclaîlșU .din agrlcțiltară 9Î 
conducători de unități agricole ta 
ce privește însămînțarca culturilor 
duble. în toc șă analizeze critic 
tehnologiile aplicate, unii specialiști 
se resemnează spuntad că tot nu o 
să iasă nimic. în felul aces
ta procedează cei delăsători, cei 
dc Ia care nu le poți așleota nici- 
odată la mare lucru. Lumea nu te ju
decă după intenții, cl după rezultatul 
acțiunilor. Iată de oo trebuie anali
zat dacă factori! meteorologici deter- 
mlnanțl — apa șl temperatura — au 
fost valorificați cum trebuie.
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Hotel „Dacia* din Oradea

În focul
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intrare

E- 
In

cltcva sute 
se răz-

Prăjituri

care, 
n-au luat 
aplicarea

_____ ,________ ______ _____ ______ __ _______ erau pregătite din punct do 
tarea începuse fără a se ara taro a lanului față de șosea vedere al regulilor de pază 
o fițic de 20 metri lățime, nu fusese executata. O ți- contra Incendiilor (nu fuse

le in urma recoltării șl a 
lanului de grlu, se-execu-

te ilfov si ialomița. combine erau aproape goale.
...în lanul de grlu, de 8®0 Răspunzători de nerespec- 

----- " tarea Instrucțiunilor minis
terului se fac președintele

- ...

■ :

.. ... «ț.'Î'V.
:"’e

fa * ’ ■ -

e Lazăr Găină, un om 
tot Județul Suceava. Ca 
prețuirii' hărniciei sale, 
extraordinară a Coml- 

irtld Suceava

este că aceste
stat DretulindenI rexnecta-

scInteia

DE

Delega-jl ta Conferința Nallpnald a îxsrtidului, oameni de seamd 
al todelâfll noastre... Slnt muncitori din uzine, specialiști, conducă
tori de mari întreprinderi ji îmlifufU, fruntași oj recoltelor bBpate. 
acHcljii de partid Ji do stat, oameni care -s-au distins, prin munca 
lor, prin patosul și dăruirea de zi cu zi in înfăptuirea politicii par
tidului. Oameni ai marilor fabrici șl uzine, ai cooperativelor agricol 
care, împreună cu colectivele din care fac parte, depun în aceste r..- 
tatense^ eforturi pentru a răspunde Insuflețitoarel chemări a partl-

fnsd printre d șl oameni care lucrează departe de clocotul urinelor,

icole 
zile 

intense eforturi pentru a răspunde îniuflejîtoarel chcir.dri a parti
dului de a îndeplini actualul cinc-taa! în pa’ru ani și jumătate. Sini 
tnzd printre el șț oameni care lucrează departe de clocotul urinelor, 
de obștea satelor, tn locuri izoiale, în munfl, departe de mart colec
tivități. Dar oriunde ar fi, ei se disting prin aceeași abnegație a co
munistului, de a fl mereu la Indlțimea misiunii sale sociale.

Vd prezentăm astăzi scccer.fc din viața cotidiană a unuta dintre 
oamenii aceștia. Unul din cel peste 2 000 de delegați la Conferința Na-’ 
fionald a partidului.

Cine n-a auzit nici, pe meleaffu- 
rile Sucevei, de Eroul Muncii So- 
61611510 Lazâr Gfiînâ, torcs4ierul 
din munții StJnlțoarel ? De ani șl 
ani fruntaș In producție, cu un 
palmares de rezultate prestigi
oase, el se numără printre cel 
mai destoinici muncitori forestieri 
din județul Suceava. Drumul pro
fesiei Iul a fost mereu ascendent 
— de ta țapinar Ia șeful celei mai 
bune brigăzi. Omul care doboară 
arbori (șl fotografia nr. 1 l-a sur
prins lntr-un asemenea moment) 
este Ln același timp un bun orga
nizator, autor al multor Inițiative 
valoroase. Promotor al aplicării 
metodelor înaintate ln Producție, a 
înființat prima brigadă complexă 
cu plata ln acord global datorită 
căreia otit energia oamenilor, dt 
șl masa lemnoafă au Început a 
fl tot mai bine valorificate. Tot el 
a propun organizarea lucrului ln 
două schimburi ta funicular, ceea 
ce a contribuit la evitarea depre
cierii șl sufocării lemnului de 
foloase.

Un orn'al Inițiativei, un om care 
știe că angajamentul este cuvlnt 
do onoare. Iar etalonul suprem 
slnt faptele. Momentul Înregistrat 
în fotografia nr. 2 e un exemplu. 
Am fost prezențl dnd de ln bri
gada Iul Laz’ir Găină pleca ulti
mul transport de bușteni repre- 
zcntlnd Indepllnlfeat^cu Șăse rile, 
mal devreme, a ■ ptanuluprdo pro^ 
diîcțio pe primul*stateslru al nmi-sin 
lut în agenda Întrecerii Ln clnsteâ 
Conferinței Naționale a partidului, 
forestierii de aici au înscris, ast
fel, peste prevederile planului, 
430 mc bușteni de rășlnoase, 230 
mc bușteni do fag, precum și plan
tarea, prin muncă patriotică, a 
10 W0 puteți do. brad. în competi
ția celor 11 brigăzi din sectorul 
Mălini, cea condusă de-el se află

zlntâ alcătuirea bibliografiei. în ge
nere se poate aprecia că cele mai 

, ___ _ _______ „______  — multe din bibliografiile recomandate
cunoașterea m’.tolulul județean da partid Sibiu au fost întocmite cu grijă «1 discor-
ițiolă pen- despre „Conceptul de societate m- nămlnt ; ele cuprind, alături do scrl-

ciai irită multilateral dezvoltată*

paratulul Comitetului Județean de științifică, realista a deciziilor ce vor
partid Sibiu, Ln Ump ce activiștii fi luate. în mod similar, dezbaterea
secției organizatorice au dezbătut desfășurată ln cadrul aparatului Co-
teme ca. „Studierea șl' .c—,i„i „..,u cik<„
realității — condiție esențială ’ pen
tru realizarea unei conduceri ofl- ____
c'.ente ; organizarea șl controlul in- dală cu clarificarea 
depllnirll hotâririlor" sau „Conduce- largi do 
rea de către organele de partid a retlce, a condus ta Interesante con-
consUillor populare șl a celorlalte or- 1 cluzil cu privire ta căile de a sdlnr1 
gane dc stat locale", activul econo- democrația, de a da conținu. 
mic a dezbătut cu precădere ‘ teme ! toanelor democratice Instituite, 
legate de actualul cincinal, de crea- spori forța de cuprindere șl do 
terea eficienței economicei < vnlorltl* riurlre a muncii educative, 
carea superioară a resurselor ete.

Desigur, judicioasa alegere a ■ te
melor este numai o primă premisă 
pentru bunul mers al studiului. Im
portant este mal ales ca temele alese

Tnfănlulrea streinilor comnlexe no 
caro le ridică procesul de făurire a 
societății fioclalifite multilateral dez
voltata /solicita din partea cadrelor de 
partid o tot mal Înaltă pregătire po- 
iltlco-Sdeoioglca șl competență, conti
nua perfecționare a /nilului lor do 
muncă ln ntrinsă corelație cu cunoaș
terea șl aplicarea consecventă n ștlbi- 
iel conducerii societății eocialUtc.

cum arăta tovarășul Nlcolne 
eseu, in expunerea ta deschi- 
colocvlulu! privind problemele

.1 conduceri! societății, „pen
tru a realiza ia bune condiții morile 
sarcini ce niau in fața partidului 
nostru se cerc din partea fiecărui 
activist o temeinică pregătire poll- 
iicl șl profesională, științifică, pre
cum și o înaltă 
capacitate orgn- 
nlzslorică și de 
conducere: aces
tea trebuie să Ie 
considerăm, do 
asemenea, crite
rii fundamenta
le alo calltăill de 
acllvlst de partid 
șl de stal".

La realizarea 
acestor cerințe o 
contribuite Im
portantă este che
mat să aducă tn- 
vățămîntul ideo
logic al cadrelor 
rlr»

Progrese marcante dar și cerințe de perfecționare

________,-------------- o 
___n unei game 

probleme pollțlco-teo-

le a adinei 
iul real >

io ’ In-

Trebule observat Insă că nu tot
deauna In cadrul acestor dezbateri se 
realizează îmbinarea organică nece
sară între ieorclle șl practic. Uneori 
sa cedează unor tentații speculative,
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!n frunte. Iar pe pieptul Iul Laz Ar 
Găină strălucesc șapte steluțe de 
fruntaș In producție.

Mandatul de delegat ta Confe
rința Națională a partidului, pen
tru Lazăr Găină, II validează, așa
dar. faptele. Dar activitatea iul cu 
adevărat exemplară nu se reduce 
la cele opt ore de lucru In pădure. 
Om cu un Înalt spirit civic, pă
truns de dragoste față de intere
sele colectivității, el desfășoară o 
bogată muncă obștească. Multe 
din înfăptuirile din comună se 
datorează simțului gospodăresc al 
deputatului comunal șl județean 
Lazăr Găină. în aceste zile, siste
matizarea comunei, repararea u- 
nor drumuri, grăbirea lucrărilor 
auxiliare la noua școală umplu 
rodnic cel de-ai doilea „8* al co
munistului din inima munților. 
51 ‘ in toate cinlărcște greu știința 
de a te sfătui cu cetățenii. O silin
ță pe care el o slăplneste din plin.

Un neobosit .căutător al noului 
In producție, Lozăr Găină e con
secvent preocupat de multilaterala 
ea perfecționare. îl vel găsi astfel, 
deseori, In biblioteca din comună 
(fotografia 31. Imbogățlndu-sl cu
noștințele orin intermediul literatu
rii tehnice de specialitate sau al be
letristici!

Omul acesta cu multiple preocu
pări, fruntaș In producție ea și ta 
activitatea obștească, ore o exem
plară viață de famUie.

Acesta 
stimat In 
semn al 
conferința 
totului județean de partid Suceava 
l-a ales delegat la Conferința Na
țională a partidului.

Ioan VLANGA 
Gheorțjhe PARASCAN 

Foto : L Mîndrescu

de partid. Desfă
șurat in acest an 
sub aemnul di- , 
namlzator ai ho- 1 
tărirltor Plena
rei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 
1971. Invățămln- 
tulIdeologic al cadrelor de partida . _ .
fost marcat de o; serie do perfecția- imbinlnd ctarificarea teoretică eu 
nări substanțiale. Este de remarcat in 1~
primul rînd, faptul că el s-a desfă
șurat sistematic, Îndeobște lunar, în 
cadrul unei grupe do studiu (In cazul 
birourilor organelor do partid) sau a 
2—0 grupa (In cazul aparatului). Pro
gramele de studiu, alcătuite pe în
tregul an, au abordat problema teo
retice de actualitate, cum ar fl con- 
cepiul da liOrieiate socialistă mul- 
l'.tatoral dezvoltată, principiile echi
tății socialisto sl reflectarea lor In 
politica partidului, problemele for
mării omului nou ele. Un loc da 
seamă a revenit, in aceste programe,- 
problemelor teoretice șl practice ale 
științei conducerii societăți! Astfel, 
activiștii Comitetului județean de 
partid Arad eu dezbătut, intre altele. 
Mirin „Procesul conducerii. Metode 
moderne dc conducere și utilizarea 
lor în munca politică de orientare, 
Îndrumare și control a proceselor eo- 
clale", imistind in mod> deosebit a- 
Kupra moctaiitaților concrete de fun
damentare științifică n deciziei poli
tice, asupra sarcinilor ce revin acti
vistului în acest sens. La Comitetul _ .. .
județean do partid Vilcea există ln- rezorvo și < 
tenția de a face JH- ■-  --------■-
științei conduceri! un ax al întregu
lui etudlu Ideologic al cadrelor de 
partid.

Unele comitete județene au proce
dat ta diferențierea lemaliellor, în 
luncile de specificul preocupărilor 
acllvijiitor ; de pUdh, Ln cadrul

w i
3

nămlnt; ele cuprind, alături do scri
eri ale clnsldlor. marxlsm-lcnlnla- 
mulul, do documente alo partidului 
nostru, ortlcolo și consultații din 
presa do /njccialltaie. lucrări origi
nate sau (raducori despre știința 
conducerii, organizarea șUințlflcă a 
producției șl a muncii, studii do 
economie, filozofic, sociologie, poli
tologic ele. Este regretabil insă că 
acenstă bibliografie nu ojunge In- 
totdeauna la flecare participant la 
dezbateri : fio că unele titluri nu so 
găsesc deloc, fio că aint proa puține 
exemplare. Cabinetele județene do 

partid ar . trebu! 
credem, să a cord o 
mal multă atpntle 
Mîaurărli nrbmp- 
te a tuturor ma
terialelor solltita- 
te de etudiul ideo
logic al. cadrelor.

Desigur, oridt 
do bună ar fi or- 
ganlzarea. oridt I

o interesantă ar 
fi bibliografia, 
ntudlul nu va Bu
tea &ă dea rezul
tatele. dorite de- 
dt in condițiile 
unul susținut efort 
Individual din par
tea fiecărui acti
vist. Or. fie nare 
că aceet lucru nu 
osie pretutindeni 
bine inteles. Slnt 
activist! care sa 

„ taxă covinsitl de 
activitatea practică do zl cu zl, !și În
chipuie că pol trfil numai din expe
riența doblndltă «au numai din ceea 
ce au acumulat dndva ln școală /sau la 
cursurile do partid, nu citesc, nu «o 

’ * i ce anare nou ln
ică. O asemenea

se alunecă lntr-un excca teoretizant 
(cum a fost, cte pildă, Încercarea. 
Intr-o dezbatere a activului Comi
tetului judelcan de partid Sibiu, do 
n stabili importanța principială a.re- -------------- „
voluțlel tehnico-ștllnțlflce tn i soaie- țin ta curent cu ceea ce anare nou ln 
tatea socialistă multilateral dezvol- viata politlco-ldeoloalcă» O asemenea 
tată). mentalitate nu poate să albă dccit

Mult mal frecvent Insă se Inllm- 
plă contrariu! și anume, alunecarea 
lntr-un practicism îngust, lipsit do 
perspectivă ; de pildă, ta llm. Vll- 
cea, dezbaterea in cadrul biroului 
comitetului Județean de partid a 
problemelor ridicării conștiinței so
cialiste a maselor ș-a transformat 
Intr-o ședință obișnuită dc analiză 
a muncii politice ln unitățile econo- 

_ _____ ,____________ ___ ____ mice. Departe de noi intenția de a-I 
socialo do bază ale cincinalului, contesta utilitatea. In cazul de față,

principalele lui linii directoare, ln utilitatea analizei a fost evidentă,
slrinxâ legătură cu profundele mu
tații economico, politice, ’culturalo 
po care îndeplinirea Iul . Io . va aduce 
in viața județului. Meritul dezbaterii 
constă insă mal ales In faptul că a 
depășit caracterul informativ, prile
juind o analiză a modalităților 'de 
realizare a sarcinilor cincinalului în 
Județ, punerea In evidență a marilor

,____ disponibilități ce există ,
din problemeiB In economia județului In ceea ce 

privește valorificarea resurselor ma
terialo și umana, creșterea produc
tivității muncii, reducerea cheltuie
lilor materiale etc. S-au crlstaliznh 
astfel, sugestii Valoroase pentru ac
tivitatea de perspectivă a comitetu
lui județean, pentru fundamentarea

bă fie dezbătute In mod aprofundat, 
î...."..I '._j 
analiza exigenta, multilaterală a ac
tivității practice a organelor de par
tid, suferind modalități optime do 
soluționare a problemelor pe plan 
local. Cete mal multa dezbateri, (:« 
la nivelul birourilor ®au comitetelor 
județene șl municipale, fie ta nive
lul activului, au răspuns > acestor 
criterii.

Am aminti In acest Bena dezbate
rea care a avut loc in cadrul birou
lui .Comitetului Județean dP partid 
Vilcea despre '„Prevederile actualu
lui plan cincinal". în cabinetul de 
științe sociale, avlnd In față harta 
economică a județului, participant!! 
au analizat obiectivele economlco- 
spclale do bază ale , cincinal 
principalele lui linii directoare.

Confecții 
moderne, 
elegante
ORADEA (Corespondentul 

„Sclnlel1.". Aurel Pop). — Fabri
ca de confecții din Oradea se află 
In plin proces de extindere șl 
modernizare. Aid a fost con
strui ta o nouă secție. In eare 
lucrează aproape jumătate din 
numărul muncitorilor din fa
brică. Mașinile și utilajele de 
înaltă tehnicitate cu care este 
Înzestrata noua secție au dus 
la creșterea productivității 
muncii șl îmbunătățirea cali
tății confecțiilor. Pentru cali
tatea sl modelele lor atrăgătoa
re, confecțiile fabricate la O- 
radea slnt toi mal solicitate do 
beneficiari din țară șl de firme 
din Anglia. U.ILS.S.. R.F. a 
Germaniei ele,

— Do. la'începutul anului șl 
plnă acum ț— ne spune Inginerul 
Ovldiu Serbescu — colectivul 
fabricii noaslrj? a realizat o 
producție suplimentară In va
loare de 19 milioane lei. Un 
succes deosebit 11 constituie 
faptul că In ocausta perioadă 
am exportat mal multe confec
ții dedt in tot anul 1971. Dorim 
ca șl In continuare să punem la 
dispoziția beneficiarilor noștri 
numai confecții de calitate, ele
gante, durabile. Da cjrind. In 
fabrică a luat filn|ă o nouă 
Beetle, denumită „mlnlserle", 
adică producătoare de confec
ții in număr mic dintr-un mo
del. snu alluL Idcea înființării 
acesîel secții ne-a fost su
gerata de cumpărători. în ma
gazinul nostru de prezentare șl 
deafecjre. vlnzătoril — adeseori 
croitori șl creatori de modele 
— au sondat gusturile cumpă
rătorilor. Acum, in noua secție 
de scrie mică, vom putea con
fecționa o gamă mat largă da 
modele șl măsuri pentru toate 
preferințele.

(Urmare din pag. I)

Ion Armaneu. lăcătuș- 
monlator, de asemenea ve-, 
nit de ta Brașov, in urmă 
cu 9 ani. are un Hind cu 
care tine să comnletezo 
zpuMla tovarășului său :

— Cunoștința noastră 
de-alci. de ta locul . do 
muncă, nu-1 suficientă. 
Exemplul unul fruntaș in 
munca din uzină clstlL'ă 
enorm dacă cucerește sl 
celelalte domenii de via
tă. tiranul liber să zicem. 
De aceea, excelent a pro
cedat comitatul sindicatu
lui organizlnd — ar mal 
trebui repetată treaba — 
o reuniune tovărășească 
In cinstea fruntașilor in 
producție. Te pot! între
ba : ce legătură să exis
te Intre dane, veselie sl™ 
depășirea. In condiții e- 
xemplare. a olanului do 
producție? Există! 
xemplul fruntașului 
producție nu ®e limitea
ză. nu-1 normal că se li
miteze doar Ia partea do 
muncă, d ee cuvine_ ____ - ■ 1 ** 
constituie un exenwlu in

toate. In comportare. în 
punctualitate. In bune mn- 
? ■, in orice. Așadar, 

excursiile In colectiv, re
uniunile.. discuțiile de la 
om ta otn. toate se varsă, 
ca niște plritase Intr-un 
rlu. alcătuind admirația 

, tlnărulul pentru meșterul 
rău fruntaș. Numni asa 
modelul prinde viată In 
ochii. In mintea sl — de 
ce nu — In sufletul celui
lalt Not de regulă, lu
crăm dună desene : lini
ile. ta Început „red". o- 
blsnulte. doblndesc ne 
parcursul execuției o „căl
dură" a lor. parcă saltă 
de pe calc șl devin ce 
devin ■ nleae. scule, rodul 
efortului. La fel se Intlm- 
plă.. fără să ludecăm lu
crurile mecanic. 81 cu o- 
mul. Tlnârul trebuie alu- 
tat să citească desenul 
personalității fruntașului 
in. producție, toate detali
ile desenului astfel Incit 
acesta eă canale relieful 
necesar si să cucerească, 
pe de-a întregul Intere
sul si resneetui celor cure.

cutezătorilor
Prima expediție „Cuteză

torii" din Maramureș a pornit 
la drum de la școala generală 
nr. 1 din Vîșeu dc Sus. Cel 
zece pionieri „cutezători1’, 
conduși de profesorii Cornelia 
Iuga, I’dul Laliner și Vaier 
Falii, vor străbate Ump do zece 
zUo un lung Itinerar prin nor
dul Moldovei, pentru a vizita 
monumentele de 1a Pojorila, 
Putna, Cimpulung. Suconva, 
Munții Rarflu. Membrii expe
diției vor efectua, cu acest pri
lej, cercetări etnografice, geo
logice, geografice, dc botanică 
șl zoologie, projjunlndu-șl să se 
Întoarcă acasă cu un bogat ma
terial didactic pentru labora
toarele șl atelierele școlii și 
pentru colecțiile lor personale.

Plata finală
Acum cltcva luni s-a efec

tuat un control „la bani mă
runți" la casa de ajutor reci
proc dc pe lingă comitatul sin
dicatului din codrul Inlreprin- 
dsrii jEleclroaparataj“-Ducu- 
Teșii. Cu acest prilej s-a con
statat că Ion Dobre, cUn str. Ion 
Andrcescu nr. 31, casier al casei 
do ajutor reciproc, Iși insuflsc, 
pe baza unor cereri de împru
mut false, suma de 410 431 lei, 
din care, în (Impui anchetei, a 
restituit 153 OM lei. Da aurind, 
tn urma procesului Judecat în 
fața membrilor casei da ajutor 
reclproe, secția a IlI-a penală 
a Tribunalului municipiului 
București, dupd audierea unul 
numdr de aproape 200 de mar
tori, i-a fdcuf celui tn cauzd 
plata corespunzătoare. Ion Do
bre a fost condamnat la 22 de 
ani închisoare și obligat să-șl 
achite toate „împrumuturile" 
plml la uflimul ban.

efecte negative asupra muncii de par
tid. asupra muncii propagandistica. In 
caro mulțl activiști au răspun
deri nemijlocite. far lichidarea 
el este cel puțin tot ntlt de necesară 
ca șl Înlăturarea neajunsurilor da 
ordin organizatoric, care frlnează 
Iacă buna desfășurare n studiu
lui. Așa cum s-a subliniat de 
repetate ori In documentele de par
tid, pentru a puica da răspunsuri cit 
mai juste problemelor multiple $i 
complexe pe care Io ridică viața so
cială in aciuata etapă,>se cer o cu
noaștere adinei a legilor obiective 
ale dezvoltării economlco-sociale, o 
slăptnire temeinică a metodei mnlc- 
rtaUsl-dtalccUco de analiză a feno
menelor sociale, o înțelegere apro
fundata a realităților istorice noi, a 
caracteristicilor economice, politice 
și sociale ale epocii în cure Mim. 
Slnt cerințe care trebuie să călău
zească deopotrivă eforturile organi
zatorilor studiului ideologic, dt șl 
ale fiecărui activist

Miliall PIRLOG

Metoda

S. Cristian

r OcO

do dteva zile, fîșla de izo-

tntrurit s-au conturat unele măsuri 
șl sugestii pentru îmbunătățirea ac
tivității. Dar o asemenea ședință cu
rentă de lucru nu ponte fl denumită 
dezbatere - ideologică șl cu a Ut mal 
mult nu o poate înlocui.

Do ce se produc asemenea distor
siuni ? Undo comitete județene 
planifică dE-zbaterilo ideoSoaico in 
aceeași zl și In continuarea ședin
țelor dc lucru ole biroului rau chiar 
n adunărilor do partid, Iar de aici 
pînă.fa confundarea sau suprapune
rea lor nu mal e dccit un pas. Este, 
credem, o Înțelegere greșită a opera
tivității.

•Ițn element important In organi
zarea studiului cadrelor 11 repro

De la o vreme 
iernile la cofetărttli 
Muref:.'dahlddtsară:i, 
nu tolârMli gnufide, aBsitaî, s la 
callta'ta: “Pornind*"Ho la această 
constatare, organele controlul 
lui financiar intern din cadrul 
Consiliului popular județean 
Mureș au efectuat un control 
la cele două laboratoare ale 

^Cofetarul'" din loca-j 
litatc. Pe scurt, în gestiunea 
acestora.s-au descoperit plusuri 
In valoare de peste 113 CM leii 
De unde au apărut ele ? La 
laboratorul nr. 1 — din recep- 
ționarea necorcspupzitoare a 
materiilor prime. La laborato
rul nr. 2 — din nereipectarea 
rețetelor da preparare a pr<l- 
jiturilor. Cofetarii dc alei, spre 
exemplu, au înlocuit untul (ca 
toate cd în magaria unității a-., 
veau un stoc de peste 8 OM 
kg I) cu mărgărind ri unturd.J 
Acum,, cel ce au procedat ast-. 
fel „vor gusta" din plin» 
iccin-cta propriilor lor

din butoi \

In ordinea^ viratelor, 
prezintă ..ștafeta".

Ln F.M.U.A.B„ ponu- 
larizarea fruntașilor din 
uzină constituie si pentru 
organizația de tinerel o 
preocupare permanenta, 
căci majoritatea membri
lor săi «a află Încă ta 
virata la care omul de o- 
blcel. tai caută modelele 
In viață. Există o atracție 
firească, la anii tineri, că
tre personalitățile specta
culoase. vedete ale scenei, 
ale sportului. Insă echita
bil este eă folosim toate " 
mijloacele. ..clasice* si 
mal hol de noDuterizare a 
tuturor celor care merită 
eă constituie un model. 
Folosind panourile frun
tașilor. despre care amin
team la început, emisiuni
le zilnice ale stației da 
radlo-ampllflcaro. un bu
letin intitulat „Minutul 
felicită — minutul acuză", 
spectacolele brigăzii artis
tice (care tiu se preahles- ------------- .
te? exclusiv pentru con- discutabil, cea mal sigură
cursuri, ci intervine de-a si pozitivă matriță a ocr-
idrenlu! pe loc. In secii! tonal!tatii tinerilor.

Așa cum prinde viață desenul
cu texte adecvate, ecrtes 
anume ln vederea Influ
ențării spectatorilor ..io- 
call"), rezultatele dobln- 
dlte pe plan material ®e 
dublează &i cu planul mo
ral.

După opinia Întemeiata 
a secretarului Comitetului 
U.T.C.. Ion Dragu ca șă 
faci i Insa o eficienta 
popularizare a fruntașilor 
In muncă a! nevoie de 
toate „culorile", ca ln 
picturii, șl da alb. dar si 
de nearu. ca să lasă al
bul și mal mult ln evi
dentă : ‘

— Asa că folosim mal 
întotdeauna exemplele 
duble. Prin contrast, toc
mai fiindcă asa cel care 
alege modelul ore slmlă- 
mlntul deplin ai alegerii 
sale, este lmollral In n- 
ceaslă alegere s! astfel a- 
leaerea devine ’mal temei- 
nicȘ. mal trainică.

Exemplul fruntașului ln 
producție constituie, in-

Ața cum s-a mal relatat normelor amintite : recol- 
In presă, ln cumul lunii Iu
nie a. c., clnd In multe ju
dețe ale țării a început 
Btringerea recoltai. de ce
reale. s-au semnalat unele 
incendii ln lanuri. La fer
ma nr. 12 a LA.S, Ostrov, 
județul Constanta, de pildă, 
a fost distrus de Incendiu 
griul de pe 7 (MJ3 mp ; la 
complexul Intercooperattsl 
Maglnvll-Dolj n am u;- 
hectar de orz ; ta coopera
tiva agricolă Ncdeta, din 
ncelațl Județ — unul da 
griu ; ta cooperativa agri
colă „Unirea" din comuna 
Clotaneșli-Telconnan, focul 
a distrus griul da pe aproa
pe 0.50 ha. Cauzele care 
provoacă focul, deși diferita 
(o țigară aruncata ln lan 
aau po miriște.- o setatele 
provenită de la țevile de 
e-janamant. llDsa.de oază a 
lanurilor s.a.m.d.).‘elnt ge
nerate de negii lentă, de ln- f 
noraren, celor mal elemen-

d° nrevcrliro a raw verificat și corupi incendiilor. .. vcde,0
Pentru apărarea recoltei 

da incendii. Încă din 1010 
Ministerul Agriculturii, In- gător, pentru a pul 
dustrloi Alimentare șl Ape- tervenl ta caz do 
lor a elaborat Inșteucțlunl pe miriștea proaspătă, In 
precteo, detailate privind apropierea palelor rezulta- 
măsurLle ce trebuie luate ■ ......
de conducerile unităților

așa cum prevăd clar in
strucțiunile, pentru a se 
izola lanul de șosea. Alta î 
tractoristul Nlcotae Mjha- 
lache — șl nu numai 'el — 
care transporta de pe mi
riște baloturi de pate, nu 
fusese instruit asupra nor- 

, mclor de prevenire a in- 
un cațndlLlor ln campanie, nu 

i- poewla document prin care
să se ateste că tractorul fu- ghe Damian, care traiis-

gară aruncata In miriște 
nu In lan de un trecător 
ar fi fost de ajuna pentru 
izbucnirea unui incendiu. 
Trei combine — utilaje 
care aparțin secției I Căzii- 
neștl a S.M.A. Ciochina — 
aveau nllhgătoarele Incom
plet încărcate. La ferma 
nr. 2 (condusă de Ing. Gh. 
Iordan), tractoristul Gheor-

RA1D-ANCHETĂ PRIVIND
RESPECTAREA NORMELOR 

DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
. j . , ..5 ,.ț> . . >. A ... ... . .1 'l t^ (|

„ . ,____ .junde
din punct de vedere ol pre
venirii incendiilor, ’nu avea. 

1 po tractor, nici măcar stln- 
itea in- 

nevoie.
. in

într-una din zilele trecute, 
pe șantierul din comuna Valea 
Clnepll (Brăila) din cadrul In- 
treprlderil de Instalații și.mon
taj București, un butoi cu bi
tum a luat foc in timpul In- „ 
călzlriL în apropiere se afla un A 
lan do nriu care putea fl in
cendiat. Voind să atingă focul, 
sudorul Toma Bălan. In lipsa u- 
nor mijloace de Intervenite ai- 
docvate, a luat o placă P.F.L. 
din apropiere si a asezai-o oo 
butoi. Sl peiitru ca placa să a- 
copero dt mal etanș sura bu
toiului, T. B. 6-a urcat pe ea 1 
Urmarea .- placă respectivă a «i- 
dat Sl T. B. a căzut In mijlocul 
flăcărilor. în urma arsurilor su
ferite. cu toate inarlilrile acor
data ulterior, el nu a mai putut 
fi salvat

seră verificate, tar stlngă- 
toarole abia acum ne aflau 
ta încărcai). Depozitul do 
carburanți șl lubrifiant! de 

Io la care fio făcea alimenta
rea autovehiculelor pentru 
campania do recoltare, pre
zenta un real pericol de in
cendiu. Po jos, atlt In In
terior, cit și In exterior, 
ora împrăștiat lichid infla
mabil, butoaiele nu aveau 
capace, postul da Incendiu 
nu era dotat cu nlei un 
șflngălor ș.a.in.d.

— No! am luat toata ma
rt urile in vederea aplicării 
instrucțiunilor ministerului 
in unltflțllo agricole și sec
țiile do mecanizare a agri
culturii, care concură ta 
Btringorea recoltei — na o- 
oljfura directorul general 
adjunct al direcției gene
rate a agriculturii — Ialo
mița, Ion Avram. Am orga
nizat Instruirea tuturor di
rectorilor de I.A.S.. S.M.A., 
precum șl a președinților 
șl inginerilor șefi din coo
perativele agricole din Ju
deț. în unități e-a făcut In
struirea tuturor lucrătorilor 
care participă ta recoltare.

Faptelo nratfl că factorii 
care răspund de buna des
fășurare a actualei cam
panii de recoltare, trans- 
portaro șl depozitare a 
cerealelor — Îndeosebi con
ducerile unităților agri
cole tri direcțiile generale 
agricole ludotene — tre
buie să la măsuri grab
nice pentru lichidarea lip
surilor existente. Pentru a- 
nllcarea întocmai a instruc
țiunilor sl dispozițiilor In 
vigoare privind prevenirea 
incendiilor.

Lt. colonel 
Alexandru RUS 
din Comandamentul 
pompierilor 
Alexandra STROE

Pe altă

I
I
| hieră dl
I Intrudt dobtadlse
I menlîâ poftă do 1

I
I
I
I
I
I

După ce șl-a băut nproape • 
jumătate din salariul abia în
casat, minerul Ioan Man s-a 
prezentat ta exploatarea mi
nieră „Sălajul" din Sărmășag !

“ ' ‘ < o nemolpo-,
__ _____ __ lucru, voia b! 

Intre imediat tn subteran I 
Văztndu-1 In ce stare se? află, 
în mod fire» inginerul Aurel 
Sarea l-a poftit să se ducă n- 
c.'iri! Supărat că n-a fost lăsat 
să Intre In mină, I. M. ș-a în
tors însă ta bufet șl. după ce 
n mal înghițit™ J." 
da Ici, s-n deda sa .™ 
bune. în plină noapte, a por
nit spre casa In caro locuia in
ginerul șl™ l-a făcut geamu
rile praf I Luat te ochi ime
diat pentru această faptă, acum 
I. M. așteaptă tn 
instanței de 
lntruelț urmează să 
pe alta Intrare deci!

porta eoroalo cu două re
morci. n-avea țtlngălbr, iar 
tractorul pierdea carburanți 
«i lubrifiant! ca se împrăș
tiau pe urle, prezent! nd In 
once clipă pericol do foc. 
Cam In aceeași situație se 
afla șl tractoristul Ena Ml- 
tran. La postul de Incen
diu de ta locul de recol
tare, cele două allngfitoare 
cu spumă chimică erau... 
goale. „Nu le-arn contro
lat. Sintem vlnovațl" — se 
scuză Inginerul șef td coo- 

Fl-orea Neagoe.

I -j—ucu awu, ou
ogrlcole. Neajunsul mare tau, contrar Instrucțiunilor,
este că aceste norme nu reparații de durata 1a o
---------------------- ------ -- combină ce se defectare : 
te. Aceasta rezulta si din postul de Incendiu era In- 
cdnstalările făcute cu Drile- complet dotat, Ilpslnilu-J 
jul unul rald-anchetă .Intre- stlngătoarele : stingătoarolo peratlve! Florca
prins zilele trecute in lude- cu praf și CO> de po unele Ieftină autocritică I

conslalările făcute cu Drile- complet dotat, llpsîndu-J 
jul unul rald-anchetă .Intro- -

tele Ilfov șl Ialomița.
™in uiniu as gi«u, uc < 

hectare, al cooperativei a- 
gfirole Movillța-llfov so 
lucra de zor la recoltare. 
„Recolta'este foarte bună"

antlcamara 
de Judecată. SI 

"i fie condus 
pe alta intrare decțl aceea do 
ta locul său de muncă, poa 
fl sigur că. do astă dată, i 
obține .Aprobarea" necesară.

Atitudinea do nesocotire, 
de eflire unii factori de răs
pundere, a normelor pri
vind protecția bunurilor 

.............................. Îm
bracă uneori forme de ne
glijență șl mai mari. Ase
menea Blluatle am Intllnii. 
bunăoară, la cooperativa a- 
gricolă Dragallna, județul 
Ialomița, al cărei președin
ta este Constantin Coama. 
Autovehiculele destinate 
campaniei do recoltare nu

cooperativei șl șeful secției Împotriva incendiilor 
a v-a a S.M.A. Condeeștl, brncă uneori forme o 

— ne spune președintele Ghcorghe Unguruș. 
Mlhal Hovaghlniah. „Cum dej! le cunoșteau, n- 
stați cu măsurile do pro
tecție împotriva incendii
lor?" — l-am întreba! «To
tul e in regulă" — ne asl* tlvel n gură - - • - ....
bwă

eL Ce se constata
7 O primă Încălcare a

_ejl le cunoj'.eau, 
masuri pentru ; _______
întocmai a acestora.

„.Ferma nr. 1 a coopcra-
2 agricole Căzănești, Ju
dețul Ialomița. Și atei, deși 
recoltatul griului Începuse

Rubricâ redactata da 
Dumitru TÎRCOB 
Ghcorghe DAVID 
fi corcipondenlil „Setatei!"

llDsa.de
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termenele

va recolta beton
armat ?

Datorită Inter-

cu scurt-arcuit
la pungă

Răzbunarea găinilor

(Urmare din pag. I)

Este constituită © brigadă for-

îugărească șl Năvodari, 
unitar '
perl ,,
loculndu-se unele utile _ 
Utato a fost necoresp’Ji

circa trei 
datele pre-

adauge noi 
1 In „fisa" de Intră

ri urma unui arife!

veșle darea In funcțiune a 
unor capacități. Nivelul re
lativ «căzut al realizărilor 
eato Indisolubil legat do 
lipsa unul volum Însemnat 
de utilaje tehnologice pen
tru montaj. Furnizorii a- 
costora prevăd livrarea ul
timelor instalații șl echipa
mente la o dată care În

gust". Din nou, Uzina de 
strunguri din Arad țl Uzi
na mecanică din Cugfr a- 
par In postura unor parte
neri contractuali care nu 
se țin de cuvlnt. In pofida 
tuturor argumentelor ?! 
evidențelor, aceștia au ho
tărî t «A livreze unele ma
șini de frezat verticale șl,

— Jruisjdm Ojupra recuperării 
restantelor la ingrâiăminie chir 
mice. Ce se inlimpta acum la 
combinatul din Tr. Măgurele ?

firma furnizoare, pentru ca Instala
ția să poală fi adusă la parametrii 
prevăzut! in proiecte.

La Media? a avut loc o nouă 
premieră Industrială — Întă
rea In funcțiune. înainte de ter
men, a unei fabrici de mobilă, 
cu o capacitate anuală de 11 OOT 
garnituri. Noua unitate a lnr 
austriei lemnului este dotată cu 
utilaje țl Instalații moderne fa
bricate fn cea mal mare parte 
In țară. Pentru început, fabrica 
produce patru tipuri de garni
turi de mobilă. După cum Infor
mează directorul fabricii, Ing. 
Nlcolae Cojanu, colectivul tine
rel unități e-a angajat să atingă 
parametrii proiectați in numai 
sare luni.

i de ciment Flenl, întreprinderea de 
întreprinderea de materiale Izolatoare 
-a de țevi sudate București. Do aceea, 

urmii toacelor probleme : 
_ _ Tg. Jiu! gă ne livreze

plăcile de azbociment de 3 300 mm, fără de caro nu ae poale 
folosință Complexul zootehnic Bradu ; ®ă no livreze. In zilele

vonțlci prompte a benefi
ciarului. coroborată cu m>- 
llctludlnca furnizorilor do 
utilaje, o parte din maținl 
ț! instalații au cosit în a- 
vans față de 
contractuale. Astfel, un nu
măr de 11 «strunguri para
lele, două mașini do frezat, 
două strunguri carusel ș-a.

din cel mii buni specialiști in 
domeniu, condusă de nn ad- 
a| .ministrului, caro stnallzea- 
urmărcșle modul de realizare

' ' J”
Iuti. Crîaflan 
ANTONESCU

azot, 
urmă

— Combinatul de îngrășămin
te azotoase din Slobozia si noile 
capacități de la Itoznovvor in
tra în funefiune ta termen, acllcă 
In semestrul doi a! anului 1

In întrecerea pe care o des
fășoară pentru scurtarea durate
lor de execuție la capacitățile 
destinate fabricației unor noi 
tipuri de autocamioane, lucră
torii de la întreprinderea con
strucții industriale montaj din 
Brașov au Înregistrat un Im
portant avans față de gra
fic. Factori esențiali al lhregls- 
trărli unul asemenea avans au 
fost colaborarea permanentă In
tre constructor al beneficiar, re
zolvarea unor probleme de a- 
provlzlonare pe plan local, rca- 

« Uzarea In cadrul uzinei. Prin au
todotară. a numeroase utilate. 
O atenție deosebită a fost acor
dată de constructor folosirii cit 
mal deplina a agregatelor si uti
lajelor. a tortei de muncă el a 
timpului de lucru. Aceste măsuri 
au fost Însoțite de acțiuni efi
ciente pe linia organizării supe
rioare a muncii prin adoptarea 
unor metode 51 procedee noi. de 
mare randament, prin buna or
ganizare a Întrecerii intre echi
pe. brigăzi, puncte do lucru sl 
șantiere. Constructorii s-au an
gajat în dmlea Conferinței Na
ționale a partidului să predea 
cele două hnle-montni general șl 
rama șasiu, In aceste zile, adică 
cu peste doi ani mal devreme 
dorit prevederile Inițiale.

A-
0 HH felHH

Deci, ta tngrăfămintele cu 
recuperarea rămlneril !n 

I este incertă. Aceeași inccr-

nor uzine 
de mușini.

li velepe reped 
Neajunsurile 
rina do strunguri din Arad, 
Urina mecanică din Cugirși 
uzina „Independența" din 
Sibiu la asigurarea unor 
strunguri, mașini de recti
ficat șl polizoare pneuma
tice sini nerezolvale do o 
bună bucată dc timp.

ignorat© rămln și cere
rile pjvjsanle lagete;.do fi
nalizarea uhu! alt obiectiv 
de amploare — dezvolta
rea producție! dc locomo
tive de la urinele „23 . Au-

Conducerea Trustului de construcții Argeș ne-a trimis, spre publi
care. următoarea scrisoare adresată furnizorilor :

„Dragi tovarăși, no), colectivul Trustului județean de con
strucții Argeș, ne-am angajat să îndeplinim sarcinile cinci
nalului actual cu 0 luni mal devreme. Acest angajament poate 
fi realizat In buna condiții numai cil sprilinul dv„ al mun
citorilor. inginerilor și tehnicienilor de la Combinatul de ma
teriale Tg. Jiu, Fabrica — - -
prefabricate Craiova, In! 
Bercenl-Piolcșii și Urina 
vă solicităm ajutorul în rezolvarea

o Combinatul de materiale de construcții 
urgent — ___ ____  ____
da In folosință Complexul zootehnic Bradu ; ®ă no livreze. In zilele 
următoare. In avans din trimestru! IV, 1 5OT tone ciment P'Z.

• Rugăm comuniștii, p© toți salartațll Fabricii dc ciment Flenl .tă 
depună toate eforturile pentru a ne trimite. In1 plus, cantitatea de 3 COT 
tone ciment.

o Solicităm colectivului întreprinderii de prefabricate Craiova să 
ne livreze, de asemenea, in plus, pină la Bflrșitul anului. 3 000 mc pa
nouri din beton armat pentru locuința. 3 230 mc element! do Izolație 
din B.C.A. . . _

a Centrale! electrics de 
termoflcare Bucureștl-veat,' 
resimt' acut lipsa unor uti
laje tehnologice de bază 
pentru desfășurarea proce
sului de producție.

Vflcea nu atinge, datorită unei de
ficiențe do concepția, capacitatea 
proiectată. Stat !n cura de executare 
remedierile atabfaie împreună cu

lucru — apunea tov. 
Cornel Bernnd. pre
ședintele cooperativei. 
61 ac răzbună. Nu mai 
fac ouă". Slnt prezen
tate si cifrele care re
prezintă răzbunarea 
galinaceelor. Clnrl ou 
existat furaje, de Ia 
c©l© 7 5OT găini e-au 
obținut 3 IM de ouă 
pe zl. Cinci n-au avut 
mineare Îndeajuns, 
producția zilnică a j^ă- 
zut ia 3 USD da ouă A- 
dlcă fi-au pierdut 1 OM 
de lei pe zl. Cit de o- 
ficlentă o o asemenea 
treabă — este la mta- 
lea găinilor. Chiar a 
celor nef tiraj ate.

■\ Prtatr-o bună organizare a 
tdimcll. Trustul de construcții 
industriale din municipiul 
Gheorghe Ghcorghlu-DeJ a În
deplinit șl depășit planul po 
primul oemestru, rcallzlnd 51,5 
la sută din sarcina de.corurtruc- 
țil-montaj pe 1972. Numai prin 
creșterea . productivității muncii 
e-au executat (iiiplimentar. lu
crări In valoare do peste 17 mi
lioane lei. Remarcabile alnt re
zultatele obținute la Investițiile 
pentru industria chimică. (32 Ia 
sută din planul anual). Industria 
metalurgică (52 la sută).-indus
tria construcțiilor de mașini (70 
la sulă) ; de asemenea, «-a rea
lizat peste 50 la sută din sarcină 
anuală la lucrările destinate n- 
griculturii. industriei alimentare 
șl Industrie! uscare.- în prezent 
ee analizează. Împreună cu ti
tularii de investiții, posibilitățile 
de asigurare a resurselor finan
ciare sl materiale Pentru devan
sarea investițiilor din anii urmă
tori al tdndnalulul Din calcu
lele făcute rezultă că există con
diții ca plnă la jumătatea lunii 
decembrie trustul aă-ș! realizeze 
planul pe 1972. iar plnâ lo fine
le anului să pună In funcțiune, 
total sau partial, unele capaci
tăți șl obiective cu termene sta
bilite pentru anul 1973.

SCRISOARE DESCHIS! 
furnizorilor Trustului 
de construcții Argeș

re montează cu 
luni Înainte do 
văzute.

Organizarea rațională a 
lucrărilor, respectarea ri
guroasă a programului de 
lucru șl tehnologiilor de

— Nereallzarea Integrală a planu
lui la îngrășăminte chimico ac dato- 
rește situației dc la Combinatul do 
îngrășăminte chimico Tr, Măgurele 
șl de la uzinele chimico din Valea C'i- 

J 1. în aceste
iți. au apărut repetate Întreru
pte procesului de producție, In- 

’aje. a căror ca- 
------___________ tpunzătoare. A- 

cest lucru se datorește ș! faptului că 
recepția utilajelor nu s-a făcut In 
mod exigent dc către personalul uzi
nelor noastre, lor unele lucrări de 
montaj nu au fost supravegheata 
cu atenția cuvenită. NIc| centrala de 
resort șl nici ministerul nu au ma
nifestai suficientă răspundere șl 
operativitate pentru a remedia aces
te situații dăunătoare economiei. 
Dacă ta toate acestea mal adăugăm 
anumite nMnlfcriflrl dc Indisciplină 
tehrțotoateă, cauze’© ce au generat 
ațeate ncreallzfirl se conturează 
mal dar. La pollclorura de vlnlh 
restanței© se datore*© exclusiv fap
tului că Instalația de monomer do 
la Grupul industrial de chimie Rm.

întreprinderile care au 
înregistrat cele mal 
mar! depășiri se nu
mără Combinatul si
derurgic din Re
șița (3 440 000 hWh). 
U.C.M. Reșița (1 932 COT 
ItWh) șl C.E.I.L. Caran
sebeș (circa 1 ®J7 S®0 
ItWh).

în fota unor aseme
nea performante ale 
risipe! s-a născut pă
rerea că ce! răspunză
tori" nU știu eă citească 
contorul Ce-ar fi să II 
re tină dteva lecții 
practice dc Inițiere 
ta ziua dnd se plătesc 
salariile 7 Cu exempli
ficări practice. Nu-i 
nimic dacă se va cu
renta dnovn. Dimpo
trivă ! Așa-s enigmele 
fizicii : cine ține prea 
mult dogelui !n priză 
face actîrl-circuit ta 
pungă.

— în nfci un caz. căd. nină ta »- 
ceasta data s-an recuperat restan
țele ta o serie de sortimente cum 
sini pollclorura de vinii șl soda 
c.ilrinaiă. Graficele respective. în
tocmite tacă din luna mărite, au fost 
sutotanțtal devansate. Astfel, la 
sodă caustică șl optanol, recuperarea 
b© face cu 3 luni mal repede față do 
prevederile din grafice. Colegiul mb 
nlslerulul a stabilit măsuri concrete 
pentru recuperarea, in a doua parte 
a anului, a restantelor de îngrășă
minte chimice șl arid sulfurie — 
singurele sortimente principale la 
care plănui semestrial nu a fost în
deplinit (ntegral. In această a doua 
parte a anului, pornim cu ..dreptul" 
șl mobilizarea ia ?el ma| Iijplt grad 
a fiecărui colectiv de tntroprindere, 
a tuturor lucrătorilor dip ramură 
noastră, hotăriti «ă intlmnine Confe
rința Națională si a XXV?a saivan 
sare a Republicii cu deosebita Bueee- 
sa In muncă, constituie o garanție 
sigură că. Ia încheierea bilanțului pa 
anu! 1972. industria chimică se va 
prezenta cu realizări de prestigiu.

șoferii scot
81 tc Mie- 

Ce a făcut. In 
altuatle. con- 
cooperativci 7

— răspund reprezenr 
tanțil I.C.M.

în acest dialog ver
bal, o dală cu argu
mentele și conlraar- 
gumenlele se adună ?! 
fierul vechi .cu tonele, 
în municipiul Alba 
Iuiln există în prezent 
peste 4 OTO tone fier 
vechi bun pentru re
topit Numai la fabri
ca de produse refrac
tare există peste 1 CW> 
tone, la atelierele cen
trale 450 tone, la în
treprinderea de Indus
trie locală 3SO tone 
ete. Pentru n elibera 
BPatlile dc producție, 
citeva unități au arun
cat fler vechi pa un 
teren viran de la mar
ginea orașului, tar al
tele l-au aruncat din 
camion, peste gard, po 
furiș, In curtea depo
zitatul I.p.M. între
prinderile string fler 
vechi, iar I.C.M. Iți 
reslrlnge activitatea. 
Si. p© bună dreptate, 
oamenii au ajuns să 
se Întrebe : plnă acum 
șttam că rugina cula 
cel mal mare dușman 
al flerului vechi ; oare 
a fast detronată da 
I.CM. 7

tră !n contradicție ■ cu ce
rințele unul montaj ritmic 
și rapid. La uzina „Laro- 
met". darea in exploatare 
a canacltăUl planificate 
pentru acest an depin
de de „bunăvoința" u- 

coașiructoarc 
Pină acum, 

aint incerte, 
create de U-

■Este la mintea co
coșului că. spre deo
sebire’de ceilalți com
bustibili. aproviziona
rea cu enarale electri
că nu se ■ face prin 
magazie șl. prin urma
re. in Întreprinderi nu 
există un aloc care să 
se epuizeze atunci citul 
se consumă fără nici 
o măsurii. Ea .Scurge" 
continuu la priză șl 
se află la Indemina 
oricui. Dar acest spe
cific al aprovizionării 
cu energie electrică nu 
trebuie să ducă la ri
sipă, cum, din păcate, 
fie Intimplă In unele 
întreprinderi. De e- 
xemnlu. unitățile eco
nomice din * judelui 
Caraș-Severin nu de
pășit consumul plani
ficat Pentru primul 
trimestru al anului cu 
7 333 000 kWh. Printre

— Șe Întrevăd mari greutali la In
trarea In funcțiune a noilor Insta- 
lalll care produc îngrășăminte cu 
azot, in special din cauza gravelor 
Intlrzleri in livrarea utilajelor teh
nologice din |ară șl a calitălli unora 
dintre acestea. La combinatul do .ta 
Slobozia Întinderile au alina ta un 
moment dat intre 0 plnă la 12 
Iun!, iar calitatea unor utilaje 
tehnologice s-a dovedit necorea- 
punzfttoare. necesitlnd o recon
diționară pe șantier. Prin mari 
eforturi ale constructorului si bene
ficiarului ș-au recuperat 7—>S luni 
din inlîrsderea amintita șl se între
prind, In continuare, noi măsuri 
pentru respectarea termenului de 
dare in funcțiune. Aceeași gravă ln^ 
tlrzlcre re constată șl la Instalația 
de ta Roznov. unde rostantelg la li
vrarea utilajetor variază jntre 0 sl 0 
luni, •

execuție Imprimă șl 
alte investiții — dezvolta
rea GET București-vesl, 
UMEB — punctualitate in 
execuție, tar lucrările efec
tuate slnt recepționate, de 
regulă. cu cai If’.cat! vele
„bine" sl „foarte bine".

.Din păcate insă nu pe 
toata șantierele munca 
co:iolructorllor lnrcgLsirea- 
zA aceleași rezultate. Colo 
consemnate ta 6 . aorte de 
șantiere dejnv^tițî).^fil- 
tuează 1a ora actuală eub 
posibilități, fie sub rapor
tul realizării prevederi
lor dc plan, fio in ce pri-

rcspecUv, «țrunguri para
lele tocmai In -lunile... no
iembrie șl decembrie a.c.

Noile capacități de pro
ducție de 1a uzina „Vul
can" ee află fntr-o fiituațlo 
șl mai dificilă. Deși torrne- 
nul final dc punere în 
funcțiune este programat 
pentru acest an, totuși, 
respectarea datei de in
trare In producție este pe
riclitată. Cauza 7. Aceonșl. 
Utilaje in valoare de 3 mi
lioane lei au stabilita ter
mene de livrare din partea 
furnizorilor săi — uzina 
„Independenta" din Sibiu șl 
UZUC din Ploiești — toc- 
maLDentru anpl viitor. 
țA-SlniJțfcxeTnpIator poate fi 
ccijillnu® : șll lucrările<fe 
extindere de’ la Uzina de 
mașini grele șl cele de ta 
noua etapă do dezvoltare

analul de punere In
țfune a noii capacități do 
utilaj chimic de la UMUC- 
București.

drum si deșartă cami
oanele pe terenurile 
cooperativei agricole 
din Bragadlru. Lo de
șartă ne undo apucă, 
la capele de tarlale. In 
lanurile cu eemănălurL

„Avem 4—8 ha ds te
ren scoase din circui
tul agricol. - deoarece 
do el au fost depozi
tate moloz șl gunoaie 
din Caoltală — spune 
lng. Stan Ciucure, sef 
de fermă. Dară te îm
potrivești 
manivela 
nlntă". 
această 
ducerea
A notat frumușel nu
merele camioanelor gl 
le-a trimis mllltieî. 
S-a hiat vreo măsură 7 
Ciimlciane’.c dau năvală 
In continuare pe tere
nurile cooperativei și 
alo întreprinderii agri
cole do stai din Brn- 
gadiru. tăind drumuri 
prin lanuri.

,Șl .așa, azi un ar,

litudine ptanoard fi fa cazul ce
lorlalte sortimente la care pla-. 
nul •cmestrial nu s-a realizat 
integral ?

Sarcina trasată do partid 
de a intensifica ritmul de . 
execuție a lucrărilor de in- 
voxfltiL. do a «curta radical 
durata do realizare a noflor 
capaclUlti de producție a 
mobilizat puternic eforturi
le constructorilor al men
torilor do ne o serie de șan
tiere din Capitală. Capaci
tatea suplimentară de- pro
ducție de 3(00 tone anual 
de rășini carbonilice de la 
uzina „Pollcolor", a fad 
pusă In funcțiune cu pes
te tre! Iun! mal devre
me dedt termenul Kablli*. 
p-ln plan. La lucrările de 
dezvoltare a Uzine! romă, ne 
din 1 oSalA competiția cu 
timpul indică un avans de 
un trimestru In favoarea 
constructorilor. Utilajeleatnt 
montate, far probele teh
nologice ee află In plină 
desfășurare. Acum, noile 
Instalații (tint gata că pro
ducă, afirmă beneficiarul 
și constructorii, bazați pe 
aprecierea realistă a modu
lui cum «int efectuate ulti
mele operații din această 
etapă premergătoare pune
rii fn funcțiune a noii ca
pacități. , _

Șl âlte colective de con- 
Btructorh mentori și insta
latori bucurestanl iși recon- 
filderă posibilitățile de fi
nalizare a Investițiilor îna
inte de termen. Analizele 
efectuate pe șantiere au 
generat dezbateri fructuoa
se, In care flecare echipă, 
practic flecare muncitor, 
șl-au adua contribuția ta 
elaborarea- unor măsuri 
tehnlco-orgnnlzatorlee me
nite «ă Impuistoneze ritmul 
dc lucru, să ’ ’
realizări ' 
cerc. în 
de dialog, prinlr-un ptan 
de mfteuri concret șl pe de
plin realizabil, au foot fi
xate nocealtățile pe care ie 
Impune scurtarea terme- 

func-

In Capitală se ridi
că blocuri mari de lo
cuințe. urine sl alte 
construcții. Se capă 
fundații din care se 
excavează nu numai 
pfenlnț. d șl resturi 
de la temelia con
strucțiilor mal vechi. 
La Mihfillesll oata o 
balastieră unde, din al
bia Argeșului, se scoa
te pietriș, destinat a- 
mintitetor construcții, 
între Capitală șl ba
lastieră este un du-te- 
vino de camioane. 
Constructorii — oa
meni Întreprinzători -- 
au zis : do ce să 
meargă spre balas
tieră camioanele goa
le 7 La plecarea de 
pe șantier aă ducă mo
loz șl pămlnt excavat 
în unele cazpriia-a (oâ p. __.____ _
dlcat Upde'rf'fie des-,4- «foităo.Aț cooperativa”, 
cărcaje. 'dâțjrtn nltelmn ffteănpămlnt!, S© rezol-gt 
nu. Șoferii se abat din. vă astfel-de ta sine sl 

problema. De ce atita 
gllccavă 7 Unde mni 
£că eentănlnd mo- 

clne știe, poate va 
rl beton. Cu sece

rișul va f! Insă mai 
greu. Se vor ocupa tot 
eo.'cri! In cauză 7
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Fierul vechi, șllc 
toată lumea, nu este 
ceva „bun de arun
cat”. Dimpotrivă, a- 
dunate cu grijă, obiec
tele din metal scoase 
din uz, reziduurile 
metalice din Între
prinderile prelucră
toare formează hrana 
cuptoarelor.

—• într-adevăr. în 
unitățile noastre, de- 
șeurile metalice se 
colectează cu grilă 
pentru a fi predate la 
Î.C.M., dar aceasta nu 
le ridică — susțin 
conducătorii întreprin
derilor Industriale din 
municipiul Alba Iulla.

— Facem tot ce pu
tem. Deocamdată a- 
ceasta este situația — 
Justifică cel de la sec
ția din Sebeș a între
prinderii da colectară 
a metalelor.

— Sutele de tone de 
fler vechi existente In 
întreprinderi blo
chează spațiile de 
producție și stlnjenesc 
activitatea — argu
mentează Insistent 
primii.

— Problema se cu
noaște șl ta minister

Peste drum de re
diu] cooperativei agri
cole din Vărăstl, jude
țul Ilfov, se află ha
lele cu păsări. La in
trare. o firmă din care 
bo deduce că moderni
zarea sectorului avicol 
se realizează In coo
perare cu I.A.S. Ml- 
hăllestl. Intr-adevăr, 
întreprinderea agricolă 
de atat a alulat coo
perativa eă-si rcame- 
najeze iudele do pă- 
cări. a recomandat 
tehnologia do creștere 
șl a a&lgurat material 
pentru popularca cres
cătoriei. Cooperativa, 
trebuie aă procure fu
rajele combinate caro 
eă fie date găinilor |n 
ralli sl doze bine sta
bilite. Lucrurile au 
mere un tlmn bine. 
Din planul pe 1972 de 
BOT (MN) ouă s-nu sl 
realizat 700 (KO. De un 
timp au început să 
sehioanete. Procurarea 
turalelor, deși coope
rativa are repartiție, 
re face „cum poate âă 
se descurce omul". 21- 
lgle trecute a fost trfa 
rnla un camton la fa
brica de furate combl- 
hate de la Crevedla :

I’" ■ ■ ■■ f. ■ :
a planului de nețfane întocmit cu 
un timp In urmă. Acest sprijin ope
rativ a început să dea roade. Ca ur
mare a măsurilor luate, unde din 
Instalații funclIoneazA continuu și 
slntam convinși eă. Incepind cu pri-: 
ma parte a trimestrului treia Ini În
treg combinatul procesul de produc
ție se va desfășura in condilii nor
male.

din B.C.A. . ..
• Ne adresăm Centralei de trefilate șl țevi ol Uzinei de levl sudate 

Bucuroșii cu rugămintea de a ne livra In plus 210 tone tonvă de 419 
nun. pentru a puica executa lucrarea do alimentaro cu apă a orașului 
Curtea de Argeș.

o Cu ajutorul dv„ tovarăși de ta întreprinderea dc materiale izo
latoare BercenL vom putea înfăptui cele propuse, llvrlndu-ne In plus 
10 OT0 mp plăci remlrlgide P 40—90.

e Chemăm colectivele întreprinderii de construcții metalice sl apa- 
raiaje București șl Uzinei de pompe București aă' fie alături de no!. II- 
vrindu-ne, cil mal reirode, aparatele contracurent șl pompele necesare 
echipării punctelor termice, fără de care nu aa pot da la folosință 1 (HO 
apartamente.

0 Facem apel fa toți oamenii mundl da fa Fabrica de cabluri sl 
materiale elcctrolzotantc București de a ne livra 5 hm cablu tortă cu
pru. necesar execuției Liceului de fizică nucleară, opltalulul d-a 733 pa
turi si Centrului dc calcul din Pitești.

în ceea ce no privește, pentru a grăbi ritmul de execuția 
a lucrărilor prevăzute din plan, am luat toate măsurile ca 
să folosim cu grijă mijloacele materialo șl de producția de 
care dispunem, pentru obținerea unei eJMențo maxime.

Vă mulțumim anticioar.
NOTA ÎIEDACȚTEL Așteptăm, de Ia întreprinderile amintite, răs

punsurile lor la această caldă scrisoare ce le-a fost adresată.

Șlnlcm cu toți direct in
teresați ca noile capacități 
oftate In construcție să den 
producție cit mal rapid. 
Cu dl sini mal scurte du- 
rntclo de execulie. cu atit 
ac obțin mal repede efec
tele economlce-flnanclara 
scontate de pe urma fon
durilor Investite și re dșll- 
gâ timp In curea oeniru ac
celerarea progresului eco
nomic ș 1 reclal al târli. 61. 
lnvcra. orice amlnare. ori
ce abatere do ta termenul 
de irilrare In funcțiune 
este sinonim cu pierderi 
datorate ncreăltzărll . — 
conform planului — a pro
ducției ș! veniturilor bă
nești aferente obiectivelor 
respective. De aceea, pen
tru a se asigura o înaltă e- 
fldenlfi economică a inves
tițiilor — obiectiv primor
dial pus de porlld în fala 
constructorilor, a tuturor 
celorlalți factori angajat! Jn 
realizarea acestora — tre
buia ittireprinsa măsuri ho- 
tărite pentru a tti respec
ta s! devansa termenele do 
punere in funcțiune. In
tensificarea actiunltor de 
soluționare ■ a necorelărl- 
lor semnalate trebuie aă 
devină o problemă prio
ritară pe agenda’ de lu
cru a furnizorilor de utilaje 
șl beneficiarilor dc Investi
ții.' Sarcini deosebite revin 
șl Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Marin!, In 
calitatea sa de coordonator 
al tuturor furnizorilor 
menționați. Răspunsul la 
toate aceste probleme e- 
oențlale pentru evolutfa u- 
nor lucrări do InveslHH 11 
ajtcîităin cit maț curind. In ‘ 
s * i,

ț Ț

11 1 1

pJHAffiȚg:i" Z/.-,h ■ hS';:; ‘
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puncte de vedere 
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5 f
trl adevăratele probleme ale realta- 
mulul Esențfalitatea. necesitatea de 
a exprima prezentul și frămlniările 
sale, capacitatea de a convinge, de 
n emoționa nu prin simple declara-
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Precizări cu privire la 
de admitere

%

dimensionează vafearea artistică a Siteratara
mSfamte?

care Ii este audiența In rlnduriie ci
titorilor ? Am depășit faze unor rc- 
țeture do metode pentru producerea 
literaturii pornind de in preconcepții 
sau de la concepte Închise. Ca mijloc 
specific do cunoaștere caro progre
sează prin analiza reaillățil șl prin 
perfecționarea expresiei, literatura 
cn formă a creației spirituale nu Iși 
mai permite doar <să Ilustreze teze. 
Rezultatul confruntării sensibilității 
ccrlltorului cu epoca, efortul aces
tuia de a Interpreta creator tumul
tuoasa noastră istorie contemporană 
ca sursă rodnică de inspirație, ne
voia de a transmite cititorilor rodul 
acestei confruntări și ol efortului ds 

retare creatoare n realității 
fața tuturor scriitorilor r.oj-

A convinge sl, totodată, a emoțio
na a rămas atributul suprem al li
teraturii militante. Implicat in forța 
de emoționare a cuvtatulul. procesul 
de convingere lșl propune drept fi
nalitate Inriurlreo vieții prin crearea 
unei anumite stări de spirit capabile 
să stimuleze receptarea operei de 
către cititor, exerclttod asupra lui o 
Influență prin stimularea inteligen- 

, ;->i sale și a celor mai nobile senti
mente care sălășluiesc in sufletul 
său. In aceasta constă valoarea mo
rală a unei opere de artă, forța ei 
de penetrație In conștiințe, funcția 
modelatoare ®i formatoare. Oriclt de 
măiestrit ar fi șocul emoțional, fără 
procesul de convingere el nu poate 
înriuri. Din conjugarea acestor două 
elemente indisolubil legate Intre ele 
eo naște relația etlc-estetic și se ob
ține, după opinia mea, plenitudinea 
actului de creație. In scris, arta cu- 
vlntulul nu înseamnă retorică. Sim
pla declarare a opțiunilor. lipsită de 
forța de emoționare. și deci de con
vingere, n-a putut da opere trainice. 
Căci pentru a-șl convinge cititorii, 
scriitorul trebuie să fie ei irisușl con
vins do adevărul pentru care luptă. 
Cind această convingere n-a fost 
dedt mimată, produsul artistic s-a 
subminat pe el însuși șl s-a condam
nat efemerului. ■

Am Intllnlt confrați de breaslă care UL de opțiune, ci prin arta de a de
nii încercat cu docilitate și aplicație P1»1!» esențialul ș! e-1 înfățișa în cele
să Ilustreze teze juste prin fante de nlal caracteristice manifestări ale
viată culese nemljlodt din realitate ' ‘
sau produse de, imaginație dar â că- 
'ror onoră nu s-a dovedit capabilă 
Bă înfrunte timpul. în fata produse
lor lor, critica literară a desfășurat 
ample discuții despre reall'm. une
ori confundlnd fidelitatea de supra
față și redarea unilaterală a realită
ților cu capacitatea redusă a unor 
autori de a oglindi viața In elemen
tele el esențiale. în final.: în mal 
toate cazurile de acest gen. ar fi 
trebuit pusă cu prioritate problema 
talentului, a măiestriei șl. In aceeași 
măsură, a convingerii serlltorutal În
suși asupra Justeței argumentelor ar
tistice folosite de el In procesul de 
convingere n cititorului. Căci numai 
declararea Intențiilor nu implică cer
titudinea succesuluL

Procesul de convingere prin șocul 
emoțional ml se pare esențial în pro
fesarea literaturii angajate. Dar a- 
pelarea la atributele pedagogice, la 
elementele proprii artei retorice, ale 
discursivului în numele convingerii 
n-a făcut decit să simplifice și să 
devitallzezn arta militantă Șocul e- 
moțional șl-a pierdut intensitatea Șl, 
orldt de frapante, faptele de viață 
puse doar să Ilustreze datele apriori 
stabilite ta intenția scriitorului n-ou 
convins pentru că n-au putut emo-

:Trăim' un' momerit de " clarlflrare 
‘teoretifcfl o modalităților deitogllndlre 
n vieții în literatura, a relației reail- 
taie-etic-eslctic. Timpul s-a dovedit 
tin bun analist al operei noastre șl 
forța Iui de selecție mai puternică 
dedt „decretele” unor critid.' Cred 
că nu este scriitor care să nu se În
trebe acum ta ce măsură ooern lui 
este contemporană, militantă, care 
nlnt implicațiile morale ale scrisu’ul 
e°iu. cum sa înscrie el în actualitate.

sale reprezintă necesități vechi de 
cind există literatura, tlmuul nostru 
avind meritul de a fi clarificat cu șt 
mal multă pregnanță aceste princi
pii. de a ie fi relmpus In actualitate. 
Șl asta nu din ncvolo de a crea noi 
rețetare. noi lecții de îndrumare ale 
netului de creație, ci pentru a resta
bili criteriile valorlee in anrerierea 
operei literare.

Procesul de formare a noilor con
științe va fi rodul unui muRDa- 
toral și profund cadru de formare 
șl Instruire in care artele șl literatu
ra lșl rezervă un ioc prioritar. Toc
mai din acest rol ml se pare că re
zultă necesitatea militantismului in 
actuala etană a literaturii noastre. 
Marea forță de penetrație a artei ta 
mifletelo oamenilor, capacitatea do a 
oglindi realitatea In complexul el 
proces de devenire, de a transfigura 
viața șl da a crea eroi cu caracterele 
forjate in focul conflictelor enodl, 
rămîne una dintre cele msl reduta
bile. arme ta îfiota pentru făurirea 
unui nou profil uman.

în ultimii zece ani, nivelul de an
samblu al literaturii noastre n cres
cut In mod Incontestabil șl el se 
Impune ca o evidență de la sine grăi
toare. S-a produs o mare diversifi
care a stilurilor, ou apărut nume-

j roa'e talente noi. fonduL .general. al 
î ffStfwmșrș

,r
me dc expresie. Șl totuși, v'rfurlle 
cucerite șl recunoscute ca niște bor
ne de colltate pe funttoul general 
nu mi se par a fl pe măsura con
dițiilor create. Acest ultim deceniu, 
ridiclnd in fata scriitorilor noi și su
perioare exigențe, ceea ce a dus la 
creșterea valorică n literelor româ
nești ne ansamblul lor. este menit să 
stimuleze apariția unor no! creații de

O SIMPLĂ SUGESTIE:

ft twtrar bncnreș^eaii 
al teatrelor din provlmle
După cum se știe, Teatrul do stat din tor atlt de fiunărăloare 

pentru toată lumea 
(artiști, oaspeți, pub
lic. critică).

Acest „teatru* ar de
veni, In fapt, un nou 
teatru bucureștoan. cu 
stagiune permanentă, 
in care bucureștenii și 
numeroși vizitatori ai 
Capitalei ar putea ur
mări cu continuitate 
inedita realizări artls-

I
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vîrt șl n unor nd borne de calitate. 
Clarificările care s-au produs, exi
gențele superioare exprimate In ca
drai amplelor dezbateri din ultimul 
an, certitudinile oferite dezvoltării' 
artelor ți literaturii, noastre de isto
ricele documente din Iulie si noiem
brie 1971 trebuie privite ca niște teze 
fundamentale, menite să genereze, sl 
ta pionul creației, ooere de artă capa
bile să înfrunte timpul ți să dăinuie. 
Ele eonstilufe un îndrumar ide an
samblu al literaturii militante, sl 
numai de talentul si de personalita
tea noastră, a creatorilor, depinde 
reușita așteptată. în fond, acest pro
ces pe care l-am parcurs in parte 
și ii mal parcurgem Încă nu iți pro
pune dedt trezirea conștiințelor, 
crearea acelei bogății spirituale care 
«ă identifice cu pregnanță profilul 
omului zilelor noastre, făuritor al 
unei no! societăți In fața iul, scriitu
rii nu iți pot pune decît problema 
opțiunii. Retragerea ta evazionism, 
Închistarea in formalism, izolarea in 
pasiunea pentru derizoriu, rfiminerea 
Îndărătnică in exercitarea sterilă a 
unor procedee revolute 1 Sau deschi
derea generoasă către orizonturi fer
tile, Înțelegerea creatoare a impera
tivelor epocii, abordarea cu curai a 
marilor conflicte Inspirate din viața 
reală, drumul mal dificil, mal spinos, 
mal plin de obstacole, dar cu alit mal 
stimulator șl mai generos In profe
sarea unei arte militante T Evident, 
opțiunea creatorului adevărat vn fi 
pentru o artă militantă angajată; Se 
cere, deci, a convinge cu noi argu- 

. mente, prin noi conflicte, prin noi 
eroi, șl a emoționa prin noi nrocedce 
artistice, arin nolfe forme de exnre- 
sle atlt de diversificate ta cadrul li
teraturii noastre de ansamblu d’n 
ultimii zece ani. dar. mal ales, nrta 
noile șl marile adevăruri ale vieții 
din epoca pe rare o trăim. A milita 
astăzi înseamnă a îmbogăți perma
nent expresia artistică, a oglindi n- 
devărul In toată diversitatea iul da 
umbre și lumini, a înarma conștiin
țele și a le transforma. Căci ce alt
ceva poate fi mai stimulator pen
tru talentul unui artist, ce altă re
compensă a strădaniei sale poate -fl 
mal prețioasă ca certitudinea verifi
cată că opera sa a produs mutații 
de conjlllntă și de caracter ta rin- 
durile celor care i-au receptat-o î

Evldenl, depistarea conElletâor din 
actualitatea noastră implică un pro
ces mult mal fin de investigație 1 
Investigația scriitorului Implică mnl 
mult dedt simplele șl prea puțin rod
nicele „d Dlasări de documentare0 ; 

participarea nemijlocită. 
lÎndeaproape, trăire. A fl 
cu timpul său înseamnă pentru artist 
e o demonstra prin opera de valoare 

^capabilă Eă acționeze oMiern, yletil. 
asupra prezentului, asupra societății 
In ansamblul el. Iată de eelj mal mult 
da orlcind astăzi, bivalenta funcție

.tmiln,

invățămiat ds zi - și ucenicie
Lrt V i ■ ' V-i a

probele scrise, c'.t șl la cate orale.
... ......  accentul va fi pus pe cunoștințeto 

în școlile pro- și deprinderile nerciarc însușirii 
mejerlel respective. In așa fel tacit 
Ia fizică, bunăoară. concurentului 
pentru o meserie cu profil mecanic 
1 ®o va cere să cunoască. Îndeosebi, 
partea do mecanică a manualului, 
cel care se lu.wrt-e La o meserie cu 
profil electrotehnic va fl chestionat 
din capitolul „Electricitate" B.ajm.tL 
La Ministerul Educației și Invă',9- 
mtatului am fost Informați că fală 
do dispozițiile Inițiale., potrivit că
rora In acest an concursul de admi
tere se organizează separat pentru 

' = vilt-o și sepa-; 
ral pentru absolvenții școlii generala 
de 10 ani, au Intervenit unele mo
dificări. Absolvenții școlii generale 
de 10 ani nu vor mal susține probe 
scrise șl orale, d vor fi admiși pe 
baza unul colocviu ru privire la cu
noștințele din psrograma școlară le
gate de meseria pentru caro au op
tat. în cazul cind candldatlL absol
venți al școlii generale de 10 ani, 
isînt mal ■ mulll dedt numărul locu
rilor. Lar cu prilejul colocviului toți 
nu făcut dovada cunoașterii noțiuni
lor din programa de 
admiterea se va face ta _____ ___
media generală eu care a fost ab
solvita școala de 10 ani.

' • '--.iU! ii <*■ :'.S :i'
Peste cîteva zile începe prima se

siune a concursului de admitere — 
tnvățămtht de zi — I 
ferionnlo și ucenicie.

Concursul ele admitere coastă din 
probe scrise și orale La două obiec
te siudlale in școala generală — 
cile o probă scrisă ®i o probă orală 
pentru flecare obiect. La școlile pro
fesionale — lnvățămint de zi si uce
nicie la locul de muncă, prima pro
bă scrisă va avea loc la 7 iulie, tar 
ta 8 Iulie candidam vor susîine cea 
de-a doua probă. Pentru fiecare pro
bă scrisă se acordă 3 ore. Candldațil 
apartlnlnd naționalităților conlo- - ... -r—
cultosre pot suițlne probele de con- promova’,II claie! a 
curs In limba maternă la obiectele — ‘ ‘ "1
pe ca-e le-au studiat în această lim
bă. In cererea de înscriere, acești 
candidați vor menționa limba In care 
doresc să susțină probele de con
cura.

Probele orale încep după termina
rea ultimei Probe scrise și se desfă
șoară pe bază de bilete Întocmite de 
profesorii examinatori aprobate 
de -xlin’.ele comisiei. Fiecare bi
let va conține c^llgntoriu cite două 
subiecte. La școlile ta care funcțio
nează mal multe comis".! de concurs, 
toate comisiile folosesc pentru pro
bele orale bilete cu aceleași subiecte. 
Probele orale se programează pe o- 
blecle ș! se susțin In aceeași zi ta 
toate obiectele șl în prezenta în
tregii comisii.

Lucrările acrise notate de profe
sor se deschid după încheierea pro
belor orale șl numai după ce notele 
la aceste probe au fost înscrise ta 
catalogul de concurs. Candidați! care 
nu au obținut cel puțin media 5 la 
flecare oble-t de eonnurs vor" fi res
pinși fără să 11 se mal calculeze me
dia generală, tasta candidalllor ad
miși. in ordinea descresclndă a me
diilor șl ta limita tocurilor planifi
cate — limita minimă de admitere 
este .,5* va fi afișată Imediat 
după Încheierea concursului. La n- 
cert concurs de admitere nu există 
reușit! fără loc si nu ®c aerobă re-

subiectelor, atlt la
examinări.

In formularea

O

i,

•X

cu i'emarcaui
Remarcabilii dntft- Ilarașo și Te Iubesc zlca, de a scoate

reață sovietică do mu- viață de AL Brune- relief umile culminații,
„i-»-.v.n,„ m„ „H/kj prinlr-o mare O vigoare și o forță 

de sensibilitate de transmitere impre-.. —... sionantg caracterl-
____ , — zează arta Edite! Pie- 
interpre tarea ha. Ea te obligă la o

zică ușoară. Edita Fie- vițchi 
ha, împreună cu arie _ _ ____ .
formația J „Drulba*. lirică din Printre mes- 
a întreprins un tur- leeenl, Mi s-a părul, 
nou In țara noos- plnă la _..
tră, susținând spectaco- exuberantă a melodii- participare permanen
te In principalele oraș® lor cubanezo, cucerind tă, la o Mire intensă, 
ale țării. Am avut pri- de flecare dată audi- » -■
lejul să apreciem tacă loriul. Interpreta po- 
o dală talentul cunoa- sedă un deosebit simț 
cutei interprete, UT- al gradației Eentlmen- 
mărîndu-1 evoluția telor, așa cum a șl do-
strălucltă talr-unul vedlt-o de altfel in
din concede, <lat 10 ta>ve siory. dar mai cu 
Casa ziariștilor, con- seamă In Balada pllo- _ 
cart apreciat cu căi- (iior. Această plasă. Alături de Edita
dură de publicul spec- pornită de ta un fapt lț!.! maj rfnlat ș!
tator. Sub conducerea real, pe un text de Ro- ;!<)i dintre memiirii fo-- 
plonistulul șl compo- beri RoJdestvensH șl - — - -
zițorului Alexandr muzica de Uspenschl, 
„ Wj®,. ©are-ia

muzicii

la o confundare cu 
muzica. Prin modul 
său direct șl firesc, 
PLeha reușește să lege 
Intr-un Întreg orches
tra, grupul vocal 
da acompaniament și 
spectatorii.

învătflm’nt, 
funcție de

, .. .
După admitere, clasele vor func

ționa ta generai separat cu absol
venții școli! generale de 0 ani șl 
separat cu absolvenții cotor do 10 
ani. durata de școlarizare n aces
tora din urmă fiind — cu excepția 
unor tnexerii — mal mică cn 1—3 
ani față de durata școlarizării absol
venților școlii de 8 anL

Candidați! nereuși’l ta aceasta 
cesiune se mai itot prezenta La se
siunea urmă'oare. organizata Intre 
1—10 septembrie ta școlile în care 
in iulie nu se completează toate 
locurile. Pentru ucenicie la tocul de 
muncă ®e ponte organiza si o a tre
ia sesiune In perioada 20—30 sep
tembrie, Admiterea la Invățămintul 
seral orc o singură cer'.une Intre 
1—10 septembrie.

. Brunovlțchl, artist e- care depășește 
merit, formația instru- cum limitele 
mentală, si sextetul vo- ușoare, alit prin con- 
cal bărbătesc alcătuiesc ținut, rit șl prin me- 
un tot omogen, remar-

' cabil prin măiestria
1 sa. S-ar părea că In- 
i tre orchestră șl sol tată

> are loc in mod necon- 
; tenlt un fenomen de 
. osmoză muzicală, caro

determină In mare mă-
’ sură succcM.il amlndu-
' rora. Este vorba de o
> relație bazata pe o
> tehnică muzicală Impe-
) tabllâ, pe un meșteșug
> ce ®e apropie de vir-
. tuozitate.
’ Dotată cu un talent
' deosebit, un tempera-
’ meni artistic rar In-
> IU nit țn murir ă ușoară.
) Edita Plehn lșl demon-

J tac interpretat. Gama c®nfOT

Pleha au mal etalat, șl

’ Ba-
iretat 

de

mațlel : Mlhafl 
cherch'm a Interpi
Nici o lacrimă 
Cristinoiu. iar Vitalii 
Karataev binecunos
cutul ț Ionel, Ioneiulo 
de Claude Roman

ținut, dl șl prin —
lodlc, ne face să des- U£! uc „ 
coperlm o nouă fațetă Intl>0 concepție

Se poate vorbi, In u- 
ceat sena, de un rafi
nat Joc de scenă, une
ori fll’.-at cu multă 
amănunțime, alteori 
calculat cu aceeași mi
nuțiozitate,. sporind 
prin aceasta farmecul 
Interpret «rli. Edita Pl- 
eha are o prezentă 
scenică fin modulată, 
întotdeauna In per-

_____T,.„™ tȘ- eU" 

ra de exprimare trece ceca c® cîntă. Este un 
de ia avlntul direct, mod
lipsit de retorism din 1

I deosebit de a 
pune In valoare mu-

Trebuie, de nserrt 
a fi remarcat șl 
mul Boris Agheșln, cu 
un Joc nuanțat.

Așadar, o remarca
bilă Interpretă, un co
lectiv artistic unitar șl 
de reală valoare au 
oferit iubitorilor cin- 
teculul din țara noas
tră spectacole de reală 
frumusețe, au ndus un 
mesaj vibrant al slu
jitorilor artei din țara 
vecină și prietenă,

C. C. GUENEA

trece pe recepție?
Data ds 2ă apriil.-, as., dsd o 

fost transmisă prin sistemul de
r, tjdevlztana.,pEtaîa,lecUe de ana-

llceeloi
rata Încă de la început ca mar- 
clnd o etapă importanta ta pro
cesul de continua modernizare 
șl perfecționare a lnvflțâmln- 
tulul nostru : etapa fixării cu
noștințelor prin imagini și; ta 
acest context, preponderența
imaginii asupra recuzitei tradi
ționale a școlii — tabla, creta și 
manualuL Dar experimentul ln- 
vățftmintulul televizat a achizi
ționat și o uita concluzie, anume 
că mesajul audto-vizual are În
totdeauna nevoie de prestigiul 
și de bogatul fond expresiv al 
cuvinlului scris și tipărit Așa 
a apărut, la mai puțin do o lună 
de La transmiterea primei lecții 
televizate, Radlo-lele-școala — 
supliment a! programului de 
Radio T.V. editat de Televiziu
nea romănă. in colaborare cu 
Ministerul Educației și învăța- 
mlnlului, In scopul programatic 
de o relua, a InienslUca și a re
memora, eu ajutorul literei de 
tipar și ol unei bogate icono
grafii (scheme, fotografii, gra
fica. hărți), conținutul .lecțiilor 
alcătuite pa baza specificului 
mijloacelor audlo-vlzuale. In fe
lul acesta, cele 3 numere apă
rute oină acum s-au taserini 
Intr-o veritabilă antologie peda
gogică, doblndlnd un rol din ce 
in ce mai mare in Însușirea ți 
sistematizarea cunoștințelor 
limbă și literatură română, 
tozofle. și socialism științll 
economie poiiticfi, Istoria pa
triei. matematică, fizică, biolo
gie. limbi străine, orientare șco
lară si profesională, diferite alte 
programe Insiructiv-educaUve,

Dar Itailio-lelc-școala, com
portă mal mult decit o valoare 
strici metodică, tascrilndu-se, cu 
tot caracterul ei tocipient, prin
tre factorii cu rol de armonizare 
și omogenizare a tovățămlntulul 
din întreaga țară, de atenuare 
toi mal pronunțată a diferenți
erilor caro încă se mai fac sim
țite talie școlile din morile cen
tre cullural-ștllnțifice și colo 
din mediul rural. Șl o In afară 
do orice îndoială că un atlt do 
important rol social ii incumbă 
sarcini mal mari, de factură 
mai complexă decit cele onorate 
ptaă acum. Avem ta vedere cn 
radiotelevlzlunea școlară șl, 
chiar mai mult decit ea, supli
mentul Radlo-tele-școală sâ an
gajeze un dialog permanent cu 
tinerii, să-l stimuleze in efor
turile lor de amplă cunoaștere, 
să vină in iniltnplnarea proble
melor core-i frăminta șl, inir-o 
etapă sau alta, angajează a- 
proape întreaga lor personali
tate. Iar toate acestea nresuoun 
cunoașterea amănunțită a cerin
țelor de instruire si preferințe
lor ascultatorilor-ciUtori, lnlr-o 
etapă dală. Un studiu mal larg 
efectuat pe aceste direcții, care 
să depășească acel stadiu — ine
vitabil oricărui început —: de 
simplă constatare a unor Idei 
mult prea generale din actuala 

.cercetare șl acțiune*.

'.fi ta 
fost COI 

iceput cași însușire a artei de o convinge șl 
emoționa devine atributul suprem al 
literaturii' militante.

Ioan GR1GOMSCU
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Despre complexele si 

importantele îndatoriri po
litico-educative ale scolii 
se discută frecvent ta rin- 
dui membrilor cornului pro
fesoral, dar nu intotdeaunn 
si cu maximă eficientă. De 
ce 1 Pentru că. dună păre
rea mea discuita nu cile 
Dreliillridenl ndincili sl in 
dlreclta descoperirii, per- 
fcclionărli si; mal ales, a- 
pllcării generale sl continue 
a căilor si nioiirtiitalilor ce
lor mal propice prin care, se 
poale contura concep1 ia de 
viață a tincreluiiil aflai pe 
băncile școlii, prin care « 
pol face cunoscute și. mâi 
ales. înțelese șl receptate 
tie tineri înaltele îndatoriri 
sociale, cetățenești, patrio
tice. etice.

Evident, astăzi cind flu
xul informațional și siste
mul creșterii Iu! au luat 
proporții gigantice, instruc
ția trebuie să găsească for
me suple care să dezvolte 
eapaeltățile creatoare alo 
elevilor, să le dezvolte pu
terea de sintetizare si sis
tematizare. dar și dorința 
de competență. îndrăzneala 
creatoare încercăm să să
rim și să aplicăm asemenea 
forme la noi în școală, așa 
cum de altfel fac multe co
lective profesorale din în
treaga țară. Activizarea dl-î- 
loguiui profesor-elev in 

; Îmbunătățirea ac
tivității de transmitere a 
cunoștințelor — multe lec
ții pornind de ta un mate
rial bibliografie parcurs de 
elevi permit profesorului 
să dirijeze desfășurarea 
discuțiilor, Inchegindu-ie 
Intr-un ristem care dezvă
luie nu numai conținutul 
de Idei ci și sensul, scopul 
dezbaterii ; legarea slrinsă 
a noțiunilor și a prlnclpii-

La Ooseivatorul astronomic din Capita'â funcjionoazâ o camerâ ?oio[;raficd pentru observarea salelijiior artifi
ciali ai Pâminlului

lor da aplicarea lor prac
tică, de viață — lată numai 
clteva din modalitățile do 
lucru cu clasa prin care ur
mărim ®ă conturăm tinere
tului o concepție științifică, 
fundamentată pe filozofia 
marxUt-leninlrtă despre 
lume și viață, o reală Înțe
legere a conținutului no
țiunilor predate In lecții, a 
scopului complex ai Însu
șirii lor temeinice.

Ieuu-
i

»
oroducUc a economiei noas
tre. Dar demaraiu] pro
mițător a! acestor moda
lități și forme de Instruire 
modernă, eficientă se ceru 
consolidat șl generalizat cu 
mal multă hoiărire, cu mai 
vădită perseverența, depă
șind stadiul de ..modal*, de 
„exnpziye”, organizata doar 
pentru schimb de experien
ță didactică.

Desigur. o vizită la
 ■

'h

dă astăzi. Astfel, avem In 
vedere 
de azi 
mediu 
politic
— mai

faptul că elevi! 
trăiesc lntr-un 

social-economic șl 
care le solicită 

mult deck go-
norațiilo- anterioara — par
ticiparea ; alnt confruntați 
cu problemele esențiale ale 
cpccli contemporane, ceea . 
cn face necesară abordarea 
realistă și convingătoare a 
acestora. De aceea, inlere-

h e a s s
— pe caro Io organizăm 
frecvent ți In școala now- 
tră — în care tinerii pot 
căpăta mai operativ expli
cații competente șl autori
zate asupra fenomenelor și 
evenimentelor politice și 
sociale cu care .sfnt contem
porani. răspunsuri La pro
blemele care-1 preocupă.

Esențial pentru reușita 
gub raport educativ a unor 
flsifel de acțiuni cred <:ă 
asie situarea pcnnancniă ta 
actualitate, urmărirea aten
tă a „evenimentelor* pe 
plan literar, artistic, cultu
ral clc. pe care școala oă ie 
facă larg cunoscute elevi
lor. să-i ffllmtileze pentru 
a participa activ ta ele, nu 
doar r-ă le consemneze du
pă conțumarea lor. Același 
rol ofensiv, do prevenire, 
trebuie sâ-l aibă și acele 
acțiuni menite să combată 
unele mode sl norme do 
conduită false, unele non
valori. care de multe ori 
captează atenția tinerelului 
prin extravaganța lor.

Educația tineretului ario 
un proces complex. Înde
lungat și migălos, a cărui 
reușita m verifică mult mai 
tirzlu. atunci clnd tinerii 
intră In viață, cind Lși va
lorifică cunoștințele și cn- 
padtățiic creatoare. Avem 
certitudinea că. ir.drumln- 
du-i pe elev! cu pasiune șl 
pricepere, dezvoltlndu-le 
dragostea de țară ș! de tot 
ce a creat șl creează ;x>- 
porul nostru, respectul fata 
de marile (.711071 elice alo 
umnnltalll. la capitul mun
ci! noastre educative vom 
obține o confirmare deplină.

Prof. Luiza RAICAN 
directoarea liceului 
„Nico’ao Bâlcoscu’ 
Bucuroșii

toată lumeapentru'numeroase teatre ale Turda, 
țării au vlrifat, Capi- Ținlnd sea
tain In aceasta stagiu- frecvența din
ne. Și nu puține din-, mal maro a 
tre ele au prezentat 
In fața spectatorilor 
bucuregtcni două, trei 
®I chiar patru spectaco
le p- adevărate mlcro- 
stagluni. Am putut ur
mări astfel producția,__  ___________ _
artistică recentă și exista preocupări a- Inedite realizări artis-
profund semnificativă preciablle pentru rear- lice do valoare, create

seama de 
i ce ta oa 

mal mare a turnee
lor și de valoarea lor. 
ar trebui poate ca 
Bucureșlluj să vlr.ă In 
Intimninarea teatrelor 
ca o gazdă si mal pri
mitoare. Iată de ce — 
in acest moment in care

b unor teatre, precum ganizarea vieții arlis- în cele mai diverse
Teatru! Național din tise a Capitalei — ideea colțuri ale țarii. (Știm .

ționai „Matei Mlllo* reriean
din Timișoara, Teatrul din tară. _
de stat din Tg. Mureș spectacol afectata
(secția romănă), Tea- leetivelor artistice
trul Jll. BavQa” din provincie, ar pur
Pitești, Teatrul do stat veni, in sflrșit, reali- 
dln SL Gheorahe. Tea- tale-. Inițiativa ar da 
trul de dramă șl co- atenția cuvenită tea- 
medie din Constanța, feelor din țară și ar 
Teatrul de stat; din îmbogăți viața cullu- 
Oradea fceclta ro- ^„a 1GaP’^!®,--l flr 
mănă) Teatrul „Marfa sprijini^substanțial 
vîtoHi- Drftto Iltatea turneelor șlFUotti din Brăila. teararea tor in ‘vinșa 
Teatrul de stat din Bo- artistică a Bucurașliu- 
toșani. „Teatrul Valea lui. Ea ar duce ta ex- 
Jsulul" din Petroșani, cluderea suprapuneri-

Craiova, Teatrul Na- unui teatru burn- foarte bine că unele
a] teatrelor dintre cele mal intere-

a unei săli do sanie aspecte ale tea- 
i co- irului romfinesc actual 

M din ne-au fost oferite de 
ten de- teatrele din provin- 

cte !).
Pus eventual sub 

egida A.T.M., acest 
teatru ar putea deveni, 
de asemenea. locul 
unor importante In- 
Uiniri Intre artiști șl 
critică, Intre artiști șl 
Dubțlc. ni unul fertil 
schimb de opinii.
Natalia STANCU

ralfi a Capitalei. Ea ar
...........l-ca?

.....__  șl in
tegrarea lor In viața

PROGRAMUL 8

0,K) Deschiderea emisiunii de dl- 
mlneata o Telex.

9.M Teiețcoalfi. In ajutorul can- 
tlliladlOT In examenul de ad
mitere In Invâtâmlntiil supe
rior a Filozofie șl socialism 
șUințiric : Partidul marxist- ‘ 
leninist, partid revoluțlo:iar 
n! clasei muncitoare. Crearea 
P.C.R., moment do cotitură In 
istoria soclctălli romflneșU. 
Prezintă conf. univ. Mihal 
Petrescu a Fizică : Lxseri. 
Aplicații. Prezintă lector Lldln 
Panalolu.

1S.W Cum de limba engleză. Lec
ția a K-a.

10,35 Căminul.
11.19 Prlm-pinn t Ion Gîreeag.
1143 Film serial : „Patra tnnchlștl 

?! un dine- — (XX).
1X23 Sclecllunl din baletul . „Deta

șamentul roșu do femei".

4

‘‘i.
-

I.

i;

Interpretează Ansamblul de
13.40 Telejurnal.
17,S3 --------- '

franceză. Lecția i
18,W Steaua polară. 
18.33 - -
18.43
16.43

balet „China*.
Deschiderea emisiunii de 
după-amlază, Cura de limba 

‘ ’ ----- a 23-a.
Reflector. 
Publici ta te. 
Dinamica societății românești. 
Omul — telul suprem al ac
țiunii sociale.

1047 1051 de seri — emisiune pen
tru cei mici : „narii vărgațl".

19.32 Telejurnal.
Tara întreagă în întrecere.

33,10 Seara de teatru : „Moartea 
Huvcrnnioruiul" de Leon 
Kruczicowsk}'. Ailap:arc pen
tru TV do Dinu CernOACu.

23,60 Vedete a’.e muzicii ușoare : 
Lara Suini Paul.-

S5.13 Imagini din S.U.A. 
3543 ,41 de ore*.

PROGRAMUL îl
35.OT Telccinematecn pentru copil.

Cadrul de desfășurare .‘a 
acestei activități, care pre
supune din partea profeso
rilor o atitudine activă, 
creatoare, devine si el 
tot mai . adecvat. Cabi
netele de' șilinte socia
le. care ocupă acum un loc 
important in viața școlii, 
permit o mai stata 
portare n predării 
discipline la prob

strinsă . ra- 
. . „ acestor 

. .. _ . problematica 
actuală a dezvoltării soclal- 
politlce a țării noastre, la 
evenimentele politice ale 
contemporaneității. Labora
toarele și atellereie-șeoalfl 
se ancorează s! ele in rea
litățile tarlL In Dractlca de

un muzeu, un film, o 
conferință, un spectacol de 
teatru, un concert, sesiu
nea societății știlnțlfico-11- 
terare a elevilor :n>.;’.rt ..tal 
tot atitea prilejuri de a an
gaja discuții pasionante. ,ru 
reală valoare educativă. Mă 
gindosc Insă că, șl in a- 
ceaslâ direcție, trebuie să 
acționăm pe căi mai puțin 
bătătorite șl rutiniere, In 
care adesea lipsa do inedit 
provoacă scăderea Duteril 
de Influențare sub ranort e- 
ducatlv. Cum anume ? Por
nind mal consecvent de Ia 
preferințe si preoeunlrl 
specifice tinerei generații

sulul deosebit manifestat de 
tineri pen’.ru problemele 
contemporaneității trebuie 
aă-i răspundem cu acțiuni 
cit mai variate, interesante, 
care să aducă o contribuție 
reală ta formarea conștiin
ței tor socialiste, la crește
rea combativității revolu
ționare și a spiritului mili
tant. Mai muit decit confe
rințele. oriei: de docte, do
cil expunerile de' informare 
politică „de in catedră*, nu 
largă audienta dezbaterile si 
dialogurile directe cu acti
viști dc partid si de slat, 
eu nersoinlltlti ale vieții 
noastre politico sl culturale

s,

.a,as Telex tehnlco-știlnUfle,
23,35 Dicționar muzlcal-dlstracUv. 

.'; i ;?!*?• i • Hi;:-.

Operallunca I — film produc
ție n studiourilor sovietice. 

3145 Agenția.
31,43 Luminile rampei. Violonistul 

Vladimir Laealoș. La pian : 
Mlorela Bobeam.

rX

o Ora elefanților albaștri s DOI
NA — 11,33; 1349. 16; 18; 35.
a Program de desene animate 
pentru; copil a DOINA — 10.
o O afacere : PATRIA - 10: 1243; 

■ 15; 1®.»: a, capitol — 045; ia;
14,15; 1945; 15.45; 21, la grădină — 
35,13. t
o Trei din Virginia î LUCEAFĂ
RUL ~ 0; 11,13; 1I.K; is; ța,K: 31. 
BUCUREȘTI — 8.43; 11; 13.15: 18; 
1845: 21, GRADINA DOINA - 

' 3)4-9.
a Batalionul Invizibil — 0—18,35 ta 
coistinuBre ; Program de filme do
cumentare — 33,13 : TIMPURI NOI.
a Jocul de-a moartea s SCALA — 
0; 11.15: 1343: 1(8,15; 13.43; 51,13.
FAVORIT - 9.15: 1145; 13.45; 18; 
15,15; 23,30, VICTORIA — 8: 11,15:

SELECT — £5,15.
G Aventuri ’
CENTRAL — e; 1,3,33; îs; 1 
MIORIȚA - 9; LW; |S; 1942.
poliție făcute pr< 
bllcll : ORI VIȚA 
15,43: 18; S3.S3.
I"; ■“
a Pentru
1.. .11   ....... |U.
o Marea speranță albă a FERO
VIAR — 3: 11,15; 13,315: 1B,45; 16,15; 
«43. GLORIA — 9: 11,15; 13,33; ÎS: 

, 18,15: 2(3.35, VOLGA — 0; 11,15;
1349; ta: 10,13; 23,33.
e Anchetatorul ; DACIA — 0:
11.. 13: 1349; 18: 10,15: S3.M.
Q S3 MO de leghe sub mări a EX- 
CELSIOn — ■ S.3-3: lî; 1543: 15: 
»48, TOMIS — U9; 12,13; 13117,43, 
ta grădlia - S3.S3.
n Omul care l-n ucis pe Liberty 
Waloncn — 5.M: 11.45; IS,®. Pat șl 
Pataclion — 13,43, Lacrimi de ți
gancă — Dî) : GINTEMATECA 
(sala Union)
a Odiseea generalului Josga MUN
CA — 13: 18; £3.
o Casa de sub arbori a BUCEGI — 
13.45; 10; »,», Ia grădină — K.M, 
MELODIA — S: 11.15; 1345: 18; 
15,30; 20,43, MOD

la Marca Neagra : 
■ Bj.lW

ăUrlorlsIrUe until comisar de 
procurorului repu- 
â - s: 11,13: 1343: 

13,43: îs; :j,î.3. AURORA — o,E): 
13; 15.33; 1®, la gră-JUnâ — S3.13. 
a Pentru că ce Iubesc : I-'i.O-
IlEASCA — 15,35: 1$: 33,31MTnrpa «snrraniA alhÂ n FERO-

13,M; 16; 15.15; 3'5,39, In grădină
— 31.
a ,v.li-6cară dintlm ta familia : 
COrnOCENl — PJ;: IS; M.15, 
LAROMET - 13,35; 17,39; 1B,SL 
a Tuuor : GIULEȘTI - 1343; 19.
a Trenul : BUEEȘT1 — 1543; 18, la 
grădină — a,S5.
o Dacii 1 COȘMOS — 1343; 17,4.3;
Q Mary Poppins s UNIREA — ÎS, 
la grăair.â - 3343.
o Doamna și vagabondul : L.IRA
— 15,33; 13, la gradină — 3343. 
FLACaRA — 15J9; 18: iS.lS.

8 11 fele șl un marinar : VUTO- 
ul — îs: ia: 23.

o Cinci pentru Infern e LUMINA . 
— 0; 11,15; 1349: 10: 1S.13: S)43.
Q Adio, domnule Chips ; DRU
MUL SARI! - 1545; 19.
a Trafic ■ PROGRESUL — 1343;

; S3.1B.
a Robin Hood s MOȘ-LOR — 
1540; 15, Ia grfttllnă — SS.M, FLA
MURA — ffi; 11,15; 1X33; 18; 18,13; 
3543.
a Ancheta de la liotei Escelslor : 
fiÂHOVA — 15,N; ia; 33.13.
a Ultimul domiciliu cunoscut j 
FERENTARI — 1349: 17.45; 23.
a Toamna Cheyennllor i PACEA 
— 13,15: 13, VTTAN — 18. In gră-

1

ft

ra O floare șl doi grădinari : FE3- 
T1VAL — 9: 12,13; 15.«; 19. la gra
dină — 39.13.
o Cartierul veseliei 1 CR1NGASI 
— 1343; 13; 35,15.

teatre
o A.TLI.A. prezintă (la Sala Pn- 
laluiu!) : Spectacol su 
Ansamblul de estradă 
variată* (it D. Garmar 
a Teatrul do eomedlo 
do vară „Herăslrâu*) : 
gana — 35,5:3.
a Teatral „Lucln Slurdza 
tandra* (In sala Comedia a Tea
trului Național „I. L Caraglaie*) : 
O scrisoare pierdută — 25. ț
o Ansamblul aj-Ustlc „Rapsodia 

‘ plaiurile Mioriței —
1640.
o Circul „București" ; Spectacol 
prezentat do Orcul Mare din Mas-

romăafi" : Pe plaiurile 
1645.

rubrică „i
ar fi. credem, deosebit de u- 
tll. Cu alit mai mult. In ne- 
rloeda imediat următoare, pa 
timpul vacanței, radlo-tele- 
scoala sl. in conren® eu conclu
ziile sole, radlotelevlzlunea șco
lară ar putea experimenta 
alternarea programului el de 
transmisie cu etape mai Intense 
șl mal lungi de recepție — efec
tuarea de anchete și sondaje in 
rlnduriie miilor de tineri ascul
tători si cititori. Pentru ca succe
sul incontestabil al începutului să 
poată ti consolidat si amoUficat.

Mihal 1ORDANESCU

succcM.il
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Excelenței Sale Domnul RICHARD M. NIXON
Președintele Statelor Unite ale America

OASA ALBA, WASHINGTON, D. C.

Cti prilejul Zile! Independenței Statelor Unite ale AmericlI, vă adre
sez, din partea mea, n Consiliului de Stat șl a poporului român, sincere 
felicitări șl cela mal bune urări pentru prosperitatea poporului american.

îmi exprim, cu această ocazie,. încrederea că rotațiile dintre, țările 
noastre se vor dezvolta Iii continuare In folosul popoarelor român și 
american, al păcii și colaborării Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Conailiului de Stat al Republicii Socialiste Ilomdnia, 

Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Vft mulțuintsc In mod cordial pentru felicitările șl caldele urări po 
care ml le-ați adresat cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei mele 
do naștero. Aș dori ca șl cu acest prilej sâ sublln'ez convingerea că re
lațiile alrinse, prietenești, și colaborarea fructuoasă dintre Republica So- 
ctalistă Federativă Iugoslavia șl Republica Socialistă România, dintre 
Unlupca Comuniștilor din Iugoslavia șl Partidul Comunist Român se vor 
Intârl In continuare. In interesul popoarelor nonstre șl al realizării Idea
lurilor păcii șl snclnllsmulul. Vă adresez, tovarășe Ceaușescu, un călduros 
salut șl urarea de noi succese șl progres multilateral Românie! Boelollste 
vecina. . ,

IOSIP BROZ TiTO

Adunarea electorală

în circumscripția nr. 5 Olteni, ju
dețul Teleorman, a avut loc adu
narea cotătonească pentru desem
narea candidatului Frontului Unității 
Soc! o liste ln vederea alegerii unul 
deputat In Marea Adunare Naționa
lă. ln locul devenit vacant.

Tovarășul Drfignn Marin, nroscdln- 
te'(t Consiliului județean Toleorman 
al Frontului Unității Socialiste. In nu
mele Consiliului National al Frontu
lui Unității Socialiste, a propus drept

candidat no tovarășul Roman Teodor, 
B-ecrotar nl Comitetului iudelean Te
leorman al P.C.il.

Cetățenii pr-ezenî! la adunare au 
susținut cu căldură candidatul propus, 
urmtnd ea alegătorii din circumscrip
ție să «o pronunțe asupra alegorii a- 
eeatuta. ca deputat în Marea Adu
nare Națională. cu orileiul alegerilor 
partinic caro vor avea Ioc In ziua de 
0 august a.c.

Federației Naționale a sindicatelor
din transporturi din Franța

! . -a
.. ........... Franța, condusă do Jean Brun, secre

tar general, care a făcut o vizită de 
studiu In țara noastră, la invitația 
Comitetului Uniunii Sindicatelor din 
Întreprinderile do transporturi sl 
telecomunleațlL

Lunl dimineața, tovarășul Vlrgll 
Trofln, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, a primit delegația 
Federației Naționale a «Indicatelor 
din transporturi — C.G.T. — din (Agcrprcs)

k'

CUVINTAREA LUI E. GIEREK
la consfătuirea activului de partid de la Szczecin

înlr-o atmosferă prietenească, de 
entuziasm tineresc, elevii șl cadrele 
didactice de Ia Școala generală nr. 
8 din Constanța a-au, tntllnlt Ia Ca*' 
sa corpului didactic cu elevii sl pro
fesori! de la Colegiul „Memorial Ju-, 
nlor" din orașul Houston, «talul Te
xas (S.U.A.).

în cursul InUlniriL ofldalitătllof 
municipiului Constanța le-a fost 
transmla mesnjul prietenesc adresat 
de primarul orașului Houston, Louts 
Welch.

A răspuns Ion Pupa. ------
președinte al consiliului popular al 
munlcIpIuluL

La Intllnlre. tinerii oaspeți au aua- 
tlnut un program artistic din folclo
rul american. 
Blânțene au" ' 
șdntece el dăti 
neîtl.

Pentru o mal bună cunoaștere re-.; 
clnrocfl. pentru Întărirea legăturilor 
de" prietenie" dintre tineretul oiu- 
dlos din cele două orașe, .elevii din 
Constanta nu propus ca Școala' ge
nerală nr. 6. că ee înfrățească cu co
legiul „Memorial Junior" din orașul 
Houston,

urim-vîro-

Tinerii oaspeți au primit cu en- 
țuzlnsih aceasta propunere. ,

în amintirea ltitllnlrll. elevii con- 
Btănțcnl au dăruit colegilor tor ame
ricani obiecte dc artizanat

*
. Cotul Colegiului „Memoria! Ju
nior" din orașul Houston, corul „Lon
ghorn Slngera" d Ansamblul de lazz 
ale UnlvcrmlălU din Austin ce sa 
află ln virilă ln tara noastră, sub 
patronajul Fundației „American 

•Council for Nationalities Service" 
(A.C.N.S.). au prezentat sfmbăiă. du
minică «I luni noi spectacole In sta
țiunile de ne litoralul românea-.

Turiști afinii In stațiunea Nentun. 
tineri din tară șl de neale hotare, 
găzdultl In fltatlunen pMtlncștl. elevi

ir i nr» all

Ministrul afacerilor externe al 
României, ' Cornellu Mănascu, a 
traiwmta secretarului " do stat al 
S.U.A., William Rogera, o telegramă 
de felicitare eu ocazia zilei do 4 Iu
lie, sărbătoarea' națională a Statelor 
Unite.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Statelor Unite alo AmericlI, Institu
tul rornăn pontau rotațiile culturale 
cu etrălnâtatea a organizat, luni, ln 
Capitală, o seară culturală.

După cuvlntul de deschidere, rostit 
de Mlhnca Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al I.ri.lLC.S., Aurel Dragoș- 
Munteanu, redactor-țef al revistei 
„Tribuna școlii", a prezentat unele 
aspecto dhita-o călătorie Întreprinzi 
ln S.UA.

Programul serii culturalo a cuprins, 
de asemenea, proiecția unor filme 
documentare americano.

în astatență se aflau funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, pe-sonalltațl ale vieții cul
turale șl artistice, ziariști.

Au fost prozențl Leonard C. Mee
ker, ambasadorul Statelor Unite la 
București, membri al ambasadei, olțl 
membri al corpului diplomatic.

•
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialista România, Cornellu 
MAncscu. a nrlmlt o telegramă 
mulțumire din partea mlnlstrulu 
laț!! tor . _   
ardo Mc Loughlin, pentru telegrama 
transmisă cu ocazia numirii sale ln 
aceasta funcție.

*

Serglje Makledo, adjunctul directo
rului general al Programului Națiu
nilor unite pentru Dezvoltare, direc
tor al Biroului regional pentru țările 
europene, din Orientul Apropiat șl 
mediteraneene, caro nc-a vizitat țara 
la Invitația Ministerului Afacerilor 
Externe, a părăsit BucureștluL

( •
Luni au luat stlrșlt ta Tg. Mureș 

manifestările cele! de-a doua ediții a 
„Zilelor muzicalo Urgmureșene", trta- 
nlfcMtare consacrată muzicii simfo-

• -

MAncscu. n brimlt o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re- 

■ externe al Argentinei. Edil

j

1
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vremea
Ieri In tară ! Vremea b fost ln ge

neral Instabilă șl răcoroasă In partea 
centrală a ’ CrisaneL Maramureș. 
Transilvania, Moldova, unde cerul I a 
foat mal mult noroa șl au continuat 
isă cadă ploi temporare. în cururul du
pă amiezii cerul a Drezentat Innou- 
rări persistenta si In soita uubcaroa- 
tlcă din Muntenia, unde s-au sem
nalat averse de ploaie Însoțite de des
cărcări electrice. Vlntul a suflat slab, 
plnă la potrivit, prezentlnd Intensi
ficări locale In nordul Moldovei al

car,
vodarl d tineretul Constăntcan ău 
primit cu căldură bogatul ' urogram' 
de muzică ușoară el muzică • corală 
din folclorul american, apreciind 
măiestria Interpretativă a flludențl-> 
lor d elevilor din Texas, care, orln 
dhtecele lor. au adus un mesaj de 
pace și prietenie tineretului din pa
tria noastră.

gad-vestal Olteniei; Temperaturile ae
rului ln ora 14 oscilau Intre 11 gra
de ta Joseni si 28 grade la Bechet 
si Crnlovo. Local In zona do munte 
8-a produs ceată-

Timpu) probabil pentru silele ae 
5. 6 șl 7 Iulie.

In tari: Vremea va fl relativ fru
moasă, cu cer schimbător, vor cădaa 
ploi locale sub formă do averse In 
noidul târit. la Incenutul Intervalu
lui. în rost ntoilo vor fl Izolate. Vln
tul va sufla slab, oină ta notrlviL 
temperaturile minime vor fl cunrlnse 
Intre 6 si 18 grade. Iar maximele In
tre 20 sl 38 de grade. Izolat mal ri
dicate ln sudul tliriL în București t 
Vremea va fl In general frumoasă, 
cu cerul variabil, vlnt slab Dină In 
potrivit, temperatura In creștere 
ușoară.

cameră.
- iul

___ de 
Filarmonica de alai din localitate, 
care, sub bagheta dlritorului Szalmdn 
Lorand, a interpretat „Anolimpurile". 
Oratoriu pentru soliști, cor mixt șl 
orchestră de Haydn. Ș!-au dat con
cursul soprana Aurelia Dlaconu. te
norul Valentin Teodortan. basul Gh. 
Crlânaru și corul mixt al filarmonicii 
din localitate.

în cele zece zile dl au durat acesta 
manifestări, șl-au dat concursul for
mații, soliști și dirijori de maro re
putație din tară sl do peste hotare.

*
Cu ocazia prezenței in țara noastră 

a ansamblului „Berlin Varietă", am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, dr. Hans Voss, a oferit luni un 
cocteil

Au participat Ion Brad, vicepreșe
dinte a! Consiliului Culturii ?l Edu
cației Socialiste, ambasadorul Ghcor- 
gha Dlaconeacu, director in Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cullurA

A participat, de asemenea, dr. Wer
ner Rnchwitz. adjunct al ministrului 
culturii din R. D. Germană.

Artiști! au prezentat «elecțiuni din 
■pectacoL

nice, vocal-sLmfonlce șl 
Concertul de Încheiere a 
In sala mare a Palatului

de
fost susțlni 
culturii c

VARȘOVIA 3 — Corespondentul 
Agerprea. I. Dumllrașcu. iraramlto: 
ln Încheierea consfătuirii activului 
voievodal de partid de la Szczecin, 
a luat cuvin’.ul Edward Glerek. Pri- 
mul-secretar al C.C. al P.M.U.P, n 
acordat ln cuvlntarea sa o maro n- 
tențle activității Ideologice a parti
dului, in special muncii cu tineretul, 
„In fața tliterctulul polonez trebuie 
s’i se pună In mod ferm și consecvent 
problema Îndatoririlor lui cetățe
nești șl patriotice, să se formeze 
sentimentul răspunderii pentru o 
muncă conștiincioasă, pentru dem
nitatea personală".

Referindu-se ta 
voltare socialistă 
nici elaborat la 
lea al P.M.U.P., 
epus că e-sența _____ . ,
eșle faptul că. prlntr-o reconslruc- 
țlc mai dinamică și prin moderni
zarea economiei naționale, se creează 
condițiile optime pentru satisface
rea nevoilor materiale șl culturale

programul do dcz- 
contlnuă a Polo- 
Congrcmlal VI- 
Edward Glerek a 
acestui program

ale oamenilor muncii șl pentru dez
voltarea multilaterală a Poloniei, 
populare. Subliniem că traducerea 
ln viată a acestui program depinde 
ln mare măsură do partidul nostru, 
de rolul său conducător, do price
perea Iul de a conduce masele, a 
spus vorbitorul. Este necesar să se 
limiteze scrlptologla excesivă, să se 
pună capăt ședlnțomanicl, să lu
creze direct cu oamenii. în trecut, 
ln munca multor organe alo noastre 
se semnalau deprinderi necorespun- 
zăloare. formaliste, iar deseori for
ma ecupsa conținutul — a . arătat 
Ik!ward Glerclt.

în continuarea 
primul secretar al 
s-a referit pe larg 
ln Europa șl In lu

cuvtatăril aaic,
C.C. ol P.M.U.P. 
la locul Poloniei 

In Europa ți ln lume, arătind că o 
confirmare a justele! politicii 
terne elaborate do partid o con
stituie realizarea recunoașterii 
generala a caracterului
tructlbll șl definitiv • al
tlerei do pe Odor ll

ex-

Indes- 
fron- 

Nelr.ie.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru
colaborare în domeniul planificării

din Coreea
• RAPORTUL PREZENTAT 

DE KIM IR SEN
5

3 (AgorproB). — La 
rteeput lucrările celei 

Comitetului 
' 'l din

PHENIAN 3 (Agorpres). ■ 
Phenian au început lucrările 

ia C—L
idolul Muncii

*
Luni a avut loc ln CăllmănestI o 

manifestare consacrată Iul Ovldlu. 
care se Înscrie In suita do acțiuni or
ganizate In Intlmplnarea primului 
Congres mondial' de studii ovidlene. 
prevăzut n se desfășura In tara noas
tră. In perioada 23—31 august. Plnfi 
acum sl-au anuntat participarea la 
cohărei sute de soaclallstl din nume
roase țări. Alegerea României, rrinl 
exact a țărmului românesc al MAril 
Negre, pentru întrunirea celui clintii 
Congree mondial al ovldlstilor. este 
legală nu numai de amintirea Umou- 
lul petrecut nici do autorul „Trislelo-" 
«I ..Ponticelor", dar e «I un omagiu 
adus afinităților multor scrieri alo li
teraturii române cu opera marelui 
bard latin. ‘

MOSCOVA 3. — Corespondentul
Agerpres, Laurențlu Duță. transmite: 
La Moscova și-a început luni lucră
rile ședința Comitetului C.A.E.R. 
pontru colaborare In domeniul plani
ficării. La lucrări Iau parte președin
ții comitetelor do stat ale planificării 
din Republica Populară Bulgarin, Re
publica Socialista Cehoslovacă, Re-

publica Democrată Germană, Repu
blica Populară Mongolă, Republica 
Populară Polonă, -Republica Socialis
tă România, Republica Populară Un
gară, Uniunea Sovietică. Din tara 
noastră participă tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele Comitetului 
da Stat ol Planificării.

de-a IV-n
Central nl _______ _ _____
Corcea — Informează Agenda Cen
trală Telegrafică Coreeană. Ședința 
cala prezidată de Kkn Ir Sen, se
cretar general al C.C. al P.M.C.

Pe ordinea de zi sa află probleme 
privind traducerea in viață a iwli- 
llc1.! partidului de rcunUlcore pașni
că n țârii și măsuri pentru viitor, 
precum șl probleme privind întărirea 
învățămlntuiul general obligatoriu du 
zece ani.

La primul punct de pe ordinea de 
zl, Klm Ir Sen a prezentat raportul 
„Cu privire ta traducerea in viață a 
politicii partidului de rcunlflcare 
pașnică a țării, a botarlrli plenarei 
a ln-tt a C.C. și măsuri pentru 
viitor".

în raportul său, secretarul general 
>01 C.C. a-a referit detailat ta acti
vitatea Comitetului Politic ol C.C. 
51 ta activitățile concrete ala parti
dului șl guvernului de aducere Ia 
Îndeplinire a politicii partidului de 
reuhlflcarc pașnică n țării, desfășu
rate după plenara a Ilf-a a C.C. 
Subliniind succesele obținute In do
meniu! aplicării politicii partidului 
do reunlflcare pașnică a țării. Klm 
Ir Sen a arătat că evoluția situației 
interne șl externe ln perioadar tre
cută demonstrează justețea pollUcfi 
PÂLC. Klm Ir Sen a trasat, ds are- 
menea,’ sarcinile de viitor ln vederea 
realizării reunlfîeăril Independente, 
pașnice a țârii. '

plenare 
Partida

mnl I

(Agerprea)

DIMITRIE GH1ATÂ
'In
TTi

Le .1 Iulie 1872 a încetat din vin- Mărturisind uriașele, posibilități sl 
tă. la-Hucuresll. -.tnlcloatl^Dlmhrio valențe, ale artei realiste, .do înalt; 
■GHffiVUJă'ftBT’ai 'itopoimluL- strfllu<“ rafinament Tirtistlc. ppwa 'sa w lm-ț 
cit reprezentant ii picturii' romă- pune'prin viziune unitară-sl. contl-i 
nejlL nulta'.o de stil; cu profundo rezo-

Născut lo '22 septembrie 1888. In danie ale croație! noastre populare. 
Collbașl. In ludetul Mehedinți. Di
mltrie Ghlată a studiat la Academia 
Rnncon d Dâtacluze din Paris, apoi 
In Italia.

După remarcabilul «ău debut la 
Salonul oficial al anului 1014. par
ticipă neobosit șl cu o Impresionan
tă consecvență, timp de noroane 80 
de ani. la toate expozițiile oficiale sl 
la manifestările colective organiza
te In București si ln alte centre ar
tistice din tară sl străinătate.

După eliberare. Ișl dedică în
treaga forță creatoare promovării șl 
afirmării culturi! no! socialiste.

Lucrările șale au reprezentat cu 
cinste pictura românească ln nume
roase expoziții internaționale de 
prestigiu — la Paria. Veneția. Mos
cova. Praga. Vlona. Berlin. New 
Delhi. Roma; Tokio ș.a.

întruchlplnd eu strălucire virtuțile 
alese ale poporului român, ca fidel 
interpret al ' spiritualității sale. Di
mltrie Ghtață a înfățișat cu o mare 
spontaneitate sl sinceritate a senti
mentului, eu sobrietate, și forță da 
pătrundere' peisajul caracteristic al 
patriei ln pita proces de evoluție, 
viața, oamenii șl obiceiurile lor.

rezo-

Una din cele mal puternice uereo- 
nalltățl ale picturi! românești, meș
terul Dlmltrie Ghtată rhmine un a- 
devârat exemplu de modestie si (Um
iditate. de generoasă dăruire fală de 
oameni sl deslinulilor latoric.

Ca prețuire a valorii creației salo 
a fost distins cu titlul de artist al 
poporului, cu numeroase ordine sl 
medalii alo ‘ ............ “
România,

Prin valoroasa contribuție la îm
bogățirea tezaurului culturii nallona- 
lo. opera si numele său vor rămtae 
neșterse In istoria artei. In memoria 
celor ce l-au cunoscut sl Iubit, aso
ciate totdeauna valorilor durabile 
zămislite de nămlntul sl poporul 
român.

Republicii Socialtcte

ROMA

0 rezoluție a P.C.I. consacrată
liniei de luptă a comuniștilor

ROMA 3 — Corespondentul Ager- 
p-ea. N. Pulcea, transmite i Direc
țiunea Partidului Comunist Italian 
a dat publicității o rezoluție consa
crată liniei do luptă a comuniștilor 

, pentru un nou tip de dezvoltare a 
Italiei.

Un program economic etabll — m 
apurte In rezoluție — ar ti necesi
tat o Intervenție cresdnda a stalu
lui. programată In mod democratic, 

^^ugțjy^jpantru.'ahl I
.Ioduri de' mțuncă șl ,__ _ ____ _
tarea sudului târli, precum șl sălta 
facerea unor necesități dc ordin so
cial ale populației — Invătămlnt. a- 
slstență medicala, protejarea mediu
lui înconjurător, folosirea rațională 
a teritoriului, pentru un nou echili
bru Intre sectoarele productive fl

neproductive. Rezoluția apreciază 
că guvernele conduse plnă ln pre
zent de Partidul democral-crcslln nu 
au reușit aâ rezolve toate aceste 
probleme. monțlonlnd că aceleași 
dificultăți confruntă actualul cabi
net Italian.

După ce relevă că ..P.C.L « Indi
cat — tacă de ta începutul crizei, 
ta Iulie 1070 — calea' definirii unui 
nou cadru general pontru Întregul 
îprocogi -produotlv, și anume’- înfășa 
«ssw&saams® 
țla subliniază că Intr-un ansamblu 
de măsuri dc reforme trebuie aă bc 
rezolve cu prioritate problemele e- 
grieulturll. ale tavățâmln'ulul. ale 
transformării întregului sistem de 
pensii, aceste priorități neexciuzlnd 
măsuri concrete ta alte domenii.

Sesiunea 
Adunării Populare 
a R. P. Albania

TIRANA 3 (Agerprea). — întrunită 
In sesiune ordinară, Adunarea Popu
lară a IL P. Albania a dezbătut și 
aprobat legea cu privire la stabilirea 
unul sistem du pensii pentru membrii 
cooperativelor agricola. în expunerea 
prezentata cu acest prilej, Xlîater 
Spahiu, vicepreședinte sl .Consiliului 
de Miniștri, n arătat că, In urma tenei 
largi consultări cu masele de coope
ratori. Comitetul Centra) al Parti
dului Muncii din Albania șt Consiliul 
de Miniștri au hotarit ca. lnceplnrl cu 
data de 1 iulie 1072, să Intre Iri vi
goare un sistem de pensii centralizat 

cooperativelor igriU 
co'.e. cJjo’s
^Ministrul cuntertujul. Klco.v.Njgjeia, 
"«■'preaontEO lir(.i.>rapo:t cu prildrod.a 
situația și măsurile ce urmează ’ aă 
fie luate pentru dezvoltarea In 'con
tinuare a comerțului. Iar Llambl Zi- 
clshtl, ministrul sănătății — un raport 
privind situația serviciilor sanitare și 
măsurile de îmbunătățire a activită
ții In acest domeniu.

Sesiunea Consiliului Economic 
și. Social al 0. N. U.

DELHI

ACTUALITATEA LA CAIAC-CANOE
TENIS TURNEUL

Regata de la Brandenburg

• SPORT «SPORT • SPORT • S PORT* AS PORT

CONSILIUL CULTURII
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA

ROMANIA
★

Cornul neînsuflețit va f! • demis ta 
sediul Uniunii arilștltor plastici din 
București. Calea Vlctorlornr. 155.’ Ac-: 
ceaul publicului este Dermts In zilele 
do mart!. 4 VII. Intre orele 10—18 sl 
miercuri. 5 VII. intre orele 0—12. a- 
dunărea de doliu va avea loc 
miercuri. 5 VII. orele 12. la sediul 
Uniunii artiștilor plastici, Iar cere
monia înhumării în aceeași zl. la o-? 
rele 14. la Cimitirul Bella. r

GENEVA 3 (Agcrpros). — La Pala
tul Națiunilor din Genova s-au des
chis luni lucrările celei de-a 53-a Se
siuni a Consiliului Economic șl So
cial al O.N.U. (ECOSOC). Participă 
delegații reprezcnUnd cele 27 de țări 
membre ule organizației, precum .șl 
șefii, agențiilor specializate șl al al
tor organisme din sistemul O.N.U. 
Din partea țării noastre ta lucrări ia 
parte o delegație condusă de amba
sadorul Constantin Ene. reprezen
tant permanent al României pe lingă 
Oficiul Națiunilor Unite din Geneva. '

I
. ■

i

I
I
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Lulnd cuvIntui ln ședința de des
chidere, cocretarul general a] O.N.U., 
Kurt Waldheim, s-a referit, îndeo
sebi, ta aciuata situație monetară oc
cidentala, șl la dificultățile intimpl- 
itale de numeroase etate ale lumii, 
ln special do țările ln cura do dez
voltare. pe calea progresului econo
mic și social. în același timp, vor
bitorul a subliniat rolul pe care 
O.N.U. poala șl trebuie să-l albă ln 
promovarea cooperării internaționa
le. pentru rezolvarea problemelor 
dezvoltării.

DELIII 3 (Agerprej?). — Congresul 
al LX-lea al Partidului Comunist 
(marxist) din India, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat timp de sase zile In 
localitatea Madurai, a reales in1 func
ția de secretar general pe P. Sunda- 
raya. Cu acest prilej, nu fost a'.ejl 
membrii Biroului Politic, precum șl 
cel 31 do membri al Comitatului Cen
tral al partidului

< ' jî

4 iulie - Ziua naționala a S. U. A.

Turneul internațional de tenis de 
Ia Wimbledon a continuat, după o 
zi de repaus, cu sferturile de finală 
la simplu femei. Pentru semifinale 
n-au calificat trei jucătoare america
ne — Chrln Evert, Rosemary Caoals, 
Billie Jane King, și australiana Evon
ne Goolagong. Astăzi se dispută sfer
turile de finală la simplu bărbați. IUe 
Năslase 11 va Intllnl po americanul 
Jim Connors.

FOTBAL

In cadrul regatei internaționale 
de calac-canoe, desfășurată la Bran
denburg, ln apropiere de Potedam, 
echipajul de csiac-4 □! României a 
ocupat primul loc cu timpul de 
3*13!W1(N). Pe locurile următoare 
c-au clasat echipajele Ungariei — 
3‘14”07/100. Cehoslovaciei — 3'H?W 
100, Poloniei — 3T4”G2/100 și R. D. 
Germane — 3Tf’87/lC0. In proba 
de cnlac-2. Pocora-Ivanov (Româ
nia) a ocuuat tocul 8.

*
în concursul de calac-canoe regata 

Belgrad, reprezentanta României. Va-

lentlna Serghei, s-a clasat pe primul 
îoc ln proba de caiac simplu cu-----

, CU
timpul de 3'0i3'"3/10. Pe tocul doi 
«Mit Irene Peplngheghe (R.F.G.), i 
2-fflrî/io. , , „ a

Echipajul de canoe dublu al Româ
niei alcătuit din frații Ștefan șl Sl- 
rnlon Nemeș s-a situat pe nrlmul 
loc ln cursa de 1 OW) m cu timpul de 
3'55"8nă

în ziua o doua a concursului, proba 
dc caiac simplu femei a revenit spor
tivei veat-germano Irene Peplnghogho 
urmată de Monlkn Lessnor (R.F.G.) 
șl Valentina Sergbel (România).

& ’ ‘ ■ I. ;l . - :

„Cupa independenței ti

Turneul tatcmațlonal do fotbal 
„Cupa Independentei* a continuat 
cu meciurile etapei a doua contlnd 
pentru grupele semifinale.

La Sao Paulo. In prezenta a 75 003 
de spectatori, echipa Braziliei a re
purtat o victorie neta cu scorul de 
3—0 (2—0) In fata oelecllonatel 
Iugoslaviei.

InUlnlroa de ta Porto Alegra din
tre reprezentativele Scoției el Ceho- 
idovaclel s-a terminat cu un scor alb : 
0—0.

în grupa a II-a semifinală. In 
Belo Horizonte, s-au Inlllnlt selec
ționatele Argentinei șl U.ILS.S. E- 
chlpa sovietică (prezenta la aceasta 
competiție cu totul formației îtațna 
Voroșllovgrnd). n-a mal reeditat 
performanta din partida cu Uru
guay. pianine! Ia limita cu 0—1 
(0—1).

Stadionul ..Maracana" din Rlo de 
Janeiro a găzduit partida dintre for
mațiile Portugaliei și Uruguayulul, 
încheiata ta egalitate : 1—1 II—1).

® LUPTE. La Varșovia au luai 
sfîrșlt Întrecerile turneului tntarna* 
tlonal de lupte greco-rbmane .Me
morialul pytUasinskl". competiție 
la caro au participat 103 sportivi din 
12 tari, printre care sl România. .

La categoria M kg. unde victoria 
a revenit Iul Metz (R.D. Germană), 
luptătorul român Nlcolae Negut s-a 
clasat po tocul treL o BASCHET. 
Turneul International masculin de 
baschet de la MUnchen a fost cîștl- 
gat de reprezentativa U.R.S.S.. care 
a terminat neînvinsă competiția, to- 
tallzlnd B puncle. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile R.F. a 
Germaniei. Cehostovâtlol sl Italiei 
• ATLETISM. Desfășurată timp 
de două zile la Budapesta. Intllnl* 
rea de atletism dintre solecttonatele 
Ungariei sl Cehoslovaciei s-a înche
iat tti victoria oaspeților, la mascu
lin. cu 119—IO! puncte șl a gazde
lor. la feminin, cu 75—02 puncte.

în ziua a doua de concurs, sporti
vii cehoslovaci au stabilit două noi 
recorduri naționale prin Fibinge-

i — 18,78 m la aruncarea greu- 
țJLlhH 51 Dania — HT'l/lO la 
m garduri. o AUTOMOBILISM

rova ,____  ..
tatii feminin1 51 Dania 
4(NJ m garduri, e AU' 
Numeroși spectatori au urmărit pe 
circuitul de la Clermont Ferrand 
eca de-a 5-a ediție a „Marelui pre
miu automobilistic al Frântei", 
cursă contlnd pentru campionatul 
mondial — formula 1. Victoria a re
venit scoțianului 
care, concurirtd pe 
Ford", a parcurs 
lh 52’21”M0 cu o

Jackle Stewart 
o mașină ,.Tyrrell 

SM.O'SO km In
_   ... „ medio orară de 
1(0.453 km. • TENIS. Finala tur
neului Internațional do tenis (rezer
vat jucătorilor profesionism de lo
St. Louts so va dtspu'a Intre austra
lianul John Newcombe el iugoslavul 
Nikola mid. CICLISM. - După
două etape ln turul ciclist
al Iugoslaviei conduce olande
zul Van Dongen cu 2h 31'17". 
urmat de rutierul sovietic Triscln. la 
10", Concurentul român M. îlrlsovenl 
ocupă locul patru, la M” fată de li
der. La cursă participă 75 do concu
rent! din 10 țări.

PREMIILE CONCURSULUI 
ORGANIZAT DE COMI
TETUL NAȚIONAL PEN
TRU APĂRAREA PĂCII

In rina de 3 iulie a avui Ioc la 
------ m, la casa de cultura a 

" ' * ........  " If*
BucureșU, la casa <ie cultura 
sectorului ti, tragerea la sorți _ 
prcmUlor oferite partlcipanUlor la 
concursul p@ baza dc buletin® cu 
tema „contribuția itoalflnlel socia
liste ta cauza pârii șl cotaBorarll 
Intre popoare", organizat de Co
mitetul Național pentru Apărarea 
PaelL

Premiul I 1 1 libret C.E.C. In va
loare de E3 0M lat a revenit iul 
lancu Gh. Toader, cooperator din 
comuna Tătâranl, Jijftetul Vaslui. 
Același participant a mal clșUgat 
un premia II și un premia V.

Celelalte patru pirinll H, cîte un 
libret C.E.C. ln valoare de 10 K0 le! 
ftfcare, nu fost clșdunic de : Uță 
Radu, tehnician ; G'hltă Crăița 
Elena, Inginer ; Muntenna Marta, 
elevă, top din Bucurcjd sl de 
VtIA Cosțel. funcționar din Craiova.

Premiile HI, 19 librete C.E.C. In 
valoare de B sm lei flecare au fost 
clștlgate de : Angele ■ Erleb. pro
fesor, Arad : Duinltreucu Patca, 
casnică. Slatina : Zldaru Ana, teh
nician. București : ConstanUnescni 
Mihail, economist. Mediaș : Mun- 
tesnu Vaier, profesor. București j 
Florescu Mlbal. Inglr.er, Bacău : 
Sporea Vlorel, profesor. Bucu
rești : N’lcoat-ă Nlator. medic. Hu
nedoara : IVoțcu Valerian, redac
tor, București șl ttăndllă Leoa. ar
tist liric, Cluj.

Lista clșUgătorllor celor tl« pre
mii ale eoneuraulul poate fl 
eonsuliată eu începere de la 16 
Iulie a-c. la sediul Comitetului Na
țional pentru Apărarea Pieli din 
Republica Socialistă Homănta, 
hucurejil, ștr. Polonă or. IS ți la 
sedlne comitetelor Județene do 
lupii pentru pace.

Răspunsurile exacte la întrebări
le , concursului ?l rezultatele com
plete ele tragerii la sorț! a premii
lor vor H publicate In revista ■ 
„Pentru Apărarea Păcii" nr. 8om. 
care va apărea ln Jurul datei de 10 
august.

• Sub semnul pregâtirii bicentenarului 
Declarației de independență

■ ,• ■/ ,J- ' " '•■■■■■■"- ’ ■■ ■■ ■ -- ■■  
american săr-t 
astăzi Ziua sa

I
li'. *

I
. B—1 tU fcJ MM W

I națională. aub semnul
* fufti S 8 rrt ! nAntvsi «-rtl-

Poporul 
bfitoreșle

I
I
I

I
I
I

pregătirilor pentru ani
versarea a două veacuri 
— In 1078 — de la sem
narea Declarației do In
dependentă. -document Is
toric care nreanunta for
marea statului si. Impli
cit. a națiunii americane 
Independente. Pentru oo- 
porul american. 4 Iulie 
osie nu numai oria co- 
lemnJlfiillor. ci sl un mo
ment de retrospectivă a- 
supra trecutului si de re
flecție asupra prezentului, 
asupra măsurii In care 
principiile Declarației da 
Independentă sini trans
puse In practică ln poli
tico Internă șl externă a 
tării. Esto. totodată, un 
moment de scrutare a vii
torului. de Intensificare a 
eforturilor mllllantllor 
progresist! oenlru trium
ful Idenlurllor de Inde
pendentă. uaco si llbcr-

I
I*
I*
I
»

Ioondentă. naco șl liber
tate oontru care au luntat

I
ii s-au lerttlt înaintașii 
oonorulul american.-

Numeroase monumente 
«1 locuri Istorice. elâdlri 
vechi il vestlull ale trecu
tului oe caro călătorul le 
Intilneste ln orașele do oo 
coasta de est a S.U.A. a- 
mlntesc de ani! furtunoal

I
I
IlUlJBUțM. uv a.lLI IUIU1UWM 

ni începutului olămădlril
. acestei națiuni. Multe 

•i dintre acestea slht In cure
I de reconstruire sau ras- 
• laurare. în PhiladelphiaI orlma capitală a tării, au 
J început lurrflrile, pentru 
. reconstruirea, dubă oro- 
| lects originale., a casei 
, unde Thomas Jefferson 

a elaborai proiectul De-

clnratlel de indenondonlă. 
De asemenea, este fn curs 
do restaurare clădirea fo
rului legislativ al stalului 
Pennsylvania. construită In 
■nil 1732—1733. undo, la 4 
Iulie 17'76. aveau să so în
trunească reurezeniantll 
celor 13 stale neutru a 
ndonia Declarația do In
dependenții si prima con
stituție a tarii. Prima 
banca a AmericlI. con
struita Ia Începutul «oco
lului trecut ln Philadel
phia. la stilul Partheno- 
nulul. a sl fost restaurată, 
urmlrtd să adăpostească 
prima expoziție naționala 
de picturi. portrete sl fo
tografi! Intațlslnd figuri 
de conducători ai poporu
lui 81 oștirilor Americans 
ale căror nume ao tdcntl-

Hcă cu luptele pentru 
Independentă si libertate a 
AmericlI — Jefferson. 
Washington. Beniamin 
Franklin sl mult) alții. De 
asemenea, sa află ln faza 
renovării clădirea primei 
primării a Philadelphiei, 
unde ii-a Întrunit.- ln mi
ma ea ședință. Curtea 
Supremă a Statelor Unite. 
In același timp, sa lu
crează la degajarea unei 
mori suprafețe de teren 
din apropierea orașului 
unde .yor fl construite 
pavilioanele marelui Tlra 
International de 
din 1078.

Interne pregătiri 
dorea sArbătorli 
tenorului independentei 
au toc și in alte orașe ale 
Statelor Unite. în toate

mostre

ln ve-
blcen-

Bulevardul Benjamin Franklin din Philadelphia

cele 50 do slute ale târli 
au fast înființate -comitate 
do pregătire a aniversării. 
In Des Moines flows) se 
întocmesc Planurile sl 

■ machetele „Expoziției 
mondiale do produse ali
mentare" : orașul Denver 
(Colorado) a fost ales ds 
Comitetul Olimpic Inter
național drept gazdă a 
Jocurilor Olimpice de Iar
nă din 1073 : la Miami 
(Florida) ea vn deschide 
un contru comercial si 
cultural permanent, con- 
eacral evenimentului : la 
San Francisco (California) 
se va Inaugura o expozi
ție Itinerantă de picturi 
originale InfăUsind diver
se' episoade ale erei revo
luționare americane. Pos
ta pregătește no! emisiuni 
de timbre. Iar Monetaria 
Națională a elaborat ech’- 
țelc unor medalii lubl- 
llare.

Relatlnd despre pregăti
rile Intense care fie fac In 
această direcție, presa a- 
moricană.îndeamnă. In n- 
celasl timp, la reorienta- 
rea opțiunilor In princi
palele domenii ale vlelll 
politice, interne sl exter
ne. la încetarea războiu
lui din Indochina sl aloca
rea fondurilor risipite In 
«copuri, militare pentru 
satisfacerea nevoilor civi
le. Bstfel Incit aniversarea 
celor două veacuri do la 
semnarea Declarației de 
Independentă să devină 
cu adevărat-o sărbătoare 
a Întregului ponor.

C. AI.BXANDROA1E
Washington. 3.
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REUNIUNEA SNDO-PAKISTANEZĂ
.S-A ÎNCHEIAT PEWR4JN ACORD

PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHIWA

® CELE DOUA TAttl AU CONVENIT ASUPRA PROMOVĂRII 
UNOR RELAȚII RECIPROCE AMICALE SI STABILIRII UNEI 
PĂCI DURABILE ÎN ZONA • FORȚELE INDIENE Șl PAKISTA
NEZE VOR FI RETRASE ÎN CADRUL FRONTIERELOR LOR NA
ȚIONALE a VOR FI ADOPTATE MASURI PENTRU RELUAREA 

COOPERĂRII BILATERALE ÎN DIFERITE DOMENII
‘• r 

t O

Reluarea
.1

H

<1

SIMLA 3 (Agerpres). — în localitatea Simla a luat' sflrșlt reuniunea 
lndo-r"— ' .......................... .... -................... ’

V/:-UR-s.- ——____-__________________
All Bhutto, șl primul ministru al Indiei, Indlra Gandhi, au cemnat un 
acord. •

India șl Pakistanul an convenit să 
soluționeze conflictul care le opune 
și confruntarea dintre ele. să se stră
duiască să promoveze relații amicale 
șl armonioase sl să stabilească o pace 
durabilă In zonă — subliniază docu
mentul. Cele două țări au acceutal să 
fiduțloneze problemele lor litigioasa 
pe calea negocierilor bilaterale sau 
prin alte mijloace pașnice asupra că
rora vor conveni.

în așteptarea unei reglementări fi
nale a tuturor problemelor In diis- 
penslo Intre India si Pakistan, rele
vă acordul do la ' Simla, părțile se 
angajează ®ă nu deterioreze situația 
in mod unilateral, să împiedice încu
rajarea tuturor acelor acțiuni care ar 
aduce Drejudldl menținerii oficii sl 
i’elațillor armonioase dintre cele două 
țări. Problemele fundamentale sl cau
zele conflictului care au înveninat, 
timp de 25 de ani. relațiile lndo-pa- 
kistimeze trebuie să fie soluționate 
prin mijloace pașnice.

Cele două (Ari au căzut de acord 
să respecte reciproc unitatea lor 
națională, irilegrliatea teritorială, 
independența politică și suveranita
tea fiecăreia, — oe arată In acordul 
de Ia Simla. în conformitate cu dis
pozițiile Cartel O.N.U., fiecare din 
cele două țări se va abține de Ia 
orice amenințare eu forța sau fo
losirea forței împotriva integrității 
teritoriale saa a independenței po
litice ts celeilalte părți. Documentul 
relevă că forțele Indiene șl pakista
neze vor fi retrase în cadrul fron
tierelor Iar naționale.' In Jammu si 
Casmlr. linia de încetare a focului 
utabSUtă în 17 decembrie 1971 vn fi 
respectată de cele două părți, fără 
a prejudicia pozițiile lor reciproci. 
Retragerea forțelor va Începe o dtilă 
ca Intrarea in vigoare a acordului 
șl va fi terminată intr-o perioadă 
do 39 de zile.

în scoțjul normalizării treptate a 
relațiilor dintre cele două țări, 
președintele Zulflka- All Bhutto sl 
primul ministru Indira Gandhi au 
convenit să adopte măsuri pentru 
rcslabll'rea comunicațiilor poștale, 
telegrafice, maritime, terestre șl ae
riene dintre cele două țări. Potrivit 
nroniulul, comerțul și cooperarea pe 
pian ^eeonom'c și In ..alte dornc.nji 
vor,, fi reluate pe măsura pjMbliU iillor. Vor fl favorizate’ schimbu
rile In domeniile științei culturii. 
Delegații ale celor două'țări, ae, vor 
reuni periodic pentru a decide asu
pra detaliilor acestor schimburi.

Primul ministru Indlra Gnnilhi 
șl președintele Aii Bhutto au con
venit să se tntllncaseă din non, Ia o 
dată care va fi fixată d’e cmmn a- 
cord. între timp, reprezentanți ai 
celor două țâri se vor lnlrunl pen
tru a studia noile dispozițiile! ce 
urmează a fl luate in vederea sta
bilirii unei păci durabllo șl a nor
malizării relațiilor lor, șl vor dis-

r-pakistaneză la nivel Înalt După cinci zile de convorbiri, anunță 
tțille France Pressc șl Reutcr. președintele Pakistanului, Zulfikar 
Bhutto, șl primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, au semnal un

cuta, în special. probleme referi
toare la tvpairierea prizonierilor do 
război ți a persoanelor civile, lă 
reglementarea finală a problemelor 
regiunilor Jnaunu șl CașmLr și a- 
stipra reluării relațiilor diplomatice.

înțelegerea intervenită stipulează 
că nici una dintre părți nu va Su
es rea să modifice unilateral acor
dul, oricare ar fi diferențele dintre 
ele ș! oricare ar fi interpretările 
IX! care acestea le dau acordului 
semnat. . ,

Acordul - va fi supus , ratificări I de 
către cele două țări, potrivțt proce
durilor constituționale reap<c.lvc, și 
va Intra în vigoare inccplnd de la 
data schimbării Instrumentelor de 
ratificare. "Potrivit ^agenției Rculer,. 
președintele Zuiflttnr All Bhutto a 
anunțat că Adunarea Națională a 
Pakistanului se va întruni la 10 Iu
lie, In sesiune specială, pentru a 
examina șl ratifica acordul de la 
Simla.

Agențiile Rculer șl France Pres- 
se Informează că, după ceremonia 
semnării comunicatului comun, pre
ședintele Zulfikar Aii Bhutto u de
clarat : „Acesta esle mal mult de- 
cit un comunicat, esle un acord*. La 
rindul său, un purtător de cuvlnt in
dian a calificat documentul drept 
„un acord de pree șl cooperare’ 
caro va deschide o nouă etapă In re
lațiile dintre cela două țări.

După semnarea comunicatului 
comun, președintele Bhutto aș făcut 
curtoccst ziariștilor că a Invitat pe 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhl, să facă o vizită In Pakistan 
la o dată pe care aceasta o consi
deră utilă In vederea continuării 
negocierilor începute la Simla.

PMri grefe prlcLmine Oe firtufe 
parafe irW inamice

© VIETNAMUL DE SUD
VIETNAMUL DE SUD 3 (Ager

pres). — Forțele patriotice din viet
namul de sud au continuat să exer
cite luni preriunl asupra pozițiilor 
salgoneze situate la mic!-vest dc fosta 
capitală imperială îlue. După cum 
transmite agenția de presă „Elibera
rea*. ta cursul operațiunilor desfă
șurate ta zona orașului Hue In in
tervalul 33—29 iunie au fost elimi
nați 300 de milllarl al armate! sal- 
goneze, au fost distrusa opt vehicule 
militare șl Incendiata trei avioane 
ale Inamicului.

I’alriotll nu lansat noi acțiuni șl 
în provincia Phuoc 'Long. Duminici, 
pozițiile inamice din capitala pro
vinciei, orașul Phuoc Binh, șl cele 
din apropiere au fost snpuse bom
bardamentului artileriei forțelor de 
eliberare. ‘

© CAMBODGIA
CAMBODGIA 3 (Agerpres). — A- 

genția khmera de informații trans
mite un bilanț al succeselor, obți
nute ta lună iunie de forțele patrio
tice cambodgiene pe pian militar, 
politic și economic. Referlndu-se, la 
acțiunile ofenalyd ale patrioțiloi 
genția relevă, printre altele, că 
Prey Vcng au fost scoasa din luptă 
două batalioane -----
co;n 
Ia .. 
ofițeri

iilor, a- 
I la

. _ safgonoze, două
companii kwmollste au fost decimate 
Ia Kompong Rau, 400 de soldați și 
ofițeri nu fost scoși din luptă ia 
Kompohg Speu, tar Iri provincia 
Kompong Cham 380 de soldați Ina
mici nu foist omoriți sau răniți.

©LAOS
XIENG QUANG 3 (Ager prad. — 

In cursul lunii Iunie — informează a- 
genția Khaosan Paihet Lao — for- 
iele patriotice laoțiene au respins 
trupele inamice' card încălcaseră zone 
eliberate din provinciile Xieng 
Quang. Vientiane si Saravane. In 
cursul luptelor, ongalate. patriot!! au 
«cos din luptă 230 ootdați Inamici In-

/

tr-o zonă la est de Sala Lhou Khoim. 
Două' avioane.' amerlcarfe nu fost 
doborite. Succese ale patrloțUor lao- 
țfenl au mai fosi repurtate la Ken 
Nhno. Khong Sedon sl tax> Ngam. In 
apropiere de Khong Sedon nu fost 
doborila alie două . avloano ameri
cane.

NOI BOMBARDAMENTE 
ASUPRA R.D. VIETNAM

HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că. la 2 iulie, a- 
vloane americane au aruncat din 
nou. gute de mine pentru a bloca 
portul Hal tona șl aurlle riurilorNlnh 
Co șl Glanh. din provinciile Nam Ha 
și Quana Nlnh. în aceeași zi. aviația 
americană a bombardat suburbiile 
HaHohsulul gl numeroase zone nami
la le din provinciile Quans Nlnh. Nam 
Ha Than lloa.-Nghe An. Ha Tinh. 
Quang Binh șl din 'regiunea Vlnh 
Llnh. Au fast inrca'Mrate victime .In 
rlndurile popularei civile si au fost 
deteriorate numeroase’ obiective eco
nomice sl culturale.

In legătură cu a-esle r.oi acte a- 
gresîve. Ministerul do Externe al Re
publicii Democrate Vietnam a dat 
publicității o declarație de nrotest In 
caro cere Administra1 iei Statelor U- 
nltc'să nună caoftt mlnărll sl blocadei 
porturilor R. D. Vietnam, bombardării 
teritoriului șl tuturor netelor care a- 
tentează ta ouvoranltaiea ol secu
ritatea R.D.V.

■ *

Agenția V.N.A. anunță că, la 2 iu
lie. artileria antiaeriană a R,D. Viet
nam a doborlt două avioane ameri
cane, ta timp ce acestea nu pătruns 
în spațiul aerian el orașului Hanoi.

negocierilor 
in . Cipru

NICOSIA 3 (Agerprca). — La Ni
cosia au fost reluate luni negocie
rile în vederea Bolulionăril divergen
telor care separă comunitățile grea
că 81 turcă din Cipru. Prima reuniu
ne, care a avut loc Intr-o clădire a 
forțelor O.N.U. situată pa linia de 
Încetare a focului ce împarte In două 
capitala, a fost consacrată în Între
gime problemelor procedurale. Au 
luat parte liderii celor două comu
nități — Glntkos Clerides si Rauf 
Dtmktash —. reprezentanlii] special 
al O.N.U., (Dsorio Tofall. sl reprezen
tanții guvernelor do la Atena si An
kara. Michael Dekleris șl. respectiv. 
Orhan Altlknhtl. Viitoarea reuniune 
va avea loc marii.

*
O declarație In legătură cu convor

birile Lntercomunltare cipriote a fost 
dală publicității de Biroul Politic al 
Comitetului Central al - Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L). Buna credință, 
atmosfera de colaborare șl încredere 
— orală declarația - pot contribui In 
mare măsură la eliminarea divergen
țelor existente, la rezolvarea cu suc
ces a problemei cipriote în ansam
blu. Această hotărire trebuie să se 
bazeze pe menținerea unul stat ci
priot unitar, Independent și suveran.

Declaralla ministrului de externe al R. D. Germane după 
vorbirile avute cu secretarul general al O.N.U.

1S®3. ministrul de extern© a 
nlnt că a sosit timpul ca ---------
problemă să fie solullonată pozitiv 
și ca R.F.G. să înainteze, de aseme
nea, o cerere de primire în O.N.U. 
Un acord intre R.D.G. șl R.F.G. în 
această chestiune ar putea contri
bui la crearea unor noi relații Intre 
ce'.e două state, a «pus Otto Winzcr. 
In încheierea interviului, el a sub
liniat că primirea ceior două stale 
germane în O.N.U. este nu numai 
posibilă, ci constituie ijl un Impera
tiv al procesului de destindere.

- » ta,, ■ T" - ,1 ;
BERLIN 3 — Corespondentul nwi- 

tru. St. Dețu, transmite : Intr-un 
interviu acordat agenției A.D.N.. 
ministrul de externe al R.D. Ger
mane, Otto Wlnzcr, a declarat că. m 
cursul convorbirilor pe care le-a 
avut, la Geneva cu secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, o 
temă Importantă a constltuitro pri
mirea R.D.G. șl R.F.G. ta Organi
zația Națiunilor Unite.

Amintind că R.D.G.. cere să de
vină membru al O.N.U. tacă din
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subli- 
aceasll

mUnchen Interesul stirnit de expoziția 
„ROMÂNIA —1972"

3 (Agerpres). iiriguri fi expoziții din Expoziția „Romănia- 
licd și-a în- capitala landului Ba- 1972“ a fost vizitată de

varia, cil fi celelalte primul
manifestări românești , ■ ■
organizate la MUnchen .

expozițiile ..Buca- ^lfont Goppek
refii — capitala Romă- 1 .
niei“, „Personalități cașului MUnchen, ăr^'
aie culturii si fființei H. J. Vogel, de riu- 
romănefii“, expoziții 
de artă populară și 
turistică, prezentări de 
filme documentare, 
simpozioane, seri de 
folclor — au stirnit un 
deosebit interes țn rtn- 
durile vizitatorilor.

BONN 3 
— Dumirii— 
chls porțile expoziția 
„Romăn.:a-1972a. orpa- 

l nlzaffi, timp de 10 zile, 
' In orașul Olimpiadei — 
l MOnchen. și care a 
> " prezentăt noi fi impof- 
1 tarife realizări ale e- 
l conomiel țârii noastre, 
i A lit expoziția ..Romd- 
1 nia-1972", care a ocu- 
!pat o suprafață de 

circa 6 030 metri pă- 
trațl din hala prir.cl- 

ț pală a complexului de

! ministru al 
landului Bavaria, dr.

"_______

primarul general al o-

merofl dcpulați in 
Parlamentul vest-ger- 
man, precum țl de 
personalități din con- ' 
ducerea unor concerne 
țl firme industriale I 
din R.F.G. |

«r» 
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Primul ministru Indira Gandhi ‘ și președintele Zulfikar-Aii Bhutto dup3 
semnarea acordului de la Simla

ÎNCEPEREA 
CONVORBIRILOR 

FRANCO-VESE-GERMANE
BONN 3 (Agerpres). — La Pala

tul Schaumburg din Bonn au început 
luni consultări of'claie Intre preșe
dintele Franței. Georges Pompidou, 
și cancelarul R.F. a Germaniei. WUlv 
BrandL Convorbirile la nivel înalt 
franco—vest-germaric au toc de două 
ori pe an. In conformitate cu, trata- 
t_i =_~ 
ntele contacte, un purtător de cuvtnt 

. ’2.;-_ t 
căj cej>t^ai;.|nțerk*cutorl au, realizat ' tLILT st’’''’*"''™1 r 1 i-înrtM ohâsriMiu<lr9‘

■,'"de'stetâtL___ ___
stat au avut, in cursul dună-amlezll. 
o nouă Întrevedere la care au luat 
parte miniștrii de externe șl cel al 
finanțelor, precum șl premierul fran
cez Jacques ChalMn-Dclmas. sosit 
apodal de la Paris.

In centrul discuțiilor figurează, 
după cum s-a anunțat, proiectul de 
realizare a uniunii economica si mo
netare a C.E.E. șl oportunita
tea desfășurării In viitorul aprop'at 
ă reuniunii la nivel Înalt a ..celor 
zebe* (’firile Pieței comune plus cele 
candidate la aderare).

și cancelarul R.F. a Germaniei. WUly 

franco—vest-gcrmaric au loc “de două 

tuî-dintre cele două țări. După, pri- 
_„_IJ ' 2. . ‘ t
al 'guvfeniulul de la Bonn a declarat

supra, ..anumitor/cheBlluiil
__ Uci doi oameni "de 

a,vut. In cursul
Întrevedere lit

ageiițiil® des presa Aransmiț:

Ewnimante d@ ștafete

pe scena japoneza
© Succesul forjelor de stînga în alegerile din pre* 
lectura Saltama ® „Cursa strînsâ" pentru alegerea 

noului președinte al P.L.D.

i
Fidel Castro, pnm-«^etar al

C.C. al P.O. din Cuba, primul mi
nistru al Guvernului Revoluționar, a 
fost luni oaspetele '’colectivului de 
oameni al muncii de la Uzina de 
mașini agricole din LiubereL de lin
gă Moscova. El-a fost Însoțit de Kon
stantin Kalușov. secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. Vladimir Noidkov, vicepre
ședinte al CoMiliuluI de Miniștri al 
U.R.S.S.. de alte persoane oficiale. 
Cu acest prilej, a avut‘loc un miting 
al prieteniei sovlcto-cubaneze. la 
care Fidel Coslro a răstit o. cuvintare.

Jeno Fock, memb™ 81
tal, Politic Jțl. .C,C, al P.M^.U..y pre- 
ședlnțele.’Kuvoînțital ungar, a. sprit 
Wmiria Utah Balor Intr-o vizită ’ofi
cială do prietenie. în aceeași zL In
tre Jenă Fock șl JumJaaghlta Țe- 
denbal. prim-secretar al C.C. ai 
P.P.R.M., președintele Comi’iulul de 
Miniștri al T..P. Mongole, au avut 
loc convorbiri.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Irak 
a holfirlt. luni, crearea unul comitet 
special „pentru elucidarea circum
stanțelor atentatelor cărora 'e-au că
zut victime funcționari civili șl FCS'
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„l'ESPRESSO" (Roma,

ponsablli al administrației din dis
trictul Slnjar, din nordul țării*. A- 
cesle hotărirl, arată agenția irakiană 
de presă, au fost adoptate in urma 
BSo-sinărli, de către „mercenari șl 
agențl al Imperialismului șl ai mono
polurilor petroliere*, a administrato
rului districtului Sin jar și a altor trei 
cetățeni, do origine kurdă.

La Moscova ® avut !oc'Iun1,
1 o Intilnire intre Vladimir Kirillin, 
[ vicepreședinte ni Consiliului de MI- 
i nlșlrl, președintele Comitetului de 

Stal pentru Știință șl Tehnică, șl 
Edward David, consilier al președin
telui S.U.A. pentru problemele șilln- 
Jei.^ Au fost examinate probleme le-

= gate, de realizarea acordului sovfelb- 
nmerîcun'din 24 mafpriylnd colabo
rarea ta domeniul științei și tehnicii.

Sudanul reexaminează 
problema reluării relațiilor 
diplomatice cu S.U.A.,0 d°- 
ciarat, in ■ cadrul unul miting, pre
ședintele Gaafar el Numelry - In
formează agențiile M.E.N. și Rculer.

Delegația Consiliiisui Na
țional al Femeilor din Repu
blica Socialistă România, 
condusă de Ioana Boga, vicepreșe
dintă a consiliului, șl-a încheiat vi
zita pe care a tăcut-o In Polonia ta 
invitația Consiliului Național al Fe
meilor Poloneze.

La Sofia a avut loc o Conșfă-
' tulre națională, consacrată Introduce

rii organizării științifice a producției, 
a muncii și a conducerii în agricul
tură. Todor Jlvkov. prim secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat, a rostit o cuvlnlaro 
In caro s-a referit la unele probleme 
de bază legate de concentrarea șl ®pe- 
ciallzarea producției agricole. ,

Secretând de stat ameri- 
CEil wMMam Rogers, caro a între
prins, luni, p vizită tn Bahrein, a avut 
cu emirul acestei țări, șeicul Issa Ben 
Salman Al Khalifa, o Întrevedere, ta 
cadrul cărela[ au fost discutate rela
țiile bilaterale șî nspecle alo situației 
din Orientul Apropiat. în aceeași zi. 
W. Rogers a sosit in Kuweit

Consiliul de Miniștri al 
Confederației Republicilor 
Arabe s*a luni, sub con
ducerea premierului . Ahmed El 
Khallb, pentru a discuta „măsurile 
ta vederea aplicării holăririlor celei 
de-a patra reuniuni a Consiliului pre
zidențial al Confederației* — infor
mează agenția M.E.N.

î

I

r

Cin En-Iai, P^'enal Consi
liului de Stat, Go Mo-jo, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, și alte persoane 
oficiale chineza au avut o Întreve
dere cu dr. Yang Chen-nlng, fizician 
chinez de cetățenie americană; aflat 
tntr-o vizită la Pekin — informează 
agenția China Nouă.

’ ; ; j S
Secretarul generali al 

O.N.U., Kurt Waldheim, a avut luni 
o Întrevedere de aproape două ore cu 
reprezentantul său personal pentru 
problema. O.țlentulu('Apropiat amba
sadorul Gunnar Jarring — Infonnoa- 
Ză agcnția ’Franee" Presse. O nouă În
trevedere este prevăzută pentru 10 
iulie, tot la Geneva.

0 delegație de Juriști ro* 
mani condusă de tovarășul Teodor 
Vaslllu, ministrul justiției, a făcut o 
vizită oficială In R, P. Ungară. Cu 
acest prilej, delegația a fost [Infor
mată despre elaborarea legislației și 
problemele Juridico actuale dlnj R. P. 
Ungară.L în cadrul convorbirilor, păr
țile au subliniat dorința dezvoltării 
relațiilor. dLntre Instltuțnio juridice 
din ede două țări. Tovarășul Teodor 
Voslliu n fost primit de Fehdr l.tijoi, 
vicepreședinte al guvernului ungar.

BELGRAD 3 (Agerpres). — Secre- 
tarlalui Federal pentru Afacerile Tn- 
teme — anunță agenția Tansug — a 
comunicat că, zilele acestea,' un grup 
dc teroriști ustași fasciști, printre 
care unit criminali cunoseuțl. s-a 
strecurat In mod ilegal ta țâră. El'nȘA 
venit in Iugoslavia din unele. țari ■ 
vexl-curopene șl de peste i mări. 
Membrii grupului terorist au venit 
pe teritoriul Bosniei de vest. Popu
lația de pe teritoriul undo șl-a făcut 
apariția acest grup s-a angajat ta 
modul cel mat activ șl a dat un aju
tor prețios organelor de securitate șl 
unităților apărării teritoriale ta lichi
darea, grupului de teroriști, Intr-un 
prim contact cu organele securității 
șl unitățile apărării teritoriale, gru
pul terorist a fo®t decimat. Orga
nele securității se află pe urmata 
restului grupului de teroriști.

Oameni cu media 10Ce înseamnă a fi tânărcandidați oficiali — Takeo Miki 
și Masayoshi Ohira — foțtl miniș
tri de externe, au șansa tot mal 
mici.

Judecind Infă după situația de 

trunirea de joia trecută de la ho
telul Otania, organizată da

i ambele Camere. 
Nu este exclusă poslbllltalea ca 
Tanaka să obțină chiar la primul 
tur de scrutin majoritatea dc 2iO 
de voturi din totalul de 478, ne
cesare pentru a fi ales. $1 chiar 
dacă nu ca obține această majori
tate, se consideră ea cert că el 
se va situa ta fruntea celorlalți 
candidați, avind cele mai mari 
șanse să obțină majoritatea in al 
doilea tur de scrutin, clnd ta cursă 
vor rdmtac numai primii doi cla
sați.

Principalul său adversar, Fukuda, 
nu a încetat Insă sâ spere. Spri
jinit da flori, secretar general al 
P.L.D, Fukuda încearcă să re
cupereze pierderile da influență 
din ultimele zile.

Făcind o paralelă intre cei doi 
principali candidați, presa dc aici 
scoale în relief deosebirile dlnlTe 
ci. Fukuda este prezentat ca cel 
mal fidel urmaș al tai Sato, pre
gătit pentru succesiune chiar de 
fostul premier. Celălalt personaj 
principal —■ Tanaka, un om dina
mic, Sntruchipînd tipul japonezu
lui din nord-vest, de unde este ori
ginar — pare a fi omul posibilelor 
schimbări allt In politica internă, 
cit si In cea externă, așteptate, de 

i'z~- '_r73 guvernare — 
fapte ani ți jumătate — a lui 
Sato.

Fiecare din candidați are lista 
puoemulul in buzunar, după cum 
pretinde rtarul „The Datlg Yomi- 
uri" și ta baza acesteia duce trâta- 
tlue cu cel încă nedeclțl. Majori- 

J ■ atribuie lui
Tanaka țanse superioare.

FL TUHJ

Candldlnd pentru postul de gu
vernator ai , . ' _ ' _ 2 ~ "__J
Yawtsra Hala, sprijinit de un front 
comun al alegătorilor Partidului 
socialist Japonez, Partidului Comu- 4 ...™ „„
ntet din Japonia și Partidului so- c.i!(L-!, 7cnaka pare.^'neafla'lna-
daUst-democraUc, a obținut. In aîe- intea tuturor1 candldafllor. Ir.
fieri Ic de duminică, 791 813 voturi, trunlrea da joia trecută de Ia ho-
lnvlngtndu-1 pe candidatul liberal- talul .Jfew Otani“, organizată da
democrat Motoyoshl Ono, căruia cj, a reunit 219 deputați libcrOl-
1-au revenit' G97170 de voturi. demografi din -------
Succesul lui Yawara Hala urmează 
victoriei obținute da forțele de 
stingă, cu o duminică in urmă. In 
alegerile locale din prefectura 
Okinawa și reprezintă, după cum 
anunța Comiria electorală din Sal- 
iama, o manifestare clară a nemul
țumirii populației față de fosta ad
ministrație locală llberal-demo- 
erată.

In prezent, există, fn afară dO 
Tokio, alte patru prefecturi — 
Osaka, Kpo’o. Okinawa țl Saltama 
—■ conduse de gunematori progre
siști, precum și patru mari orașe — 
"Yokohama, Kawasaki, Komatsu fl 
Fujiwara — conduse de primari 
aleși de forțele de stingă, ceea ce 
înseamnă că aproape o treime din 
populația de IM milioane a Japo
niei se află sub administrații localo 
progresiste.

Comenlind succesele forțelor de 
stingă in Okinawa ți Saitama, se
cretarul general al Partidului socia
list japonez, Masashi hhibashi, a 
declarat că e!e vor contribui la 
schimbarea cursului politic din Ja
ponia. iar oporifla va începe o cam
panie pentru organizarea unor ale
geri generale anticipate.

★ ....
Cu două sile înainte de Conven- Junj°,

{la națională a Partidului Liberal- 
Democrat. disputa pentru succesi
unea lui Salo a atins punctul de 
tensiune cel mai ridicat. în cadrul 
P.L.D. continuă cu febrilitate a- 
ranjamente tnlre diferitele frac
țiuni. Observatorii constată că „„„ ______ _
practic deoine tot mai limpede că tatea observatorilor 
lupta se dă intre Kakuel Tanaka, 
ministrul comerțului International 
șl industriei, fi Takeo Fukuda, 
ministrul de externe. Ceilalți, do! Tokio 3

prefecturii Saltama,

șo ;a,avea pielea neagră^
'l ...

Cea mar recentă Blatlstică britanică cu privire la 
șomaj,. întocmită In februarie, consemna 22 530 mun
citori de culoare, cbnsjderaU oficial șomeri ; dintre 
aceștia 1 (KO aveau vlrsta sub 18 ani. Dar datele ofl-. 
dale nu oferă, nld pe departe; adevărata măsură a 
problemei.' Anumite zone, ca- Brixton (Londra) tâu 
Handsworth (Birmingham) ou o adevărată populație 
flotantă de tineri negri șomeri. Pentru acești tineri 
poslbliilățlle de a găsi do lucru stat tot mal reduse. 
Patronii, In genere, se codesc <să angajeze un funcțio
nar negru sau de culoare, mal ales atunci dnd pot 
găsi un funcționar alb. Iar acest lucru este cu atlt mal 
valabil cu cit postul este mal bun : experiența agen
ției „International Personnel*, specJalîzată in procu-. 
■rarea do Iposturi. In special de funcționari, pentru so- 
lidtanți de culoare, nu lasă nici o îndoială ta ce pri
vește plctlldle pe care le Inllniplnfi fii ol unor eml- 
granți, negri sau de culoare, chiar alune! ctatl au studii 
din cele mal strălucite făcute in Anglia Ultimul raport 
(pe 1970) al Biroului din Birmingham pentru înca
drarea in muncă a tlne-etulul arată că o tinără sau 
un tlnăr negru are nevoie. In medie, de patru reco
mandați! pentru a putea găsi un post, ta comparație 
cu 2—3 pentru tinerii albi. Tot In 1970. un studiu Privind 
situația cartierelor dc nord ale Londrei constată că din 
tinerii In virată de lfl—2-1 ani originari din Indllle dc 
vest. 22 La sută erau fără ocupație -- de patru ori 
med ia pd tarfi-

Problcma este mal gravă pentru dcscendențli Imi
granților din Indllle de vest, care, o dată rămași fără 
post,.stat expuși să fio aruncați pur și simplu |n stradă. 
Directorul unei comunități pentru tineri negri fără 
domiciliu recunoaște că la Londra există cel puțin 1 009 
dc asemenea tineri, dintre care Jumătate recurg Ia 
expediente pentru un Joc de dormit In aceste condiții 
se dezvoltă, evident, diferitele infracțiuni șl apare con
sumul do stupefiante.

Plnă in lfiffi). in rindurile populației vor fi- peste 
200 (MM) de tineri de culoare In virstă de 16—24. ani. 
Dacă actuala situație se va accentua, perspectiva este 
tristă. Exporții sini de acord că o ameliorare depinde 
de acordarea, jpe o scară mult mal largă dedt In pre
zent, o unui ajutor efectiv copiilor și familiilor lor la 
vîrsta școlarii.

W

iii diplome și foametea
scrie revista intr-un articol 
nu este o trăsătură de dală 

caro

Șomajul Intelectual 
cu titlul de1 ’mal sus § ___ _ __ _________ _
recentă a societății meridionale Italiene. Toți cel 
au analizat, pe Ungă caracteristicile economice și pe 
cele sociale ale Mezwgiorno (regiunea de sud a Haliri) ' 
— partea care nu a încetat niciodată să fie, cea mal '
puțit dezvoltată au evidențiat povara pe care o con- 1
stltule dezechUIbruI cronic dintre oferta de cadre medii ' 
șl (superioare și posibilitățile reale de folosire a aces- i 
fora. . , ■ ‘ ■ ,

Acest fenomen a luat în ultimii ani amploare. Astăzi , 
nu mai este atlt’vorba despre lupta pentru obținerea 
titlului universitar. In prezent, există o rftsoindlre ' 
destul de largă a diplomei de studii la nivelul tavă- '
țămlntului mediu: licee, școli generale, școli tehnice '
sau profesionale. S-ar părea că promovarea socială cu ' 
ajutorul ..petecului de hlrtle* esle ușor de realizat. 
Dar ad încep contradicțiile. Este Intr-adevăr contra-? 
dictoriu cn In orașe șl in diverse localități mai mlcL 
unde evaziunea școlară- la nivel elementar sl chiar 
analfabetismul continuă âă constituie probleme foarte 
grave, să existe grupuri Întregi do tineri cu diplome 
alo școlilor secundare fără nid o perspectivă imediată 
de a primi un post.

Problema se complica în continuare. în zeci șl zed 
de mii de familii de muncitori, do meșteșugari, de ță
rani se fac sacrificii enorme pentru copil pentru ca 
aceștia să obțină o diplomă de liceu. Cu toate acestea, 
drea o dndme din familiile meridionale — după date 
aproximative — are cel puțin unul din copii absolvent ' 
al unei școli medii de grad superior, care aștearnă un 1 
post pe care diploma do .care dispune .ar fi trebuit In '
mod automat să i-1 furnizeze. Dar este suficient să pri- i
vești pe străzi sau in localurile publice șl barurile din , 
localitățile respective pentru a-țl da seama In ce mă- , 
sură Uneril caro încă nu și-au făcut armata ori s-au 
into™ din servldul militar nu pot să găsească tui ase
menea post. Ar fi interesant de știut dțî din tinerii 1
care nu ieșit In stradă la Batllpaglla sau Ui Resgio 1
Calabria unde au participat la manifestările ațlțaîe 1
de neofasciști, aparțineau acestor categorii ale marii i
armate a rata Iilor. Întreținută de' mcconlsmul dezvol- i
tării anormale a societății meridionale de astăzi. Ceea ,
ce se poate spune este totuși că stabilitatea politică și ,
echilibrul .sodal al ■ Mezzogiomo-ulul nu au nimic de (
sperat' șl cu util mal puțin de .prelins de In un ..tinerel 
studios* ale cărui perspective profesionale promit. In '
mod înfricoșător, să rfimină mult timp-de, ad înainte '
aproape egale cu zero. . 1
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„Acosfo cuvinta, roprezenflnd le-gonda caricaturii da mai suî, din ziarul vest- 
german „Dio Wclr, i'ustreazâ neliniștea provocata In rindurile membrilor 
riejci comuna do noul puseu de slăbiciune prin care trece lira slerlinâ. Di- 
ficultațilo monetare ale Marii Britanii — care urmeazd șfi intro la 1 ia- 
nuario 1973 în Piața comund — au slîrriil, în cercurile politice și econo
mico din jdrile comunitații vest-ouropono, vii temeri — in sensul câ „lira 

boțnavâ" ar urmâri însâriâtoțireci pe seama acestor [firi
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