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conștientă po tot 
acestui examen, ffiră sȘ le 
pe drept cuvint. de consecințe. Arar- 
dlntl întreaga atenție numai puținelor 
discipline cerute Ia bacalaureat și la 
concursul de admitere.‘unii elevi ne
glijează in ultimii ani al Liceului ce
lelalte materii, rezulllnd In pregătirea 
lor un minus de cunoșilnțe generale, 
cu atlt mal nedorit. cu cit trăim In 
onora -tilntetor Inlerdiscipllnaro, Pro
movarea fără efort a unui examen 
Important, cum este bacalaureatul, 
care flnaUzează un ciclu de Invăță- 
mlnt de 12 ani. reprezintă un Îndemn 
la superficialitate.

Bacalaureatul — In formula ac
tuală — nu selectează cândldațli, 
preceptul celor nradmtei fiind ne- 
ln«nmntit A- trebui, dună tinerea 
unul astfel de examen, să avem con
vingerea că cei reușiți! nu cunmllnln 
de cu'tîiră generală temeinice, că 
sint apți pentru a urma studii su-

ddrlile. Nu sint metafore 
de vis. ci date ale unui 
plan precis, calculat, fi
nanțat.

Pe locul foitului iarma
roc e fabrica de mobili ; 
intrarea Sl clădirea nu au 
nimic aspecluos. dar gar
niturile de- lepin1 blond ce 
se fabrică aici călătoresc 
departe și * tombriurlle 
fasonate și lustruite de 
mlini dexlere dau 6 uni-

O mare Întrecere a cuprins țara in aceste zile premergătoare Con
ferinței ‘Naționale a partidului. De La satul îndepărtat, aflat la margi
nile cimplei. pini la cea mai mare uzină a țârii oamenii glndesc, acțio
nează In numele aceluiași Ideal, aceluiași țel": îndeplinirea actualului 
cincinal in patru ani.șl Jumătate ți chiar mai devreme. In frunte .comu
niștii Iar printre aceștia, ca fruntași In bătălia pentru încheierea cin
cinalului înainte de termen — delegații la conferință. „Cartea lor de 
„u,».—----- - autoritatea mandatului de delegat la con-

' ' pe-rare le obțin In colectivele lor. In 
ițL Pe ci ți va dintre el, din județul Con- 

Așa cum. i-am cunoscut La locurile lor de 
lăți.țat oamenii. (De la stingă Tn dreapta in 
i. Ștefan Angliei. Gheorghe Vasu și Nico-

rlî productivității 'muncii

Iile. Printre ele, Indrăz- 
neț disimulat sub aripi 
zvelte si joase, un cine
matograf modern. Maca
rale galbene Import cbtuI 
înalt In fisil, fac sd trea
că prin văzduh ziduri în
tregi. *

Un om scund si îndesat, 
eu gesturi energice si 
zlmoel veșnic, ne urci In 
turn, acolo unde ochiul 
poate cuprinde toată da-

Slntem pe caLa-bazln a 
șantierului naval, do la mila 
33 de pe Dunăre. Lansarea 
la care asistam are un ritual 
obișnuit și to'.ir;!...

Apele Dunării nu început, 
șl continuă să scadă In ulii-: 
mele zile. Pe cata-tazln, co
tele njiel sint Ia Umila po-' 
siblHtățil de lansare. O par
te din constructori n-au i mo! 
plecai acasă de peste 2î de 
ore.) Nimeni nu s-a clintit de 
la datorie.' Noua navă de 
7 3OT tdw, a doua din seria 
navelor de acest lip șl prima 
din producția-marf& a analul ■ 
1973, a fost lansată, primind* 
„botezul*- Dunării.

— Eu am fost In probe cu 
prima navă de 7 590 tdw, cu 
cargoul „Dolj*, ne spune 
Vaslle Mifon, Inginerei șef 
cu armarea., Pol să afirm că 
nava de 7 530 tdw este o rea
lizare de prestigiu, ivind ca
racteristici tehnice superi
oare. 'Ea este proiectată In 
întregime do ICEPRONAV — 
Galați, fiind cea mal rapidă 
navă de construcție roma
nească. Viteza de 15.98 no
duri pe oră 11 asigură o auto-

te, la realizarea mnșlnifor-unelte pes
te plan.

Evident, se poale pune întrebarea : 
dl do realiste sint aprecierile că pro
ducția suplimentară (nedfpășlndu-re 
cantitățile planificate) va putea fi 
fabricată exclusiv cu materiale eco
nomisite, sau din stoc, eonlraciate cu 
furnizorii 7

vizită* este cartea muncii ; i 
ferlnță Izvorăște din rezultatele 
calitatea de fruntași între franța 

j stanța. Ii prezentăm astăzi î 
ț muncă , așa cum ni i-au Inffi 
fotografii : Nicolae Galdaglu, 
lao Dcneonu).

fia este, cu deosebire 
export.'-» -

— Am realizai numai anul acesta, 
peste prevederile planului, de veni
turi, un vagon de came, pe care l-am 
livrat rialului șl-un spor de lapte de 
aproape 300 hl. De fapt, noi slntem 
acum, clnd vorbim de îndeplinirea 
cincinalului, cu o jumătate dc an mal 
devreme. Și bineînțeles cd vom mări 
acest avans. Mai precis: com înde
plini prevederile cincinalului la pro
ducțiile de grlu. porumb, floarea-soa- 
relul ji in zootehnic, cu un an mai 
devreme. ; . '

Acesta este angajamentul țăranilor 
cooperatori din . Topalu, despre cart 
— după realizările de plnă acum — 
Nicolae Galdaglu va putea să argu
menteze la Conferința Națională a 
partidului cd este pe deplin realiza
bil.

,..Un alt popas ii facem Ia poarta 
maritimă a țării- acolo unde se află 
sl Șantierul naval din Constanta. 
Srennl vizitei : să-l Intlln’m ' pe 
Ștefnn'Ănf'hel 
partid din 1911, astăzi om In plină 
vigoare, pari'etnant activ la 
mul n^tioari, de dezvoltare 
rtmctlri navele

După cum se 'tie. In 197' ca fi lan
sată nava amiral a flo'ri noas
tre : mineralierul de tone;
pestei un an vn InccD? con’frurti» li
nei nave de 150 (W tone. Constructo
rii navali de la Constantă nu hotă-

nomle In navigație de 8 009 
milo marine, acoperind dis
tanța România—America La
tină fără nici o acostare. >

— Se '/.ie că. recent, In
tr-o.ședință a Comitetului 
Executiv ai C.C. al P.C.R., a 
fost aprobat programul do 
dezvoltare a Șantierului na
val de la Galați, pe o peri
oadă corespunzătoare etapei 
plnă In 1077," ne relata, la 
Centrala navală din Galați, 
directorul el general, Ing. Pa- 
nait Mellsaratoa. Din acest 
punct , de vedere, Gnkițlul Ișl 
va ridică și mal mult presti
giul de a construi nave, de a 
zămisli Tn chip competitiv si 
a exporta Inteligență. l’r)n 
noile lucrări de dezvoltare de 
la Șantierul naval din Galați, 
se vor - realiza. în final, trei 
fluxuri tehnologice șl anume: 
un llux pentru nave pini ta 
7 599 IdW; allul pentru cele 
pini lă 18 039* tdw șl ultimul 
pentru nave de piuă ta 25 OM 
tdw.

VB^VB%%VVB*B%*BVBVa%%VB*BVBWBVBVVBVBWB,BVB,B"B%,«VB,9"BaB,EWBW8WnW8%VBVa,BWa‘,a',B,“BVBVE"BVB

viciului de aprovizionare al centralei. 
Din păcate Insă toate calculele noas
tre pot fi date cu ușurință peste cap 
dacă nu vom primi ta timp materia
lele, subansamblele prevăzute in ba
lanțe, In planuri de colaborare sau In 
contracte. Ș! slnt semne ca vom !n- 
Umpîna asemenea .greutăți. Nici 
acum, la începutul semestrului II, 
nu avem încheiate contracte pentru 
622 tone oțel carbon, 7,3 tone țevi 
construcții, 3.5 tone țevi Instalații, 3 
tone manșoane de cauciuc, 23 OM pie
tre abrazive, 39 tone zamac, anumite 
sortimente de bare trase, oțel aliat 
dc scule, tablă sub 3 mm șji. Deși par 
cantități miel, In realitate, lipsa kw 
ne pune in Imposibilitate de a tlria- 
liza fabricația la o scria de mașini-: 
unelte de valori mari.

Inllrzierea conlracUirii acestor ma
teriale tale, fără îndoială, de hfilur& 
să_ crec-ze ,dificultăți vreale... Produci-- 
foirilor ele mașlni-unejle In prima par
te a semestrului II și ele se poi/sol-

Ce problems teh- 
nico-economice stu* 
diați?

mddile. acopcrUuri reofil- 
citc, percli șulimciiifi, 
porii macerate, splnzura- 
le in cile o balama rugi
nie. brusturele stăpin pes
te ogrăzi, peste fan|. Doar 
șoseaua1 dc beton urcă 
victorioasă șl, deodată, a- 
para dintre arborii dețl 
un paralelipiped urlat, 
strălucitor, scăldat In 
neon : spitalul cel nou. 
Urc dealul repezit, prin
tre gropi și țevi, și >a- 
tă-mi-s pe culme. Unpd 
turnul de apă. Intr-un 
earlier inedit al locuințe
lor personalei Cobor spre 
centru, pb străduțe în
guste, bolovănoase, Întu
necate.’.plnd ce ajuna iar 

"In baia de lumină a re
flectoarelor din piață, au
rind foișorul acela eveen- 
trie și origina!, cu căciu
lă, firide multicolore «i 
ceas fără cifre, lurlzlnd 
deasupra orașului.

Pornim cu mașina spre 
margine, să vedem locul 
unde va fi un lac de acu
mulare, care va regulari
za cursurile de apă și va 
hrăni o amplă rețea da 
irigații. Se mută și o albie 
de rlu. Se naște șl o șosea, 
pe o muchie da deal. Tre
cem prin pil, printre pd- 
mlnturi seci, printre la
nuri îmbelșugate, prin 
crlnguri Înmiresmate și o 
pădure răcoroasă, pe un 
șes noroios, năpădit de 
papură llncedă. Dar. cum 
nl se spune, in fiecare toc 
se va Intimpla ceva, se va 
petrece o schimbare, e 
prevăzută o Înlesnire, o 
înnoire, un scor. Oamenii 
au luat In stdpinire totul, 
orașul șl-a adjudecat si 
împrejurimile și le guver
nează după nevoile sale 
de hrană șl de frumusețe, 
conform eu prognoza sa 
de cresiere si'maturizare, 
as zice si in raport cu 
proaramul sdu omnriu de 
civilizare socialistă.

E incă mult de lucru, 
desigur, planul e vesti, si 
de. durată : anevnlnfcle 
'dcitțde. ‘ problemele de 
rezolvat — asnre sl mu'le. 
Sint de Încins, cumnl’fe 
In fcnactfafca tor. inerții, 
pr'nire care redutab'lul 
snlrit provindnL Dar 
după cile s-nu făcut pen
tru a se edifica aceaș-d 
nouă șl a!M cetate vede 
un tlrg prăfos sl noro-os. 
despre care cronica an"or 
nu acea ce st'ri să d«a, 
pentru a se ridica lin Ju
deț cu mari sl mdnoase 
întinderi — după toate a- 

cd
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j ...Ora 6 dimineața. Slntem la Topa
lu. „Acasă* ia Nicolae Gaidagiu, 
omul care a incățal „din mers* In 
cal 20 de ani de clnd conduce desti
nele unei cooperative agricole de 
producție cu SOW ha, economia poli
tică. agrotehnică, știința organizării 
producției.

„E plecat din zori pe clmp începe 
sicerlțuP. ne spun bălrinii satului, 
singurii care, la Topalu. sint In aceste 
zile acasă.

fl gdrim Intr-un lan. Apare, cu fafa 
plină de pete de uleL de sub pale
tele unei combine A finut cu orice 
preț să verifice incâ o dată flecare 
combină Inabile de a începe lucrul.

— Aoerh o producție mare. Con
tăm pe 1009 kg grîu la hectar E 
păcat să pierdem ceva acum, la vre
mea culesului.

Dupd.ce președintele șl-c încheia! 
treburile la clmp. străbatem tmpreu-

clcîu de InvSțSmlnt, bacalaureatul are 
șl un rol selectiv, prospectiv, alegind 
din masa absolvenților pe cel capabili 
bA urmeze studii repertoare.

Tn prezent insă prin examinarea 
la trei obiecte, orice ikr.ibzltia’.e de 
verificare a cunoștințelor de cultură 
generală se elimină de ta Bine. S-ar 
părea atunci, prin opoziție, că baca
laureatul poartă amprenta specializă
rii; îndeplinind o funcție selectlv- 
prospeciivă. O asemenea npredere nu 
ar fi exactă. întruclt conținutul său 
actual nu este luat In seamă cu oca
zia concursului de admitere In !n- 
vățilmlnlul superior. Cu 
osie greu de stabilit ce 
plinește bacalaureatul In 

față.
ră In faza actua
lă, bacalaurea
tul. In mare par
te. nu este sti
mulativ nici pen
tru elevi. Multi 
dintre cl mani
festă o pasivitate 
Umpul pregătirii 

fie teamă,

-7 pe temelia trainlcâ o creșîe

Unitățile Centralei Industriale de 
mațlnl-urîelte din București s-au an
gajat să obțină paste prevederi, in 
acest an, o product!e-marfă de dn» 
65 milioane lei, concretizată In 23 de 
strunguri, 75 tone utilaj pentru indus
tria textili, 230 mașini de găurit, 15 
fierăstraie circulare, 30 șianțe, 32 ma
șini de rololt tablă, 50 pollzoare duble, 
8 foarfeci de tăiat oțel beton ș.a. Sint 
produse deosebit de importante care 
vor duce la majorarea încasărilor din 
comerțul exterior cu circa 1,1 mili
oane lei valuUE Desigur, un atare 
efort suplimentar nu sa poate limita 

. numai la rezervele de capacitate șl 
la potențialul uman utilizate mal de
plin in circuitul productiv (coeficien
tul de schimb va crește do la 1.73 la 
2.3 pirul la sflrșltui anului curenl) ; 
Intll de toate, este necesară asigura
rea materialelor, a pieselor șl sub- 
onsaniblelor din care urmează a fi 

,. fabricate, produsele/cehpsctlve...., . .
— Analiza temeinica a posibilități

lor de înfăptuire o angajamentelor 
asumate dc întreprinderile centralei 
In întrecerea socialista — ne-a spus 
intj. Gheorghe Mustață, director do 
fabricație î-a Centrala IndunU-lală de 
mnșlni-unelle — ne-a relevat fap'ul 
că, prlntr-o mal Judleioasă gospodă
rire a bazei materiale planificate pe 
acest an. putem si fabricăm produ
sele respective fără a cere coordo
natorilor sau furnizorilor noștri can
tități de materii prime șl materiale 
peste cele prevăzute in balanțe șl 
contracte.

Astfel, deși se știe că. In aceasta 
ramură, metalul este In general su
perior valorificat s-a anrecial. totuși, 
că exista posibilitatea de a se dimi
nua consumul cu Ineă 95 de (one, 
care vor servi, In cea mai mare par-

găSățeni au reafat un 
nou Cargou de 7500 tdw

' DELEGAȚI LA CONFERINȚA

— Atlt In centrală, dl șl In între
prinderi exista programe concrete de 
măsuri pentru Introducerea unor în
locuitori și pentru diminuarea consu
murilor specifice — rio-â relatat ing. 
Dumitru Stan, șeful serviciului plan 
al centralei,. Dar acesta programe nu 
sini numai pe hlrtic. Este urmărită 
pas cu. pas înfăptuirea fiecărei mă
suri in parte. In acest temei, noi am 
fundamentat șl angajamentul nostru. 
De pildă, uzina „Unirea* din Cluj a 
și economisit jumătate din cantitatea 
de metal La care s-a obligat pentru 
acest an. ■ ■■ ■
■ Intr-adevăr, taoceUc dacă jude
căm lucrurile prin prisma cantită
ților Lnscrise in contractele încheiate 
cu furnizorii, s-ar putea aflrmn că 
nu sint necesare alte resurse — a in
tervenit Lng. Dragu Stere, șeful ser-

ÎMiâța intecnâfională ;

Nava poate parcurge fârâ nici 
distanta România-America Latinâ

Printre numeroasele etimologii ale 
cuvlnlulul „bacalaureat* m găsește 
una caro afirmă că acesta derivă din 
două cuvinte latinești : „bacca* ce se 
traduce prin „fruct copt* șl forma ge- 
nltlvă a substantivului „laurus*. nu
mele unei plante care semnifica In 
vechil greci și latini gloria eternă- U- 
nlficarea celor două cuvinte (bacca- 
lauri) însemna, după unii. ..gloria 
fructului copt*, iar după alții faptul 
că cel care n-a produs plnfi acum 
deck flori va face și fructe. Această 
neverosimilă, dar frumoasă Interpre
tare n originii lingvistice a bacalau
reatului arată Importanta șl speran
țele care s-au legat dlntotdeăuna de 
acest examen.

In contextul 
multiplelor per
fecționări caro 
străbat aslflzl în
văță mintal nos
tru dc toate gra
dele. bacalaurea
tul se pare că a 
rămas ceva mai 
In urmă. Iar In 
ajuns aproape o 
litate. trăind In umbra concursu
lui de admitere In Invflțăminlul 
superior. Desigur, ‘ recenta ediție a 
bacalaureatului. încheiată In urmă cu 
cite va zile, a înregistrat un spor de e- 
xlgență. s-au făcut pregătiri Impor
tante atlt înainte, dt șl pe pareursul 
examenului pentru ca In sistemul do 
nDredere a elevilor să albă intlletate 
structura gîndiril. Dar fondul proble
mei a rămas același sl. dren' u-mnre, 
elevii din ultimii ani ni He-nilul «o 
pregătesc In vederea intrării tn sconta 
superioară cu mul! Inn'pte de data 
ținerii concursului de admitere clar 
nu manifesta are-aM grilă oen'ru ba
calaureat. Tn general bacalaureatul 
îndeplinește două funcții mal impor
tante. El este un examen de sin
teză. Din examinarea malerfilor mal 
importante, comisia ar trebui să con
state întinderea și nivelul cuno-tln- 
țe'or candidatului, cultura Iul gene
rală. posibilitatea de n soluționa șl 
expune o problemă dlntr-un anumit 
domeniu. In același timp, Încheind un

Oamen! de se^ma ai societății, noastre - ,

tate remarcabilă șl o 
strălucire caldă tuturor 
interioarelor din clădirile 
publice ce le-am ciritat. 
In alt loc, fabrica de con
fecții, eu o incintă largă, 
primitoare, te intlmplnd 
eu expozlfla permanentă 
de veșminte pentru toate 
viralele șl anotimpurile — 
cele mai multe câldtprînd 
de pe acum in numeroase 
țări.

Cobor singur pe vechea 
stradă Ștefan cel Mare, 
in amurgul sidefiu. Alei 
se mai pdrtreacd aspecte 
patriarhale, casa IngTâ-

Cwstractom d® rare

cestea e neîndoielnic 
Indlfdrlle viitoare șa 
petrece aievea.

—Vasluiul "72 — de 
crezut I Șl, totuși—

Valentin 
SILVESTRU

cea de-a 10-a aniversare a 
independentei

© încheierea convorbirilor franco—vest 
germane

nd comuna. Case noi, arătoase. Nenu
mărate. antene de televizor pe aco
perișuri. Construclll loclal-culturale.

— Fiecare familie, din care lucrea- 
rd cel puțin un om In cooperalivd, 
cisllgă mai mult dc 11000—12 000 lei 
pe an

Eyolu'Je : în 20 de ani, producția 
globală a cooperativei a crescut de ta 
mom lei la 27 milioane. Venilurilc 
bdnestj aiung anul aeexta la’ 19 mi
lioane Surse : S milioane din sec
torul ovtn Producții : la priu <000 
*cp ; la porumb 5 0®) <cp la hectar In 
mod curent

Ingeniozitate : cei din Topalu au 
invdlaf să valorifice pe deplin po
tențialul de care dispun. Dacă eu un 
an. doi In urmă, micii rerultafl de Ia 
cele aproape SCOO ol. cile numără 
turma de bază, erau valorificați ta 
10—12 kg. astăzi sint Ingrdșați plnd 
la 35 kg. Această investiție de muncd 
este or deplin recompensată. Produc-

® Un pas important pe calea reunified™ 
pașnice a Coreei

O Manifestările de la Alger prilejuite de 
proclamării

pdrlarea, și ne arald cum 
va cobori piața, tn panta 
blajlnd, spre rlu, peste li
tiera acum mohorită de 
căsuței glrbovUc. cum se 
vor Ivi lacul și crlngul In 
Jurul lacului, șl bărcile pe 
lac, și băncile pe aleile 
■umbToaie, cum vor crește 
digurile, pentru ca rlul, 
care tot năvălește peste 
oraș de o mie de ani, să 
curgă de acum liniștit nu
mai prin matca Iul, cum 
va veni, In. schimb, cu 
debit furtunos, apa pa 
țevi ca să nu mai' fie 
niciodată însetate gospo-

Cit .de vechi e Vasluiul 
nu s-a stabilit InCd. Isto
rici. laborios! caută teme
liile oșerârii prin preajma 
anului 1370. Cert e insd 
cd numele tlrpului a fost 
pronunțat In multe capi
tale europene ale.veacului 
cincisprezece, după izbln- 
da grozavă a Iul Ștefan 
Vodă-la Podul Înalt. Cam 
In acei ani, după ce l-a 
pedepsit și pe Radu, cel 
Frumos, spune letopisețul, 
ilustrul voievod sl-a pășit 
alei curie domnească- tor 
după el, Vasilc Lupu, care 
Intr-un drum dinspre* fail 
spre Muntenia s-a oprit 
la Vaslui pentru tin po
pas, apoi și alții — cum 
ne Ineredtnțeasi Dlmitrie 
Cantemir în „Descrierea 
Moldovei", pomenind că 
urbea ..a fost in răstim
puri scaunul voievozilor 
ale. căror palate dăinuie 
plnă astăzi*.

Timpul a , măcinat Inșd 
acele palate „de plnă as
tăzi", lngroplndu-le . In
tr-un neguros „odinioară", 
)l a Îngrămădit pe malu
rile mlăștinoase ale 
Vaslutețului și ale Blrla- 
dului cate pipernicite.

• Chiar și acum două dece
nii, Vasluiul se afla prin
tre tlrgurile care se urba- 
nlcau preoi. conserclnd 
clădiri pdlbul sl lungi, 
pierdute in curii buruie
nile, hanuri dc barieră a- 
fumate-sl un tăpșan lat, 
bătucit, pentru iarmaroa
ce da vite, cu cdlsori sl 
^Zidul marții*, poposi de 
vată și păpușele de turtă 
dulce, spre care țăranii 
din zeci de sate veneau 
desculți, câldiorind cile o 
zî și o noapte.

...Mă Inapoicz azi In a- 
ceste locuri și rdmln adine 
tulburat de ceea ce văd ti 
aud. Schimbări sint multe 
și necontenite în țară. dar 
clnd pe amintirile de pa 
propria-ți retină se supra
pun alte realități, prima 
impresie violentă, e de 
necrezare, da parcă ai fi 
grețlt locul. O piață enor
mă. albi, In care se înaltă 
clădirea cenlrali cu tiirn 
și cerdac din lemn Încas
trat in piatră. Sub căciu
la ''camp^nUel florentine, 
vitralii. Pe stingă, un ho
tel de opt caturi, cu bal
coanele dțintel-iță. Pe 
dreapta, o casă’ de cul
tură moderni, in marief- 
tatea eleaantă a căreia 
Jocul ferestrelor Inouste sl 
prelungi, al cornișelor si 
treptelor b,,n',c arc un 
rifm fluid. Dlntr-un .-ha
vuz se'Inaptă corole U- 

’ chide st o Platformă, pă
trată făgăduiește statala 
ilustrului domnitor de 
demult. Fad ciți.va pași 

. și ' se deschide -altă piață, 
mărginită de clădiri inso-

(Continuare in pag. a IV-a)
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Ja|Iel> ridicării,nivelului general de 
trai. Ce reprezintă, pe planul creș
terii hunăBțărlI, valoarea nou creață 
prin creșterea numai cu 1 la sulă 
a productivității ne apare șl mal 
dar dacă ținem scama că a- 
ceaata ar putea fi echivalată cu În
treaga producția pe un an a șapte

Muct
rea veniturilor provenite dta salarii 
cu 33 la aulă jsau creșterea sala
riului minim do ta B®ă lei rit este 
In prezent ta 1 IOT leL

Trebuie linul seama sl dc fanîul 
țft creșterea productivității Înlem
nește economisirea unul mare nu
măr do satartaU (ta o creștere de

' »ș

Mățîl HMM
în întrecerea socfafirtă In cin

stea Conferinței Naționale a parti
dului și a celei de-a XXV-a ani
versări a republicii, eforturile co
lectivelor do oameni a! muncii sini 
Îndreptate cu prioritate. spre creș
terea productivității muncii. Aten
ția excepțională acordată aceaiul 
obiectiv cate determinată do rolul 
decisiv pe care jl are creșterea pro
ductivității muncii ln Înfăptuirea 
politicii partidului si statului de 
ridicare a nivelului ds trai al celor 
ca muncesc.

Este știut că bunăstarea celor re 
muncesc, sr-lisfarcrca |n condiții 
mereu mal bune a nevoilor lor ma
teriale și spirituale constituie telul 
suprem al Întregii politici a P.C.R.. 
obiectivul central ul conglruellel so
cialiste. Atingere» aeestai (el pre
supune, ea o premisă fundamentală, 
crearea unei mari ahundențe de 
bunuri î or, o asemenea abundentă 
se poale asigura tocmai prin reali
zarea unei cantități tot mal mari 
de produse cu o chcliutală iot mal 
micit de muncă, cu alte cuvinte 
printr-o productivitate superioară a 
muncii.

în condițiile proprii țării noas
tre. Imperativul da a cheltui -cU 
mal economicos munca toclală cete 
cu atlt mâl s'.rinanrm cu cit. ta ora 
actuală, deținem tn neeiț-Slfl privin
ță un nivel scăzut ln comparația 
cu țările puternic dezvoltate din 
punct de vedere economic. Tocmai 
do aseea. ln cuvînta-ea i-oit'.'.A la 
Conferința extraordinară a organi
zației de partid a municipiului 
București, tovarășul N'icotae 
Ceausescu eubllnla că. In elaioa 
aciuală. creșterea productivității 
muncii se detașează net ca un „fac
tor dc prim ordin al progresului 
societății noastre socialiste. Avem, 
desigur, ln această privință rezul
tate bune, dar u-am putea sljunc că 
hu există și aici rezerve foaț te 
mari. Este necesar să facem ln n- 
reoslă directe o analiză temeinică, 
să stabilim măsuri concrete pentru 
creșterea producUvilățli muncii".

Calcule recente atestă că, ta rează valoarea produselor realizata potto făcînd următorul raționament:
■ nivelul anului 1972, creșterea nu-. In unitatea de timp, ceea ce creează dacă in actualul cincinal pr&tiucil-

mal eu 1 la sntâ a productivității premisele pentru Ieftinirea lor, pen- vîlatea muncii ar CI rămas La n:ve-
muncii In Industrie echivalează tru reducerea sistematică a prețului Iul, să spunem; celei din 1030 rezult
cu un plus de 3,5 miliarde I«*l - « irm i,nfrn»«n nA»,,-
producție Industrials, adică cu 
2 miliarde mai muU dedt a rCPÎG- 
zorilat acest unic procent, de g- 
xemplu. In anul 1985. în condlțlilo 
amplificării proporțiilor producției ___________ _ _ ____ __ v~.-(
materiale, orlco creștere a produc- asiguri în mpd eopstapl de-
ilylțățll muncii, chiar și numai ta vansireg dlnsmldl salariului" mediu 
rtleva zecimi de> prpcșnt. dgtormL.. de către dinamica preduclivitațli 
ită obținerea unul Însemnat volum 
suplimenlar de„pițKlucțte. țncfircă,-^ 
țum malodalh a âeeștul unțe jjțo- 
(jgȚiț șppreșlo, nm pulpa fiPUR®. d° 
fa lună fa lună. Se estimează că 
In anul 1975. creșterea cu 1 te sută 
a productivității muncii va o,vca a- 
copcrirca materială a unei produc^ 
(11 ta valoare de peste 5 miliarde 
leL

Evident că o asemenea producție 
atlt apro- 
bunurl de 

Ieftine, 
econo-

partid a municipiului 
tovarășul Nicotau

cmmrirca materială a nuci produc, 
(II în valoare de peste 5 miliarde 
lei.

Evident că o asemenea producție 
suplimentară or permite atit apro
vizionarea populației cu b!i""ri' a» 
consum moi multe șl mal 
cit șl dezvoltarea înșiși a 
miei, lărgirea și modernizarea in 
continuare a bazei tchnico-mate- 
riale a producției, ceea ce pinite la 
urmă slujește tot satisfacerii in 
mai bune condiții a nevoilor popu-

5%:

in cadrul economiei național? exis
tă posibilități comune de. creștere , 
susținută a nivelului ®fiu, Ne re
ferim. în primul rihd. la mecani
zarea și automatizarea pe scară tot 
mai largă a producției, folosirea mal 
intensă a mașinilor Șl utilajelor, 
buna organizare a producției sî mun-

■I

UN DESTIN ÎN
Convorbire 

in srestul B
ați ani al 7 prompt. Prompt ®i ln-

-Pe B Iulie - 13. diferent:
Gheorghe Mlu Iși va — Nu. știu. Nu '-am

aniversa virata dc aur Întrebata.
Intr-un arest al mill- — Al găsit plnă la 
țlel. Motivul ? L-am urau ceva care «ă-țl 
dezvăluit In numărul placă 7 
trv-cut al ziarului, N’.i-i, — Da. .La hota! „In- mama 7

’■ va avea JlMă el , îWf-------
pe părinți, nici po celo 
două surori, nici prie
tenii de școală ftSu co
pilărie., Va fi singur.

11 ascultam. Bile 
să-șl slăplnească ire- 
murul mlinlior. Privi- — „----
rea mobilă îi trădea- liota! „IntarronlSnen- 
ză însă o lumo taie- tal" plnă in luna mar- 
rloară blntuliă dc ceva, lie,‘după caro ml s-o 

da mdiiiiste, desfăcut. conl.-Ktal du 
muncă pentru ătean- s„..„. „„ 

opt țe nemoHvate După _ A1 ,)!e,.at d|n a.
, m2 'tam Utoa’locuri unde pu-imes- de la învăța o mese-

hO-lRR .dltaPiG® ■ ■ rT@w‘ ih nutedi ■ fara . un

(18)
5 Vi

lțar.

2»
- Dert. de la vjr-

sta arta ta-a Îngrijite.
— Da, mama de 

acum'.
— Nu ne-al răs

puns la întrebare : dc 
ce nu .te împăca! cu 

ua. „iu- steteuș 7
tercontlncntal", Aju- —îmi loț spunea 
lor de bucătar, Dar du-te la treabă ! Sa> 
am avut ghin!on„. da ce al plecat da_ . , -_i. — j,—>.

mama de

____
7

i _

IS-ar părea că — do mal blno 
dc o lună do zUu, do dnd a 
expirat termenul pentru veri- 
Ifiearoa tehnici po anul 1072, 

a tuturor autovehiculelor — pe 
șosele Sntllnlm numai mașini 

, care circulă ca... po roate. Oare 
așa să fia ? Acum dteva rile, 

I lucrătorii sariririulul do clrcu- 
" lațlo din cadru! Inșpccloratu- 
IIul județean Neamț al Ministe

rului jo Interne au supus unei 
eontravpriflcărl autovehiculele 
pornite la drum. Constatarea 7 , 

I Deși purtau po parbriz ocuso- I nul „verificat tehnic 1972", o 
• bună parte din ele prezentau 
Iailt de multa și de grave defec

țiuni (trine neregtate, sisteme 
de semnalizare E-copse din

I funcțiune șui.) ihcît, de fapt, 
erau inapte pentru circulația 
pe drumurile publice ! Aceasta 
arată că. Ințr-o serie do unități,

I posesoare de mașini — O.CJL. 
Industrial, I.T.A, întreprinde
rea do construcții, diferita co-

| opereiivo agricole — verifica^

I
I
I
I 
I
I
| a fost.salvat

IS-a nriînipini in nous nori 
orașului Constanta. In time 
nava tmlgtană „Skaldln" se a

ica : 
.... >u : 

ce al plecat de a- 
colo sau de dincolo ?

— Chiar, do ce 7
— PăJ, credeam că 

va fl mal bine...
Aici proporția 

combaipr.
ă- Șț nu avea drep

tate ’ '
— Mda... Dar cu 

slut— de acuma mare...

I

Ajș vrea ceva mal

erau

ha pentru a asigura funcționa ren productiv sl personalul neurodti 
Phlecțlvetor noi, Esența p-ronomicâ ca.-a In multe locuri depășește 
a acestui proces apare ți mal Hm- mult necesarul, ridicarea nive rp

de- 
do- 

la

Iar?
-îl -
Cităm dIntr-o 

cîarhțle sfială la 
sar : „Am lucrat

ș-a Jnaurnt după 
vlM an,„

tlrzlate n unor solulil eficiente de 
îmbunătățire calitativă a activității 
economice.

In-lumina a era lor Indicații t este

bună p murit dm!
aveam opt anj, Tata

TWASAcm

ne fie cu des&vlr- 
șlre limpede că numai prin eforturi 
perseverente pentru ridicarea Pro
ductivității muncii se pol nune te
melii trainice bunăstării si prospe-

Jocuri.

gu-

ta că in anul 1075 întreaga popii'

. 1%—20 OTO de sainrtatl), care pot 
fi utlltzall. fie pentru lărgirea pro
ducției in unttâțllo existente (mă
rirea schimburilor II si III etc,).

Uvit&țll muncii pe ansamblul econo
miei țu 42 Ia gală este de fald mi
nimala. Este In interesul fiecărui om

Invitajia la complexul Juristic „Câprioarp' din Fdțjani

porlo tăcind următorul raționament

premisele pentru lefltalrca lor, pen- vilatea muncii ar f! rămas ta n-.ve-

poale
■ Poate.

— Al terminat 
efașe ?

— Da. Și un trimes' 
iru ta GruDul .școlar 
UCECOM. Apoi, am 
plecat...

— De ce 7
TăoCTC, '■ ■

prietenii,., ățl-am tis f1. •«! <te «asă .
că poale or fi locuri faL am plecat la

ca „la

--Să na angajăm.

_- ™ r—. : —j"r tuai invuja o mese-
dg gcașă haina du piu- rie« pj putetil fare un
le a lu tnteă-meu șl r£>J1_ (fum vezl 
am vlndut-o. După viața
aceea, am fugit Im- wl;, L -
prmmă cu Nedelcu “i L„ „m

— Păi am vorbit cu Gheorghe, caro a luat „.Ceva mal...
■■ ■■ - ■ sl el de «câta gOOO

unități Industriale de mărimea fa
bricii' de tricotaje „Tricodava* dta 
București sau cu cortul a circa 
7Q0'M) tio apartamente noi, .

Trebuie avut, do asemenea, In 
■ Vgderp faptul F® ln ewdlțljlo Ufl?l 

productivități superioare se micșo-

de vînzare.
Infiuepta nemijlocită a crertgril 

moducțlviiAIII fnuridțrasupra nive
lului de țra! al poporului este, tot
odată. detertrilnată do faptul că 
politica economică a partidului poș- •

cil, raționalizarea fluxurilor de fa
bricație șl a transporturilor In In
teriorul întreprinderilor. îmbunătă
țirea raportului dintre personalul 
productiv si personalul neproductiv, i _ra iî _ ---2 ----- « -d>j»

........ ridicarea nivelului
de calificare a oamenilor muncii.

Indicațiile prețioase dote de se
cretarul general al partidului In 
Conferința organizației municipale 
București a P.C.R.. critlello la a- 
dresa unor întreprinderi șl mlhlș-

maț bune.-
- Șl 1
— Am Intrat la „Pa- 

nublana“. Tot kt me- 
wr.e.„ Un trimestru 
doar... .

Ce greu vin cuvin
tele cheodată I
■ — M-âu exmatri
culai dip cauza absen- 

,țelor.„
Gheorghe Mlu s® 

oprește aici. Pune 
mllnlle pe mașă. Mlinl 
puternice, de om In 
toată firea,

— Totuși — Insis
tăm — care • e nwțl- 
vul absențelor ta „Da
nubiana" ?

— ȘU’,î, era. acolo <? 
secție... Negru de fum, 
ml sa pare-,. E greu 
ea stal neolo.p

— Celjnltl cum mun
ceau 7

Răspunsul

mare”.
— Pentru 

mare 7".
pay f nu mai ”

—— -• 1
— Cc fel de locuri 7
— De ospătarL Sau, 

măcar, ajutori...
- Tc-al glndlt vre- uujijua 

odată ce-o fi zla tata
ci nd a observat furtul ?
- HI
— Te Impăcal eu.ei 7 

Nu prea, O vf@- 
ma, rn-a bâluL Apoi, 
m-fi lăsat du capul 
meu,

râ Dar cu mama ?
-7 NICI allL
i Do ca 1
Urmează iar o lărtt-

- hțșM— Știți, map’-a

La optsprezece nn! 
tinerii Iși făuresc vi
suri, tema lor profe
rată de conversație 
este VIITORUL pen
tru care sn pregătesc 
în prezent, La opt- 
3>rezeeo ani tinerii 

nt generoși, 
t!ci, optimiști, 
bill de fapte

roman- 
capa- 

bill de fapte mari, 
domscl să 3q Infăptu-

■ V

Ghoorghe Mu tai 
va aniversa virata de 
aur Intr-un arest do 
miliție, jrj așteptarea 
judecății. Va fi sln- 
gu-, îngrozitor dg slp- 
fur, Cum dg șj-a ptar- 

ui byșota ncațt țjnăr 
plăcyț ; ta Înfățișare, 
bine legal, tur.,7 scurt, 
sever ?

Poale vom afla de Ja 
tatăl Iul, ln niimănii 
viitor al ztarulțil.

T.fațlq aptă do muncă din.țară pu ;ar ' dresa unor întreprinderi ?I minta
li fpșt suficienta jXT.tfțt refillzarfia i tero trebuie eA determina eoneluzll 
sarcinUbr de plan, chiar șl numai practice in toata colectivele de
din ramurile industriei construe- muncă, in vederea elaborării neîn-
tlitar-montaji șl țransporturitor fe ...
rovtare.- Toemal creșterea dmțl- 

ș launmu, mcu.u . țoare .an <le an a prMlucllvItății
e'"0"’*'c.ire’"alw1rcim lor Jărglrea șl ^diversificarea'irtiti- tenn’®aoTă’ interiîîficaroa "raum-h -po-ț 

i__ țitoare.a producției, acoperirea,ln-,,jllllțe,deșrășyrate $dd organlzațlfe« 
degrală cp forță de muncă-n.nece-,<>.ydo.‘Rarild, de propiigandlșii șl agi- ’ 
sllățllor din toate ramurile 'econo- ii taldrl. pentru bararea oricăror eăl 
n,1"i Ljg- rtgțjjjpg a rnundl fiofflgle. Tu-

!si ne fij cu/desăvlr-

muncii : .
ae sile, rcurezlntă o eorplatje. fun.-, , 
damentală a procesului reproducției
BOrialIste |ărgl(e, Ețițo semnificativ , -
că In timp cc in iwrloacta 1OT9— U, L' naționale, 
1970 unei creșteri a productivi- tată suficiente argumente caro să turor trebuie si 
tățil muncii cu 41 ta’ fluță l-a ■ ne determine că apreciem că sarcl- 
rorospups O apprlro cy ta na provtaută : prta .actualul , Ptaa
aulă a salariului mediu. In actualul cincinal de a spori nivelul produe- 
clnclital a-a prevăzut ca ta o crește
re cu 40—47 la sulă a, productivllfi-s 
țll "munclj ps salarul 
salariul mediu să fie

șalarJrțl în Industrie 
___  J? "„ majaraț cu °* 

proximal!" 29 la sulă.
Se Înțelege că dacă sarcinile cin

cinalului In ce privește creșterea 
productivității muncii vor fl reai>- 
zato mal devreme cu o jumătate da 
an, var putea fi înfăptuite njăl ra
pid șf prevederile privind tiiajora-

seama

rJlAtil ințrfgli noașlȚe șoplglățl s| a 
flecăreli om al muncii In porte, poa
te fi asigurată afirmarea In fapt a 
superiorității orlndulrll socialiste.

Mihai DRAGAN 
direclorul Direcțioi 
Muncfi și Salarii. 
din Coipifoiul da Slqf 
al Planificării

ren do construcții, diferita co- 
operetivo agricola — verifica^ 
rea respectivă a-aț făcut formal, 
în această șltuațfe nu mal exis
ta nici o nltă cale : celor vino- 
vpțl 1J 6-au aplicat sancțiunile 
corespunzătoare, care-1 vor de
termina, sperăm, sfi-și trimită 
mașinile la rcvcrlflcare !

NOTA REDACȚIEI J Intruelt 
CMuȚdb PUd sus este dpparle do 
a fi izolat, subliniem necesitatea 
dc a se extinde asemenea con- 
trople sl In alte Județe, prin gri
ja I.G.M.. lulndn-șe măsuri aspre 
Impofrivp acelor unlța(I sau 
centre de verificare tehnică ce 
au eliberat cu superficialitate 
dovezile de verificare.

Fiul?
marinarului

!

S-a InUmplat In nou! nort al

___ __ __ _  w .Jaffa i
In plină operațiune de descăr-! 
caro, micuțul Lucțs. In virată de 
5 .ani, fiu) primului ofițer do po 
vgș, a |eș|ț eingiiF pe punlea n- 
casluta Șl. din nealențio, a Că-l 
zut m mare, Macaragiul Virgiț 
Bisnuloe, care Văxusg din InțlmJ 
plare accAt urcMimt. a lăsat Jlte 
crițl șl, coborirul ln grabă pa!

! cheî. s^a" /aruncat*.. Îmbrăcat In 
valuri. Datarilă Intervenției lțifi 
promote, fluj marinarului a fășț 
salvat,

ai societății noastre
CUrmare din pag. I) ...Tlrtfu. «eare. Ne aflăm, dfa nou,

_ “ ~ \ * !n talma clrgpiel dobrogene, Lq, Cru-.
cea, comună mare fi /rumoprâ, fa ju
mătatea ctefanfei dintre DunăȚe fi 
marc, maiprilqleq locuitorilor cpnlu- 
hgj n-au fiolărit la toțpn. Sfline, ia 
zori, începe a nouă zr de P'.uncâ ta- 
coȚdată. A Incepyt recoltarea celor 
8050 hectare cu' grlu. fii copium? s_au 
deșchij noi 'f<yi(lerp pentru construc
ția unui pimin pulfural, a sediului 
politico-admlhfitrfltiu, a urjei sdli de 
fgslivțțăli la școala pouă, Ipradri 
pentru continuarea alimeplării cu 
apă. In biroul secretarului comlțctu-

1 un 0TUP (Ip eomuȚiIrtl /gc bilanțul zi
lei, Sini de față tecretarU orpanicall- ■ 
ifar (ie bază, Zamfir Draga. Gheorghe 

ralor cadre de conțtniclgrl napatt. Vțeru. Aurelia Marolmu. Schimb de 
Sporurile de produefis irebute ta fie păreri. futiMtil, Se tau decișii. Im 

i----- cpoporefiPfi agricolă de producție din
Crucea sg refplleuzd — potrivi! pro- 
gramulvl ftablllt r- 59 hectare pe zi 
Lg Gdțbțpri, de asemenea. Par la co- 
opgralipelc dg fa Stupina și IJ611&-. 
gețll, combinele nu sfat Mne regla
te, șg pjgrdg din recoltă. La telefon, 
ețU chemat grg&nlc dlrertorul S-M.A. 
pantefimopu, ApefaJ este recepfionat. 
MUne dimineață, Deaconu va fi la 
fafe tocului, Tot pentru a doua zi, 
șe Barul cpmifetului de partid ie 
pa Intllni gu cndrela didactice din 
conducerea școlilor dfa comand pen
tru a disputa ce trebuie întreprins 
de pg fiffum pentru grăbirea lucrărilor 
de fapestltlî nrerăznțe tn acest an 
Spre șearfl, la gdlțdpgrtl. secrgiarul . 
de partid ca discuta cu factorii de 
răspundere despre mersul lucrărilor 
de recoltare si transportul recoltei 
Ia bara da recepție. Șl cile alte lu
cruri nu se vor mal ici fi care cor 
trebui rezoltrate cit mai bine cu pu-.

...... ___ !___ ____ _ ,, = prgnriaVj palmă. $l ca - 
Co>Mta’ntln“viteăn : ^EJCcfaht teh- cl glndet.- f j geltel|l comuniști din 

leian, de nelalocul! acolo unde este comună. $1 ca ei frtndejte Ințrep șaftii, 
iernat să-fi facă datoria"._____________ Pentru c<S toți pindesc cu fatci In-
Ntcolgo Bade®, straîlffSr, l ■ irNep drcBlpfd cățrg „mai Mns*. Către ziujț 

Tasu are o vorbă ș „Omul caro nu cl- de mBne.
teste n-are ca da producției". L-am Qlnd, fa sfirtțl, s-a hotârit la odth-— - " « • “ --- * * —^mh'ei-ninn tîrxl-'a.l • * "
zut biblioteca, prcpfiupărlle Iu! teh
nice, Ge mal. grg cap de, farther,

Gheorghe Popescu, frezor : „Nm

rit șrt dapapsage gceșț program cu 
un an.

— Pe ce căi, tovarășe Anghel, veți 
devapsa programul amțnțit.

— Prin efortul propriu,, in primul
rtnd. ' ‘

—’ Șl ce aveți fn primul rinei lp ce
deze la capitolul „efort propriu” 7

— In primul rfad, prepâtirga cadrer
lor. Numărul lalariațitor șantierului 
nostru na (Tebul ta rroajcă fa 7975 
dublu Jață dc cili lucrează acum. Oa- /a uiruui ,„u,olu,„,„,
S'nS W ,M "> wwNIcoloe Dșacgnu
comunljț un exemplp in mungă^ln 
Jamțlig Ji in roefaa to'", șugm In ^pri
mul rind fa pedgrp prPMIireu pfi!pn= 
retor cadre de panrtrerteri nantill- r~ J---1-—a- -js

rezujfaluț ” fap'grtfllgi de ihtollgențil 
In pCȚfșclionqrsg prpcgșgtor țchnolo- 
Clce, fa orgqnilarcq fl fațMrga d«- 
ciplmei In munca,

„.Șiptem In falnm Dgljroggi. la 
Medgidia, la JnțȚgprfadereg țjțșcgni- 
cd de utilaje. Il Cduldm pe mglslrdl 
strungar Gheorghe Vasu, Lu’ 
creată ftigi de 20 dg anh Dacă remor
cile auto, prpduip! dg boxă al uri
nei, prpselq do balotat, paie mu Pomr 
binale dg recolfaț furaja ați ftazuț 
conțfauu în preuțate =- ecpnpmia “g 
metal apugta ridlglndți^ Ig 5C*9 
tone — qșta fl UFTItargg jncenfiilor 
lui t'asu. D«pra uîîjmg ni w por- 
befta fa cabinetul fg/jnig : pșlg' VpȚr 
ba de un dispozitiv ingenios de file- 
tare, Nu-l găsim pp(Gheorghe Vasu. 
I^tiâreaxă in cel dis-al doilea schimb, 
schimb gțsrs *-a pemrrrtfiaL rife® 
trecute, in secția de prelucrări me
canice, Dar prin cucinielB etaoloșso • 
despre el, pe care ni le-au spui w- -R
natafll fai, putem afirma că l-am |n- c|l lui Nțcofae Deaconu, carț cupoafte
tilnit. Iată ce ne-au spus aceștia ■ comuna ca pg prpnrla-j palmă. Șl ea

Constantin Vitaan : „Ejcelmit teh- el ^ndeer fl gBllnll^ romunivt| din 
nlriam’de nelnlortr” ’ ' “ * "" “ ‘ "
chemat să-fi facă datoria". 
' Nlcolgg Bnclpa, strunge 
Vașu are o nori 
vizitat o singură da!â acaiâ. l-am cd-

dere la capitolul țțefort propriu",? 

lor. Numărul salariul 
dublu’ față de citi lucrează acum. Oa
meni pe CST9 ~ ' 
compnîrt un eiețiipiu fa muncă. In

nice, ge mal. are cap de fartner
Gheorghe Popescu, frezor : „Nici 

pnul nu se Intrriieftc ca el ae tineri. 
In schimbul ln care lucrează.' mai 
mult de W dc tineri absoteenfi al 
școlii proferionale II tțrmeata, Qhpor- 
ghe Vațu este «nul dintre muncitorii 
specialiști al uzinei, care se oindeile 
®u numai Ia prezent', ci ji la nlltorul 
uzinei. Poate ci îi de asta II urmea- 
sd tinerelul".

VP>g> jn '‘«iurji ia
r.ă. frn noavtca Urziți. i

...Patrv oameni din Dobrogea. 
Patru frimiji ai cămunJrfitpr djn a- 
cen-rt pp'rte a far1* la fonfgrinta 
pgrtidubit. l-am InH’nlt m| am dis
cutat despre gl la locurile lor do 
muncă. St am notat <fn»r cțfeni dale, 
cfteva fante ce sa clădesc zilnic In 
bl-nrefla lor eremotota.

Petra oameni din Dobropea. Patru 
comuniști.

Rada APOSTOL

al muncii ca acest indicator ewn- 
țiaral doîrvolțăril economice aă e- 
volucze lnlr-oi dinamică cit mal ac
celerata. &â atingă cote cil mai Înal
te posibil,

Deși prin Ihdlcătorul productivi-^ 
(ătll mținclj șp pxprlmă ronaumurl 
.și complexități diferite ale muncii.

, ! I'1"'1

-r;rv . na- îx-r-- u m-yaatar a?
Ascunsp Printre munți pe de verificare tclinl- fost lărgită șl nrevă-

1 pădurț de un raf pi- tă (una In apropierea rtllă cu benzj do nc-
— „ ... . . . ., f cojgrgre și dece'erare,

în județul Suceava 
ș-rm exggțilat irrțbră- 

) • po o 
,?<W 

ffllTh afara nceștor.rea- 
Jlzărl, evidente șl lău
dabile, de-a lungul șu- 
țelpr (te kilometri 
parcurși am Inlllnfi 

scă/ !naă ?i <j serie de de-
de ficlențe- !h. Județul

Buzău, numărul al
veolelor ppnteu stai’’ 
ți He de autobuze pșțe 
eu totul Inauflcleuț, 
deși există posibi

li '

I păduri de uri rar Pi’-f

num.en.te do cultură și citeștiiți o a.lrpin im ș-nu expgțitat !
tre Focșani î! Qdm cămlnll Mfalllpa 
beștl). iaplul no IrțT guprgțață dg 
drltulețte să gredem 
că dacă A.e.R, este .............. .

;lncă desturdo Absent, 
in aceasta ?Qnă, re
caută Intr-un fel sau parcurși = nm înUInJț
n|țțjl' să-l șupllneaspfl/ Insă ?i O serie de «le-
lipsa. l'teinnrcăm, d? t-> i„,

, _______ ________ _____ pomenea, gă- In* mui
Anul acesta, numărul nic|piul Focșani s®
vlzlța.tarilpr va fi mat execută . lucrări de
mare. modernizare (se ame-

Dar cum se înfăți
șează starea căilor 
Ele acces 7 Iată între
barea do ta care p pars 
nit Investigația nops- ' 
țră — intreprinșă <m 
sprițlnul 1 unul eehloaj 
al I.G.M. toinmnt din ÎL 
maj- ing- Vlad Iliescu 
șl pluL Traian Mfirlu- 
iac ra po ruta fiucși- 
reși !Bu;țău rra Itpg- 
papl „ fineăii pițilra z».
Nepinț — Suceava — RAa
mlnărtlrL

Ne tacp plăcere șă 
'con«semnăin,"oriunde je 

. !nli|nlm. semnele mo
dernizării drumurilor, 
ale spiritului gospodă
resc. ’ La Intrarea în 
Buzău, j |n Iovul unei 
caso vechi șl incomode y 
pentru circulație, a 
apărut o intersecție cu 
1 benzi, cape permite 
o fliildleare normală a ( 
traficului. Semnaliza
rea lumlnuMă a tosl 
întregită ln oraș prin 

, plantarea.fi ImA §3 de ( 
Indicatoare. Q nru- 
ră intern? eoîlcitatft

Dobrogeanu Gherpa 
=t este In curs da mo
dernizare t In curind. 
ea va pre|l|a țol trafi
cul greii șpre nordul 
Moldovei, descongeș- 
Uonlnd zo:u» conlruiul, 
Șn fac ultimate finisări 
care Ipchelc 0 lucrare 
nwi vastă, do înnoire fi 
tpșpIeL pa circa 45?^ 
km, care a liihldal 3 
curbe periculoase. La 
intrarea im județul 
Vrancea. In zona lor.i- 
filor de, refUSim s-nu 
conwmt WO cășuțe 
Yrinrene - «ptendlde 
ștlăposlurl ppnirp pie
toni. Pe traseu ne ___|___ _ ______
njifir in (jale fie| rfitg- pgr|ea cșrpgftț>|l& a

țiriă vocho românească, 
sini puncte de maro 
atracție pentru turiștii 
români și străini. Nu
mai trei finire cele 
cinci ctitorii cu pictu
ra pxtertoră = Vorijv 
neț, Șurevița <1 Molda
via — au fost vlzllațe 
pnițl trecut de Bprpapa
170 (Mț) do pxciirțtonUțlj pseptenea, fă In

*“ —irnâruî nlclpiu) Focșani
! mat execută lucrări

sărata ite dres 1 fcm 
afectează finanța clr- 
eufațtel, în conUnuare, ,
In cornimeta Popești. jnțl... s
Garoafa, Domnești rt palelor
Dumbrăveni, circulația tariorăț
e frinață in drcptul 
fiecărei stafii da gă= 
tre ptatenll care 05= 
leapță BUtobuzale fa 
Dllnă rtradă,
mima \

najează cita două

a

| Necropola 
| geto-dacioă 
| de la Volovă$ |

Po dealul Durlll, situat In I

S metrul comunei Votovăț,1 ’ 
jțtil Suceava, șe nfiă 18 mo- I 
vile do p&mlnL care, prin for- n 
ma, dispoziția șl dimensiunile 

lor nu puțeau să ny BțTagS §- | 
ten ta cercetătorilor de specia-, 
Biata. Da surim!, Pa?!"! dlnkfi I 
ele au fost supuse unor minu
țioase săpături arheologice. Cu ' 
ajpjst prifaj, In flecare movilă | 
ș-pu descofreriț" die 10 morminte I 
dg origină geto-dadcA Specia- | 
llșțjl pprudpză că acestea ar fi 
cele mai vechi urrne ale culturii I 
gpio-daellpr descoperite plnă a- 
cum pe meleagurile sucevene. ' 
Un lucru pare Inșă cert Încă de 1 
pe pcum 1 explorarea cdori::!te 
12 movile nu este mm puțin I 
proinițfițoare,

„Stopul“ 
fatal

I

Noamț constituia o a- 
devărală probă de ,.o- 
rlentarc fără busolă", 
dalg fiind , lipap indi
ca țoareȘor de orientare 
nacepare pcollrll cen
trului affal in 
dornljume,

în municipiul 
ceavn se remarcă 
absența ii

Bțprc, txl. Unirii șl 
altele), la trecerea'ce- 

i |u| mai ușor autovehi
cul... sar capacele ca- 

din cauza do- 
jcrlorărilor gurilor de 
copal întreprinderea 
Cpniunalfi Bacău Intlr- 
zle luarea măsurilor 
de Inlgiurare a aces
tui ob;loco!. Toy, vliu- 

twllnte loan P&ill=

mo

Su- 
aeut

RI5, M CT7 președinta Jpan Pinii’ parcare, Nici ' măcar
Dumbrăveni Jig ne,a daț însă prte ta dreptul rțou|uî șl

gurări că pl.nă ta1 șfiro e|egânlylul luȚ-01 ,Ar- 
i..„i cășui" nu @-a amena

jai' loc do parcare. 
Așa cum motivează 
Iov. Constantin Ni- 
coară — vicepreședinta 
ol Comitetului executiv 
nl consiliului noou- 
lar municipal — Mi
nisterul Turismului, 
caro a construit nas* 
pedlvul hotel, a chel
tuit fondurLto necesare 
amenajări! parcării 
In «copul i ’ ‘ ’ 
(suplimentare, 
realizarea 
po seanțfl,, 
IXMUla r,

Urmărind In con
tinuare traseul Sucea
va — Rădăuți - 
Pțitna. chiar la Ieși
rea din oraș drumul 
prezință mujțc donh 
veifirl. Un aspect si
milar Ințllnlm ș| pe 
IxkIuI ce travensffiudi 
riul Suceava, precum 
și pe șoaeaug ce dbea 
ta mlnăștirea Putnn. 
Da asemenea, nici 
UPHl dintre drumurile 
care duc ta mlnăsilrlle 
Surevlla. Mojțlgvlțș, 
’țoronp.ț șl Humor nu 
au fort Ineț marcate I 
Isr Intre comunala 
Vieovu și Marginea 
există o porțiuno do 
drum In lucru. In lun
gime de aproape 3 km, 
Pj-esărat cu gropi ș| 
piatră da riu exțrpm 
do nJufțccofl&ă.

Constatările do mal 
bus Impun atenției 
Direcției generale a 
drumurijpr din M.Ț.Tc., 
prgaițolor din aubardl= 
nea șa șl celor locale 
măsuri eficienta pen
tru grabnica înlătu
rare a neajunsurilor 
amintite, a tuturor 
punctelor perleulaise 
din calea circulației.

';@a- ufniqî 
muiift ’. <-■___________ ,
s.-au produs »naljre= 
sotalațe su 2 fflprjl? Da 
alțfel. o asemenea d?= 
ficiență ®0 rentarcă pp 
aproape întregul tra
seu vrincean, secția

cui 4 âcc|dențe gravg, șlțul acestei lunl-
.----- 1. r.. Deocamdată, sfătuim

pa turiști : la Bacău 
ocoliți gurilg ’de ca
nal I "

în județul Neamț,

ți

SISTEMUL RUTIER ?
F'._ ' : - ' . '' ' ra .

Azi, traseul: București — monumentele istorice 
din nordul Moldovei

unor dotări/ 
re. lâsînd 

.pavajului
. ronrillufa!

i

Abin plecat din București, șu- 
toaimlonul cu perldoc Sl-ri-filiwl, 
proprietatea întreprinderii „Fri
gotehnica"-. Înainta ln mod re- 
glemontar po șoseaua ce duce 
spre Urzlconl. In comuna Afu
mați Insă Im apărui ln față 
Marin Săucă, In vlrsță do 23 de 
apl, care, după un chef strașnic, 
neavînd altceva ma| bun da fâs 
cut, pornise să ațină calea ma
șinilor cu un băț ln mină, 
pe șosea I Șoferul a ln- 
eercal sări ocolească, dar cum ■ 
M.S. se străduia, dimpotrivă, 
să se apropie de mașină și să 
o atingă ln parbriz, a fost lovit 
dg roata din gpale a perldocur 
lui șl a decedat.
I

I >-E'3 t d * - J t 1 ’ f-! "■ i

lltatea simplă ca 
locurile de refualu cu 
o suprafață mal nrare 
®ă fie folosite ,șl ca. 
etății I.T.A., așa cum 
6-a procedat ln comu
nale Zămeștl șl Orea- 
vu. La Rm. Să
rat. amplasarea de
fectuoasă a stației 
PECO duce ta siluirea 
bruscă a circulației.

benzi do circulație
po sens. no tra
seul drumului E 20) 
șl că plnă la Bacău 
drumurile laterale a, 
diacente cu șoseaua 
națională au fost pre
văzute cu indicatoare 
.avertizoare de pierde
re a priorității. O 
măsură salutară. de 
protecție, ca de alt- bruscă a circulației,
tel și aceea a plantă- (Pompele de benzină ■
rli slllpilor roflectn- 
rizanli, djn M în 50 
de metri, pe loji țel 
370 do kilometri de 
drum național 
Judelui Bacău.

Județul Neamț.
marclnea rotatelor s-au 
plantat 10M, do 
sthpi de ghidaj. La 
cete mal Importante 
Intersecții Ide pe DN 
îs c -r drum care 
duce spre m|ngrtlrita 
Asttuta al Văratec),

din

Pe

Ispravă 
pescărească 
...autentică

Intre Săvlneșțl șl p|<= 
tra Neamț, drumul șo 
prezintă ca un șan
tier. Poj-țiunea respec
tivă devine extrem de 
dificilă de păreți f.î, 
mgi ales pe " timpul 
pop’ll, daloriță lipsei 
șțjlpllor de dlrijriry șl 
a. diferenței de nivel 
— de aproape I m I =/ 
Intre șțwca ș| ’ partea 
In lucrp. Pe DN 14 C| 

, Piatra Neamț — Tg 
___ ___ . . Neamț, deși s-au lfir- 
A.D.C, a fost ampla- git InlerBccțllle șo-
sată. din neatenție, pe șelcl cu drumurțle Ju-
o conductă de 8»® dețene ce duc la ml- 
metan din curtea pom
pierilor (! 7) ; cxLv.,’i 
(xtrlcolul de explozie. 
fa.pt peplru rare J,R.E. 
IJacău nu a avizat .co
nectarea semafoarelor 
la rețeaua electrică.

La Bacău exLata șl 
alle Ciudățenii : pe un 
șir de străzi (Frasinii-

de drumuri naționale 
din Focșani t&răgă- 
nind de mult execu- 
larea alveolelor.

La ipcrapîșaroa Mhb 
zllor 9 Mal' șl Unirii 
(E 2â cțj ȘN 15) din 
Bacău, 4 cprpuri fie 
semafottre, amplasate 
după nțoclernljarea 
respectivei Intersec
ții, atau de cltpvn șăp- 
IAm|nr nefokwifo. De 
qe ? Flrjda liț care 
este așezat ttulomaud

fiind așezata chiar la 
marginea acostamen- 
taluî. mașinile eo a- 
presc să &e alimenteze 
ocupă o mare pa, te 
din carosabil). In’ 
dreptul podului din 
comuna Obrelița. tra
seul aflat Jn rambleu 
nu o protejat de gli- 
șlgre meifllice șau 

„ parapell de stauran- 
ț*. L® intrarea In Go
lești. pasajul denive
lat peste calea ferată,
<3ri!to -gi gropita pro- luL gamți. Ștofei cei

dețene ce duc la ml- 
năatlrllg Văfateo și 
Agapla, n-au fost in
stalate Indicatoarele de 
prrjsemnallzarc nece
sare, astfel Incit auto- 
mobiilsțul m vede as 
dehea nevoit la ma
nevre brusce. țH'iilrii p 
coti spre oblcctlvela 
turistice amintite. Tro- 
evrea prin orașul Țg.

Dumitru 
MINCULEȘCU

La pescuit po lazul de In 
Mlnăstlrea Dealului do Ungă

Tlrgovlște, pescarul amator
Marin Slmlonoacu o făcut o 
captură cu care nu știu dacă 
Ba mai poate lăuda un alt. pes
car do prin partea locului. El 
a prins cu undița un crap cin- 
tflrlnd nu mal puțin do 14.BOT 
kg. dintre care, lucru deosebit 
de rar. numai icrele ren rezon Iau 
4 kg și jumătate. O veritabilă 
parformanță pescărească, cu atît 
mai mult cu dt eslp„. autentică I ■

'Rubrica redpria'd de
Dumitru T1RCOB 
Glieortihe DAVID 
fi corespondenții „Scîntqil”

plantarea.fi
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din Suceava

: “V - HA «7
In. Cod rul

organizare

Gh. PARASCAN

Ion ANGHEL

a 25 de atudil.- Se ro- 
cic Ia, obiective feseh- 
ule producției ? Abur- 

aceste studii nroble-

Fabrica de teracotâ din

peratlvele agricole pe., baza coooeră* 
rit ti asocierii cu I.A.S. ..Avicolii*.

Rezultatul concret este cn In coo-

găfiesc
rezerve de ar

iile ȘTEFAN 
Horea CIOBANU 
BARTliNEK Istvan

Combinatul dei exploatare și industrializare a lemnului

pe urmele unei initiative din

de rt‘* 
a fluxului <10

.fJ. , _J ca
de mobili 

Rezultatul ? 
unor tron* 
UbeC ăcțlo- 
âăigura In-

pddârld tarănitască este aceea, tn 
Cârc nu se crește un porc sail o firi* 
âăre 7“s Lâ Slnliiha. de MldO. comunii 
cit lin orășel, sini multe tanillll de 
cooperatori care nu cile 1—2 sala- 
riali, posedă o curte plinii cu fior} 
clin poartă pinii In ușa casei, au fol 
personal. prlmCjșț: corfiăfe de La coo
perativa agricoli le.fămlrt rosturi 
ălihientârd câ In Orice gospodărie, 
dar filau cu co'.ctclu goale sl dfiu

— -...miel mu
tei In valoare a 
Io sporire a pro

lixa! factorii de producție bârfi ău 
determinat’ acel plus d8 un gram la 
sporul mediu In greutate ca 51 c.îii- 
zelo ăoasuinulul specific trial ridicat 
de furaje. „Stingerea” acestor dife
rențe gram cu gram este tratată cu 
tofilă, seriozitatea pentru că ta ml- 
Uoanole dfi pili treSSuți âniîAI fe- 
prezintă o rezerva de creștere a 
producției .sl fteflefltlilOt1.

Recent, ta conferința organizației

existe 
____ cri 
activității 
; pa a coast ă

fim reușit să le 
folosirii mill Bine 

ne-a spus tii- 
gfislt lufcrlnrl La 

db Ingrăsă-

Tn Cfidnil C.E.Î.L.. dlrt 
Suceava, toți Cel 163 <!<! 
ingineri ti 30 da coo.no* 
miști M fiââ'fiiigSJfitl, Ln- 
âlvklital sau colccilV. Ln 
elfibofareâ' șl flttailîared 
Unor studii tohâlto-CCOno- 

efldenlfL. 
comunică

țările — au dus. In final, ta folosirea eficientă. In. 
mod intensiv; a spatiilor de producție. In uzină; 
datorită amplasării mal bune a utilajelor; s-n aluna 
ta o folosire de pesto 07 ta sută a spațiilor de pro
ducție existente. De^plldâ. ta atelierul de cnzan- 
gerta grea aceste măsuri do organizare superioara

Pe primai plan 
perfecționarea tehnologiilor

lucru — ne-a spița
Constantin Rotarii,

Bl a muncit, care au creat posibilitatea utilizării 
mal eficiente a capacităților de producție existente. 
Bunăoară, raționalizarea fluxurilor de producție, 
ln așa fel incit isă se înlăture „locurile înguste", 
eau Îmbunătățirea transportului Intern pe baza 
metodei grotelor — fapt ce a eliminat Incrucl-

județene de partid Arad, nu fost a- 
preciale pozitiv rfilinefi si rezultatele 
obținute, siibllhlliîdii-se rietsJsltalea 
cooperării șl cu gospodăriile pereo- 
nalo ale populației, unde există ne
numărate ifoațll de adăpostiră Ușor 
do amenajat, făfă filei tiiî fel de Ifi- 
vestițll în noi construcții; resurse 
variate de furaje, precum fi forță 
de muncă pentru n-eastfi activitate 
rentabilă. La citaferlnln județeană 
de partid e-a spus : „Ce fel de gos-

tome, asi 
nâtăUrea, __ ___
rlllor primer senil! 
lor șl produselor 
îri imită JUc
Combinatului de exploatare 
*1 IndusliL^L— _ _ ...
Iul din Miercurea CI ud s-ati 
înregistrat o serie dd rezill- 
lato buna prin fcorgniilza- 
rea utilajelor' si Îmbu
nătățirea fitalemuTul In
formațional sra. Nii de- 
fniilt'. pe bază de con
trat:!.' R-a elaborat proiectul 
lfilbtinatfitlril procesului 
Ichnologic ăl secției filer:* 
trometal șl lernn de lfi 
I.J.I.L. „Fartlzdnul“ din 
Ghcorghlenl ; s-fiu preitaS 
proiectele de perfecționare 
a transportului interii in 
Carierele de piatră 
organizare _ ”._____
fabricația lâ etația de bol* 
țfiri de ta Combinatul mi
nier Bălan. EfLclențd ecfi= 
nomlcft totală fi Blîidllldr 
predata de cabine‘.iii Jude* 
iefiii Harghita pentrtl prO- 
ileme de organizare știm* 

țlflcă a producției si a nr.in- 
cil, nu Informa directorul

Cslszăr Csi- 
plriă actinii ta 
milioane lei

mice de marc 
Bilanțul nl-1 
Patru Ionel, șeful servi
ciului de ..;Lj 
pTOditețlel ți fl niurtell :

— în 1071 s-fiii ‘ elaborai 
133 studii tebrilcfiteroho-: 
mice, din ficeălea fipâkin- 
du-se 12â. Pe această 
frază, s-âu obținui lin spor 
de producție do 25 mi
lioane iei, o creștere u 
productivității muncii cu 
1145 lei pe salariat, bene
ficii de aproape î" ml-. 
Iloane lei- In vesti Uă do 
Inteligență din acest ari 
are ca rezultai,, plnă âcum, 
un număr cta 30 teme '.do

uzina, să 
colaborare 
le

elșiîWfâz.0- âlfidlll& .Diți pă
cate, Insă; tervlfilui dd br- 
ganizaro a prtidiiciifii ,dlB 
uziita nbfislfă are frifirl llp^ 
știri lfi această privință- hii 
simte i;pulsula. producției, 
riu are in „vedere sârclriilo 
viitoare. Cadrele acestui 
cotnpfirUmerii nil trcbiile să 
o'Slepte ea secțiile tlâ prtF- 
dii&fte să vină Lfi eld; <H să 
lhtarvlnă mal. fiert acblts 
itride . se holflrăștc ttadrta 
reaiizărll ptantiiiil;

— La riol, studiile elabo-

tia lei. CUvliife 
de aprettafe se ciivlri șl 
Inginerilor Teodor $tlmă- 
nnru. Ghebrjjlid. Rotarii. 
Petrii Xipa ?.l Constantin 
liltoscu, cil fit economiștilor 
combinatului. Ih contul 
Inițiativei al cSffit pro
motori de frunte ftlnt. s-au 
adunat; plnă ln prezent, 
37 mllinăne Ici ta capito
lul eficiență economică.

spre zeci de brnetle'uri interni șl externi.
Șl lucrătorii ..Grivi'el rotii" tint hoifirill Kfi-sl 

respecte ln continuare cuvLntul dat. Suplimentările 
angajamentelor ln acest an se cifrează la 2OT de 
tonp utilaj greu; dintre Care 139 de tonă s-au șl 
realizat — sl acestea prin utilizarea mal bună a 
potențialului producilv al uzinei; ca rezultat fii or» 
ganlzărli miiK-rionro a producției si a muncii;

gramul de carne, tn cele 13 coope
rative agricole asociate cu I.A.S. 
B-a realizat zilnic un spor mediu In 
greutate la puii do carne cu un 
gram mal rhare declt In complexul 
1.A.S; Consumui specific de ? furaje 
combinate este Insă cu 30 fi mal 
mare d(?dt nivelul atins ta wÂvJ» 
coln“. Poate că unii Conducători de 
unități agricole ar trece eu vederea 
micile deosebiri dintre aceste rezul
tate. Dar &pdclaltotli db aici nu ann-

Mănîtâ Să promoveze 
flbiii, acele solbțll-catall- 
zalof fii stare să. perfecție- 
HCztS întregul mecanism 
tahnîc Șt" productiv din fie- 
tațd iriirbprinderb, organi
zarea științifică, a. produc- 
(Ici șl n. muncii impune în 
pfirtafiafi : actuali, ca orice 
Inv<-stițic de inteligenta; ca 
orice „ Inv'cslillc materială 
sau băncsLSc.'t să se soldeze 
în practică cu o diletanta fi» 
conomlcă cit, mai inallă. ■

Acorditid linportanța cu
venita acestei acțiuni, mul
te unități obțin rezultate 
demne de remarcat, vaiorl- 
f ici ml mal intens re
zervele interne ale pro» 
ducțlcL De olklfi. 1a Fa
brica de cofifecțil Miercu- 
faa Cliic, Complexul dfi 
breliitfăre u> lemhuiiii din 
GflJăuțdijf Uzina de fler 
Vluhi'a din JUDKTUL 
ÎIARGinTA; au fost rațio
nalizate IrtinspodurLla in» 
tame, usiEufliKiu»se’ îmbll». 
rtatăUrea circulației mate» 
rlllor primer ®emîfabflctitB» 

flfilte?

Ifi filă» 
modali» 
să a,“l- 
Itiliirof

boridlțli nu sînt de fișleptal re
zultata fipeciaculoaso. dar nici nu 
le poți rezuma la comparații irecut- 
prezanta Acum, ridicarea ștachetei 
performanțelor are loc prfntr-un 
efort de concepție ți .muncă pasio
nantă pfihtru cuceriri de ordinul ta'â- 
mbldr lâ sporul In greutate a pui
lor sau In ccea.ce Privește reduce
rea cortauffiullil specific tie nutrețuri 
combinate la mia fie ouă si - kilo»

Cu aproape trei fini tn urfnă. lh~ 
Ir-un articol -intitulat .Antenele 
ȘxpeFlentai fermelor db Stal Ln'coo- 
îjerotlvele aKriiolo“i ziaruL nostru a 
înfățișat lrilțtatlva I.A.S. „Avl«>- 
la“-Arad referitoare ta utilizarea, 
prin cooperări!; a unor bbhstrucțll 
nerolosilb 'pentrtl c-ejiere.i' pMlrilbr. 
Ulterior, acțiunile de cooperare iri- 
tre I.A.S. șl' cdOperallveie' agricole 
s-au extlfiș in toate juddțeta țării, 
contribuind efectiv ; ta Introducerea 
și generalizarea tehnologici moder» 
ne. la creșterea producției de ouă 
și cârmi du pasăre. Pozitiv este făp
tui că îri complexele nvicoie inter- 
cooperalista nou constituite sau In 
fermele modernizate ale cooperail» 
voior agricole se obțin indici de pro
ducție . economici asemănători cu 
cel realizați de LA.S.

Ce s-a făcut între timp ta Arad; 
de unde Ou pornit acțiunile de coo
perare 1 du sprijinul comitetului Ju
dețean de partid au f«t efectuate 
studii urmate de măsuri I practice 
pentru realizarea fntreail producții 
de ouă ti carnb de pasăre din coo
perativele agricole pe . f 
rll șl asocierii cu LAiS»

a muncii au generat posibilitatea, obținerii unui 
apor de producție de 8—10 ia sulă, lată-1 pe.uliul 
dlnlrc fnîhtașll xecțlcl. sudorul Gheorghe Mlhal 
(foto 1), care n făcut o scrie de propuneri valo
roasa In direcția organizării Științifica fi produc
ției. ..brodind” căiriașfi unul nou cazan.

..Cele trei. schlrhburi. pe care, 
permanentizăm, rife-aU fzermls să 
roațllle de producție existente”1 
(forul Iile MlhnlUcho; pe card Hain 
un recipient ddstlnat Combinatului 
minte azotOaso din Piatra Nunmț.

Cum e mul bine, să fie trădat noul cazan, astfel 
înclt Să ocupe In liniă un fipailu cit riiiil redus SI 
fiecare dintre muncitori să ștavească b zonă lot 
mâl mare 1 Cu planul Intr-o mlnâ, fiu sculele îri 
cealaltă, acolo ;,in gura“ arianului,- soluțiile inga- 
nloase Ivesc nelntlrzlut. problemele fid rezolvă 
mai repede. Iată-l pe controlorii de calitate Va= 
rile Barbu, cazangiii Mlrcea Pană, GhBorgho Chir» 
ctilescu sl sudorul Ion Slan&Iu Intr-o Clipă a tSii» 
țărilor (foto 2).

^Numal prlntr-o organizare mal burtă fi locului 
de muncă, prlntr-o aprovizionare ritmică,, cil ‘ șl 
tovarășii mei puteri &ă ne depășim In flecare 
lună planul Cu 10—12 la eută“ — ne apuheâ strun» 
garai Frantz Coșnlcleru (foto 3) de ta eteltanil de 
prelucrări mecanico. .De altfel, piesele strunjlle de 
el slnt apreciate ca do foarte bună calitate fie șeful 
de brigâdă Constantin Tfirtase șt ajustorul mecanic 
Emil Deea (foto din pag. I).

Toți acești oameni îți aduc contribuția La rea=- 
Uzarea uriașelor utilaje ce zilnic se îndreaptă

Colcctlvuî uzinei do ulltaj chimic „Grfvlfa 
fb^le" tî llvffit in .ficcsl aii ..Unităților industriei 
chimice nu mal puțin dd 63 de utilaje fie marii 
capacitate, dintre care 21 înainte de toriiidh. Lâ 
temeîta ficestfir feallz&ri fitfiii o serie' de mtauri 
luate po linia organizării științifice a producției

BistHța ■

oerttetard aplicate, din to
talul Celor 112 aflate ln 
liiCru. Efectul ecottetnjd : 
un spoi- de producție ante- 
calculat de 12 milioane lei 
Sl bcnericll de aproape 1 
milion Iei.

. Pd inginerul Ovidlu 
Broască, bunăoară. J1 pre
ocupă problema îmbunătă
țirii allnicntarli Cu energie 
elccirlcă a .fabricilor do 
Cherestea. Soluția preconi
zată asigură Importanta 
avantaje economice : slgu- 
fanță sporită ln exploa
tare, preț du cost mal 
mic. reducerea perermalu- 
lul de Inlrețlnero. folod- 
rca superioară a rumegu
șului fii o eficienta econo
mică anlecalcufota de 
1A milioane leL Pe planșe
ta Inginerului Beno Anzo- 
lint se află studiul privi
tor la optimizarea trans

fuga să cumperd carne' șl ouă prb- 
dusc do alții; Gu nnl In .urmă s-au 
desfășurat acțiuni eficiente centru 
a con viii gc pe coojlcratori tii culti
ve legume M trilul jiefsbnal sl iri&l 
nleș PU lingă Casă, ajungindu-oc să 
fie acopere consumul .propriu sl să 
fie create chiar dlsportibiltlătl pefi- 
tru vlii-zaro. Aoaloșl llicfti Write ft 
făcut șl in ceca M privește crește* 
ren pasărilor nau porcilor, tar cu 
mal multă grijă pentru asigurarea

cu argila locală do Bis
trița. al cărei preț oslo 
de trei ori nuil mic.

în fazele finale ale fa- 
bricâției, ta cuploarele do 
ardere, illto perfecționări 
ale procesului tehnologic. 
Prin ' dotarea cu aparate 
Îmbunătățite do măsură 
și control, mol olcfi prin 
respectarea cti rigurozJtn- ■ 

■’teta -'grafipilor’ de firdere, 1 
IaJ flcrare șeupîbr- s*â re^- 
âus cfclul.'de'fabrleațle cu' 
o ori. Aceasta a Creat po- 
Bibiiltaica do ă se realiza, 
inccpind cu luna Iunie 
a.ă, pe aiisanibliil fabri
cii, cu aceiași număr de 
cuptoare, peste 3 WJă do 
Cable de (cracolâ fn plus 
față de capacitatea pro
iectată.

Cînd ingmerii și eeonomiștii sîi 
faima raționalizării producției...

întrecerea social tetă ? O 
primă investigație am fă* 
eui-o ta UZINA DE POMPă 
DIN BUCUltEȘTL Șl d pil* 
mă ; concluzie : nunîeric'; 
cantitativ. studiile . sini 
multe. Pentru aceai aii. dti 
pildă, se prevede firtallra* 
țe.aa;C °"î 
feră < 
țtale i 
dează

portului Interior din 
drill fabricii , 
dîri Suteavo.
Liitrodiloci'ca 
sdahe cii tole 
flata e-fire va _._=__
locuirea Importului do &* 
ibeti-oedre. reducerea per- 
sciiuUulul, de .rflanlplitara 
șta„ 6 eȘchsnță economică 
anuală de mâl milita sute 
tie mil

bricație cu aproape 700 Iei 
pe fleearc tonă din mfilc- 
rialul respectiv, dar ae 
Obține șl o Îmbunătățire 
calitativă, uh grad sporit 
ele eutasre albă a produ- 
selor. . '

liâ Bistrița ©6 
Importante' 
gllA Plnă ficuni, argila lo
cală hii fi . fost Ifltrebțlln-- 
taLă la. fabrivarea-jj cable- 
lor de teracotă. Este inc.*' 
ritul comuttiștitor î Octa- 
vtoai ,Băltuî, ’ inginer, ti.' 
Etaill Ion Mbhtovun. con
trolor do cfilltfita intcffa- 
zlC; secretarul organizației 
de partid pe întreprin
dere, de n ft Inlitat mihfi- 
refi lfi valoare a m-gllel e- 
xlslento ln dealurile din 
apropierea fabricii. Pro- 
bote efectuata do oi au 
dentontirat. cu pHsoslhlă, 
puslbiiltatita ihJoculrii ar
gilei do Medgidia tip T

ba, se ridlra 
aproape lă __
anual, iar Iii vederea' efdd* 
tuării aceslȘr studii, Intre* 
prlnddrlte beneficiare fiu 
plătit 230 fnii le! : deci, 
penlrn. fiecare leu cheltuit 
se obțiuc. o, cficacliitei* de 
56 lei, ceea' co • vorbește ’’do 
Ia sine despre rodnicia ac
țiunii do firganizato ti.lln- 
țifică a produdțlti șl fi 
rhuncii. . '

De ce aitihei, ln talld în
treprinderi, se acUofleazfi 

■ Inca iJinld clnd -eslo vtarba 
de angrenarea odulnlzăfii 
suporloafe fi producției șl fi 
muncii' In problema dificile. 
reaÎMphte puse de merrsul 
înde.piirilrll p'.anuiiii Șl- t" 
angajmnfintelor fisumăle In

cflri Bau sfâluri™ Ifitfi șl 
plinele dă vedere realista,- 
care cjjun lucrurilor po 
nume. Unui aparține Ingi* 
fierului șef 61 eei-foniiul 
„cahri, Radu Altainr i

-- N&fmăl ar (I . că cel 
din eompârtiinenluî de 6r- 
ganlzăre să curioasei bine 
locurile de muneă, câpâei* 
tățlle de producție, proble
mele cu care se confruntă 

o slrinsă 
gecib&re- 
nrodiictl* 
bâză; să'

Un important . obiectiv 
ai fictivMțîi coi (xXl vii iul 
Fabrldi ifo terac-oUi din 
Bistrița ln cadrul orgfijil- 
zSrH Superioare u pfțxluc* 
țlâ ti a rmisiril vizează 
perfecționarea rețetelor 
de preparare a pastel din 
care olul confcețlonnle 
rahleiej Coordonatele fi* 
aste preocupări privesc 
iolOciilrea itpbc .i ffiățgriale 
fictlfiipe' Iru. allelc mai’ fol* 
tine.. Altfel", Diuilru nrcua- 
'fareâ' tiniU su'bteodiis g-a 
elaborai, <J nouă iețfită, 
fiind, ihtociiit caolihtil do 
Harghita, ăl cănii preț de 
ijdot este de 753 lei teri, 
cu argila eelccțlohâtă do 
Medgidia; cosilnd doar 
51 fol tona.
“ Pffci aceasta *=”fi6 

spunea inginerul gef al 
fabricii. Zollnn Surau. nil 
numai că se aslâ'tifă scă- 
derca cheltuielilor de fa*

' ■ ■

Dulcă

imităfiîd ajMirțiMtdafâ 
tuliil do explbatfife 
iriallzare. a lemiiu*

mele-chele ale activității 
economice ?

— Nu plitem afirma aeast 
Ing. 

șeful 
serviciului organizarea' pro-, 
ducțieL Ufide probleme, 
deși nu slnt cele Fnni im
portante, lo*am abordat in 
urma solicitărilor din par
tea secțiilor de producție,' 
ln timp efi altele, de p mal 
niafe Însemnătate, .au ră
mas pe dinafară.-

Consecință 7 Ih.îlmp cc 
Câăr&te''- âcânlul crhnjinril- 
jfiefitSțș! JlbQâasc bh - yplhm 
pfețloa • de țîffiuneă pepiru 
elaborarea unor sliidll ml- 
ifore; probleme .majore 
âlâ prbducțlSl; cum ar 
fl âshfttrufefi unui deca
laj rorespiinzătof întră sec
torul de prelucrare șl cel 
36 montaj, rfiilucerea chel
tuielilor materiale, Imbună- 
tllirea folosirii utilajelor 
Iși ășleâptă o rezolvare 
grabnică și de mult Impusă. 
Să ascultăm șl onlnib «o- 
cretarul-Jl cdniltdlului do

rate nu nunta! că nu pre
zintă mal multe variante de 
rezolvare a . problefiielor, 
dar nici hii oferă inăcaf o 
soluție. Se tliiilteiză doar 
Ia a constata anumite stări 
de lucruri. Atunci pentru ce 
se mal iutoemesc ? — til în
treba șefii 1 secției luriiâfo* 
rle al uzinei bucuf&ștono, 
Anton Bălan.

CltaVfi flOlalH §1 din alte 
uni lăți productive. La 
UZINA CONSTRUCTOARE 
de maȘint din Reșița. 
cîfta M la milă din studii 
nii prevăd o eficiență eefi- 
horiilcă directă, CÎ tint tte 
năiuri âă informeze Cbfi-, 
fiii cercă rte filei, fiUr-6 pro-: 
blCmă săli altă. Ih fâklrul 
COMBiNATUi.Uf Di: EX
PLOATARE Șl INDUSTRI
ALIZARE A I liMNUI.UI 
Din caransebeș,’ cxii- 
tcrițfi serviciului do orgntil* 
zaro șlllnțlffoă fi producției 
șl a mlirfcll hu esle.wmiiti- 
Iniă declt printr-o flrfnă ă- 
pllcată pe tițgi biroului lfi 
Care liicreăfă șapte aăniării; 
Aproape fn exclusivitate;' 
toii «c ocupă de âdâpiaf3â 
ln combinat a ifornielbr de- 
părlfirnerităle. Doar șeful 
fiervlcllillil, Irig. Dumllni 
Kop. nfcjn ptarlu! de firii* 
vitală elitei studii. Llpjrî 
țintii drizofll clrir In aceas
tă Importanta activitate- rta 
explică priri .infidul meșie- 
s-.iglrMc, „după ureche", 
în cârc’ se alcătuiesc planu
rile de studii. In clic fie tre* 
că. dă bUICri. cetâ ce Ifitlni- 
rPâto" intjrA In fîferîi cSc oV)— 
servațle a lucrătorilor -com
partimentului. iar. uneori. 
®s mal caută probleme In 
fidunărite gtsncfâte file oa- 
mehllor hiuhell. îii tlfie, ta 

.BOCȘA _oxW.ă 
un număr însemnat de per
sonal auxiliar, circa 12 tâ 
sulă filn totalril snlarlnțllur; 
Ar.fi fost fl! teșc ca ©Bfvl- 
clul de organizare ti prb- 
ilUcțlel §1 a fnuftcll să „stu
dies pâslbllitâteu reduce
ri! acestuia șl. trecerii.. Iții 
ln producție. Nu-s-n ,făclii 
Insă uh nsriitei&fi stiidlu.

Organizafea superioară .8 
producției sl a muncii în 
întreprinderi etie firi b 6®*' 
rințl obiectivă, dictată de 
necesllâleă de a folosi cit 
inăl bine utilajele, forță de 
muncă șl timpul ; de lucru; 
'de Ș 'ridica1 .eoBllhud efi
ciența' activității economice. 
Reuși la el irnbiihd snlrlt 
practic; concrellzăt 
iruri eficiente; Ih 
lăți sl ăbiulli care 
gufo ratloitallzârefi 
dkMfiehilldr d<3 activitate 
întreprinderilor;

Adrian POPESCU
Fote : S. Cristian

pcrallvelo agricole producila media 
a crescut de Ia 92 ouă in 19'9. la 
2-12 de fiecare găină in nnnl trecut; 
Iar cantitatea de carne de pasăre;- In 
aceeași perioadă; s-a mărit de B- 
proâpe l el orL O discuție cu dr; 
51ll-i.il Siănescu. Erou, al Muncii So- 
fâallfitO. directorul I.A.S; ,'uAvlcola". 
relevă 'pGrteverenla cu care fee ac- 
țlbhfeaM pentru a crește produc"ia 
ti. efîclcfila economică; La . nivelul 
films, ădniparabll cu rezultatele din 
țări, cil tradiție In avicultura Indus- 
(flnlă, Ihcfipe munca pentru auto- 
dăp&tirb.. Oamenii simt mal mult 
nevoia fij pătrundă lalneie unei me
se?!! pfelențteise. așa cum este eu- 
rtoăȘtefeâ șl exploatarea fondului 
biologic al păsărilor hibride. In atari

V- - - - J •’ :

furajelor, pot șl trebuie crescute hiat 
multe vaci.

în sensul am Inii I LAJ3. „Avicola" 
oferă un experiment reușit Care 
poate ri extilis șl adaptat «inditll- 
lbr vârtate din cuprinsul județului. 
Anul trecut s-au initial unele for
me de cooperare cu gosuodăril per- 
cpMle din preajma Aradului. din 
Zădăreni șl din alte locâlltăll. cărora 
I.A.S. le-fi dat cile 0 fnle de pul de 
carne 'sau mal mult, anumite canti
tăți de nutrețuri combinate el con
travaloarea niuncll do îngrijire pres
tate. Puii au fost creBCuiî nlnă Ia 
1.4—li3 kg, adică la groiitatea niedie 
de livrare stabilită. în liftele cazuri 
a dat ifehirii tiz tarfiporfir șl unele 
fltllajfi slniple plinirii creșterea pui
lor șl a acordat asistența tehnică 
fiecesâră. Pe bază de Înțelegeri di
recte s-au stabilit șl filib modalități 
atimulatorij, Cum fir fl drtjptlil lărn- 
hulul de. a dispune de toți piill cres
cuți plfi& ta limitele proteiiltihil d® 
pierderi admise.

EstS adevărat că exemplele ds 
cooperare nu slnt prea numeroMe. 
dar ele dfenfohsîrează Coilvlilgător 
posibilitățile de a crește păsări In 
gospodăriile personale pentru ne- 
Vollo fatnlllei respective, cit al pentru 
sporirea volumului producțlel-mar- 
fă ta I A.S. destinat aprovizionării 
Populației. Evidcht. Oriec cooperare, 
asociere sau acliting desfășurată la 
«mică Înțelegere" trebuie să. se ba
zeze pe ih'efes reciproc, pe criterii 
economice precise, să răspundă ce
rințelor și posibilităților reale ale 
ambelor părți. Este ceea ce fio poale 
realiza. în continuare, prin extinde
rea Inițiativelor și experienței acu- 
niulate pentru bunei 
multiplelor refiitso il„ ______ „
duețl&i de bunuri alimentare cu va
loare nutritivă ridicată, dsa cum 
Sini ouăle șl carnea de pasăre.

C. EOMDFIANU
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Consemnam cu olt Prilej 
In coloanele ziarului nostru 
cileva importante 
referitoare la locul muzicii 
In ansamblul disciplinelor 
școlii generale, al’lnvăță- 
mintulul liceal, precum șl 
rolul acesteia In formarea 
multilaterală a personalită
ții umane, a omului de tip 
nou. formare ce poale șl tre
buie Inițială chiar de In pri
mele vlrsle. Oameni de cul
tură — muzicieni, profesori 
al diferitelor conservatoare 
din țară și profesori de li
ceu. muzicologi, compozitori
— au emis atunci critici re
feritoare la condițiile cu to
tul nesatisfăcătoare In care 
ge realizează — gl prin In
termediu) muzicii — educa
ția estetică a tineretului 
Mal mult, deși atrăgeam in 
mod insistent atenlla asupra 
acestei nefirești stări de 
fapt, planul de invătămlnt
— ulterior emis de Minis
terul Educației și Invâță- 
mintuiui — excludea defini
tiv muzica din ansamblul 
disciplinelor de predat ne 
întreaga perioadă a liceu
lui.

„Statutul actual al Invătă- 
mintului muzical In școala 
de cultură generală (inclu
siv ileeui) contrazice anumi
te cerințe fundamentale ale 
epocii contemporane. si nu 
concordă cu principalele 
trăsături ale pedagogiei sl 
educației actuale sl de vi- 
itor”. remarcă orof. unlv. 
Alexandru Trlfu de Ia Con- 
(wrvalorul „C Poirumbascu” 
din București. „Prin exclu
derea acestei discipline din 
clasele superioare s-a comis 
cred, o regrelabllă eroare, 
marcinduise începutul unei 
Involuții care va avea in 
scurtă vreme rezultate ne
dorite”. observă comjxizlto- 
rui Doru PooovicL ..Valorile 
artistice — deci ri cele mu
zicale — care-I solicită as
tăzi ne omul noii oocletătl 
socialiste sini dintre cele 
mai diverse sl mal comple
xe în receptare — continuă 
tovarășul Alexandru Trifu : 
fără extinderea educației 
muzicale no Intreaaa dura
tă a liceului, in toate școlile 
indiferent de profil, va a- 
părea In curlnd o situație 
po care nu o poale dor) 
nimeni. Prelungirea ac
tualei situații va con

tribul in mod 
la deschiderea.

firesc
- P0 °axnecte scară extinsă a unei facile 

accesibilități a viitorului 
public la produse sonore de 
guși îndoielnic : Iar co'rwsj 
dnleie asupra educației ti
nerelului — sub aspectul 
conținutului ideologic, etic 
Si social, oolitic sl patriotic 
— pol fl dintre cele mal de 
nedorit” .Ca-atare — re
marcă comDOzItorul Doru 
Pooovlcl — multi dintre 
tineri mani fentă IncHsintii 
excesive si coroane exciu-

cinema

> 11| , 1 r, c , ; ! j '

t Irir< ;,X'--'"‘l
■ ^4.’ 1 *-..av ■ “ m '.- ?

muzicală oropriu-zLsă. avind cadrul laboratorului
permanent In vedere cele cercetări pedagogice
două forme esențiale de Iu 
cru : cinlecul si audiția. ___ _ ____

O adevărată problemă o din București,

■

de 
ce 

funcționează pe linsă Con
servatorul „C. Porumbescu"

- L t
„Sperăm — ne spune prof 

unlv Alexandru Trifu — 
că spre jumătatea anului

,V
.5 " i

constîluie de mult prea 
multi ahi manualele : ele 
airil iri continuare ncsatlată-jf _ ____  ____ „ _
cătoare sub aspectul con- 1IH3 va fi elaborată, pa baza 
ținutului al ni formei de unor experiențe autohtone 
prezentare. Exemplele mu
zicale nu «Int întotdeauna 
alese "după criterii valorice, 
conforme accesibilității vira- 
teloT : exprimările sint de-

și a unor cercetări efectua
te in diferitele tir! ale iu-, 
mii o slnteză-prolecl a u- 
nul viitor Invătămlnt mu
zical In școlile de cultură 

șeorl confuze, greoaie, chiar generală : aceasta sinteză 
' : . i .

:■

:A.
a M. li

>

înîrro
)

discuție

sive față de muzica ușoară. defectuoase (mă refer la 
șl aceasta In dauna muz!di ‘ 
de cameră, simfonice și de 
operă Lipsesc In prea mare

’ măsură din sălile de concert 
școlarii, liceenii, studenții. 
Organizațiile U.T.C., de 
pionieri. dirlglnțil tre
buie să exercite In acest
sens un activ rol orientativ. 
Predarea artei «onore in 
școală șl liceu presupune nu 
o teoretizare abstractă, ci 
anroolerea, elevilor fată de 
capodoperele muzicii uni
versale sl, autohtone”. JSă 
nu uităm — continuă tova
rășa Drot. Marin Savu din 
București — că mlllocul de 
bază In studierea muzicii II 
constituie clntecul. Or. ma- 
lorilaten orelor 
|n programă rint destinate 
unor teoretizări aride. Prea 
puține ore sini, de aseme
nea afectate audițiilor pro- 
nriu-zlse. Restructurarea 
programei, foot ce.se Im
pune ru necesitate, trebuie 
să adurii un eficace echili
bru intre teoria si practica

prevăzute

manualele de clasele a 6-a, 
a 7-a ți a 8-a, ce cuprind 
chiar considerații - eronate 
eau eilptlce) Repertoriul 
coral al manualelor este a- 
narhlc distribuit sl mal ales 
Insuficient Se simte preg
nant lipsa de unitate a con
ceperii lor. discontinuitatea 
pe anii de studiu. Do ase
menea, procesul de ,,alfabe
tizare muzicală” începe mult 
prea llrzlu. in clasa a 3-a.

, deși eanacltatea de recep- 
fionare sl asimilare a co
pilului ge manifestă . mult 
mal devreme”.

Desființarea predării — 
chiar și experimentale — a 
muzicii la primele, clase 
a fost In mod deschis con
trazisă de rezultatele deo
sebite obținute de profesorii 
de soeelalllnte chemați ®ă 
predea această disciplină 
In ciclul elementar. Mul
te din concluziile sl obser
vațiile astfel culese au fă
cut si fac obiectul unor stu
dii speciale centralizate in

va constitui o racordare la 
necesitățile culturii sl crea
ției muzicale românești In
tegrată ansamblului dezvol
tării societății noastre so
cialisto sl. de asemenea, ra- . 
portată la schimbul de va
lori spirituale cu popoarele 
lumii contemporane” 

„Rămlne Imperios necesa
ră — ne spunea dirllorul 
prof. .Constantin Georgescu 
de la Palatul pionierilor — 
cunoașterea sl predarea va
lorilor folclorice din reper
toriul copiilor, a cinteeelor 
patriotice sl de muncă : Iar 
în acest scop, școlile tre
buie înzestrate cu apara
te eleclro-acurtlce, cu in
strumente muzicale ușor de 
mlnult. Chiar de la primele 
virate, «tudlerea atentă, co
rectă a limbii materne so 
poate îmbina cu învățarea 
cîntece’.or accesibile”

Evident, un rol hotflritor 
In concretizarea acertor de
ziderate. In aplicarea sl so
luționarea arestul complex 
de probleme 11 revine Dro-

■ ‘ l ■ i ’r.?'. t*i. î: t ?. - .-.i ■ -

fesorului de muzică. In ul
timă instanță, prin persona
litatea. prin munca acestuia 
se exercită procesul seducă; 
ției muzicale 
îmbogățire a culturii profe
sionale. contactul permanent 
cu viata muzicală orln au- . 
dlerea concertelor sau par
curgerea literaturii de spe
cialitate. instruirea cu Iscu
sință a corurilor școlare, n 
altor formalii din scoală sl 
din afara et îmbogățirea 
reoertorlilor cu cele mai 
semnificative lucrări din 
muzica națională si univer
sală. activizarea cercurilor 
artistice trezirea si mentl- 

' nerea continuă a interesu
lui elevilor oenlnt muzică, 
realizarea legăturii perma
nente cu Instituțiile muzl-

> cale din orașele respective. ‘ 
l Intă cltevn dintre preocu

pările de bază care trebuie 
că devină obișnuințe ale ac
tivității profesorului de mu- ■ 
zică”, atrage atenția prof. 
Paul Slcgaru de la Liceul 
de Muzică sl Arte Plastice 
din Brașov. „Credem — 
conchide orof. unlv Ale
xandru Trifu — că Invătă- 
mlntul muzical in școala de 
cultură generală de astăzi 
șl de miine trebuie privit 
de In nivelul conținutului, 
al dinamicii epocii noastre 
revoluționare, al societății 
sorinllsle multilateral dez
voltate”. Iar o dată eu noua 
orientare sl reorlentare a 
planurilor si programelor 
școlare, factorii de răspun
dere din Ministerul Educa
ției și Invățămlnlulul tre
buie să albă In vedere fap
tul că educația șl învăță- . 
mlnlul muzical, in școala de 
cultură generală sl In liceu, 
constituie o necesitate o- 
blecțlvă rezullală din Im
perativele de bază ale so- 
detătll’pe care o edificăm, 
acelea ale făuririi omului s 
de Ud nou.

Considerăm deci. In mod 
justificat actuala discuție 
drept o prefață necesară 
la acțiunile practice ne care 
trebuie să le întreprindă'fo
rurile In drept pentru n răs
punde Prin măsuri eflriente 
sl de continui dezideratelor 
educației multilaterale a 
elevilor.

.Continua

a

Dumitru AVAKIAN 
Smaranda OTEAND
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Era de așteptat un film care 
să încerce să pătrundă In culi
sele sportului de peste ocean, 
In dramele care se petrec Îna
inte și după spectacolul din a-

1 renă un film In care sporțul 
l proprlu-zte să hu fie. de fapt.

I decit element secundar. în vreme 
ce adevărata

I care n-are
, desfășoare ____,___
1 icrcstl ale competițiilor, cl mai 
I mult după —

Cu șase -- ---------------- -------
I boxer de culoare cucerește titlul 

suprem la categoria grea. Victo
ria lui Insă «Urnește resenti
mentele unora, mașinații, ți o 
întreagă mafie pornește la ac
țiune. relevlnd un fond social 
Ulcerat de patimi mărunte șl re
trograde. de prejudecăți și inte
rese meschine, de speculații șl 
șantaj, de manevre șl înscenări 

Victoria unul negru — o vic- 
/ torle meritată — este primită 

ca o sfidare sl ea declanșează o 
reacțle’pe scară largă.

i confruntare — 
nimic sportiv — să se 
nu după legile cava-
cele ale „gangf-uluL 
decenii In urmă un

— îi ■

k 1'
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Mihai DRĂGAN:
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a Program do desene animale 
pentru copii — ÎS. ura eleZauplor 
aiuașu-i — ll.SÎ; 13,M; 1»; ta, ou- 
noiUt muzicii — ig.tȘ : DOINA.
a u aiacvra : PA mu A — tu; 13,1®! 
lo; imp; 21, CAi'trOL — 9,s»; 12; 
14,13; tsju; 1#,43; îl, la Brădină — 
2J.1S.
q Trei din Virginia i LUCEA FA- 
KUL - e; UJS; 13^3; 1S; n,
București — «.«»; ii; u.ls; mi - 
1833; îl. GRADINA"' DOINA 
*.■>30. . . ? - î.
a batalionul LuvizlbU,.— 8—,1S^ !□., 
cuuUnuaro ; Program de filma do
cumentaro — 23,13 : TlMPortl NOI. 
a Jocul de-a moartea i SCALA — 
U; 11,15; L3,so; 18; ie.M; 21, 
favorit — 9,15; 11,23;, u.ta; 16; 
1B.LS; Să,M, VICTORIA - 0; 11,15; 
13,23; 16; 18.B3; M,U, GRADINA 
Sr„..;:cr — îo.is.
a Aventuri ia Marea Neagră : 
CENTRAL — 9; IMP; 10; I9.Î0. 
MIORIȚA — s; 12,35; 13; 19,23.
a Mărturisirile unui comisar dc 
pollpe tăcute procurorului repu
blicii s GBlVlȚA - B: 11.35; 13^9; 
15,45; 18; Să,2J, AURORA - 9.33. 
11; 15.33; 18, la grădina - P3.15. 
a Omul care t-a ucis pe IJUerty 
ÎValance - 8.39; ll.«; 14; 10,33. Pat 
șl Pauciion — 18.43. I-acrlml de ți
gancă — SM5 ; 
(sala Union).
o Pentru că se 
ItEASCA - 15,23: ... 
o Marea sperauță albă i 
PALATULUI — 1L15 (seria

CINEMA! ECA

luJbesc 3
10; O.

FLO-

SALA
______________ _ ... ____ cwbljsj 

tete — «M9): $3.1» (seria de bilele
— 41T2), FEROVIAR - 0: 11.15: 
13,33; 16,45; 18.13; 23,39. GLORIA - 
B: 11.15; 13,23; 19; 18.15; S3.33. vol
ga — 0; 11,15: I3.X9: is: 18.15: W.S9 
a Anchetatorul : DACIA — 9;
11,13: 12J3; 10: 18.15: M.39.
a S3 C®3 de leghe sub miri 1 EX
CELSIOR - 9.313: 18: 1949: 1,0:1
29JI3, TOMIS - 9.15: 12.15; 15: 17.45. 
la grădină - M.M.
a Odiseea generaRiIol Josâi MUN
CA - ifl; 10: 23-
a Casa de sub arbori : BUCEGI — 
13.45: 13; 20,23, la grădină — 23.30. 
MELODIA - 9: 11.16: 13.23: 18;
18,39; 23.45. MODERN — 9: 11.13; 
13,23; 1$: 18.13: 20,30, Ia grădină
— 31.
a Astă-scară dansăm In familie : 
CIULEȘTI - 16.23: 10: 23.23, CO- 
TROCENI — 15.23: 18: N.I5. LA RO
ȘI ET - 13J9; 17.M: 19.23.
a Trenul i BUZEȘTI - 15.33; 18. Ia 
grădină - 6X23
a Felix și OtUla :
I5.Î5: 10.
a Mary Poppins : GRADINA U- 
NIREA - SX39..
a Așteptarea i UNIREA — 18:
113.15.
a Doamna șl vagabondul : LIRA
— 13.20r 18, la grttlinft — 10.25. 
FLACARA - 16.30: 18: 3S.13.
a 19 fete șl on marinar 1 VIITO
RUL - IS: 18: S3.
a Cinei pentru Infern s LUMINA
— 0: 11.15: 13.23: 10: l«.15; M.S9;
a Adio, domnule Chtps : DRU
MUL SARn - 13.25: 19.
a Serata : PROGRESUL 
ia: 21.13
a Robin Hood i MOȘIT,OR — 
1S.K5: 18. la grădină — 89.2». FLA
MURA — 9: 11,13: 13.23: 10: 10.13: 
SJJO.
a Ancheta de la hotel Excelsior i 
RAHOVA — 15.25: 18: 23.13.
a Ultimul domiciliu cunoscut t 
FERENTARI - 15.3»: 17.45: S3.
a Toamna Cheyennllor : PACEA
— 15,45; 19. VTTAN — 18. Ia gră
dină — SS.2J.
a O floare șl doi grădinari : FES
TIVAL — 9: 1S.IS: 1145; l®. la gră
dină — 23.15.
a Aeroportul I CRINGASI — 15,23: 
19
a Inima e un vîiiător singuratic i 
ARTA — 15J0: 18, la grădină — 
23.15
a Silvia i POPULAR — 15.30: IS:
23.15.

COSMOS

15JS3:

' ?. 7 ■ : ■ ' ■..
a Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vara „Hcrăslrău"! : Fata mor
gana — 2SL23
n Teatrul „l,.uda Sturclza Bu- 
tandra* fin sala Comedia n Tea
trului Național „I. L. CaraMale”) : 
Ziariștii — 20
Q Ansamblul artistic ..Flamtodla 
romană- : Pe plaiurile Mioriței - 
IU3.
a Circul „București” : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Mos
cova — to.sa.
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nil a te bucura cu nu
mai jumătate din fi
ința la. GIndul că ac
tul tău . de posesie a 
întrerupt din drumul

> Un mnl vechi su-
blect de televiziune

! m-a făcut să mă gln-
j dese la condiția „tăi-
! nuitorului” de relicve.
) de comori. Cele de său spre cercetarea 
1 mal jos n-au. practic, mulțimii opera de 
) nimic veșlelitor pentru artă te Investește c-o 
) gestul omului, care cu înaltă, severă respon- 
) dragoste (dar si cu e- 
) forturi materiale) a 
) cdlecMonal . manuscri- 
) ®e de preț, să zicem,
> ci condamnă mentall-
> taica, unora dintre a-
> maiorii de „conserve”
> spirituale. E vorba de
> cei care colecționează
> numai pentru plăcerea
> domniilor lor fia orc .,

tîrzll. de noapte, cind dllul fix. netulburat 
odoare rare sint pi- In muzeu șl licitațiile

* păi te cu avarltla
* care zarafii templelor 
[ îșl plpălau arginlli). 
, ori. fiindcă veni vor- 
j ba. pentru a dobindl 
t cthdva un
I bun. comerdollzlndu-
, te' abil. —-------------------------
) Sigur, nimeni nu-1' semna sporirea zestrei 
, poate obliga do feri- de frumusețe, al vreun 
) citul poșesor de o- motiv s-o faci? în-
> blecte de artă să le treprlnzl leneșe stu-
* ofere muzeelor. Ini- dll ? Dacă nu ești cer- 
l Hal. gestul lui trebuie ceiator- sl arientl nu-
1 lăudat : el le-o salvat ntal momentul In care.
* poate de la pleire. dar tn schimbul automobl- 
’ să vedem care poate [ului tamponat, plus

tl marea reala plă- două manuscrise sfln-
( cere a degustătorului te. să. obtU un Ford 
) de valori. Pentru nou-nout. am motive
> mine a te bucura de să le condamn, tă'.nui- 
1 unul singur în fata o- torule.„-
* nei gravuri sau a unul Există zed de 

manuscris, sau a unei
. monede vechi. înscam-

sabllitato. Cum lusll- 
ficj tezaurizarea... par
ticulară a valorilor 
peste care hazardul 
te-a făcut stăDfn ? Fi
indcă nu poll fi 
totul sUpîn ub o filă 
din Eminas-ru ori pe 
un Rembrandt. In lu
mea noastră In care 
capodoperele au doml-

ca

■ meni fără studii Inal- (
■ te, care Iși jertfesc ( 
dtc o odaie, din ode- ( 
sea modestele ior lo- ( 
culnțe. pentru a Inte- (

, meln adevărate mu- < 
zee. El expun ta- - 

; blouri. obiecte de artă ( 
nomilnră. colecții nu-

des”, 
corul

Nlco-

Cazul nu este decit o prea ade
vărată îniimplare petrecută cu 
zeci de ani in urmă. Dar nu 
intlmplfitoi astăzi — cind ca- , 
zul altui boxer pare atlt ■ de a- 
semănător — Martin Rilt a re
luat o piesă de teatru inspirată 
d@ acel personaj sportiv spre a 
face filmul la care asistăm. Prin 
această raportare la o realitate 
concretă" îl plină do semnifica
ții sociale filmul are o trăsă
tură politică. Are acest caracter 
cel puțin in premisele .Iul, pen
tru eă-(ratarea nu ajunge întot
deauna să prefigureze șl o ple- ■ 
doarle, clară. Evltind cu burtă 
intenție specularea spectaculoa
să n competiției din ring, reali
zatorul nu a făcut loc unei alte 
confruntări Pe planul ideilor sl 
pozițiilor personajelor, ci s-a 
ptatrat cel mal adesea. In li
mitele unul descriptivism care 
oscilează intre culoarea locală 
sl aventură. Căile unui sondaj 
spre universul mal complex al 
dramelor ■ subterane, cu toate 
implicațiile lor socialo, care fac 
din sport nu numai o întrecere 
atletică, ci șl terenul de confrun
tare ai pozițiilor sociale rămlne 
destul de vag. prea „discrete în 
sublinierea acelor tare șl antago- 
hlșme care ‘fac posibile.șl in 

i sport răbufnirile de șovinism șl 
' r astem .

1 FUmul Iul Ritt Iși propusese 
să așeze conflictul dramatic ne 
relația box — rasism — politics. 
A mal existat și Intenția de a 
schimba acea Imagine devenită 
.mitică.a .bunului negru care se .
Integrează,.Ih societate, așaL'cum.',, 
apare' In multe filme americane. 
Dar noua Imagine care ne ofe
ră un nearu revoltat, dar oină la 
urmă Infrint nu schimbă, din pă- ' 
cate, prea mult nici problemati
ca. nici universul și nici perh- 
Decllvele atlt dramatice, cit ®i 
seriale ale unui asemenea perso
naj considerat a fl nou. Un mare 
cintăreț, Jameș Earl Jones, se 
dovedește un Interpret de cla&ă. 
Izbutind aă ridice personajul 
boxerului Jefferson la înălțimea 
unul model de umanitate irifr'n- 
UL Dar „Marca speranță albă" 
rămlne un film al bunelor in
tenții cu mal multă sau mal 
puțina bună știință deviate de 
la frontala k>r abordare.

Mir cea ALEXANDRESCU 
i —___ ___ ____ _
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> încercarea Iul s Mlhal 
■Drăgan de a pune, prin 
lucrări do istorie lite
rară, In circulația ac
tuală a culturii opere 
și autori, aftați uneori 
cu totul nejustiflcat in 
conul de umbră al in
teresului public se si
tuează In rîndul Iniția
tivelor iăudădilej Car
tea sa, dedicată perso
nalității lui B. P. Ilas- 
dcu. apărută In edi
tura Junimea, are me
ritul real de a încerca, 
pentru pruna oară, in
tr-o' lucrare de_ sine 
stătătoare. ' definirea 
din multitudinea de 
aspecte și evenimente 
a profilului uman, a 
ceea ce este personal 
șl original in opera 
eruditului cărturar. O- 
perațla. desigur, difici
lă. se realizează Intru- 
dlva prin abordarea 
distinctă a tuturor la
turilor componente ale 
creației. Pentru prima 
oară se discută unitar 
biografia autorului, 
formația intelectuală, 
activitatea publicistică, 
cetățenească și politi
că. dimensiunile operei 
literare, lingvistice, is
torice. filologice, lu
crările de teoria ar
tei eau cele filozo
fice. deci tot ceea ce ri
ce st adevărat „uomo 
universale* a dnl cul
turii romăneșfi de-n 
lungul a peste patru 
decenii de intensă șl, 
nu de puține ori. zgo
motoasă activitate. 
Contribuția lui Ml ha i

Drăgan la cunoașterea 
mnl completă, mal rea
lă a chipului spiritual 
al Iul B. P. llasdeu 
este cu atll mal Însem
nată cu cit crlllcul a 
trebuit să depășească 
inerentele lacune do
cumentare. mărturiile 
contradictorii, uneori 
chiar eronate, inter
pretările unilaterale, ca 
să nu amintim pe cele 
minlmallzante sau de
nigratoare de care ma
rele cărturar șl po
lemist nu a fost scu
tit. Utilitatea reală a 
cărții Iși află insă cu 
adevărat iustiflcarea 
nu atlt in concentrarea 
vasluiul material Intre 
coperțile unei cărți de 
pește SfflJ pnsinl. In 
corectorea unor erori 
de Informare <'.recura
te In lucrările mai 
vechi, cit in afirmarea 
șl susținerea superior 
argumentată a genezei 
și înălțării pe temeliile 
și in interiorul glndlnl 
șl simțirii românești, a 
noa,ri“'i°nfcl depline. 
In totalitate, a vastei 
creații hogdcemj la pa
trimoniul culturii noas
tre. Prin exegeza sa, 
Mlhal Drăgan înfrunta 
încă o dată, după G. 
Căllnescu. Interpretări
le romantice — care nu 
creat false legende șl 
se pierdeau in fabulații 
neverosimile — incer- 
clnd să reconstituie cit 
mal fidel’, prlntr-o tra
tare din interior. Ima
ginea Ilustrului învă
țat- Reușitele lucrării

slnf evidente. Insă 
se poale afirma că

nu 
„ t._ _____ ne
aflăm ,pe de-a-ntregul 
in față unei monogra
fii care să lumineze di
mensiunile complexe 
ale lui llasdeu. Opera 
unei mari personalități 
nu constituie suma la
turilor componente. 
Necesități de elabora
re, didactice am putea 
spune. Impun aseme
nea compartimentări, 
fără ca prin aceasta să 
se realizeze sinteza su
perioară, organică ce
rută de reliefarea com
pletă a unicității per
sonalității șl operei in 
varietatea el adeseori 
contradictorie Că au
torul volumului de față 
nu este specialist în- 
tr-o serie de domenii 
In care s-a manifestat 
I-Iasdeu nu pare a fi o 
opreliște de netrecut ; 
studii de specialitate 
Intr-o anumită latură a 
ooerel lui Hasdeu s-au 
făcut șl se pot face In 
continuare cu rezultate 
favorabile pentru lu
minarea unor laturi ale 
creației sale. Opera 
monumentală, sinteza 
durabilă spre care as
piră istoria oricărei 
culturi ara in cartea 
Iui Mlhal Drăgan un 
Început promițător carf. 
va reactiva, snerărh.ln- 
tercsul pentru vasta 
creație a marelui eru
dit patriot, B. P. Has- 
deu.

Emil VAS1LESCU

® note de lectură
• • ■' - ai-

Valeriu BRANIȘTE

„Amintiri I]
i

de 
in

din închisoare"
■ș

Doritorii de a cu
noaște sau numai 
a-șl reîmprospăta
memorie viața româ
nilor din Transilvania 
La sffrșltul secolului 
XIX și începutul seco
lului XX vor putea de 
acum să apeleze Ia- o 
carte de o vaioari 
osebită „ '. _ _
închisoare" de Valeriu 
Braniște, recent apă
rută,,In Editura .. „Mi
nerva”.' Autorul, care 
InfepFrid " dln,!!1893 șl 
plnă In 1918 a condus 
pe rind patru 
romăneștl din 
Auslro-Ungarie șl a a-

ie-
„Amintiri din

rilor povestite fl con
stituie oprimarea na
țională a românilor din 
Transilvania înainte de 
1018, desfășurarea miș
cării naționale a româ
nilor transilvăneni ; 
frămlntările care au 
precedat și pregătit 
Memorandumul : pro
cesul memorandlștllor; 
timpul petrecut tp în
chisoare de memoran-

k 
I 

ce. Ca atare, toate 
clasele și păturile so
ciale participau la miș
carea națională, adu- 
cînd in rindurlle |el 
tendințele specifice 
proprii, cu convergen
țele. dar șl cu limitele 
șl contradicțiile lori.

Valoarea memoriilor 
lui Braniște crește 
prin aceea că autorul 
insunețlt de dragoste

dlșli șl.alțl fruntași al șl .mfndric pentru po-; 
. partidului național', ac-' porul șgu ți actlvind"

11 vi lalea‘a certul -'partid,■' pe,'d1 jlrilg’ democratic^‘

ziare 
fosta

pe''bl linie democratică ' 
burgheză, n fost de
parte de tendința Idl- 
lizărli mediului în care 
a trăit ț

Memoriile Iul Bra
niște sint străbătute de 
la un capăt In altul de 
revolta împotriva po
liticii de asuprire na
țională. Totodată, me
moriile șl notele adia
cente - șl airi este 
unul din marile tor 
merite — pun tn iu. 
mină eforturile unor 
cercuri democratice 
mnehlnre de a obține 
In 1918 eliberarea din 
închisoare a ziaristu
lui român. De așe- 
nietiea. In volum tși 
găsesc oglindire rela
țiile de colaborare cu 
cercuri ale altor națio
nalități contocuRoare

Ca In orice Izvor Is
toric relatările cuprin
se In „Amintiri din în
chisoare” poartă si am
prenta unor puncte de 
vedere subiective. Ceea 
ce este însă erentlal 
șl precumpănește In 
carte șl o recomandă 
Insistent atenției aver
tizate a cititorului este 
evocarea puternică R 
Interesantă, documen- ( 
tată a vieții atlt de 
bogate In evenimente 
n înnțe. cotituri a so- 
rietățîl transilvane din 
jumătatea de veac ca
re a premera Unirii 
din 1918.

înfruntările de poziții 
șl curente din ginul 
său, — toate acestea 
și atltea alte aspecte, 
sini schițate fn culori 
vii și cu puterea de 
evocare proprie unul 
am care — ne linsă că 
1 cunoscut bine faptele 
— mai avea șl pana 
profesiunii sale de zia
rist. Dar mal mult încă 
decit prezentarea eve
nimentelor politice.-ni 
se parc Interesantă șl 
inedită zugrăvirea me
diului social din Tran
silvania. a atmosferei 
vieții cotidiene. NI .<te 
arată și viața țărani
lor. uneori a muncito
rilor tipografi care 
lucrau Ia ziare «au g 
muncitorilor socia
liști cunosruțl In 
închisoare — dar mal 
ales o vedem pe

juri® unu! din fruntașii 
Partidului Național 
Roimăn din Transilva
nia, a fost arestat In 
februarie 1918. Închide
rea sa In „temnița su
cursală a tribunalului 
regesc” din Szeghadlh 
rub mincinoasa acuza
ție de spionai in favoa
rea României. se înca
dra în politica reacțio
nară șl obtuză de in
tensificare a persecu
țiilor împotriva nonoa- 
relor asuprite. dusă 
de clrmuitorii muri
bundei m'snarhli habs- 
buralce. In închisoare 
el'șl-a scris memoriile, 
rare au văzut lumina 
tiparului abia In anul 
aresta intr-o ediție 
ingrllltă șl prevăzută cea a Intelectualilor — 

profesori șl ziariști 
clerici ți gvocațl. func- 
:lonarl de bancă sau 
fun-țlonarl de stat din 
rîndurile cărora pro
venea șl Valeriu Bra
niște.

Deși 
grade 
clasele 
claie 
romfineștl din 
silvanh 
se poate 
bine din 
terlal de 
mlntlrllor . ____
— sufereau de pe ur
ma Jugului național al 
monarhiei habshurjțl-

după-omlază; Curs de limba
• germană Lectora E-a.

IB,M, Muzica — cmLslune de actua
litate muzicală.

15.IJ Alger — orașul - atb.
1B,4J Tragerea Pronocxpres.
I. S.M Timp șl anotimp In agricul

tură. 1 ■
10,î3TMi de sori.
19.M Telejurnal.
50, to Tara întreagă In întrecere.
M,sa Partidului — emisiune de 

versuri.
îî.33 Teiectoemntoca : „Soarta unul 

om”. Ecranizare după nuvela 
Iul Mihail ȘoioHov.

Sî.S Secvențe vonczuc'.ene.
„st de ore”.

pnoGhamul n

S5.CO rtomflnla In lume.
S3.M Portativ "71 — revista muzicii.
II, 16 Viața economică a Capitate}, 
îl. 15 Arta, plastică.
51. M Teatru foileton s „MușaUnll”.'

cu note de Alexandru 
Pprțeanu. Studiul In
troductiv,- gemnnf de 
Mlron Constantlnescu 
Sl Alexandru Portea-- 
nu. care deschide volu
mul. reprezintă <■ sub
stanțială sl Interesantă 
contribuție in Iijțelege- 
rea nrtlvilățil. șl me
moriilor lui Valeriu 
Braniște la situarea 
lor în epwfi

Amintirile împărtă
șite de Braniște — năs
cut la l®50 — încep 
cu vremurile copi
lăriei sl sfirsesc cu 
primăvara anului 1018

Fundalul Intlmplă-

fn forme ți 
diferite. toate 
șl păturile so
aie populației 

Tran-
- ața cum 
înțelege mai 
bogatul ma- 
viață al a- 
bil Braniște

PROGRAMUL I

9,59 Deschiderea emisiunii do di
mineață o Telex.

M>3 „La mijloc de codru 
Lucrări interpretate do 
„Madrigal”..

8J3 O viață pentru o Idee : 
Iac Iorga.

18,03 Cura de limba rusă. Lecția L 
10,39 Reflector — (reluare).
10,43 Toledrtemaleca .pentru coplL
11,15 Dinamica feocletAtll roniă- 

• ncșil. Omul — țelul suprem 
al acțiunii,sociale.

12.13 Telejurnal.
17,3a, Deschiderea emisiunii da Dr.

Vaslle I.IVEANIJ
populară, colecții nu- 
mtsmatlce etc. sl sint , 
bucuroși cind le treci . 
pragul șl le Lauzi ( 
truda. (

La el mă gindesc. la ( 
învățătorii ori pensie- < 
narii pe care l-am In- < 
tlinlt In drumurile i 
mele șl caro mi s-au < 
părut ce! mal In mă- < 
sură, să-t4. spună co- < 
lccțlonari de artă. 1 

Dacă nlcătuind o e- ' 
diție Lablș mă văd In ' 
fața neputinței de a 1 
aduna toate textele 1 
celui de curind dispă- ' 
rut. ”®e intlmplă a- ' 
ceasta fiindcă pretinși 1 
„prieteni” refuză să-i ' 
dăruie cititorului ver
suri caro li aparțin de ( 
drept și Ie tălnule în ( 
sertare meschine ,

Să facem' așadar. , 
cuvenitele delimitări... ,

Să lăudăm gestul < 
propagatorului de cui- . 
tură șl să păstrăm un ' 
rece respect pentru ' 

. cel ce-și burdușește 1 
cu comori cămările și ' 
duiopuVlle, Pentru cel ( 
care țin capodoperele , 
sub

A

ii

(Urmare din pag. I)

cu nu se practică, opera 
de artă Intră Intr-un 
circuit comparabil 
doar cu cel ai mone- 

_____ del naționale. Pentru 
preț ce sustragi circuitului 

valori care pentru mi
lioane de Inimi or ln-

oa
meni minunați, mulțl 
dintre el țărani, oa-

glare de arest

Gheorcihe 
TOMOZE1

FICiEMȚA BAC
a șoriallslA. In general, șl. In ape- 

pa a țării noastre. In temeiul 
ii largi opinii caro pledează pen- 

educaționaie cuprinse In 
Ințeie de Istoria patriei șl geo- 

i. se Impune, după o- 
nelntlrziai.

> . perioare. Nereușind Insă să trieze
> candldaiil. eficacitatea bacalaureatului 

este redusă.
Ce ur trebui să fie, după opinia 

’ mea. bacalaureatul In condițiile so-
> ciale existente din țara noastră 7
i Funcția principală a bacalaureatului ,
I este de dorit a £1 atexlativă, de sln-
j teză, adică o confirmare a îmbinării
b cunoștințelor-însușite, a acțiunii,'așe-
, zării lor intr-o mulțime. Examenul
’ de bacalaureat trebuie să verifice

cunoștințele de cultură generală, să 
’ ateste gradul de pregătire pentru
> viață al candidațllor. In favoarea
> funcției prioritare ateslalive a exa-
> menuiui de bacalaureat pledează In-
; săși desfă "urarea concursului de ad-
i mltere la flecare unitate de Invăță-

mînt superior, din ce In ce mal miill 
axată pe' verificarea capacității de 

' sinteză a cundldațllor și a deprlnde- 
1 rilor acestora de a conferi o aplicare 
I concretă cunoștințelor asimilate.
I In condițiile epocii.noastre; în care 
s valorile cunoașterii doblndlle de
> știință șl tehnică exercită un control
! cresclrid al culturii malerlale și spl- 
. rituale. ‘ "
' trund cu cele ale naturii De aceea 
1 trebuie ca bacalaureatul de
• Indepcnden' de viitoarea
> Uzare a candidatului, să
l posedarea de cunoștințe din
I cit mnl variate. Toi atlt de
’ este ca absolventul ®â cunoască cul-

silințele soclnie Inlrepă-

mllne
«pacîa- 
ateste 

domenii 
necesar

tura 
claL 
km . . 
iru vaiorili 
cu no 
grafia patriei 
pinia mea. nelntlrzial. includerea 
(cel puțin in corelare) a acestor dis
cipline priptre probele, de bacalau
reat. Cunoașterea unei limbi străine, 
cel puțin in ce privește cititul și În
țelesul. devine obligatorie, deoarece 
In condițiile actualei revoluții teh
nico-ști in ți fi ce confruntarea cu. bi
bliografia străină este Indispensa
bilă. O acuitate asemănătoare are 
și necesitatea de a constata existența 
ri stadiul de dezvoltare al deprinde
rilor Intelectuale : capacitalea de a 
glndl a candidatului, cuantumul cu
noștințelor șale, valoarea acestor cu- 
noșUnțe In special la frontierele, dis- 
dpiinelor obîlgatoril. posibilitatea dc 
a Iniția șl înfăptui o activitate ra
țională. accesibilitatea In a opera cu 
noțiunile dobindlte tn această i‘ 
țle. revizuirea programei la 
disciplinele la care absolvenții 
menză țfi’fie examinați se cere, 
dent, n fi pu-să de acord și in 
armonios cu țoale condițiile cuprinse 
In araumehiele- mal sus arămie.

In principal cred că sistemul de 
verificare trebuie să-l axăm pa tes
tarea formației intelectuale a can
didatului. pe existența ri dezvolta
rea deprinderilor Intelectuale din 
care să, rezulte poaiblLilalca de a so-

liitua- 
tonlc 

ur- 
evl- 
mml

luțlona o problemă nouă pentru eL 
Din' păcate insă, din experiența ra- 
cehtă a acestui examen, deseori 8-a 
putui constata încurajarea memori
zării, a slilului stereotip pe care 
actuala nlcătuire a programei de ba
calaureat ii oferă aproape la tot 
pasul. Urmărind, spre exemplu, con
ținutul programei pentru limba șl 
literatura română, constatăm pur șl 
simplu o repetare aidoma a progra
mei din cursul celor patru nnl al 
liceului, merglnd oină la Lndlcarea 
minuțioasă a celor mai multe opere, 
chiar esi In conținutul analizelor ros- 
K'dive existente din manualele sco

re. Cu mare frecvență, după cum 
e stabilit. In examenul oral de lite
ratură română, candidațli ■ repro
duc In chipul cel maj steril aceste fi
nalize prefabricate.

In .încheiere, aș dori să fac unele 
sugestii cu privire la examinarea la 
matematică. In căutarea explicită a 
unor recomandări minimale, ered că 
ar fl bine ca proba scrisă să se 
refere la cunoștințe Importante, puțind 
fi rezolvată prin metode generale, nu 
numai prin artificii de calcul . să nu 
albă un enunț cu un număr mare de 
date șl dacă ea formulează mai 
multe întrebări, obținerea răspunsu
rilor să fie independentă, oferind 
posibilitatea soluționării oricăreia 
dintre ele. respectiv eroarea even
tuală din pregătirea sau formularea 
răspunsului la una din Întrebări sl

nu fie transmisibilă ; lucrarea gă 
fie cu conținut edificator în ce pri
vește arin cunoștințelor Implicate ; 
dialogul oral să constate cunoa-lerca 
precisă a noțiunilor importante alo 
matematicii șl gradul de mobilitate 
ai candidatului cu referire la folosi
rea lor : memorizarea unor tehnici 
teoretizate șl formule să nu se mal 
substituie modului de glndire. iar b- 
precierile să aibă fn vedere In primul 
rind înțelegerea profundă a noțiuni
lor învățate ; el. toi astfel, proba 
orală să constate viabilitatea legătu
rilor matematice, precum șl formu
larea verbală șl scriptică a ideilor 
matematice In condiții da claritate 
și precizie.

Pentru ca examenul de bacalaureat 
să se desfășoare In condiții de echi
tate. e de dorit ca membrii, comi
siei să fie profesori cu totul străini 
de școala In care examinează, iar se
lecționarea lor să urmeze nemijlocit 
criteriul valorii și etica comportă
rii. ambele recunoscute prin activi
tatea didactică și social-ob’leaseft. 
prin ținuta exemplară la locul de 
muncă. Se cere, de asemenea, o su
praveghere strici ă a desfășurării exa-- 
menului de la desfacerea plicului cu 
subiectele probelor scrise de către 
președinte, plnă la iscălitura depusă 
pe ultima diplomă comisia fiind in
vestită cu puteri depline ?l. In a- 
celașl timp, nurllnd răspunderea In 
fața organelor de partid si do stat.

i

r



•li

SCINTEIA - miercuri 5 Iulie 1972
, f

PAGINA 5

Excelenței Sale
Domnul HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revo!u|iei 
al Republicii Algeriene Democratica pi Populara

i
Z

>

ALGER
Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a Zilei Independenței Republicii 

Algeriene Deinocistlee și Populare. în numele Consiliului de Stat, al po
porului român șl ai meu personal. îmi este deosebii de plăcut sâ adresez 
Excelenței Voaslrc cele mni calde felicitări șl urât! de șânfilate, Iar po
porului nigerian prieten succese depline In vasta operă pe care o desfă
șoară pentru edificarea rond vieți noi șl fericite, 4

Pfislrind cele mai vii Impresii despre vizita ne care am Inlreprins-o 
recent In frumwa dumneavoastră tară, despre convorbirile frucluoaro 
pe care le-am avut, Iml exprim șl cu acest prlloi ferma convingere că 
bunele relații existente Intre țările noastre, colaborarea In diverse do
menii de activitate, se vor dezvolta în continuare, in Interesul reciproc dl 
ambelor popoare, al cauzei păcii șl înțelegerii Internaționale.

Cu sincere salutări prietenești,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Conciliului de Șist 
ci Republicai Saclallslti România

f

Excelenței Sale
Domnului RAFAEL CALDERA%

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

Cu prilejui aniversării Zilei naționale a Republicii Venezuela, doresc 
să adresez Excelenței Voastre, In numele Consiliului de Stat, nl guver
nului, al poporului român șl nl meu personal, cordiale felicitări sl cele 
mal bune urflrl dp fericire pcrșpnnlă și prosperitate pentru poporul ve
nezuelean, pentru dezvoltarea gorțllnuă a relațiilor de colaborare dlnlre 
România șl Venezuela,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stuf 

al Republicii Socialista România

■■i. —--------

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat

’ - ! -P 'r:

îședinlelc Consiliului de Stat 
Republicii Socialiste Romdnia

BUCUREȘTI
Apreciez foarte mult mesajul pe care Excelența Voastră ml l-n tri

mis cu ocazia occidentului do avion care a avut ioc Ia aeroportul 
I-Icathrow.

VA mulțumesc foarte sincer pentru amabilele sentimente de com-
pașiUQO,

ELISABETA A li-A

Smifestări iii einstea Ssnfsnnței 
liațioiigls a P.CR. și'a telei de-a 

XX Vrg aniversări a republkii
La Biblioteca Academie! Republl- (simpozion In întâmpinarea Contenn- 

cll Socialiste Romăplg. s-p deschis țel Naționale a partidului 51 a cerni 
mart! expozilta „Construire® rocieta- $e-a B-a amver^ri a prcoțamăr.l 
ții socialiste muhllata lato . răpubllcIL Cu ae®l prilej au fort t

instea Nâ- prezentate comunicări pe letup legale
Părtțdu uniat do parfeețlonorea conducerii agricul

turii șl rj uiplăSIlo- de Producție, in'» 
bunătățirca metodologie! dp ptaniflr 
care țl folosirea plrghillor de co- 
Intoreșire mat. fe» sa 

de aremcneutei . 
frulîa cerrețării științifice în dome
niile îmbunătățirilor funciare, zooteh
niei ri chimizării agriculturii,

în cadrul simpozionului cadrele di
dactice și-au afirmat întregul atașa-! 
[pent față de politica partidului și 
angajamentul de n munci neobosit 
>entru traiununertia In fapl a măreț 
ului program de construire a socle- 
ățli'«ocfnllste multilateral dezvoltate, 
n tara noastră.

lațe".
Na- 

unlst

Tja,

■ !

Recepție cu prilejul Zilei 
independenței • S. U. A

e

I
« 9

«pi

Acadamtoi, Drot- dr, dw?, Mihora 
Gheorghiu, prim vicepreședinte al 
TnMJlURllUl Român pentru Hei. l|le 
Culturale Străinătatea. edlio ■$) 
ziariști — pro Ips-
cu, membra c  _____de-
rnlel, dirpclPral BlbUnțecil, a rostit 
alocuțiunea da deschidere.

*
JnșRțyțyl agronomic „N. DăJcesp»** 

din Capitală a organizat marți un (Agerpres)
țf

iî,

V

■

Fa î

(Urmare flln paf;. I)

da cu prolungires duratei do fabrb 
cațta a «nor produsa, cu plerderoa 
unor ca pățită ți de prohicție. Mai 

nu «Int respeitațe do către unii fura 
nlzorl.nwv->T-va Irvalx» n„^.,4,.c^l Q «11» 
fiiur 
noastre s no relata tav.
ORcanu, director comenjlal al Fabri
cii de maglnhunollo gl agregate din 
Capitală = șlJÎt afectate do nellvra-< 
rea, <te eâlre uzina „Electromotor’ 
din Timișoara, o 103 motoare eleg^J 
trie®, Am întreprins țol gecg go era 
omenește posibil, MPțrij a,J doterâ 
mina po ncesț fumlzor să-și respecta 
obllgațlîîp. L-am penalizat, am tri’, 
mta pjnă Sl oțimeni dg la nM pgrp < 
urmârpașcă fabriraiWa ido motoare 

M problema s-a (ratat de fe 
i|A ta cgiitralg, am applaț Ja Qp, 
1 județean Timiș al R.C.R.. (Iar,., 
ba. Șl, după părerea mea, pror 
nil de motoare electrice âmin-

asemenea caraclerîznre eo pplrirafc 
®! celor care, de ani de zile; tal ana. 
Uzează,; Iau măsuri, nu |e aplică wu 
pu jp urmăresc șl nu reușesc să pună 
la punct colaborarea dintre F.M.U.A.R 
și UrtîW JȘ August’ In urklnta me
șelor turnate.

Pglele șlattaltae sini edificatoare J 
dto 3(538 tone de plpșo Jurnale, nu 
fo® livrate de u?lna „23 Auguit’ 
tejmni a 202 țono dar și din acesfea 

. .. . " ‘ ‘i sar
cina pentru șemestrul U, ce revin? 
urinei fumlzopre, se aduygă ®.i rpa- 
țapța, țpea ce reprezinte peste 5 100 
țope, întrebarea pe egre ș!-o pun m 
mod fegUlm pangficînrii este i ,v0 fi 
oare In stare furplzoru! să asigure 
ganUtalIv ș| aililațjv nleșele turnuțe?

= Nit sțlm pe măsuri șă mfll lufim 
= ne-n spus Ing, Cornel îyngwy, arh 
jungly! șyfalu! șerytelyhil d0 I 
dugțta din ej,M,U. Am admis 
mim piesele chiar necfrOȘOte —" 
eșalonat nnumite sarcini do , 
țip, (tar țplușl nu am putut jmpL 
diminuarea accentuata a d?ca!i ‘ 
normal dintre fazele procesul.. 
producție, în special dintre uzlnaj șl 
monțțij, Avem, la ora actuală, anu
mite strangulări In producție, precum 
și Importante stocuri imobilizate de 
producție rfelermlnatfi ; anumite ca- 
pacltâțl slnt uțH.izate cu mult sub po
tențial. In vreme ce altoie slnt supra® 
solleRate. In aresta condiții nu Bli- 
tem realiza o programare rațională a 
producției, nu izbutim să evitam com
plet Irosirea timpului șț o ț»rie Re 

-cheltuieli șppHmenlara,
investigațiile pa care le-am între

prins Ja Controla Induslrtală do ma- 
flphuimlto aii relevaț șl exKența 
tutor neajunsuri de ordin intern, în 
een ce privește gospodărirea mate
rialelor. îndeosebi acestea țin de ne- 
foloșlroa corecta a unor laminata, 
de o In.vuflcfență preocupare pojitru 
reprolectarea produselor,' pgnlra ro- 
vierea unor tehnologii, Prin eJiml- 
rtarca aceilor garante ș-nr BUțeg r 
In valoare tțo| rezerve materiale 
portante. Dgr poqcțujla dominanta 
este că realizarea planului șl anca- 
Jamentelor este, in unitățile centralei 
amintite, direct condRIonată de co
laborarea cu alt? uzine dîn nirtaîin- 
gle șl din industria construcțiilor de 
mașini, p® neero este necesar ra fyr» 
nljtaȚjl ititreprlnilerllor ponrtruetoare 
de mașini uneRe să Intefenga acest 
adevăr, să fie conștient! de faptul că. 
indiferent dacă sarcinile de livrare

" 

Festivitățile 
de ia Âlger

/ • I
în cadrai festivităților nrllolulte 

do sărbătorirea a 10 an| de la pro
clamarea independentei Algeriei, 
la Palatul de la „Club des Pins’, 
de lingă Alger, a avut loc o confe
rință națională a cadrelor politice șt 
militare algeriene. Conferința a fost 
prezidată de Houari Boumodlene,

Statul stalului nigerian a roallt o 
amplă cuvlntare. In caro a prezentat 
principalele etape străbătute de po
porul algertan de-a lungul luptei sale 
pentru libertate.

lp cadrul acelorași manifestări, 
președintele Boumedîenc a inaugu
rat „Muzeul Revoluției’.

* 5
în sala ..Atlas’ din Capitala Al

geriei a avut toc un spectacol do 
gală, lg care au luat parto preșe
dintele Houari Boumedlene. mem
bri! Consiliului Revoluției ®| al gu
vernului, conducerea amiralului cen
tral ai Frontalul de Eliberare Națio
nalii, delegațiile Mrăino Invitate eâ 
participe La featlvltflH., La spectacol 
a participat delegația do partid gl 
guvernamentală a Republicii Rpela- 
IWe România, condusă de tovarășul 
Paul Nicitlcacu-Mlzli,

ncrall ți ofițeri superiori, reprezen
tanți el cultelor, ziariști.

Au luai pane șefi do misiuni di
plomatica acreditați la București ?i 
nlțl membri ai corpului diplomatic.

*
Cu prilejul Zilei independenței 

S.U.A., ambasadorul Leopard C. 
Meeker a rostii o cuvlntare la pos- 
turilo noastre de radio șl televiziune.

(Agerpres)

Amltasadorul Statelor L'nile ale A- 
merici! ta Rțucurești, Leonard C.
Meeker, 0 oferit, marți, o ’recepție cu 
prilejul Zile! Independenței S.U A.

Au participat. Manea Mânescu. vi
cepreședinte ol Consiliului de Stat, 
ton Pățaru vicepreședinte al Consi
liului de Mlnlțțri. Cornelia Mănescu. 
ministrul afacerilor externe, condu
cători al unor Instituții centrale, oa
meni de știință, arta și cultură, ge-

0 DELEGAȚIE ROMÂNĂ A PLECAT LA PRAGA
Marț! după-amiază, a plecat la colaborare cu Institutul de mnrxlsm-

Pfpga o delegația condusă de iova- leninism da pe lingă C.C. al P.C U.S. 
râșul Miron Constantlnescu. membri: ' _ . — < ■., F
supleant al ComItelului Executiv al 
C.C. ol P.C.R.. președintele Asade- 
mfel de Științe Socfalc .ți PoilRțe, 
pentru g lua parte ta Conferința 
teoretic® internaUortală cit tema .Ex
periența conatracUoi socialiste In 
U.R.S.S. șl însemnătatea el latortcă".
.organizata de redacția reviste! „Pro
bleme alo păcii și sodallsmuluIH, în

r -

ți

La plecare, pa aeroportul Otopsnl. 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Mlu Dobrescu, membru șupleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., țef de seelie la C.C. al 
P.C.R., Roman Moldovan. vicepre
ședinte al Academiei de Științe Șu
etele șl Politice. Valter Roman, di
rectorul Editurii Politice. Mîhni Bu
tea. adjunct de șef de secție Ja C.C. 
a! P.C.R.

Vernisajul expoziției
in secolele al XVIII-lea și al XIX-lea“

La Muzeul Sațului din București a 
avut loo mart! la amiază vernisajul 
expoziției „Arta și cultura bcrRpșzâ 
in saoolele XVIiî—XIX-, dațdțwâ 
sub auspiciile Consiliului Culturi) țj 
Educației Siwiallste. In codrul pro
gramului de schimburi culturalo ;lm- 
tra România șl R- D, Germană,

Sini prezentate peste 183 de expo
nate — pieșs de artă decorativă rea
lizate din oorlelan faianță, aroint, 
sticlă, fonta turnată — seleclsouate 
dip patrimoniul muzeului țle artă reșlt. și membri al ambasadeL 
decorativă .Kapenlck’ din Berlin. Erau prezenți șefi de mlslut

■ .

51*

care înfățișează’elocvent dezvoltarea 
deosebita și rafinamentul atinse de 
acuși domeniu al croație! artistice pa 
meleagurile Iwrlineze. de-a lungul 
celor două secole.

f.,a vernisaj nu nartîrittal Tamara 
Dabrln, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Mih- 
noa Gheorghiu. prlm-vlcepreședlnte 
a! Institutului Român pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, tune-

(ionari superiori din Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste, muzeo
grafi. critici de artă, alțî oameni de 
Killură. un numeros public.

A participai, de asemenea, dr, Wer
ner Rockwitz, adjunct al ministrului 
ctillurii ai R. D, Germane, care ne vi
zitează țara ’.u prilejul organizării in 
România a ..Zilelor artei distractive 
din R. D. GarmanA". / 1

Au toți de față dr. Mans Vosa. 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești. Și membri al ambasadeL

Erau prezenți șefi de mlaluni dp 
plomatlce acreditați ta București ri 
membri nl corpului diplomație-

Cu acesi prilej, au rostit alocuțiuni 
Tanered Bănățeanu, dlrectorol Mu- 
zeulul de artă populară al Republicii 
Socialiste România, șl Chrișlinnpe 
Kelsțh. cercetător științific la Mu
zeul de artă decorativă „KOpenlck” 
din Berlin. j'

' ■ s
fei.l

r» 4
(Aserp:^)

■
JĂufjKj-i

Mlnlițrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, n trimis o telegramă de fe
licitare miplstrulpj rglațlilor externe 
al Rgpubligil Vppprtiela, ArisUdas 
Calvahl, cu ocazia Zilei naționale a 
acestei țări.

La Invitata Tribunalului 
ai Republicii 4. . 
rttariț dupfi-amlaz.fi

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

RelaHlte Culturale cu Străină
tatea, ynjunea Generală a Slndicute- 
lor din România șl au vizitat obiec
tive ecos«>«n:ce ș‘ cu! tura le.

*
Șitarțl după-amiaza 9-a închis Eyt- 

___  JîfipR 
e. ' pielărie «1 încălțăminte, 
iteă; In, .București Intre 23 lume — 
■<> C

pori la Ințernattonfllă de mașjnl
W , . t.-.i ndiudrid. textilă, dp confecții

Tribunalului Suprem cota e
< Șoc tal Ista -î Romanta, țWffiW

nitțză a.moșite Itmeopl-ț H JuRf — , xrM-arjunMwwp'.li <=

ALGER 4. — Corespondentul A- 
Herpre» transmite : Ilouari Boumo- 
dlenc. oresedintele Consiliului Revo
luției. președinte nl Conaillujui de 
MlnlștrJ al Republicii Algeriene De- 
mocratțpe șl Populare, a primit 
marii dimineața, la Palatal preziden
țial din Alger, delegația de nartld sl 
guvernamentală o Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Paul Nieulescu-Mi; “ 
Comitetului Execut .. ______ =s=.-«as
Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
președinta al Consiliului do Minljlri.
'Conducătorul delegației romane n 

transmis președintelui Hoparl Boume- 
diene salutul cordial al secretaru
lui general al Partidului Cnmunht 
Român, oresedintele Consiliului de 
Stat a! Renubllcll Socialiste Roma
nia. Nicolae Ceause-wu orecum sl 
mesajul de felicitări eu Britain) celei 
de-n X-3 aniversări a proclamării 
inflenondentel Algeriei.

Președintele Houari Boumedîene a 
mulțumit pentru salutul sl metalul 
nrlmlt. nontru onrtlclnarca deleaaliel 
de partid șl guvernamentale româno

In festivitățile de la Alger gl a 
transmis Partidului Comunist Ro
mân. poporului roman, conducerii de 
nartld si de alai a României si ncr- 
sonal tovarășului Nlcolae Ceausascu 
cele mal bune urări de succes sl 
prosperitate din sortea Consiliului 
Revoluției, o Guvernului sl ooooru- 
lul alaerian și u sa personal.

în timpul primirii. Intre șeful
izlL membru nJ statului nigerian sl delegație rojnânâ 
idv. 0] Prezidiului a avut loc o convorbire cu Drlvlre

la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
cele două târ! si popoare șl cu pri
vire In alto probleme de Interes co
mun.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă egidă, mielenca-srii. a 
foit de față Ștefan Mlhnl. ambasado
rul Republicii Soglallșțp România In 
Ataar.

*

Luni. delegația do partid al w- 
vernpmențalâ română a vizitai mo- 
numentq Istorice si objective turistice 
d!n cnnitniă șl împrejurimi.

«

■
Poporul algorian s'irbă- 

loreșie osifizi împlinirea 
urnii deceniu de la pro
clamarea Independentei 
naționale, eveniment care 
a imnmunai anii îndelun
gați de lupta dlrzZj. de e- 
roism Șl sacrificii, de mari 
Jertfe do singe In lupta 
inipolriva colpniallșțllor, 
pentru înlăturarea do
minație! străine. pen
tru cucerirea dreptu
lui la dezvoltare de asne 
stătătoare. Din punct de 
vedere istoric, un deceniu 
este o i>erloâdA foarte 
scurtă, dar anii caro nu 
trecut gu consemnat im 
șir de Însemnate succese 
pe calea consolidării in
dependenței politico șl 0- 
conpnure ,a tării.

A zecea ani versta ro a 
proclamării todcuendeptei 
găsește întreaga '-
la lucru. „Algeria 
ffește", „Algeria 
și se dezvoltă’

nuzj
wOCwr, ■».. «w»-™,»,.

pa to^le planurile de po-

A' zecea

găsește întreaga Alqerin 
fe lucru. „Algeria mun
cește". „Algeria renaște 
și șe jJpzvoțtă’ — cuvJn- 
talf de ordine rare poț fi 

*—zițe prețutiBrJonl — de- 
ipsc efo.-.uriie depuro 

c planurile d? po

■Xj.iJ.--j u ■ -Vev
pe țărmul Medlteranol. nu rul de stat care Insumea- 
davenlt moderne citadele ză 2.5 milioane hectare, 
ale petrochimiei. „Rovolulta agrarft’ se află

Tonte aceste realizări acum în o doua fază a n- 
nllcărli rale șl este meni- 
_ _ i creeze condltiîlo
pentru transformarea ra- 

... _ ____________ dicală o zonelor rurale al-
Acenstă voință s-a gerione. Succese plmllore 

----  ■ so Inreglstreazfl în dome
niul nregfitlril da cadre 
naționale, al dezvoltării

Toate aceste succese 81

I,

T
slnt rodul voinței ferme n pllcftr 
poporului nigerian do tă oă

ț> 

k1 
I
I
1'
■■i

a-si valorifica avuțiile 
proprii In Interesul na
țional Această voință s-a 
tradus In mal lfi®3. prin 
naționalizarea minelor, 
băncilor șl societăților do ------
asigurări. fiind astfel țUIhtel șl culturii,
stârimalc primele bas- Toate aceste succese ăl 
lloartc ale erafodajului transformări progresiste
economic nl monopoluri- slnt *'
lor, creat pentru a nervi ■
intereselor coloniale. De-a

slnt urmărite cu bucuri® 
de prieten!! Algeriei. In 
rindul cărora se numără,

riel, m 
numără,

66
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SEDfflOLÎr
■

eo'ahorare româno-algc- 
rlanfi a adus-o vizita o- 
flcUdă întreprinsa In a- 
SOlț an în Algeria de 
secretarul general ai 
Partidului Cornu șW Ro
mân.. președintele Con- 
siiiulul da Stat al Repu
blici! Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușe&eu. „Ca prieteniCeaușeara. „Ca nrîetenî 
al tarii dumneavoastră — 
role va cu aeest prllal to
varășul Nlcotae Ceaușeacu 
= no bucurăm din toata 
Inima pcpl.ru realizările 
obținute, cart; gini o t;răl- 
lpare demonstrare a ta
lentului și hărniciei po
porului algerian. a eapa- 
eltațll sale <Jo a-?I făuri 
in mod liber o viata de 
bunăstare 
șj vă urăm pol sl 
suteese pe l...... 
rlril unei 
independente șl prospe
ro". La r!r:t!u! g§u, pre- 
ȘMiinleta Houari llournr:- 
dlene, subliniind temu- 
ItirJJe rotațiilor o-tete- 
neștl dintre Algertai șl 
România, a doatanR: 
,.Colaborarea stabilita in
tre tarile noastre lne| 
din momentul redobîn- 
dl:îl suveranilățil sl . In
dependenței Algeriei, pre
zența unui maro număr 
de specialiști români, 
care contribuie In mod 
eficace, de mal multi

. „Mh Ita Jmonșa ppert ® 
^ PSS^raefto-’ In diferi!?’ 

mcpțl, însășr prezen-, 
“dpțnhțhtpașlră pici, 

mijlocul nostru 
constituie toi atilla fac
tori de consolidare a 
prieteniei dintre tarile 

Convorbirile

șl fericire — 
■ noi si mari 
drumul fău- 
Algeril noi,

porul nigerian In ce) zero 
ar>l de lnde)>andcnță, pgn- 
Iru construirea und na-

( țiuni moderne ® procs- 
. pere.: 5

■ Algeria unuIuL X pferă 
astăzi imaginea lhțqt vas ie 
șmliere răsplndlto ne cel „

........ . fl0-

pine stătătoare a tscono- riari pentru 
miel. O etapă (Ie gea mai indeponderițel 
— — ■-npertanta a fost Tara noastră p...........

la 24 februarie tre primele din lume rare
„ ■ au recunoscut .noul afet noșștre’. _____ .

‘ ’ iț ■=! dintre co) do} presetljoR,
Colaborarea re- întîinjriiu cu populația

lyantajoaaâ dintre ylgertaita. InfetegorJlo șj
.. . . . acoroxirita încheiate pu

oglindit — așa cum men
ționează gi Daolar.it in 
comună romăno-alee-la- 
nfl — ganfimenielo de 
profundă prietenie șl 
profebe pe carp fe tete 
tr&șe reciproc cele două 
popoare sj țări, drschi- 
Z?nd noi pșj-spestivo |e- 
gățuriJor fralnlgg rare le 
Unesc, spre binele lor șl 
tn interesul întăririi for
țelor antllmnortaUate. al 
cauzei păpji și cwpprârii 
ilriermRîonale,

ParRcjpînd din Inimă 
La marca sărbătoare do 
astăzi p nooorulul alge- 
rlan. România Drtetenă 
îi transmite colo mal cal
da felicltari, urări da 
nroșmoritate șl no) iz- 
blnzj lp atingerea teluri
lor pa sare ®j ie-a pro-

lungul nnllor nu urmat după cum so știe. în mod
alte măsuri vlzlnd două statornic Itamnntn socia-

obiecilvc principale : nsl- listă, Poporul nostru si-a 
' - ----------- (șr- manlfoataț (lin primul

S'£
|ehțir;bn£$r * feț™,,

’dumnețiVpaștră piei, 
mijlocul nostru 
Iute toi

îra,....wp reunit pesto 
prijojulna numeroase contacte Re 
pfaceri soldate cu Încheierea unor 
contracte economice.

*■ ■■
Sub âusp!ci!te Academie! Republi

cii S-JCiHllste Romănla, Jn Uleie Ro 
3—4 Iulie, ș-au <!;••!.V}u"at la Rura- 
reșlj lucrările ȘoslynlJ șlljnțlficț ru 
tema „Confrifruțli priglnpțe la dez
voltarea electronici! moderne’,

în țfldnrt ferneufel pe pare IJ !n.- 
țreorintle In România. Ansamblul fde 
estradă dîn R. P, Germana a sw®-1. 
nut. marii seara. r~ -■'

prorn tel Repub! 
condusă de 
Odfln.

La șoșlre. aeroportul Olopeal, 
oaspeții au fast salutați de Emillan 
Njjcegțy, p-oj-edlntrilP Tribunalului 
Suprom. de al ți membri 1>1 conducerii 
Tribunalului,

T'W'd
O dologaRti : g Departamcnliiitil 

Politic FbcR’iTl Bl Elveției, condusă 
de dr. Ernesto Thalmapn, secretar 
general a! Departamcnluliil. a șoșlț 
marți după amiază In Cgpltală Ja 
Inyjfațla Minlslerolui Afacerilor Ex
terne.

La soairp, !>e aeroportul Otopenl, 
delegația a fon Jnllmplnalft de Va- 
sile Gliga. adjțmcl al ministrului a= 
facerilor externe, do funcționari su
periori (Jin M.R.E.

Au foaț de fatâ Alfred 
ambasadorul Elveției ta i

< șl membri ai ambașadot,
*

Marți, Michael Sirlwardene, mints- ............ .
Irul muncii din Republica Shri Lanlm, ndluncl al ministrului culturii din 

no vlzlteazJ 
telul ..Zilelor artei dlslrac- 
D. Germană".

nnrta dr.
1). Ger- 

mlsluni <11-

illcir Populare' Ungare,' 
președintele Szakacs

pa care Ii In.-

f.

Roppartf. 
București.

’> vyii'swtH « 9«io- 
. .. un anectarol ne sce

na Sălii Palatuluj ItaDublicil.

to ... ___ _____ ____
țlel Socialiste, Mlhnea

Român pentru__ ___ . ...
Străinătatea.; funcționari suoariori din 
KHnlșleru} Afacerilor Externe. oa
meni de artă sl cuțlură. ziariști.

A nartlcipat dr Werner Raekwitz.

Au asistat Ion Brad, vlcapreaedln- 
al Consiliului Culturii al Educă- 

. ' “ .................... i Gheorghiu.
Brinmyicapresedlnte al InstHutulul 
Român parjtru Relațiile CuRurafe cu

cucerirea în 
naționale.

a fost prin-

Tdrțșa«.i deșlinat șă vălo- 
riflre mil dâ hectare in 
dmnla Abtidla, în în
treagă zonă Tlndouf.' sa 
construle^ sosele. spitale/ 
șrolt. locuințe. La Hassi 
Messanud șl Hossl R'mol, 
tineri ingineri, tehnicieni 
sl muncitori mlnulesc o 
febriică dintre cele mal 
moderne și complicate 
pentru a croate la supra
față. prelucra șl trans
porta rrilllonne de tons do 
țiței sl-miliarde de metri 
cub! de gaz motan, snulbi’- 
rtad astfel mitul că 
numai monopolurile străi
ne ar fi3 In stare să s'A- 
plneașeă neeaslă teh- 
n.ră I.ta Ej Hadlar, fur
nalele produc fpntă sl 
oteL In timp ce lamlnna- dușlril pulernli
rele de al| aprovlrio- vok,!in lnr’,,fil
nează întregul sector in
dustrial cu diversa pro- 
dusxț siderurgice. Hngga- 
rtil. ținut de un peisaj 
straniu, lunar. Isi dezvft- .. _______ _________
lule tot mal mult sacre- dur! Importante.
tele : uraniu, wolfrnm, Șj in agricultură au fost 
nur. roților șl nițele. Sklk- realizate nroare.se mib- 
da si Arzew. odinioară slanția’e. O dezvoltare 
norlurl peacăroștl, pltllo susținuta cunoaște seeto-

. IRșre Îmi™,;-,:-™ - . marcată la 24 februarie 
1071, prin - naționalizarea 
lulurpr bogățiilor natura- suveran și Independent 
le ale țării și asigurarea Algeria. Colaborarea i 
unul rol precumpănitor Clproc gyanlajpaxâ dintre 
sodetățll naționala da cele două țări ge dezvoltă
hidrocarburi -= .Sjm- multilateral, ați de an.
trach*. Regimul copceslu- Cunosc un schimb aacen»- 
nllor petroliere slrMne a dent schimburile comer- 
fost completamente nbo- claie, cooperarea in oro*?
1IL Algeria dsBgînd după dupție In domenii cun) BB
MUdl'o pantru indepefis R BgirOlta- PlJnt?te. agrta 

------------- "■Ițura. hidrotehnica. tnA 
telegerllo ma plan tehnl- 
co-ștllnțlfic și cultural. Uț-’ 
rol Important in stimu
larea eoonerării economia 
ce. sllințlflee al tehnice 
revlpe comisiei guvejfe 
pomontate mist® re- 
măno-algprlime, Prezent 
râ toeclaiistilnr si toh- 
n!clppl|or romflnl caro 
lupreazâ cot (a cb». ală
turi de colegii lor alge
rieni. la dlforite obiective 
economica din Algeria» 
conștlțtjte Încă o expre
sie fl reialiiior do nrloțe- 
nlp dlpțrp cele două târî, 

Q conlrtoullg da cea 
rn»! mare Însemnătate la 
dezvoltarea relațiilor ds

r

» ’’

„ pgtrollil.. mjnpto. agri'ț 
rtentfl cea de-p dm:a mgre puRura- hldratohn'ca. !«= 
bStSlliș. cea n palrolplul, teMCTllo tm pian tehpl- 

Pe depjln '..uvprană. 
n'ăplîta pe toate bogStlilp 
«olului sl .subsolului, Al
geria pățește In prezont 
sore edificarea unei Im 
dustril puternice ,-rfi^ 
voluția lndușlriglă* =«• 
pjapu] «-nnnndc efo nșțry 
ani, in cura cje roiMToțl- 
zțirp, .șl planul economic 
de perspectivă de șante 
an! prevăzînd In âcesț 
sens alocarea unor fon-

■al. Up

preredlnțe d? onoare al Asociație! da 
prietenie Shri LanErâ — România

d r™ Mir.il Slriwardene. 
și-au Ințhetal vizita făcyt| In țara 
rrrraslrfi

La plecare, oaspeții au fpsț conduși 
. Ihitea Ghporghlu, prini-yicopre- 

șrrflnte al I R.R.&Ș.;
în cyraul viatei, oaspeții au aș 

întrevederi la MlnW.eruț MuncR, 
Ministerul Comertulul Exterior, 
notarul Industriei Construe 
do Maștoi. Mlpisterol Tur!: 
ltd, IpstRuRil Român p< 
r ■ 1 ■ - ' ' '

iviviui; uui i _ . - _ .. . ,
solia ea, d-na Manei Slriwardene.

; noastră. ' .
La plc"~r

da Mlhppa

R. D. Germapă. 
tara ™ nrilelui . 
Uve din R. D Ge 

Dp asemenea, ay |ual paj 
Haps Voss, amba'Mdprul R. 
mane ta Buciiresțl. refl de ml

• nlpmațlce. membri n| roroulul dlplo- 
au pyut mȘnȘeța rolul s-n bucurat de succes. 

.. la măiestria artiștilor oasnell fiind rfl»- 
M!-J ntalltfi cu autauze de oubllciil lyjcu- 

lonșlracllllor resțean.
Ișmu-

poptro (Agc-pre*.)

•1

f

care «e

lei, 037 persoane (M5 băr
1 temei și 13'. oficiali).

subordonau nu iși Tace datoria șl, fie 
că nu se j 
greutățile noasl

din lumea capita- «nl Ipsțlțuirea controluliildeștat 
ctrolieră furnizează într-o n|lă ramura n gconornje! *—

pune 
s fm-

„nasslna- 
..backhand3, 

.„..! in favoarea sa. Cei , pra
de spectatori aftațl in tri- 

---- iuIuî central au psjstat la

SPORT O’ SPORT • SPORT ® SPORT

p;o- 
am re

ci nl do produr- 
putuljmpiedire 

procesului de
, u d(

Ministerul Comertul 
nhțenH Jndusirlel

C. BENGA

Vedere dsn Caracas

WSSS

s

C3to ip®â Capiul că ți mmpria^ 
n carp asista contracte, arestoa 

do către unii fur-

Aerom toate produsele din pro-
do fabricație al întreprinderii JSP19* ^282 tone dor șl țl|p iic

w relata tav. Teodorei 2®8 tope erau rebut- Astfel, la

urțnârgaș 
elpcțflr" 
centra^

degeaba 
ducătorii de motoare electrice amin
tiți nu au nici o sctrzft, nici o mod- 
vnțlg pentru o atare slțuatle, ci este 
vorba numnl de neajunsuri In orga
nizarea șl urmârirea producției.

Pg anșambiu! unllățltoF rare com
pun Centrala industrială de moșlnl- 
unelte, circa 25? de nulipare plcclrico 
nu sini îneă livrate de producătorii 
specializați din Timișoara, Pitești, Să, 
cele șl Bucurpșil. Din această pțuză, 
nu pot fi montate o serie de strun
guri carusel, freze porlalo. mașini da 
găurit, mașini agregat, ciocane da 
forjă SSrtyiHțln șe pmlnță la fel 
in privința parțmirttor eloptrico-.ta 
care restanța este do $42 bueățl, tar 
reslnnțlerii sîni ,,Automallca“ din Ca
pitala $1 Fabrica de panouri și ta
blouri electrice din Alexandria : pro
dusele nfectato : unolo laminoare d® 
bumbac și carde.

® Oare colectivele din unitățile 
care persists în B nu-șl onora semnă
tura PQ contractele! încheiate cp ținir 
fâțllg nqasțrc nu ș-au angajat șl e|e 
în întrecerea socialistă, nn se riffl* 
obligate să contribuie la creșterea 
eneiențel economiei sl nu să producă 
pagube 2 — se întreba directorul do 
fabrlrație nl centratei. Gh Mustață 
Afirm cu țbață răspunderea că [te’ 
parlamentai Industriei eieclrpielmire 
din ministerul căruia II slntem și opl

■ ’ “j
pricepe, fie că nu Ințelego --....---------

o____ noastre, tolerează neajun- către aceste unități rint mari sau
surite ce se provoacă economiei prin mici,: realizarea lor e.stq deosebit.de 
nellvrarea motoarelor electrica. O importantă pentru economie.

VENEZUELA Eforturi pentru recuperarea
Cind lp Venezuela §-a forat pri= 

pna «mda r cu npi 
cenți jn urpifi

IJLIE NĂȘȚASE, ORANTES, SMITH, HOPES

o Conllnulnd seria «ueceselor în 
marele turneu Internațional de tenta 
de la Wimbledon, campionul român 
ILIK NASTA.SE s-a eai:f!(:,!i p-gniru 
gemlflnplele probei do simplu bărbați, 
in urma victoriei note obținute In trei 
seturi : 6—4. 8—4. 6—1. In fata ame
ricanului Jim Connors.

ÎB mare verafi do l<to, rtjblinlpzâ 
țxra-.șxîndenț:! ț .agențiilor de presă, 
NMlase nu i-â Ifisat nici o speranță 
tenlsmanului american, care a Unut 
partida «whlllbratâ doar ip primele 
doyă gaturi, clnd 0 existat egalitate 
la 4—4. De fiecare dală Insă. Iile 
Nâstase. cu uimitoare '
șuturi8 ®i abile lovituri de ..t 
a decis Jocul 
tn 1504» de . . 
bunele terenului central ..........
ut) tenta de mare clasă, transmite <■<>- 
respondenlul agpnțlcj Francp Presșo. 
în semifinale Năstase !1 va inlllnl ne 
redutabilul jucător spaniol Manuel 
Oranles, care a dk»uș cu @-=2. 0—0. 
G—2 de Colin Dîbley (Australia).

JQp pRfal, fagg gferturjlor de fina? 
13 a confirmat deolin pronosticurile 
favnritir ohținind victorii cptegorire 
si in roietaita două înțfinir! S(«m 
Smllb (S.U.A.) i-a iniremi ra 8^3 
8—8. 6—2 pp Alexandr Melrqvel’
(U R.S.S.) Inr Jap Kcdes (Ceho
slovacia) l-a eliminat cu 6—2. 6=3 
0=4, pe Opy Paț-pn (R'pua ZtoalandM

fii
în turul trei al probei de dublu 

mixt din cadrai turneului interna
tional de ten’s de la Wimbledon, 
cuplul fl|p fJăslpsp (Româniți) 
Rosemary Casals (S.U.A.) a InțUnll

perechea braziliană a solilor Man- 
daripo pe care a învlrvoo [n două 
«oluri cu 8—1. 6—3. Alte rezultate : 
Dibley. Krantzcke' (Australia) — 
Eraser — (Australia). Wado (An
glia) 8—4. 8—1 : Warwick. Gbota- 
Kong (Australia) — golii Kalogho- 
ropouloa (grecia) 8—(I, frw-2,

Rezultate din tarul patru al pro
bai de dublu bărbați : Smith, Van 
DRlpn (S.U.A.) — McManus. Os
borne (S.U.A.) 7-3. 8—3. 8—0. 7—6: 
FlUoli Cornejo (Chile) s- Graebner. 
Stockton (S.U.A.) 7—5, M. 9-7 ; 
Hewitt. McMillan (RKA.) g- Ma- 
chelte (S.U.A.), Ramirez (Mesic) 
8—1, 0—1 0—4.

Participare record Ia J.O. 
de la MOnclien

Cea de-a 20-a ediție a Jocurilor 
Olimpice ds vară do la MQnrhen va 
cunoaște o participare record : 123
de țări, reprezentata de peste 10 0ț>0 
ds sportivi și sportive. în 1038. ta 
Ciudad de Mexico au parțleipal 
8 039 conrurențl din 111 țări în 
urogramul Jocurilor mtițicheneze 
sini înscrRe 21 de sporturi, Cei ma" 
mulți narțlplpanli vor R ta atletism 
(IK târî), box (75). tir (71) ral nata= 
Sie (82). Cea mai numeroasă delega
ție va fi eea a (Arii aazdâ R.F. a 
Gprrnnnl 
bați, 1JB

O lese adoptată de asemenea, anul 
trecut prevede naționalizarea rilcâi 
rotatelor da gaze, „Naționalizarea 
Industrie! Rațelor naturale s! adop
ta rea IcgR revcrslunll petrolului 
reprezintă pași importanți oo calea 
edificării economiei naționale Da 
deplin Indenonftonte’", n dgclJtrnl 
gnbWWS. S8T ■,£ 
țru IftsțHulrea eontrOjulH) de atol 
extracția mlnerBurilor’do fier.

rirea poporului Vonczuelel de n-sl 
Institui deplinul control aninra ho- 

.. 4 V ,

cenii jn unpfi - uțUtni prau acelp 
carp bânulgu câ aSBMlâ tară „plă
tește" oe un ocean de petrol. Da 
atunci destinul ei a fost slriru le
gal do evoluția extracției „aurului 
nearu". Producția țje 163 rnUtoano 
do tone o situează pe locul țrci In 
lume, fit.sd. lotedgia. prima expor
tatoare de petrol djn lu“"I 
listă. Industria petrolieră___ _
aproximativ 30 la sută din produsul _ ___ __ _________ _
național brut si 02 Ia sută din va- Țoale aceste măsuri vădesc holă- 
toarpa exporturilor,

Cpa de,g 161-a aniversaro a Inde
pendenței Vcnoraeiel 
(Sărbătorește astăzi — găsește :r>- 
porul veneauelean în plin efort 
pentru recuperarea In folosul oro- 
prluiui popor a Imfipșșțor sale fragă’ 
III naționale, înscris In amply! pu, 
renț înnoitor tflp America Ln’.irri, 
aCQ^t oroeps. ImtaBMt eu țIUva gpl 
în urmă, a căpătat un suport Ipsta- 
latlv : la 30 Iulie 1971. președin
tele Rafael Caldera a semnat le
gea in virtutea căreia, in exolrprea 
cowșlypUar. adică In 1ȘS3, torenu- 

. rile petrolifere, întregul gehtoa- 
ment ?l bunurile apgrltalnd cmnoa- 
niUpr străine vor trece sub contro
lul statului. în același tlrnn. socie
tățile trebuie să deoună o aumă de 
pltcvn sule de milioane de dolari 
dreot garanție că vor preda în stare 
perfecta, lg expirarea concesiuni!, 
bunurile ce le .stăoînexr; IncS fn Vo- 
nezyola. Leitei petrolului ii fote. 

. precedată de alte hotărlrl privind 
ț Interzicerea de no! concesionări. 
! consolidarea industriei oelrollere

sl diversificarea celei netrochlmlce. 
în acesi cadru se înscrie crearea In 

< ifMîQ q coroorallpl veneroelertte a. 
1 petrolului a cărei dezvoltare este 

tot mal accelerată In ultimii ani.

Hățlllor 
de din 
mlffl .
rștraine. Este un proces cpmnlex, 
dar pledlelje și dificultMîle nu fac 
decit să întărească voința Doftoru
lui venezuelean de a persevera oa 
gajen arrirfirji g| gormlidârll înde- 
ppndontoJ Păllonale, pentru Ihfen- 
țulrpă aspirațiilor galo de nrosrtari- 
teta îl progra? -" năzuifita caro m 
butiiră do înțrgasg glmnațlq a (to
porului român, a tuturor forțelor 
sociale înaintate,

As BUMBAC

nansnnle. de n ®e desurln- 
ehjngite dependenței ecorsfe 
Impure de monopolurile

amlaz.fi
pcpl.ru
Daolar.it
nroare.se
deosebit.de
NASTA.SE


< ' „ | j j .

în urma contactelor și convorbirilor care au avut loc
1

DECERNAT PAVILIONULUI ROMÂNIEIPakistanuluide conducătorii Indiei și

reumficărgi pașnice a Coreei
Declarația comună

PHENIAN 4 (Agerpres). — Agenția A.C.T.G informeazâ că, In 
urma < 1 ' ' ‘ ___ ’ _____„
inlro reprezentanți ai R.P.D. Coreene și ai Coraoi do sud, la 4 iulie 
a fost dală publicitâții o declarația comunâ.

ENIAN 4 (Agerpres). — Agenjia A.C.T.G informeazâ câ, In 
contactelor și convorbirilor caro au avut Ioc, In ultima vrome,

La Phenian șl Seul — arată decta- 
rațta — nu avut loc recent convor
biri ta cursul cărora uu fost discu
tate problema îmbunătățirii relațiilor 
dintre Nord șl Sud, precum sl ches
tiunea reuniflcăril țării. LI Hu Rok, 
director ol Agenției centrale de in
formații din Scul, a vizitat Phenia
nul ta perioada 2—5 mal șl a avut 
convorbiri cu Kim Yon Ju. director 
al Departamentului Îndrumării orga
nizatorice. Al doilea vlcepremler al 
Cabinetului de Miniștri nl R.P.D. Co
reene, Pak Sen Cer, a vizitat Seulul 
ta perioada 29 mai—1 Iunie $1 a avut 
convorbiri cu directorul Li Hu Rok.

Cu prilejul acestor convorbiri, cele 
două părți au avut un schimb do 
opinii animale do dorin la comunâ 
de a se reunlflca pașnic țara, cit mal 
curind cu putință.

S-a realizat un marc succes în 
promovarea înțelegerii reciproce, 
relevă declarația. în scopul înlă
turării neînțelegerii și neîncrede
rii dintre Nord șl Sud, neutru 
slăbirea încordării în relațiile 
dintre ele șl pentru promovarea 
reunlflcărll țârii, cele două părți 
nu ajuns la un acord complet de 
vederi asupra următoarelor 
puncte 5 
Colo două părți au convenit oju-

• v . . ■ /..

Aprecieri favorabile față de acordul semnat

pra următoarelor principii privind 
reunificarea țării:

Reunificarea trebuie realizată In 
mod independent, fără ca vreuna din 
părți rd se bazeze pe. forțe externe ,și 
fără amestecul unor asemenea forțe ;jliiu, «fior uauTfi-rueu jurf® »

reunificarea trebuie să fie realizata 
prin mijloace pașnice, fără ca una 
din părți tâ recurgă la folosirea ar
melor împotriva celeilalte ; unitatea 
națională trebuie promovată. In pri
mul rind, in ideea unei națiuni, indi
ferent de deosebirile de ideologie, 
idealuri șl sistem.

Cele două părți slnfde acord să se 
abțină de la denigrarea șl calomnie
rea reciprocă, precum și de la comi
terea de provocări armate, fie ele de 
mici sau de mari proporții ; u-a căzut 
de acord asupra luării de măsuri 
eficace pentru prevenirea conflicte
lor militare, ln vederea slăbirii în
cordării dintre Nord șl Sud șl a creării 
unei atmosfere de încredere reci
procă.

Cele două părți au convenit asupra 
realizării unor schimburi ample Intre 
Nord șl Sud, in diverse domenii, ln 
scopul restabilirii legăturilor națio
nale. astăzi rupte, al promovării În
țelegerii reciproce șl accelerării re- 
uniflcăril pașnice Independente.

Ele au cănii de acord asupra coo
perării active pentru ob'lnerea unul 
succes rapid în convorbirile orgatil-

zațiilor de Cruce Roșie din Nord 
Sud, care stat actualmente ta cura 
elnt privite cu mari operanta cte În
treaga națiune.

Părțile au realizat un acord asupra 
Instalării unor legături telefonice 
permanente și directe intre Phenian 
și Seul penteu a putea împiedica de
clanșarea unor Incidente militare iii- 
limplătoare și pentru a rezolva direct 
prompt și corect problemele care 
apar intre Nord șl Sud.

Cele două părți au căzut do acord 
asupra creării unui Comitet de coor
donare Nord-Sud, avlnd copreședinți 
pe Kim Yon Ju șl LI Hu Rak. ln 
scopul promovării Îndeplinirii acw.or 
puncte de acord și, ln același timp, 
al ImbunătățlrU și soluționării dlver-f 
eelor probleme dintre Nord șl Sud 
precum șl al rezolvării chestiunii 
rcunlflcării țării pe baza principiilor 
do reunlficare națională adoptate ta 
prezenta declarație.

în încheiere, cele două părți șl-au 
exprimat credința fermă câ punctele 
de acord din prezenta declarație sini 
conforme cu dorința unanimă n în
tregii națiuni coreene; caro aspiră la 
reunlflcara națională și șl-au expri
mat angajamentul solemn de a în
deplini cu fidelitate punctele acestui , 
acord.

• LA DELTEI — Acordul Indo- 
paktstanez semnat la Simla re
prezintă un document do mult 
maj maro valoare deelt o de
clarație de neagresiune, n afir
mat la Delhi un purtător de 
cuvint indian. „Calitatea principali 
a acestui acord, care constituie un 
prog es în ■eompara'Ie cu pazl'lUe 
anterioare ale celor două părți, con
sta în aceea că el proclamă necesi
tatea unei evaluări intr-un spirit 
pașnic a tuturor problemelor*, a a- 
dăuaat purtătorul de cuvint. El a 
subliniat, de asemenea, că solritul 
de prietenie .mutuală .șl de cooperare 
care a caracterizat eforturile de paca 
depuse La Simla n contribuit. in 
cea mal mere măsură, la succesul 
convorbirilor dintre Indlra Gandhl 
șl Zulflkar All Bhulto.

- *
Lui nd cuvtntul Ln fața 

consujtatlve parlameniere 
ierului de Externe, șeful 
ției indiene. Swaran Singh.

CONFERINȚA DE PRESA LA PHENIAN

PHENTAN 4 (Agerprea). — în le
gătură cu publicarea simultană, ta 
Phenian șl Soul, a declarației comu
ne privind Imbunătătlron rel'i|,,Ior 
dintre nordul șl sudul Coreei, pre
cum șl reunificarea țării. Pak Sen 
Cer, ai doilea vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene. a organizat la Phenian o con
ferință do presă — Informează 
AC.T.C.

Pak Sen Cer n subliniat, cu acest 
prilej, semnificația acordului interve
nit Intre reprezentanții R.P.D. Co
reene .și Coreei de sud. CARE PUNE

TRE fREUNIITCAREA PAȘNICA'- A 
TARII. Este o necesitato imperioasă 
pentru noi — a arătat In continuare 
Itak Sen Cer — că soluționăm nro- 
blema reunlflcfirU pașnice a tării, 
punlnd pe primul Joc Interesul națio
nal comun, luptând pentru Înlănțuirea 
unei unități naționale de nezdrunci
nat șl depășind deosebirile Intro not 
Este firesc șl legal ca o singuri na
țiune. cea coreeană, să se unească pe 
cale pașnică șl aceasta corespunde ne 
deplin InicTescIor poporului nostru — 
a arătat In continuare. ACORDUL 
LA CARE S-A AJUNS ÎNTRE RE
PREZENTANȚII NORDULUI ȘI SU
DULUI COREEI CONSTITUIE O 
CHEZĂȘIE A SOLUȚIONĂRII PRO
BLEMEI REUNTFICARII, O PIATRA 
DE HOTAR ISTORICA A EFORTU
RILOR DEPUSE DE POPORUL NOS
TRU PENTRU A ÎNLĂTURĂ SUFE
RINȚELE GENERATE DE DIVIZA
REA TARII. Am Intrat ta sfera 
unei mișcări da dimensiuni na
ționale pentru reunificarea paș
nică a Coreei, Iar rezultatele 
convorbirilor intre reprezentanții 
celor două părți confirmă cre
dința noastră că, prin eforturi 
unite, poporul coreean Ișl va putea 
reunlflca patria. Pe lingă aceasta 
—- a subliniat ln continuare Pak Sen

4 (Agerprea). — în le- 
. la
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mea of Zambia* pu- 
bl-'cl o fotografie a 
conducătorului parti
dului șl stalului nos
tru, sub care mențio
nează : 
Ccaușcscu,

‘ lele României,

mal buna prezentare 
sub raport organiza
toric și cxnerctaL 

Presa din Zambia 
continuă să omen- 
teze pe larg partici
parea României la 
Tîrgul talcmațlonaJ de 
ta Ndola.

Sub titlul -7 „Ro
mânia, stat european 

_________   . prieten, participă la 
pavironntai Rcpti-__ tîrgul comercial nl
bllell S'c'.allste Romă- Zamblel ; să no Im-

LUSAKA 4 (Ager- 
rea)' — La 4 iullo, 
omlsla guvernamen

tală zamblană do 
clasificare a pavilioa
nelor țărilor străine 
participanta In ce-a 
de-a 10-a ediție a 
TlrguluJ de la Ndola 
a decernat Trofeul 
Tirgului comercial al 
Zambîel. premiul talii.

vingere că „reuniunea la nivel înalt 
Indo-paMșlaneză va marca începerea 
unei noi ere a pieli*. „Dacă noi apli
căm acordul de la. Simla cu sinceri
tate șl bunăvoință, nu mă ' îndoiesc 
că vom putea să punem bazele picii 
durabile pe care o datorăm popoare
lor noastre", se arată ln încheierea 
mesajului.

o LA RAWALPINDI — Mnhmudul 
Haq Usmnnl. secretar general al 
Partidului Na'lonal Awaml din Pa
kistan. a calificat acordul de la 
Simla cn „un început bun* sl a n- 
preclnl eforturile depuse de pre
ședintele Zulflkar AU Bhut'o .pen
tru instaurarea unc! păci durabile 
in aceasta parte a continentului 
asiatic •

l„: r'nclul său. Slkander Khan 
Khalll. guvernator al provincie! de 
frontieră nord-vesl, care a Insolit 
po președintele Bhutto la Simla, a 
declarat că acordul a deschis calcă 
spre o pace durabilă șl care trebuie 
să permlta celor două tărl să-sl re
zolve problemele litigioase intr-o 
manieră onorabilă.

• LA DACCA — Referindu-se ta 
acordul indo-pak'.slanez semnat ta 
Simla, ministrul afacerilor externe 
al Rooubllcll Populare Bangladesh. 
Abdus Samad Azad. l-a caliric.it 
drept" ..un succes care deschide ca
lea altor succese". El a precizat. 
Insă, că nu va fare alte comentarii 
înaintea efectuării unei analiza 
mai aprofundate a documentului a- 
mlntlt.

„Nlcolae 
președlri- 

eslo 
cunoscut ci una din
tre cele mai dinamice 
personalități ale vie
ții politice lntcrna.țlo- 
uale".

Același z*.ar. înso
rind o fotografie ca- 
re-1 Înfățișează pe 
președinții Nlcolae 
Ceausescu șl Kenneth 
David Kounda, ci
tează aprecierea fă
cută tnlr-o cuvlntare 
a președintelui Repu
blicii Zambia. cu
prilejul vizitei to
varășului Nlcolae 
Ceaușescu In aceasta 
țară : „N’-os puica
încheia, dacă nu 
m-aș referi ta condu
cerea dumneavoastră. 
Poporul zamblon ad
miră foarte mult 
ceasta conducere..Sen
timentele noastre sini 
s'neere în legătură, eu 
profunzimea glndlril 
d-imnravoaslră, care 
trebuie să fie foarte 
mult admirata".

bogâțlm cunoștințele 
despre aceasta țară* 
— ziarul zamblan cu 
cel mal mare tiraj, 
„TRiIES OF ZAM
BIA". 'publ'că o se
rie de reportaje. in<?o- 
țlle de fotograf II, 
privind dezvoltarea 
diferitelor sectoare ale 
economiei noastre, 
posibilitățile de ex
port, date privind 
extinderea și diversi
ficarea continuă a co
merțului nostru ex
terior. Sini expuse, de 
asemenea, principiile 
care stau ta baza re
ligiilor noastre de 
cooperare cu străină
tatea.

în cuprinsul acele
iași pagini, ziarul „Ti'

nl£
în aceeași zl. In nu

mele președintelui Re
publicii ZambLa. Ke- 
neth Knundn, minis
trul zamblan al co
merțului șl Indus
triei. Akson Soko. șl 
președintele Consiliu
lui de administrație 
al tirguluL Wcdey 
Malslve. au Inm'nat 
directorului pavilio
nului românesc. Sll- 
ylan Petrescu. In ca
drul unei solemnități 
— Cuna de nur ' a 
Trofeului Tirgidul co- 
me'd’l a! Zumblel 
(oremțul fntll) s1 ma
cheta coo’en’o-ntlvs n 
cucei resoec’lve. Cu
pa «e acordă nrmri 
pavlllowhi* ță"li 

realizează cea

noului guvern italian

Comisiei 
a Mlnls- 
diploma- 

____________________ „ - o Mihll- 
ntat că. „deși India dorește să alun
gă la o soluție bilaterală pașnică șl 
satisfăcătoare In problema Cașmlru- 
lul. ea nu va abandona, totuși, po
ziția sa In această chestiune*.

Ministrul Indian a precizat, tot
odată. că guvernul său nu are nici
decum Intenția de a păstra terito
riile pakistaneze ocunate ta cursul 
conflictului din decembrie 
reamintind că aceasta pozhâe a fost 
anunțata tacă din momentul inche- 
l'arll acordului ’de încetare a focului.

Acordul de la Simla a fost apcci-. 
bat. cu o mare majoritate, de Co
misia consultativă parlamentară a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Indiei. (A.F.P.).

• MESAJUL LUI ALI BHUTTO, 
într-un mesaj adresat la plecarea 
din Simla, primului ministru al In
diei. Indira Gandhl. președintele Zul- 
flkar All Bhutto a declarat că se re
întoarcă In Pakistan eu ferma con-

1971.

încheierea schimbului de păreri
soviete-cubanPRIMIREA DE CĂTRE KIM 

IR SEN A DIRECTORULUI 
AGENȚIEI CENTRALE 

DE INFORMAȚII DE LA SEUL
PHENIAN 4 (Agerpres). — Agenția 

■.C.T.C. anunță că tovarășul Kim Ir 
_ 1. „ ........ . In zilele de 3 șl 4 mai. 
pe LI Hu' Itak. director al Agenliei 
contrate de informații din Coreea de 
sud, care a vizitat Phenianul In 
cursul întrevederilor, mențloticară

A.C.T.rXj>. L ■ W. HllUI
Cer — acordai dintre R.P.D. Core- Sen a primit, 
cană șl Coreea de sud dă o puternică r 1 rr'*' r*”
lovitură celor care, împotriva voin
ței noastre și împotriva mersului 
istoriei, încercau si împiedice reu
nlficarea Coreei șl să păstreze în eon- agenția coreeană, tovarășul Kim Ir 
llnuare starea de divizare a țărlL 
Acum este pe deplin clar că nici o 
forță din atari nu mal poate găsi 
vreun nretexl pentru a Interveni In 
treburile interne ale națiunii co
reene.

încă din primele zile ale divizării 
țării — a subliniat vorbitorul In 
continuare — Kim Ir Sen a sub
liniat în rooetafe rindurl neces'ta- 

sprijinirea pe forte djn ofari., p-ț- 
cjm șl pe cale pașnică ’excluzlnd 
calea războiului, în cuvântarea sa din 
6 august 1971, Kim Tr Sen a arătat 
că este gata să Inițieze oriclnd 
contacte cu toate partidele politice 
din Coreea do sud. cu reprezen
tanți al organizațiilor de mesă. Dre- 
cum șl cu personalllfițj sud-cire- 
ene. fapt care a reprezentat un nou 
pas către înfăptuirea 
pașnice a țării Această propunere 
de însemnătate Istorică s-a bucurat 
de un larg sprijin, nu numai din 
partea populației din R.P.D. Core
eană. dar șl din partea unor pă
turi Lărgi oJe populației sud-corc- 
ene. Întrunind șl aprecierea opi
niei publica mondiale.

în încheiere, vorbitorul a arătat 
că, In scirt timp. Intre R.P.D. Co
reeană șl Coreea de sod vor avea loc 
numeroase vizite și convorbiri 
mullilateralc, schimburi de vederi 
care »e vor Înscrie ea noi pași eon- 
cre' l pe calea In făptuirii aspirației 
istorice a poporului coreean — re- 
unlfiearea pașnică a țârii, Pak Sen 
Cer .și-a exprimat încrederea că for
țele progresiste din întreaga lumo 
vor acorda un sprijin deplin efortu
rilor națiunii coreene pentru înfăp
tuirea reunlflcMl patriei.

reuniți cflril

Sen a avui discuții cordiale cu oas
petele fiu ci-coreea a. căruia l-a pre
zentat trei prindpll .de bază pentru 
reunificarea patriei : aceasta trebuie 
să fie realizată ta mod Independent, 
pe baza principiului âatcdetermlnărll 
naționale, prin ridicarea Ideii de uni
tate deasupra divergențelor de Ideo
logie, sconuri șl sistem șl prin rennn- 
țarea ta rorță ta relațiile reciproce,

1 ■
VIZITA LA SEUL 

A LUI PAK SEN CER
PHENIAN 4 (Agerpres). — Agenția 

A.C.T.C. Informează că, ln cadrul 
contactelor recente dintre reprezen
tanți ai R. P. D. Coreene șl ai Coreei 
de sud, Pak Sen Cer, al doilea v.ce- 
preznler al Cabinetului de Miniștri 
al R. P. D. Coreene, - 
ln perioada 29 mal 
aeesst prilej, ■ el 
cu Pak Cljah I 
sprijinul deplin tată de principiile 
de reuniiicire na'ională propuse de 
Klro Ir Sen. șef de stal, președinte 
al cabinetului de Miniștri al R. P D. 
Coreene, sl a tosl de acord cu for
marea Comitetului de coordonare 
Nord-Sud — organism consultativ per
manent pentru rezolvarea problemei 
reunlflcărll naționala El a exprimat, 
de asemenea, mulțumiri pentru ospi
talitatea cu care a fost primit, la 
Phenian, Li IIu; Rak. directorul Agen
ției centrale de Informații sud- 
coreene.

în timpul șederii la Seul, Pak Sen 
Cer a avut convorbiri cu LJ Hu Rak. 
cu care a discutat. Intr-o atmosferă 
de sinceritate, io scrie de probleme . 
privind Imbunâlățirea relațiilor din
tre Nord și Sad șl realizarea reunlfl- 
cărli Independente, pașnice a țării.

a vizitat Seulul
— 1 Iunie. Cu

! o avut o Întrevedere 
Hi, care și-a exprimat

IUGOSLAVIA

„Ziua luptătorilor"
BELGRAD 4 (Agerpres). — Ani

versarea declanșării, la 4 Iulie 19-11. 
n Insurecției generale antifasciste -- 
„Ziua luptătorilor" — a fost marcată 
prin adunări populare, acțiuni cu 
caracter comemorativ, ta cadrul că
rora au avut Joc depuneri de coroa
ne la monumenlel’e Închinate celor 
ce șl-au Jertfit viața pentru elibera
rea țării. Intllnlri ale veteranilor 
luptei antifasciste cu tineretul

In .localliatai Zadobrova, de lingă 
Llubllana, a avut loc un miting con- 
sacral<,'ăîlivers5jril creări! primelor 
brigăzi de partizani din slovenia. 
La care au luat puric circa 70 OOO de 
oameni. Au participat reprezentanți 
de frunte al vieții politice șl soelale 
iugoslave. Intre care Krste Țrven- 
kovskl, Slane Dolunț. Marko Bulț. 
Serghel Kra'gher, Franț Popit, Ni
kola Liublclci, alte persoane oficiale. 
A vorbit Edvard Kardell, membru 
al Prezidiului U.C.I., membru al 
Consiliului Federației al R.S.F.I 
Președintele Iosip Broz Tîto a adre
sat un mesaj de salut parflcipanțllor 
In miting.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
Kremlin a avui loc marți o lntllnlro 
Intro Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. el P.C.U.S.. Nikolai 
Podgornii. Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem. Alexei Korighln, 
președintele Consiliului de Miniștri 
ol U.R.S.S.. și Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, primul ministru al Gu
vernului Revoluționar. Cu acest pri- 
lej. menționează agenția, s-a înche
iat schimbul de Dărerl cu privire la 
dezvoltarea relațiilor dintre P.C.U.S.

.’7

și Partidul Comunist din Cuba, din
tre U.R.S.S. șl Cuba. Totodată, părți
le au Încheiat examinarea probleme
lor actuale ale situației Internațio
nale tjl au 
muntaalului comun

C.C. al P.C.U.S.. Prezidiul Sovie
tului Suprem șl guvernul Uniunii 
Sovietice au oferit marți o recepție 
în cinstea delegației cubaneze la care 
nu luat parte Leonid Brejnev, Ni
kolai Podgomll, Alekrel Koslghln șl 
alțj conducători sovietici. (T.A.S.S.).

lu pus de acord textul co
lul comun sovielo-cubansz.

bonn Convorbirile

ROMA 4. — Corespondentul Ager
pres N. Pul cea transmite : Mart! 
seara, premierul Giulio Andreotti a 
prezentat ta fața parlamentului Ita
lian programul guvernului ne care 11 
prezidează. Atit in problemele do po
litică internă, care au ocuoat prin
cipalul loc ln decLaratlă-program. cit 
șl ta problemele Internationale, o-a 
observat un echilibru atent studiat 
pentru a nu lăsa impresia că orien
tarea generală a guvernului s-ar în
depărta nroa mult față de cea a gu
vernelor precedente. Observatorii oo
litic! au remarcat, totodată, tendința 
lu| Andreotti do a face mal curind 
un Inventar al problemelor i>3 caro 
le înfruntă ta Drezent Italia, in dife
rite domenii, fiind mal puțin expli
cit asupra metodelor orln care Inten
ționează să le rezolve, Premierul â 
specificat, printre problemele priori
tare. Drograniul guvernamental, re
forma; isistemulul /de Lnvățămint. mă
suri menite afi ducă ta relnvtorarea e- 
cbnclmia'’rnâțfttraie';«:raorma sistemu
lui fiscal sl a asistentei medicala.

în domeniul politicii externe. An
dreotti a declarat că guvernul căulri 
va aduce contribuita ta asigurarea pă
cii șL securității ta Europa, actlonînd 
cu convingere pentru convocarea con
ferinței general-eu roocne. pentru 
dezvoltarea contactelor multilaterale 
cu țările socialiste. ..Slntem con
vinși. a spus el. că dialogul Esl-Veșt 
va duce ta dezvoltarea colaborării e- 
conomlce sl culturale Intre toate sta
tele, va crea atmosfera propice sta
bilirii încrederii reduroce". Andreotti 
s-a pronuntat pentru relntil strlnse cu 
Statele Unite ta cadrul alianței atlan
tice. ■ i

franco-vest-germane
înalt a 

> mai bine
Președintele Pompidou i „Dacă ln.tllnl.rcci Ia nivel Ir 
rllor „celor zece" ar trebui sg. lie d,oar lormață, este 
• a . ca ea să' ile amînata

■ Cancelarul Brandt: Cred că intîlnlrca se va tine Ia data pre
văzută și că va 11 utilă

BONN 4 (Agerpres). — în toastul 
rostii cu prilejul unul dineu oferit 
ta cinstea sa de cancelarul Willy 
Brandt, președintele Franței. Geor
ges Pompidou, s-a referit la proble
mele abordate cu Interlocutorul ®ău 
vast-german ta prima zi a convorbi
rilor oficiale.

După co a evocat etapele ștrăbă-

r '■ -* t <■.' s>. ■■ ■. -h ■■ r

tor, fâră amestecul unor forțe externe : promovarea el 
prin mijloace pașnice, fără recurgere la arme. Deduse 
din Însăși experiența Istorică, aceste principii sini sin-

Știrile de mal sus șl Declarația comună care consem
nează rezultatele contactelor șl convorbirilor dintre 
reprezentanți ni R.P.D.-Coreene șl al Coreei de sud -----------r.----- r------------------------ ----------------
stnt înlîmplnalc cu viu Interes șl adinei satisfacție de gurele în stare să asigure soluționarea constructivă a 
opinia publică din România, ca șl de tonte popoarele 
Iubitoare de pace. Poporul nostru vede in înțelegerea 
Intervenita un act de o deosebita însemnătate pentru 
destinele poporului coreean, pentru cauza destinderii 
și păcii ta Asia șl ta lumea Întreagă.

De mal bine de un sfert de vene, contrar voinței nnnl 
popor de patruzeci de milioane do oameni, Corcea a 
fost în mod arbitrar dezmembrata, creindu-se astfel o 
situație anormală, care a adus grele prejudicii națiunii, 
a creat șl alimentat unul din focarele de neînțelegere 
șl conflict ale vieții internaționale. Călăuzlndu-se de 
interesele fundamentale ale Întregului popor coreean 
șl In concordanță cu cerințele păcii generale, Partidul 
Muncii din Coreea, guvernul R.P.D. Coreene, in 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, s-au situat cu con
secvență pe poziția necesilății lichidării acestei situații, 
au promovat. In mod stăruitor, prin nenumărate Ini
țiative șl propuneri, cauza, unificării pașnice șl detno- 
craiice a patriei. Accsle eforturi perseverente se văd 
acum încununate de un prim șl Important succes. 
Pentru prima oară oficialltați din nord șl din sad au 
stabilit contacte șl au purtat convorbiri pe problemele 
esențiale ale națiunii. Pentru prima oară e! au reali
zat un acord complet de vcde-1 în domenii care privesc 
înlăturarea neînțelegerii șl a neîncrederii 
slăbirea încordării In relațiile dintre Nord șl 
promovarea reuni licării jKișn'.ce. ,

De o deosebită semnificație principială și practică 
este faptul că cele două părți au căzut do acord că în o- 
pera de reunlficare ele trebuie să pornească de ta 
ideea că, pe deasupra deosebirilor de Ideologie, de țe
luri șl sistem, exista >6 singură națiune, a cărei aspi
rație legitimă este de a trăi într-un stat unitar. Șe ve
rifică astfel, o daiă mol mult, rolul Însemnat pe eare-I 
are în zilele noastre șl II va mai avea încă mult timp 
națiunea ca forță motrice de progres șl pace. Rețin, 
de asemenea, atenția și celelalte principii pe care cele 
două părți au holărit să Ie așeze ta temelia eforturilor 
lor de rcunîflcare : realizarea el in mod de sine stata-

reciproce.
Sud,

acestei probleme, să asigure împlinirea Idealului uo<n- 
eăriL ,

Se cuvine, de asemenqo, relevat șl faptul că cele două , 
părți au convenit ea ln rctațlbc reciproce au numai , 
să se abțină de ta folosirea forței, de ta orice acte de , 
provocare militară, dar șl de ta denigrarea șl cnlom- , 
nlerea reciprocă . ,

Acordul realizat confirmă o dată mal mult vlahllita- < 
tea căii contactelor, convorbirilor șl tratativelor pen- i 
Iru soluționarea problemelor interna'tonale, orlcîl de 1 
spinoase ar fi ele — punct de vedere susținui In per- i 
manență de România ln politica el internațională. Toc- i 
mal faptul eă părțile au luat Ioc Ia aceeași masă, că i 
au discutat în mod direct problemei care Ie orivesc in i 
mod vital a făcut posibilă realizarea unei Înțelegeri i 
atll de cuprinzătoare și care defrișează un ieren menit < 
să dea roade bogate pentru cel in cauză șl pentru * 
toate popoarele lumii. 1

Acordul realizat ln Coreea se înscrie ln lanțul pro- 1 
ceselor pozitive care au Ioc în viata Internațională ac- 1 
tualâ șl care Învederează că — in eondi'llle creșterii 1 
forțelor soelale rare lupta pentru independenta si osce. ' 
pentru dreptul popoarelor de a fi sl.i'.uue pe destinele 
lor — cauza destinderii, înțelegerii șl cooperării face < 
mereu noi progrese. (

Ferm atașat idealurilor de libertate șl progres, ducând ( 
el însuși de-a lungul secolelor o lupta necurmata pentru ( 
realizarea stalului său unitar șl independent, poporul ro- ( 
mân s-a pronunțai ln permanenta pentru dreptul po- ( 
porului coreean de urși hotărî singur soarta, a mani- ( 
testat deplini solidaritate față de eforturile R.P.D. Co- , 
reene, ale poporului coreean îndreptate spre țelul uni- ( 
fieăriL Ca prieten sincer șl de nădejde al poporului ■; 
coreean, poporul nostru saluta acordul realizat In pre- ( 
zenl și fși exprimă convingere® că. Ina'ntîndu-se in , 
mod ferm pe ealea deschisă de el, se va ajunge la fău- , 
rlrea unei Coree unitare, pașnice șl democratice, co
respunzător aspirației poporului său șl Intereselor pă
cii in lume.

Declarațiile președintelui Prczldialai C.C. al F.N.E 
Nguyen Hua Tho

ÎMUL DF. SUD 4 (Ager- 
.Oslllltațlle or fi putut sâ lâ 

__ ■ - j guvernul 
S.U.A. ar 11 răspuns pozitiv Inițiati
vei de pace în șapte panele ,a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu", a 
declarai Nguyen Huu Tho. președin
tele Prezidiului GC. al Frontului 

i Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Intr-un Interviu acordat ln 
exclusivitate agenției Franco Presați 
Obiectivul lupte! noastre, ză spus 
președintele F.N.E, este respectarea 
de către Statale Unite a drepturilor 
naționalo 
determin!_________ 3„.
a atinge s?e<il obiectiv Lș!

VIETNAMUL DF. SUD 
preș). — „c / 
sUrșlt th Vietnam dacă

lații politice șl economice cu toate 
na’lunlle. tari distincție de regim po- 

. liilc șl sortai. Inclusiv cu Statele
Unite, pe baza celor cinci principii 
ale coexlslențel pașnice. După cc a 
arătat că membrii administrației de 
la Salgon aleși de însăși aceasta ad
ministrație. cu excepția, deaigui. a 
Lui Nguyen Von Thieu, ai nu'teâ 
Intra Tn acen guvern, Nguyen Huu 
Tho n declarat că!a treia compom 
tă a guvernului propus de F.N.E. — 
formată din personalități sau .repre
zentanți al grupărilor ori organizații
lor politice, sociale șl religioase, care 

’ 'a
sirilnălale pentru: motive polLLice. și 
care ec pronunță pentru pace, inde
pendență. democrație șl neutralitate 
— nu aparține nici administrație! de 
La, Saigon șl nici G.R.P. șl nu vaseu- 
fcrl ln nici un fel Influența nici 
uneia, nici alteia dintre părți- Nguyen 
Huu Tho a subliniat că un aseme
nea guvern ar înfăptui aspira'kr 
poputa'iel snd-vielnsmeze spre uni
tate națională și ar reflecta realitațlle 
politice actuale din Vietnamul de 
sud.

ien--

lie. fundamentale șl a auto- ; ....... ..---- ---
ilnărll noastre. Tocmai pentru trffesc in iară sau slnt exilați In 

___ ae'-*3ast obiectiv ișl cohliriuă -"-1——n/j—-- 
populația aid-vfetnamcză lupta pe 
fronturile mllilar, politic și diplo
ma Uc.

Vorbind de formarea unul guvern 
de uniune na’Ionall.'» cu trei compo
nenta, Nguyen Huu Tho a reamintit 
că aceasta ar urma să albă ra sar
cină organizarea In Vietnamul de sud 
a unor alegeri generale cu adevărat 
libere, democratice și echitabile.

Un Vietnam de sud independent și 
neutra, a adăugat el, or întreține re-

tute do către Piața comună, pre
ședintele Pompkkm a subliniat că 
„Ceea ce era uneori dificil pentru 
șase, va fi și mal dificil pentru zece. 
Noi am avut recent un exemplu con
cret in acest sens, a precizat el. cind 
Marea Britanic a suspendat angaja
mentele asumate acum două luni*. 
Astfel, a afirmat in continuare Pom
pidou, se pune o dată mai mult pro
blema unității monetare a Europei 
occidentale ale cărei prime temelii 
se dovedesc șubrede.

In ce privește preconizata confe
rință la nivel înalt a țărilor membre 
ale Pieței -comune lărgite, șe'ul sta
tului francez a reafirmat că „dacă 
această intlinlre ar trebui să fie doar 
formală, este mal bine ca ea să fie 
sun tiuită*.

Pe do altă parte, Pompidou a sub
liniat importanta ratificării tratatelor 
încheiate de Republica Federală a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică șl 
Po’onla. precum el a Încheierii Acor
dului cvadriparllt in problema Ber
linului occidental. în ce prlve'le con
ferința general-curopoană oentru 
securitate șl cooperare, președ’ntrte 
Franței a relevat că „aceasta va «Ia 
tuturor statelor oartlcipante nos'blli- 
tatea să-ți exprime în mod I’ber o- 
p’nllle nroprll asupra relațiilor lor rc- 
clnroce".

în toastul său. cancelarul Wlllv 
Brandt a exprimat certitudinea că 
oreconlzata conferință la n’vel înalt 
a ..celor zece* se va tine la dota pre
văzută șl că ca va avea efecte mal 
Importante cleclt cea de la Baga, 
din decembrie lPffl). Cancelarul Brandt' 
n menționat, totodată, că „pentru 
It F.G. această conferință nu a con
stituit nic'odată o necesitate absolută, 
dar cred că ca va fi utilă". EI a re
levat. fn același timp, că In tlmoul 
ronvo-blrilor avute tun1 cil nresMin- 
te’e Pomp’dou au fost înregistrate 
--«-r-ere gj oren-a o-ol’’etne'or mo
netare șl că a fost atins un nivel 
înalț,de conrordqnta.

După două zile, convorbirile fran
co — vest-sermane s-au 
marii după-amlază

Conferința de presă 
a secretarului 

general al O. N. U.
GENEVA 4 (Agerpres). — Secre- 
irul general ol O.N.U., Kurt Wadd-

Zi

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nîko!al Podgornli, l-a 
primit mart! pe Ktimei El-Assad. pre
ședintele parlamentului Libanului, 
care se află, ln fruntea unei delega
ții. Intr-o vizită la Moscova.

Cursul Urci sterline a conti
nuat să scad.'., mirii, la bursa 
de devize din Lond a. Ura a 
losi cotată. Ia deschiderea pie
ței. eu 2-1170 dolari/ TaU de 
Î.42S0 dolari — curs înregistrat 
luni seara. Această scădere 
chivaleazâ cu o devalorizare 
facto a monrdd britanice 
ordinul a 7/25 Ia sulă

c-
e’o 
de

inehetat
(A.F.P.—D.I’.A).

tarul general al O.N.U., Kurt Wahl
heim, a informat, intr-o conferință 
de presă, că încearcă să reactiveze 
misiunea reprezentantului său spd- 
elnl pentru Orientul Apropiat, 
basa dorul Gunnar Jarring. Kijrt 
Waldheim a conferit cu reprezentan
tul său special luni, la Geneva, șl ;o 
nouă Întrevedere este programată 
pentru data de 10 Iulie,

Secretarul general a declarat din 
nou că este partizanul universalității 
O.N.U. El a exprimat speranța că 
cele două state germane vor fi ad
mise fără InUraJoro In organizația 
mondială.

Referitor la acordul realizai In
tre R.P.D. Coreeană șl Coreea da 
sud, Waldheim n declarat : „Slrit 
foarte satisfăcut șl foarte fericit. A- 
ceasta va contribui La destindere*.

Aceeași satisfacție, relevă agenția 
France Prexse. a fost exprimată da 
secretarul general nl O.N.U. In le
gătură cu acordul Încheiat intre In
dia șl Pakistan.
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Mtalslri

participante la consfătuire 
primii! de Jumîaaghlln 
prlm-secrelar al C.C. al 
președintele Consiliului de
al R. P. Mongole. Din tara noastră, 
la consfătuire a fost prezentă o de
legație a Ministerului Sănătății, con
dusă de Alexandru Calomfirescu, 
□rim-adlunet al ministrului.

La Sofia au început con
vorbirile oficiale dlnSre
Irul de externe al Bulgariei, Petăr 
Mtadonov. și ministrul de externe al 
Belgiei, Pierre Harmel, aflat intr-o 
vizita In Bulgaria.

Convorbiri între P.CJ. șl 
lepîczcnîanți ai R. D. Viet
nam, Luigi Longo, președintele 
Partidului Comunist Italian, șl En
rico Berllnguer, secretar general al 
P.C.I., au primit, la sediul Comite
tului Central ol partidului, pe repre
zentanții Republicii Democrate Viet
nam la conferința de la Paris — 
Nguyen Mal Shl șl Phon Hlcn.

Convorbiri sndtmo-ftm- 
ZtmionO. Dnr Salaam au 
început, marți, convorbirile ofîclnlo 
dintre președintele Sudanului Gnafnr 
El Numeiry. și președintele Tanza
niei. Julius Nyerere (Reuter).
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Consfătuirea miniștrilor 
sănătății din unele țări so
cialiste. car0 B avut 1<K ta 03,1,1 
Bator, n-a încheiat marți, cu semna- 

unul protocol. Șefii delegațiilor

Secretarul do start <nne- 
riCUn, w'll!ani Rogers, care a efec
tuat o vizita de 2-1 de ore In Kuweit, 
a avui marți convorbiri cu premie
rul kuwoltlan șclcul Jaber Al Abmed 
Al Jnber. cu ministru) de externe, 
Sabah Al Ahmed Al Jaber, șl cu mi
nistrul de interne și al apărării; Sand 
Al Abdallah Al Sabah.

Un grup de zinrkii vest- 
gemiUni, membri al Clubului pre
sei din MOnchen, au Întreprins o vi
zita In Polonia, la Invitația agenției 
de presă poloneze „Intcpress".

John Conally, fGSi ministru 
de finanțe ni' Statelor Unite, aflat, 
actualmente, Intr-un turneu p-In mnl 
multe țări din Asta. In calitate de 
reprezentant personal al președintelui 
Richard Nixon, a avut, marți, la 
Dacca, o întrevedere cu premierul 
guvernului Republicii Populare Ban
gladesh Mujibur Rahman, precum șl 
cu miniștrii de externe șl de finanțe 
al Urii gazdă în aceeași zi, Conally 
a sosit kt Delhi.
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