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RILOR DUBLE

definitive

pentru îndeplinirea

vicopresedinto gi Consiliului Culturii și Educafiei Socialisto

economico-socială,

bună gospodărire,
frumusețe

relatări despre întrecerea cornu-

Industria construcțiilor de mașini 
întrecere. Care este nivelul ansa-

IntejMv. realizat de 
Nleolae DRAGO?In pagina a 11-a 

nelor.

o vieții. a Idealurilor sl a (antelor ce
lor c« făuresc. In mod conștient Isto
ria.

— Ca volume vor apărea ta 
preaimo Conferinței Naționale t

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialisto România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit vineri dl- 
mlneațn pc Michel Kompaorc. amba
sadorul Republicii Volta Superioară.

Vineri dup’i-amlnză 
Nleolae Ceauțcșcu. secretar 
ral al Particluiul Comunist 
a primit delegația Uniunii 
slste Senegaleze. care 
noastră. Ia invitația CC. al

Din delegație fac parte :

fost re a-
partîde

asumate pentru mal buna gospodărire șl 
a localităților.

a zootehniei

Folo s AGERPRES

A“f

Coinnneîe patriei șl locuitorii lor se allii angajate, ca

In legătură cu pl 
din țara noastră.

La întrevedere, desfășurată lntr-o 
atmosferă cordială, a participat Va- 
slle Gl>gn. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres)

— Baca materiali! pentru ob
ținerea acestor eantiiăti supli
mentare de produse metalurgice 
ești asigurată 1

el resoertarea levalltâțll 
„Dinamica satului 
„Din glndlrea Istorică 
romanească” ele Menționăm, de ade
menea. a nări* Ia unor arientate lu
crări cum sini orimul volum din 
„Istoria filozofie!” sau-..Atlasul Isto
ric".

întregul nostru popor, într-o Insuffețțtoare întrecere so
cialistă. Ea a pornit la începutul primăverii acestui an 
din comuna Pechea, județul Gala fi, și are ca obiective 
îndeplinirea programelor de dezvoltare economico-so- 
cialfl stabilite în urma conferinței pe țară a primarilor 
șl secretarilor de partid din comune, a angajamentelor 

‘ înfrumusețare

— Tn cea mal mare oarte. da. La 
minereu de fler. eoes. fler vechi, fon
ta de otelflrle — materii prime de 
bază — considerăm că vom mitea a- 
slmra necesarul neutru îndeplinirea 
util a sarcinilor prevăzute In olanul 
de producție, cit sl a angajamentelor 
asumate fn acest an. Nu trebuie să 
se înțeleagă insă că. in acest dome
niu. nu avem nici un fel de proble
me. Bunăoară, nu svem asigurat ne
cesarul de. feroaliaje centru fabrica
rea laminatelor din orosramul întoc
mit împreună cu industria construc
țiilor de masinL De asemenea. ta- 
Hmolnim o seamă de dificultăți da
torită neaslffuririi de către MlnMe- 
ru| Industriei Construcțiilor de Ma
șini a motoarelor electrice folosita 
la podurile rulante sl macaralele 
montate In halele combinatelor «Ide- 
rura’.ce. Tn ceea ce privește feroalia
jele de care, vorbeam mai înainte, 
vom asigura necesarul din lmnnrt 
(reallzînd In areal scop. 
valoric 
reduc! nd Importul la alte sort!mea-

«au In curs 
română sau ... ..
lor conlocuitoare — care ________
teme de o mare actualitate precum 
„Rolul conducător al partidului In în
treaga viată politică, economică si so
cială”. ..Perfecționarea relațiilor de 
producție In noua etană de dezvol
tare a României”. „Perfecționarea 
organizării conducerii vieții economi
ce de stat si sociale”. „Promovarea 

-- ----------- —| socialiste”, 
contemporan” 

materialistă

Interviul nostru cu Ion Dodu 8ÂLAN

mai
din 

un exoort 
In valută — echivalent si

— Ntî damutl, la Conferința 
națională a scriitorilor, i-at> 
definit noi exigente pentru pro
movarea literălurtl, pentru acti
vitatea editorială. Cu acest pri
lej. fb.âârdșul Nleolae Ccaușescu 
a adresat creatorilor chemarea 
de a Ințtmplna eu opere de va
loare cele două mari eveniment! 
din viata târli — Conferința 
Națională a partidului și ani
versarea Republicii. După cite 
sintem informați, fn toate edi
turile noastre există o preocu
pare «usjinutâ In aceasta direc-

Documentele de nartld privind îm
bunătățirea muncii Ideologice, cuvln- 
tările secretarului general ai partidu
lui. amplele dezbateri prezente In 
timpul Ideologic au contribuit la con
solidarea; unui climat favorabil pro
movării cârtii sodal-polltice. beletris
tice științifice, au configurat, direc
țiile in care trebuie să se concen
treze eforturile editoriale, nu deschis 
noi perspective muncii noastre, Tn a- 
cost context, flecare creator conside
ră de demnitatea, si de datoria sa 
să-st valorifice nesllngherit talentul, 
capacitatea de eindlre. eâ-sl aducă 
propria contribuție de originalitate si 
fantezie In relevarea dimensiunilor 
prezentului socialist al tării. In ex
primarea la o înaltă llnută artistică

ANGAJA:
. > ■ i •

te). Solicităm Insă sprijinul Ministe
rului Industriei Construcțiilor do Ma
șini pentru asigurarea motoarelor e- 
lectrice ?i pentru livrarea in conti
nuare. ritmică, a acestor produse.

— Anaaîomentul pe anul 1972 al 
uzinelor constructoare de mașini este 
do a realiza suplimentar, tată do

internaționale ; cărți tehnice si știin
țifice studii de valorificare în spirit 
critic a moșteniri! culturale, nume
roase antologii ternallce său volu
me Inedite de poezie. proză, drama
turgie originală, semnate de presti
gioși autori din toate generațiile.

Inscrllndu-și preocupările pe linia 
unor asemenea realizări., editurile 
s-au străduit să aducă șl In acest an 
tn'prlm plan cărți strlns legate de 
realitățile vieții, cu un conținut care 
să reflecte pregnant eforturile crea
toare ale întregului popor. Editurile 
tatlmplnă apropiata Conferință Na- 
Oonală a partidului tacredințlnd 

parului cărți care răspund tot mai 
mult și mal nuanțat exigențelor ș! 
terlnțclor spirituale aie constnitfo- 

rlior socialismu
lui. contribuind 
la lărgirea ori
zontului lor de 
cunoștințe poli
tice. profesionale, 
culturale Să a- 
mințim, de pildă, 
lucrările apărute 

ds apariție — In limba 
In limbile natlonalltățj- 

abordează

Cu acest prilej, delegația senegale- mtadu-se dorința comună de a extin
zi a transmis tovarășului Nleolae do schimbul de experiență In dome-
Ceausescu un mesaj da salut din par- niul activității economice șl social®,
tea secretarului general ’al Unluhlt schimburile de Informații șl de ve-
Proarcslste Senegaleze. președinte al deri, In Interesul prieteniei dintre 
Republicii Senegal — Leopold» Sen- ' cele două partide șl popoare, al In- 
ghor. ' ■ tăririi solldarltăl...............................

Mulțumind. tovarășul Nleolae popoarelor tmpo
Ceaușescu a transmis, in numele con
ducerii P.C.R. si âl ®ău personal.un 
mesaj de salut conducerii U.P.S.. se
cretarului general al U.P.S. si pre
ședinte al Republicii Senegal. Leo
pold Senghor. Împreună cu urări de 
prosperitate sl progres pentru poporul 
eenesalez.

Tn cadrul convorbirilor, a 
firmata satisfacția ambelor 
pentru evoluția pozitivă a raporturi
lor de prietenie si colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Progresistă Senegaleză, exprl-

Tn vederea îndeplinirii cincinalului cu S luni mai devreme, colectivele 
unităților din Industria metalurgică șl 
®3-au asumat angajamente deosebite In 
janienleior pe acest an si ce măsuri se preconizează pentru asigurarea ba
zei materiale necesare infăptuirii lor ? Pe această temă am avut o 
convorbire cu Ing. PAVEL GHERMAN, director general în Ministerul In
dustriei Metalurgice, și Ing, ION POPESCU, director tehnic In Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al CC al P.C.R. vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Vaalle Glitra ac!lunci ol mi
nistrului afacerilor externe, de alta 
persoane oficiale.

Delegația de partid sl guvernamen
tală. condusă de tovarășul Paul NI- 
culescu-Mlzll. membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, «sire o 
participat la festivitățile prilejuite de 
cea de-a X-a aniversare a Indepen
denței naționale a Republicii Alge
riene Democratice 51 Populare, s-a 
înapoiat vineri după-nmiază de la 
Alger.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Gheor glie Palos membru al 
C.C. al P.C.R.. prlm-secretar al Co
mitetului Județean Gorj al P.C.R. 
președintele consiliului popular Ju
dețean, sl Petru Burlacu. ad lunci al 
ministrului afacerilor externe.

La sosire. pe aeroportul Olooenl. 
delegația a fost Inllmolnată de to
varășii Gheorgha RMulesai. membru

CUM ASIGURAȚI BAZA

— Cum refl srlpura aceste 
cantttâli suplimentare de metal?

— Pariez preponderenta a canti
tății de metal necesară realizării an
gajamentelor va fl asigurată prin 
rruclIHearea resurselor — mari —■ 
existente în uzine si centrale, minis- 
ierul nelntervenlnd deelt, de Ia caz la 
caz, cu unele completări de metal. 
Prin redistribuirea intre uzine, intre 
centrale sl intre departamentele mi
nisterului a stocurilor de metal dis
ponibile. nnreciem că se pot asigura 
15 OCO tone metal, adică 75 la sută 
d::i necesarul total de metal pentru 
realizarea angajamentelor pe 1972 : 
totodată. In urma modificărilor do 

plan (in cadrul sortlmen- 
........ telor. . contra etate) MnterVc- 

nițâ, uzinele constructoare' 
de'‘'mSșlhl. pot'abIl&ita' fur- 
htzorllor, de metal adapta
rea contractelor de livrare 
pa semestrul H la noile 
condiții — pe această cale 
fiind posibilă asigurarea u- 
nor cantități suplimentare 
de metal. Tn fine, nu tre
buie neglijate rezervele e- 
xlslente In uzine in dome
niul reducerii consumurilor 
specifice de metal ;

fcrlndu-ne la rezultatele re*
Inragta- 

trale în primul trimealru a.c. 
iste meritoriu faptul că Gru
pul de uzine pentru aparataj sl 
mașini electrice de la Craiova a rea
lizat economii de 1 tone metal, 
Centrala industrială de utilai chimic 
șl pentru rafinării j sl cea de mașini 
agricole au consumat cu 627 tone țL

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare șB 
Apelor, Ministerul Comerțului Interior, comi
tetele executive ale consiliilor populare a sarci
nilor stabilite de conducerea partidului și statu
lui privind Îmbunătățirea activității in acest 
sector.

Comitetul Executiv a examinat proiectul d« 
Lege cu privire Ia dezvoltarea cconomico-socialft 
planificată a României, proiectul Legii finanțe
lor, proiectul Directivelor cu privire la sistema
tizarea teritoriului, a orașelor și satelor, la dez
voltarea lor economico-socială și a hotărit ca 
acestea să fie supuse spre dezbatere Conferin
ței Naționale a Partidului Comunist Român.

De asemenea, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a dezbătut și adoptat Tezele cu privire la 
principalele probleme care vor fi cuprinse în 
Raportul la Conferința Națională a P.C.R.

In Încheiere, Comitetul Executiv a aprobat 
unele măsuri cu privire la desfășurarea lucrări
lor Conferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român și a soluționat probleme ale activității 
curente.

© LA ACEEAȘI SU
PRAFAȚĂ FURAJERĂ — 

UN NUMĂR DUBLU DE 
ANIMALE © PE OGOA
RELE IALOMIȚENE CON
DIȚII EXCEPȚIONALE — 
REZULTATE MEDIOCRE 

LA SEMĂNATUL CULTU-

— Cred că înainte de b ne referi la 
dteva din volumele menite să aducă 
omagiul vibrant al creatorilor de va
lori spirituale acestui eveniment, sa 
cuvine să remarcăm faptul că ase» 
menea cârti «e înscriu tn mod firesc 
In tonllnuarea celor mal semni
ficative realizări ale anului tre
cut. an care s-a împlinit - du
pă cum bine știm — sub *em- 
nul glorioasei aniversări a semi
centenarului partidului. Au apă
rat cu acel prilej lucrări de va
loare. capabile să satisfacă multiple
le solicitări ■ volume do sinteză Dri- 
vlnd Istoria României, gnu dedicate 
experienței țării noastre In con- 
Bizuirea social tomul ui sau in relațiile (Continuare îu pag. b IV-a)

La plecarea de o® aeroportul Dar 
El Belda din Alger, delesalla româ
nă a fost salutată de Layachl Yaker, 
ministrul nigerian al comerțului. Ab
delaziz Maaoui. ministrul turismului, 
de funcționari superiori al Ministe
rului Afacerilor Externe al Algeriei.

Au fost orezcnU membrii delega
ției militare române, condusă de ge
neral-colonel Ionel Vaslle. adjunct 
al ministrului forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
MIhaL ambasadorul Românld la 
Alger.

— Este firesc să fle așa. centra ră 
ta viata spirituală a omului enodl 
noastre cartea ■ o- 
cupă un loc de
osebit d® Impor
tant, impunin- 
du-șe — ' prin
largul ecou pe 
caire-1 ar» In ria
dul cititorilor — 
ca unul dintre 
mijloacele fundamentale fi 
nicare. de Instruire șl edi 
formare a conșliințeioi In 
exigențelor eticii ?i echitatli socialis
te De aceea — așa cum sublinia to
varășul Nleolae Ccaușescu In cuvln- 
tarea Ut care v-ațl referit — reflec
tarea In pagini rit mai expresive șl 
mai cuprinzătoare a diverselor mo
mente ce s-au Înscris cu litere de aur 
In Istoria contemporană a țării, a rea
lității noastre socialiste. Logâlă In e 
venlmente șl fapte de înaltă semnifi
cație soclni-umană. reprezintă pentru 
orice creator o condiție orimordlalâ 
a afirmării nersonalitălll sale., a Im
punerii fn conștiința publicului larg ■ 
tale un public comneîenl. înșelat de 
cultură care asteaulâ cârti din ce ta 
ce mal bune, mal adevărate si mal 
umane In substanța si In mesajul lor. 
în egală1 mâsură sini interesați In 
promovarea cârtii de valoare. Inspi
rată din actualitate, alît creatorii, rit 
Oi edltorLL criticii si difuzorli cL

în ziua de 7 iulie 1972 a avut Ioc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și conducă
tori ai unor organe centrale de stat și organiza
ții obștești.

Comitetul Executiv s examinat și aprobat 
planul de dezvoltare economică și socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 1973, ac
tualizat pe baza orientărilor și măsurilor stabi
lite în consfătuirile de lucru cu cadrele de con
ducere și specialiști din institutele de proiectări 
și cercetări, cu conducerile ministerelor și prlmi- 
secretari ai comitetelor județene de partid. 
Proiectul planului de stat îmbunătățit va fi pre
zentat spre adoptare Marii Adunări Naționale.

în continuare, Comitetul Executiv al C.C. ni 
P.C.R. a examinat unele probleme privind acti
vitatea in domeniul producției, depozitării și 
desfacerii bunurilor alimentare destinate popu
lației. Au fost adoptate măsuri pentru re
medierea deficiențelor existente și realiza
rea intr-un termen cit- mai scurt de către

olan. — ne-o sbus. ta rlniul său. lng. 
ION POPESCU — de tractoare, 
IO loeomollve Diesel hidraulice și una 
eleclrirâ. 20 fl®3 televizoare. 50 de 
combine C-I2. 60 de autoutilitare. 20 
de autobuze. 137 CMJO de rulmenți s.i

— Ce rantltâli runlimenlcrB 
de materii prime jl materiala 
va neceiita fabricarea acestor 
produse peste plan ?

— Mă voi referi numai te metal — 
Denlru că aceasta este materia Dri- 
mă care Interesează ta cel mai Înalt 
grad : vom avea nevoie de un olus de 
30 n@9 tone metal

— Unitățile fllderorslce «u holărît 
«ă supllmentezo In acest an cu aproa
pe 73 ta sută angajamentele Inițiale 

.la producția globală si marfă — ne-a 
spus Ing. PAVEL GUERMAN. Toate 
Întreprinderile vor contribui la reali
zarea acestor prevederi, dar un a- 
port cu toiul deosebit vor avea uzi
nele centralei siderurgice 

‘ Hunedoara, ale delel de la 
! . Găjațț . unitflțiio centralii! 
, ■ lhdusSrtale de’ âiiimlniu 'de;

la Satina. Producția ce se 
va, obține suplimentar se va 
concretiza in 49 (MO tone 
fonta. 51030 tone oțel (din 
care, 7 000 tone oțeluri a- 
llale), 53 000 tone laminate 
(din rare. 3 090 tone lami
nate altețe). 8 550 tone țevi 
din otel 1 GOO tone alumi
niu. 800 tone cupru. 31 mi
lioane lei piese de schimb

și luptei unite a 
!va Imperlallsmu- 

iuf șl colonialismului, pentru o dez
voltare Independentă pe calea pro
gresului social, pentra pace șl Înțe
legere Internațională. •

S-a subliniat, de asemenea, dorința 
părților do a depune eforturi șl In 
viitor, pentra dezvoltarea legăturilor 
eronotnlce, tehnlco-șllihțjflce, cultu
rale, pe planuri multiple dintre Repu
blica Socialistă România șl Republica 
Senegal, corespunzător intereselor 
popoarelor român șl senegalez, cauzei 
păcii șl cotaborârli Internaționale.

tovarășul 
eene- 

Român. 
Progre- 

vlzltează tara
.....r,... HB . j,, P.C.R.. ’
Din delegație fac parte : Kablrou 

M’BodJe, membra al Secretariatului 
Politic al U.P.S.. denutaL vicepreșe
dinte al Adunării Naționale, condu
cătorul delegației. Caroline Dlop. 
membră a Secretariatului Politic al 
U.P.S.. deputată, președinta Consi
liului Național al Femeilor U.P.S,, șl 
Papa Alioune N'Dao. membra al Bi
roului Politic al U.P.S.. (secretar ge
neral al Mișcării Tineretului U.P.S.

Au fost de tata tovarâșll :' Paul 
Nleuloscu-Mlzll. membra al Corn! lo
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al" CC. al P.C.R., șl Ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R.

© DE CE OCOLESC 

PROIECTANT» Șl CON
STRUCTORII CĂI PREA 
BINE CUNOSCUTE? © 
ȘTIRI DE PE ȘANTIERE
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Vatra
Dornei -

fo“Stațiune bcanaotUmaleriefl 
numita, Vatra Doritei va lua In 
viitor o noud amploare. Sonda
jele htdroffeologlce intreprime 
de.ipeclalljtii de ta InilitUțUI do 
balneologie din Capitală intre 
anii 1069—1972 au dus la Idcnit» 
ficarad ;i captarea a fose noi 
izvoare de apă carbogaîoasd. 
astfel eâ debitul zilnic al apelor 
mlncfcilâ exploatate aici le ridi- 
că acum ta 60 de vagoane. Folo
site de vechile amenajări pre* ? 
cum și de cele noi (intre care 
un complex zanaiorial, in fdiă 
de... inaugurare pate chews 
Hle, cu o capacitate de SOO de 
locuri, dotat eu fard proprie de 
tratament), noile izvoare tor 
spori considerabil „rexervorul 
de sănătate" al staflunlt.

a
I

Contul 
naivității

Fost misii Virențîti Radocea 
Capitală, b-dul Gheorghe 
srgnlu-Da) nr. 33, a hotărî t

din Capitală, 
Gheorgnlu-Dej 
să-și pună ln evidență, la virata 
de 82 do ani. toată „exnerlenta" 
sa ln această materie. Scopul 7 
Escrocarea imar naivi po eare-l 
recruta din paginlîo da mică 
publicitate. După un «tutil’i pre
alabil al vieiimetor, trecea ta 
acțiune, oferindu-și „aerviaLie* 
®1 o Întreagă gamă tiu pretinsa 
retațlL înșelați da Înfățișarea 
M, dar mal cu «ama tentați de 
obținerea unor avantaje, ofer- 
lanțli eădtMU ușor in plasa țe
suta abil de escroc, avansindu-1 
diverse sumo intre o ndo și 
WOT® 1OL 10 persoane (printre 
sto — modici, avocata profesori 
etc.) au fost înșelate eu euma 
totala de no oc» ioi. Depistat ta 
cete din urmă de organele do re
sort, „rftisRul" a făcut un ultim 
..transfer" fortuit do locuință — 
ta penitenciar. Problema naivi
tății Famine însă deschisă. Pe 
cto.d un leac șl pentru ca 7

Comut
A Ajn m

pentru îndeplinirea planului de dezvoltare

economico-socială, bună

i

iele țarii 
trecere

i

5

j

j,

.V

4

gospodărire, frumusețe
■■ ■ ; " ■ ■p

Stăm de vorbă cu Bog
dan l’miclilos. Un Unăf 
subțire. înalt, cu o Brlviro 
llmnedc. Locuiește os 
strada Paternal, ln nr. 5 
A. Doar o c.x-A 11 d«mnr- 
te do clădirea in cnro 
Glieorghe Mlu a cositorit, 
a locuit ptnă In urmă cu _

Vdrbltl»no deSBrs

colo șl. totuși, tntr»o zL Glgl nu ținea scama de 
l-am auzit: „O să plec 
la Lido. Plcoto «au așa 
cova“. De ce 7 — lhlreb.
Parcă spuneai că e In 
regulă acolo undo lu
crezi. „Da', e. Dar dln-

PoXntnn Lupu, elev 
Intr-a Xl-a. 11 găsim cu 
alli prieteni do-al lui In 
fata cartel Intrăm direct 
In subiect s

ȘÂNTSER E PESTE. TOT,
FIECARE E CONSTRUCTOR

Dar nu numai la Slobozia se mun
cește cu entuziasm. La CorniițeL oa
menii înalță o școală cu etaj, ta Lun
ca Dochiel dăteall fai construiesc un 
magazin, far ta Satul Nou o oală de 
clnăă* De ta primarul Comunei âM re
ținut că pentru fiecare conslrucțlo ia 
parte scaii constituit comitete do ce
tățeni care au ocupă de bunul mere 
al liierârlL

— La început, mă speriase oarecum 
.... ........ jpune

■fitul Nicoles Zahiu, secretarul 
leșului .■om’.mnl du partid. Dar, 

și chibzuind, ne-am dat ocatna

Urecheștn a font prima comună din 
județul Bacău care a răspuns chemă
rii la Întrecere a locuitorilor din î2e» 
chea pentru realizarea Șl depășirea 
sarcinilor economice,' edilitare șl 6o- 
'CKdreUllurale pG acest an. Aciitn, clnd *_.__----- ------------- gpuae

Tăiata eleva 
din Slobozia, 

I șl dla cele- 
alo comunei, „ j_ 

mpreurw. cu ncpuiațn tor. sini pro- problema’nmtei'lalelor

lare.
Zeci șl eute da cooperatori, meea- 

| nlzatori, Intelectuali și-au schimbat 
pentru puțină vroma meseria și nu 

. devenit constructori, zklari, timptarl 
etc. Pentru ril'. ceea cc atrage ateftțin 
vizitatorului ta această comună stat, 
ln primul rind, șanUorcle. Ici se con
struiește un magazin, colo un cămin 
cultura], ta centra ®a . Înalță o biblio
tecă CU Uh club Șl o sală pentru dls- 
KdoatlMlă tinerelului. Po unul 

resto șantiere i-otn liltllnlt și

intre p roșii A șl secară, Cum ®a 
prin partea tocului mal ’ “ ” 
Zile inal libere, Sătenii < 
Luncă Doclilcl, Cornățel

., ălto sate componente i__ __
fflpreufiă cu deputății tor. sini pi 

ocupați <ta buna, gatpodfirir* * 6 1 no a^ln^ 
comite'tidul edmiittal de’partid. Dar, 
BUHd și chibzuind, ne-ath dat acama 
că multe din cele trebuincioase le pu- 
tdn realiza, pe plan local. Lemnul 
ltam luat!__
fastul din albia 
tril cărămldâ am 
specială in cadrul cooperativei agri
cole de producție.

După cum se vede, cel - din Urc-

i,NO, CĂ-
Un grup de 30 de primari din mat 

"mite Județe, aflați ln Cluj la cunnil 
Je parfecUOnore, a Tăcut vineri o vi
zită cu caracter do schimb do expe-

za pe plan local.
: din pădurea comunala, ba- 

Troțușulul, iar pen- 
1 Înființa* 6 secț'fi

cheștl au prirus gustul construcțiilor. 
Pentru că. in perspecUva apropiată, 
el au de girul să deschidă alte șan
tiere, Vor mal fl înălțate un cămin 
cullural în satul Cornfițal, un atelier 
]a. școala din satul Slobozia șl o ba-e- 
comunală* ■ r

în centrul comunei, tinerii amenn« 
Jează un parc cu bănci, terasă dC 
dans, fiori. Ca să albă do unde lua 
Dori, au conslruJl două sura, Alți oa
meni lucrează la reparatul șl pietrui
tul ulițetor. Au fort reparata pină 
acum 11,3 km de drum șl Lrattepur» 
tată o cantitale do 3 000 mc do pis* 
trA. Ploile din ultima vreme l-au da» 
terminat pa sătenii din Urecheșil eă 
deschidă un șantier șl pe cimp. La 
punctul numit „în ertrur, clteva sute 
de oameni munceau la scoaterea de 
aub apă a culturilor do po o supra
față de 10 ha. ■

Am reținut pentru încheiere cuvin
tele iul Alexandru Mărcuț caro ex
prima, ln esență, glndurile tuturor 
conta teul tor lui : „știm că‘ toi ca fa
cem este in folosul nostru. De aceea, 
muncim cu tragere de Inimă". ;

Gh. DALTA
corespondentul „Scînleii*

I FAW!"

cltevn luni.
- VorbilLnc detore * .

s,® Supunem judecății
— Bogdan — ■ fiare 8 0 »

opiniei publice:

UN DESTIN

______ . 4« oare 
mama băiatului — n-aro 
ce vorbi despre M'u. 
Clnd am văzut oe ce drum 
npuefl l-am interzis să 
mol discute cu eL„

— Mantă, te roa. E'VO*- 
ba totuși de un om...

Cu greu, mama cedea
ză. Bogdan nre o privire 
curată, o politicos. Esto 
h vtrsta clnd nu-1 poți 
ignora punctul da vedere.

—■ As începe cu o vorbă 
bună : era talentat la de» 
een. Acasă, intre diversele 
eervlcii pe care le tot pă
răsea. lucra in aramă. 
Procedeul ml se Bare, se 
numește metaloulMtle. 
Făcea lucruri frumoaso. 
Păcat că mama Iul 11 inîer- 

. zicea fiă ce ocupe do asta.
Cred efi ar fi fost nime
rit Să-l Îndrume la o coo
perativă unde se execută 
lucrări de artizanat Rău 
mal știu eu, Unde. Cine 
glie, noate. acolo Isl Pășea 
cu adevărat rostul lui

— Spuneați .Jnire di
versele (servicii De caro 
ic părăsea". De CO oare 7

— Aid vă pot răspun
de cu precizia t nu știu 
da unda deprinsese ldeea 
unei munci ușoare șl a 
ete'lgulul mare. Lucra la 
un restaurant* Știam de 
la cl că o duce bine n- 

V, - _ _ _ _ _

acestuia din urmă 11 miș
că. 11 tulbură.

— -Eca băiat bun, eonH» 
nuă interlocutorul nostru 
ad-hoc. Dar aooL «-a 
schimbat Devenise ciirtoa 
ln relațiile cu noi, SL de 
undo plnă undo atunci 
era corect, a Inconut p.ta.t 
deodată, să fie altfel. Uite, 
de la mine a imnrumulat 
niște băni — m-are Impor
tanță ce sumă — 81 nu mi 
j-a 'dat înapoi.

— N-atl Încercat aă sinii 
de vorbă cu ol. eă-1 dali 
un sfat 7

— Ba da. Dar ne zicea 
că arc planufllo iul — voia 
să niece ln maro, să se 
facă oapătar.

— Eu cred, completează 
JLivIu rascalovlcl. de fală 
el cl ta această convert
ite. că al anturajul ne 
care și-1 făcuse In oraș e 
do vină. Din citea aceea 
o în eonul să no ocolească 
pa noL prietenii do pe 
stradă.

— Nu l-ați îndemnat 
să sa nlatomicoMcă și el 
la un loc de muncă. să-5l 
facă un rom 7

— Ba da. Cel mițin eu 
am Încercat. Do exem
plu : dnd a părăsit ul
timul sarvlcl. l-am r.fa : 
„Mă Glgl. nu

, ' ' Z :: : ' J L ' M fa-
colo o Bă am ciubuc, 
altă vfață“... Ml se pare 
— conchide Bogdan Pan- 
chtoa — tfnărul cu caro

ÎGheorghe Mlu n copilă
rit, ponta șl-au împărtă
șit glodurile adolescen
ți nu. bucuriile si eșecu
rile — că de aid pleca 
tot răuL Rău pe care noi 
1-1 .arătam uneori, dar

— L-ați cunoscut ba 
Gigl 7

— Desigur. Am auzit că 
6-a Intlmplat ceva cu el 
E rău 7

— Destul de rău»
Anton Lupu tresare. Nu 

știm cit de puternice erau 
legăturile 1UI afective cu 
GlgL Cart osie că eșecul

„Mă Gigl. nu lăsa bakă 
un lucru Început".

— Fd?
— Mi-a răspuns : aș

tept t> ocrizlo mai bună.
— Cine credeți că poar- 

'tă vina pentru lot ce 1 s-a 
intlmplnt Iul Glfil 7

— In u’rirnul rlftd. eL SI 
tot ln primul rtnd. fami
lia. Asta e părerea mea— 

iile TANASACHE

5

— Avem fa ora actuală în lucru
8 șantiere —ne apune dlnsul, O bună mi 
parte (Un obiectivate pa core ie con» de 
sintlm so înalță ca urmare a eon- L‘_------- ------- __ ---------
tribuțiel bănești și in muncă a locui» rlență in comuna Apahida. ionel
torLtor, n hotarirltor luate de obștea Fărcaș. primarul comunei le-a lnfă- 

. comunei. Aaa am construit In acest 
art șl dispensatul, șl atelidrul-țooalâ
ȘL»
j,-» Nu v-ațl pronia crea multe o» 
blcellvo ?
. — Țrebulo să vă spun că. fa În
ceput, ne-am propus măi puține, dar 
Oamenii au,propus șl e-au angajat să 
le facă po toate. $1, dilpă cum ve
deți, se ț|n de cuvinL

Îrîlr-atfevăr. unele din obiectivate 
BOCIM-cui turale la cârO să referea 
primarul se află dejâ Intr-o fază 
irtălntata. La Slobozia, bunăoară, să
tenii mi și terminat construcția că
minului cultural, far1 acum lucrează 
do zor la construcția unul mngazlfi.

tisai realizările economice. EosroodS- 
res'.l-edilitare si «oclal-cuituralo. ob
ținute aici In Întrecerea dintre lo
calitățile rurale. Pe eșurt. el a în
fățișat oaspmUor următoarele rezul
tate : '

• întreaga aunrnfață de 4 337 hec
tare teren agricol probriotatoa retor 
3 CAP., inclusiv cole date tn foto- 
Bință membrilor cooperatori, au fast 
cultivate. în piuă. Prin desființarea 
mal multor drumuri do hotar. Drin 
rostriruterea unor curți, a fost recu
perată și redată Clrcullulul BKriCol o 
suprafață de 45 hectare, cârc a fost 
cultivata cil cereale si plante furajere.

• Itocultoril din Apahkla el-au
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din Uluj nu deptetal, printre do
cumentele rnal Vechi, , două scri
sori tulresale judelui Unutului 
VăU. Atletului do căite Contele 
Ltantfy, guvernatorul Transil» , 
vanlel, prin caro este ;ras in ur
mărire „.Schulmefator, cunos
cutul spion el iul Napoleon, de 
ettva tli-p erou al serialului de 
tdevlzlune, cu același titlu, do 
slmbătă scara. Documentele slnt 
redactate ln limba laUnă și omi- 
Ba dta dispoziția Curții Imperia
le du ta Viena, In prima ecri- 
Roare, datată 7 Bontembrte 18M. ’ 
se dau șl semnalmentele celui 1 
urmărit i virata 33—40 de ani, I 
mic de statură, robust, negricios, I

I 
I 
I 

,1 
I

And la «Ul»*oî? Nimic faffH» j 
jorator. Slim cu toții cd, tfaed I 
te sapă Iii pdmlrtt, SC dă de apd. I 
Dar dacă subsolul cita al unui j

I 
_ I 
cartierul I 
te focare 1 
dnloriiă •

I a I
I 
I 
I 
I 
I

vorbește mal multe limbi. Am- 
feăte documente deschid, așadar, 
o Întrebare neașteptata : Bă fi 

-fost lnir-adevăr, SchulmeLslcr 
prin Transilvania ? Dar cwn tot 
ele o lasă in suspensie, râmi ne 
să așteptăm răspunsul da La.» 
cercetările Viitoare.

Blocuri
lacuâtre? I

bloc de tocuinlc 7 Diferența a- 
ecasttt ig pate rd nu o teilteazd | 
întreprinderea, de dflspoddrie 
cdmundld M localicd Alba ta
lia, care de el(iua ani trateată 
cu indiferent^ leiMrile cetate* 
iiltor ji ale inspectoratului «a- i 
nitar județean ca privire ta 
inundarea cu apd menajară a | 
subiolurilor de la blocurile A-5, 
A-6, D-l, E-J, G-2 din c, 
Cetate. Aceste adevărate _____ .
de infecție au apdrut datorită 1 
amptatarii preșlle tn teren a [ 
rețelei de canălUare. E«te de 
așteptat o intervenite urgenta l 
din partea autorltdfilor locale. - 
pentru cd tacruriliJ hu mai r 
rdmlne». balta. ■

Trei surori 
și încă; trei

într-una din mele trecute, 
Mărita Dudei, in virata de 38 de 
ani. din comuna Scortaru Nou 
(Brăila), a fost internată do ur
gență ta dispensarul din locali-, 
late, Aid, ea a dat naștere ta 
trei fetițe gemene. în prezent, 
luate colo trei fetite șl mama lor 
alnt Internate fa maternitatea 
dfn Bfălta. unde 11 tfo acordă în
grijiri spectate. Do menționat 
că Marita Dudei ntal are încă 
trei fete. Tuturor celor șase su
rori șl părinților lor, multă sâ- 
nâtate I

Rubrica redactată de i
Dumitra 11RCOB 
Ghcorqhe DAVID 
ți corespondeniii „Scînleii*.
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ln luna ianuarie ă.c., 
conducerea Regionalei 
C.F-Cra!ova. fără a sa 
conxulta cu organele 
locale din comuna 
noastră, a hotârit M 
închidă trecerea de ni
vel din stația Vlădu- 
lenl, .de ta kilometrul 
2OT+SM. de no llfila 
Caracal-Plai-a Oii. Din 
aceasta cauză centrul 
civic ni comunei Osica 
a fost despărțit în 
două. Iar circulația aure' 
ctowatin pnnclMlă 

ț de-a lungul căreia re 
află situata toate uni
tățile comerciale a fost 
Intreriiptă.

1 . !i
I ‘'.r

S ■" -I

propua «ă ferUliieZe 0®fl hectare cti 
Îngrășăminte chimice ei naturale sl 
au fertilizat 7Bă hectare.

e Culturile do Rriu si porumb slnt 
bina dezvoltata -si Întreținute, astfel 
că. oină aCitm, «o contează eo de
pășirea producției de SriU cu 180 
tone, a Cetei de porumb cu -KW) de 
tone, tar 400 tone cartofi au si fost 
realizate suplimentar In urma recol
tări’ cartofilor llmpurlL

o In toc de circa 1 ton cariata al 
șanțuri pentru desecări, au fosț e* 
xecutale asemenea lucrări De o lun
gime de 23 kilometri ne văile Bo5- 
droc. Pata sl DezaneL

o Angajamentul ca cetățenii comu
nei să crească ln Plus s! &S contrac
teze 120 capete bovine sl 1 (SU’D că
păta do porci, din care M de scroafe. 
8-a realizat in întregime In cazul por
cilor și parțial Q1 bovinelor, daf al 
acesta va fl Îndeplinit plita la «fir- 
șltul nilului.

• Cele 3 C.A.P. au contractat su
plimentar M tone carne bovina si -0 
tone carne porcine, caro nu si tosi 11» 
vrute.

® In ce privește activitățile Indus
triale,. au fost Mintale 2 recii! do 
zldart-zugravL care au y! adus un ve
nit de 40 000,-101. Se pregătește or
ganizarea unei. secții pentru conser-

nu fost !rid 
nltri' adroaBO*’'Integral angafarhențele'. 
luate, ca r&SDtUM la chemarea cetor ' 
de ta Pechea. sl există garanția că s! 
celelalte prevederi vor fi realizate 
plai fa sfirsltul anului.

— Nici unui din angajamente ri-ar 
fi nutut fi îndeplinit fără sprijinul 
cetătanltor. ne spune primarul Ionel 
Fărcaș. Atunci clnd ne-am nropus să. 
facem canale isi șanțuri pantni dese
cări pe Circa 1 km șl am realizat »a 
23 fan noi am contat, In primul rind 
D« Bpri,linul celor 1900 dc cetățeni 
care au venit ta lucra, zi do zi. oină 
nu lennlnal. Au fost Salvata astfel 
do Inrtamoliro pesJo OflO hectare eu fi
nețe. care an do an devanoau nepro
ductive,. Acesta-1 un exemplu. Dar 1a 
fel v-nș putea vorbi de fiecare dLn 
obiectivele ptaâului nostru economic. 
Am invătnt de la conferința toe tară 
a primarilor că in tot ce întreprin
dem trebuie &â-i coMultfim ita oa
meni ; noi nsa.’atti procedat, si asteri 
programul primăriei eato 
al tuturor.

...I’rimaiii! Ionel Fărcaș. 
gospodar al comuhel. este 
Conferința Națională a 
Asia înseamnă nu numai o reeunoas- 
te re a meritelor persoanei, cl sl a 
Itarnixdci celătonjlor din Apahida.

Alexandra MURESAN
corespondentei „Sdntoii'

h

al TMMtrui

de 17 nnl 
delezat la 
MrtMlU'Jl.

’ 1«JX1'

/*■
Nu puteam ocoli, firește, 

părerea celor care, Intr-o 
perioadă deftaltoria pen- 
Uni formarea jlersonat, ta
ții iul, au avut misiunea 
de a contribui fundamen
tal ta educația llnâruluî 
Gheorghe Slin. Am ape
lat, OBifeL la opinia pro
fesoarei Dleita DUmkriu 
caro a fost timp de patru 
ani. din Ciuta n V-a plnă 
intr-a VTII-a. profesor- 
diriglnle al elovulul MSU, 
la Școala generata nr. 110 
din București :

— Mal șlițl ceva des
pre fostul dumneavrraatră 
elev, Gheorghe Miu 7

— Da, am clllt ln riar, 
e foarte trist

— Ce ne . puteți rqrjr.r 
despre acest bălai 7

— Eu am stat de vorbă 
cu el șl l-am Întrebat: 
mărim ee poartă rfiu cu 
tine 7 Nu ! — mi-a răs
puns. Atunci de ce te 
comporți. ușa 7 Ei are o 
atitudine toarte oul ia față 
de ea. Am fost de foarte, 
foarte mulfe '<iri Ia el in "

tș ffi  ______ _ _ _

nă vă spun, există un ter
men popular : ..abrașă-*, 
Ea.nu-l vota"răul,dar™ 
Arh ftfălUil-o aă aibă.

I

care, fără ajutor, a trecut 
dasa promovat. BLnalnțc» 
1C& fără rezultate opocta» 
cttlc^âo. Dar treclnd clasa 
a șaptea spre a opta, il-a 

ifăcut un i 
j In afara școlii._
ihtlmplător. făcea 
dinte-o clasă ■ cu 
foarte buni cure au intrat 
ta liceu cu media peste 
nouă. Dar, cum spuneam, 
al șl-a creat un anturaj 
prost 81. nouă, ttlcl n-.-A 
foat foarte greu să-3 mal 
controlăm. .

— Dcvuniso un copU- 
problemă 7

X

anturaj . nefasl. 
școlii, tn școală, 

parte 
elevi

blectuIUI furat Mal tir- 
ziu, clnd bălaiul a mers ta.. 
o școală profesională, ceva 
legat de cauciuc, Inllm- 
plarea a făcut eă curme 
un inginer- caro muncea 
acolo șl l-am rugat Bă-1 
aibă Ln grijă. La un mo
ment dat, școala aceea 
vota să-l exmatriculeze șl 
atunci l-am rugat pe acest 
inginer să intervină. Ingi
nerul m-a și Întrebat.: dar 
do ce - lntervcnlț.1 pentru 
ol 7 E copilul dumnea
voastră 7 Slntețl rudă CU 
el 7 Nu — l-am spus — 
dar a fost elevul meu

...ș/ foștii
lui profesori

-........................... seta cu â nici o problema greșită. Ml*e teamă 1 Dar.
In școală piuă ln ultimul piuă la urata, totul a fost 
trimestru al clasei a opta Ln zadar. Acum. 
Ciad a dispărut lin fiș nou- “““ "
nouț. Ln ultima oră. el 
împachetase fișul, 11 băga» 
se ln servietă șl ieșise din 
școală sărind gardul prin 
spițe. S-a oprii direct ln 
piață, unde, probabil, avea 
o rețea dinainte organiza» 
tă pentru că a și găâlt', 
po toc, ptaăamcnt pentru 
obiectul furat. A fost sin
gura dată ctad uni reușit 
să-I aducem pe tajcă-său 
ta școală.

»- Ce-nțl făcut ln aceas
tă împrejurare extraordl» 
na ră 7

— Ce-am făcut 7. triftta 
chemai jm Itdăl lui Mlu Șl 
pa tatăl copilului păgubaș 
șl-arn zis să hu chemăm 

aă stăm noi_
eL Am zis că Al 
a greșit, șl că trei 
încercăm să-l salvă:

• ,111(111 pujjJUAa.1 . : j.uwictș-a*4/

Ea.nu-l_ vota 'răul, •_ dar„, 

față de copIL’ atitudinea 
cea mal omanoasă șl să 
caute.pe toate căile să și-I 
apropie, M.l-a prorata că 
ața o să facă. Știu eu 
dacă a reușit 7 De fapu 
era foarte îngrijit băia
tul. venea foarte curat ia 
școală. Apoi o vină o pur
ta ș! tatăl care mi-a de
clarat. o dală, că el nu 
poate să-l bato. „Bine “ 
l-am spus — dar nu tre
buie heiplrat sl-1 bați, 
nu-țl cere nimeni treaba 
asta, dar sial de vorbă cu 
eL vino po Ia școală f“. De 
rlnd fiul Iul a Intrat la 
școală șl pini cinul a ter
minat elosa a VHI-a pe 

'aerai părinte nu l-am vă
zul pe la fjrttăll. Mă du
ceam eu ta cl sraîi.

— Cum ®e manifesta la 
elev al

Un coțill
K

scoală acest foit 
dumneavoastră 1

— Normal

șl rriilllla, d să încercăm 
să stăm noi do vorbă cu 

icOSl copil 
_ trebuie ea
încercăm u.ft-1 salvăm Pinfi 
la urmă, tatăl lut Mlu a 
plătii contravaloarea o»
- - .• —--------------------------
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Dispoziții.,, facultative?
Sîăroin. adjunct al mi
nistrului transporturi
lor șl telecomunicați
ilor, din care cităm : 
„...i-a dfapus ca Re
gionala C.F.-craiova să 
ia măsuri de reînfiin
țare a trecerii de ni
vel". Au trecut de alunei 
aproape două luni de 
Zlto șl dispoziția mi
nisterului n-a fost 
pusă ln practică- Oare 
pentru conddccrca Re
gionalei C.F.-Craiova, 
hotărlrlte organului Ie
rarhic superior nu slnt 
obligatorii 7

Glieorghe 
ROTARU 
secretarul 
comitetului 
comunal de ptirtid, 
primarul comunei 
Osica, judelui Olt

,r ; Vj ri 1 [d 
agricole de prodlicție 
Osica de Sus. Accesul 
mașinilor agricole șl al 
mijloacelor do trans
port către acest teren 
estă mult Îngreunai 

In Urma memoriilor 
șl adreselor pe care 
le-am trimis atlt Re
gionalei C.F.-Cratova. 
cit si » Ministerului 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, In 
ziua do 11 mal a-c. 
s-au deplasat la fața 
locului reprezentanții 
celor două Instituții

f,

E
I

!_ „.„J 

reprezentanții 

care, anafizlrtd situația 
existentă Împreună eu 
organele toCtile, BU 
stabilit ca trecerea de 
nivel respectivă să fio 
redeschisă. Uolărirea 
i-a fost aducă la cU- 

î . consiliului i 
popular comunal oaica 
și prlntr-o adresă sem»

întreruptă. Pentru a 
M putea aproviziona, 
majoritatea cetățenilor 
sini obligați să facă un 
ocol de aproape 2 km- 
Tot Irt apropierea zonei noștință
amintite se găsesc pes- i .
te MO ha teren arabil, M- > - -
ajjarțlnlnd cooperativei nată da tovarășul M.

'H

______ i nu da 
mull poate aă fie (toufi- 
t-ei iunl do atunci, am !n- 
lllnll-o pe mama Iul și-am 
lntrebat-o i " ----
tul 7 (Eu 1 
un fost col 
a intrat i 
tauraht). — 
mama liil acum — _ 
mai lucrează, l-au dat a- 
larA„ SUu 
spun 7

mama lui și-am 
î Go face btUa- 
auzlrem do la 

coleg do-al lui că 
confitar faun ftM- 
. Ca efi-rni spiniă 

că el nu

eu co eă trial

*
o discuție cu61 acum _ _ 

profesoara do desen irina 
volcu, da La aceeași 
școală !

— Vorbind 6U fostul 
dumneavnastră elev, Ghe- 
Orglte Mlu -» far discuția 
aceasta a avut loc In
tr-un arest al miliției — 
am aflai do ta el că din
tre toata obiectate de stu
diu din școală, iui i-a 
plăcut cei mal mult de
senul șl că la desen a a» 
vut, de la Începui și pini

g

te practlsd șl mentali
tăți inadmisibile ln ra- 
porturllo dintre unități 
EOClăltste,' Sintom con
vinși că se vor lua 
nelntirztat măsuri

pentru lichidarea unor 
iL,-.?e'. do praclicL

Ung.
C. CIRLOGANU 
directorul IPROCHIM- 
Buțureșfi

bull #îi-l descărcăm noi 
pentru a restitui va
gonul curat. In zadar 
am solicitat reprezen
tanților LC.M. să Bd 
deplaseze la fața locu
lui pentru a se con
vinge de justețea ce-

Tărăgănare inadmisibilă
asigurai că va <fa dis
poziții șefului unității 
să Urgentata repara
țiile. au rămas,„ pro- 
mteiunt. Mal mult 
chiar, Intre timp eu 
dispărut unele plăse 
burta ale autoturismu
lui

Ceea ca sa tallmplă 
învederează că nu e 
vorba doar despre un 
autoturism deteriorat 
și de tărăgănarea re
perărilor. cl despre o 
gravă detectoare a sim
țului de răspundere al

determinat să ne adre
săm iredacțlel festa fap
tul că, deși aht inter
venit de nenumărate 
ori La conducerea uzi
nei pltfeșten® șl Ia 
ktî.C.M., soildtlnd In 
acest scop șl sprijinul 

“ conducerii ministerului _ __ JHI. hosîru, nu am reușiți 
o clipă atifokirtomul să determinăm po șeful

Anul acesta, Institu
tul nostru a uri ml l prin 
transtfer de la Ministe
rul Industriei Chimice, 
un autoturism Dacia 
1300 (nr. de circulație 
4-I1-25KI). necesar de
plasării specialiștilor la 
șantierele pb caro la 
coordonăm. Practic 
Insă n-ftm frtalt nici 
o dlpă fflutoiuriramul 
pentru cl Încă din lu- unității „service” res
ile 1071, ol do află in ' —
reparații la atelierul 
din șoseaua Pan teii- 
mon al sucursaloi 
U.A.P. Ceea ca ne-a

X-,........— —---------

pecllve, tov. Flrofa. 
să ia măsuri pentru 
terminarea reparațiilor. 
Promisiunile conduce
rii uzinal, care ne-a
-- - ........ -- -J

unor aaJarlațl, cnre-șl Fădnd publice nccs- 
Incalcă obligațiile de 
seryldu. Numai osltel 
se bxpllcă do ce auto
turismul institutului 
nostru zace ln atelier 
do aproape un an.

N-avem nevoie de un astfel de „ajutor"
1 Cooperativa noastră 

are 0 autocamioane, 2 . 
tractoare rutiere șl 5 
ospersoare. Pentru În
treținerea lor avem șl 
atelier șl meaeriași. 
Dar nici reparațiile 
miel nu le puiem face 
ln atelierul cooperati
vei, pentru că nu pu» 
tern să ne procurăm 
piesele necesare. Clnd 
căutăm piese fa baza 
S3 Tg, Mureș, ni re 
spune să mergem la 
S.MA Tg. Mureș. Că
reia i se livrează ple
tele pentru nevoile

' cooperativelor agrico
le. StaLA. nu vrea «ă 
ne vindă piese, prdlln- 
zJnd să ducem mașini
le 1a ei 1a reparat. Dar 
o duce mașina fa 
S.M.A. Înseamnă timp . 
pierdut fără rost, pen-’

Chiar dacă-i vorba de
în repetata rindurl, 

colectivul de la depo
zitul de fler vecin din 
cadrul Combinatului 
siderurgic Reșlta a se- . 
slznt forurile in drept chl pregătit șl fier 
eă flerul vechi pe ca- chl mare — așa c 
re-,1 primim de la tn- ..........
treprlnderile de colec
tare a metalelor nu 
Corespunde normative
lor in vigoare. Apelu
rile noastre nu rămas.

i fără rezultat Așa se 
face că I.CLM., ta loc 
tă ne livreze materia»

tnl Că lnioculrea unor 
. piere, care ar putea fi 

făcute de mecanicul 
nostru in ci leva ore, 
fa S-M.A durează ci- 
leva zile, fată un caz 
concret La 28 mal a.e,, 
mercoo'.ogul coopera
tivei noastre s-a dus 
ta S.M.A. Tg. Mureș 
pentru ft solicita un 
radfatorde ..Bucegl*. I 
B»a spua să aducă n 
comandă și adeverință 
de disponibil ln ban
că. Clnd a dus aceste 
acte, tot nu 1 s-a vln- 
dut radiatorul, spu- 
nlndu-I-se că s-au pri
mit dispoziții ca re
partițiile să fie făcu
te la S M.A. ca să nu 
mai așteptăm cine știe 
cile zile, am acceptat 

. să plătim manopera și 
om primii radiatorul.

lele tn vagoane sepa
rate, sortate pe trei 
categorii — tabta-slr- 
mă pentru presă, de
șeuri grele ?! (Ier ve- 

. ve- 
. - ®*o- cum
are obligația, continuă 
să ne trimită de-a 
valma, în aceleași va
goane. toate cele trei 
sortimente. Pe lingă 
fler vechi. în vagoane 
găsim șl cile 2—3 tone 
de moloz, piatră, nisip

Nu știm cine a putut 
lua o asemenea măsu
ră. Dar este un lucru 
birocratic șl incorect 
să șe creeze unor uni
tăți poâlbUilalea de a 
stoarce bani du la al
tele numai și numai 
In baza unor dispoziții 
care, chipurile, l-or o- 
biiga să ne ajute. 
Mersi 1 N-avem nevoie 
de un astfel de ajutor. 
Avem nevoie de un 

■ depozit sau magazin 
unde să se g'isf.iscfl 
piese de rehimb pe 
care să le cumpărăm 
șl să ie folosim la re
paratul mașinilor-

loan RF.RItâ 
contabil-șeF lă coo- 
porolivo agricolă 
do produefio
Luduș, judelui Mureș

fier vechL
sau alte resturi de 
materiale, deși Intrc- 
prindcrile de colectare 
a metalelor au datoria 
să controleze ca, ta In» 
cărearoa fierului ve
chi vagoanele C.F.IL 
tă lie curate. Am pu
tea da nenumărate c- 
xemple.. Menționăm 
doar unul : vagonul nr. 
©)737G37, sosit de fa 
BercenL tn care, ală
turi de fler yechL am 
găsit sl circa 3 tone da 
moloz, pe care a tre-

.. --- y

ta «flrșit notn zece. Am 
vrea 85 știm, do fapt, 
dacă nu cumva talentul 
la desen ar fi putut con
stitui adevăratul lui drum 
in viață-.
‘ — Talent’.!, acesta eu 
1 l-am observat din clasa 
a cincea. Miu este unul 
dintre copiii dotați, are o 
mină buna șl tn-atn ocu
pat șl ou de el foarte 
mult ; am avut Jn școală 
un cere do arte plostfce 
șl ol veno» la cercul a- 
cesta cu regulari la te. A 
JUcrât frumos și îmi pu
neam sper anțo în el. 
Mi-ttm dat seama că si
tuația lui la învățătară 
nu-l va permite să mear
gă la o școală superioară 
de specialitate, dar 11 a- 
IrtteMcm atenția că ar 
putea să UrrneZe o școală 
de desenatori tehnici sau 
o școală profesională de 
docorațlunl. Avea o mină 
sigură șl cred că nici a- 
oim nu e timpul pierdut 
ca ii S0 caute o rozol- 
varc lft aefesl 1 sens. Nu 
mai, știu„ ce 1. s-a inttm- 
pla l. jdjip cred f că talantul 
nu șl l-a pierdut. ■
“* Acolo, în arestul mi

liției, spunea că 11 place 
șl acum să deseneze...

— Nu l-ați pus să de- 
emtozo 7 Puneți-1 să de&e-

j

neze ceva șl urmărlu-1 eă 
vedeți ce frumos lucrea
ză I

Există fosil Colegi de si 
lui, mai puțin dotați dedt 
el. dar caro acum lucrează 
ca ceramlșll, desenatori, 
decoratori...

AW au hiat EfîrȘlt con- | 
vorbirile noastre cu două j 
dintre cadrele didactice 
care du fost, In Ummii 
școlm-lzăril Iul mai apro» 
plate de GlieOrahe Mlu. 
Sigur, ar fi fost mult mai 
multe lucruri de smts. dar 
caro anume —■ asia râmi» J 
ne fa aprederea dtltorl- 
tor șl chiar a profesorilor 
din școala respectivă.

MÎhal CARANFIL

!or sesizate, pentru el . .vină cu măsurile nece
sare spre a se p'Jrte 
capăt deficiențelor pe 
care le semnalăm.

lancn PLAV1ȚU 
Combinatul 
siderurgic 
din Rejija

nu rămas impasibili.
Speram ca de data a- 
ceasla scrisoarea noas
tră să aibă ma! mult 
ecou. Așteptăm ca 

. Ministerul Industriei
Metalurgice să inter-

O poveste cu... sifon
De luni de zile i 

capsulele pentru auto- 
flifon au devenit o ra
ritate In orașul nostru. 
Cel puțin de clnd a 
etalt vara, anotimp ln 
care sifonul cate foar
te mult solicitat, ele 
nu dispărut cu totul 
din comerț, deși între- ' 
prinderea care le îm- 
bliteilază se afiă in 
PeiroșanL De ln o vru» 
tac se încearcă a se

explica această lipsă 
prin faptul' că... toate 
capsulele aii fost tri
mise la reparat I Ceea

,a ce este tte neamul.:..
Așa că, direcția comer- 
cială a județului tre
buie să analizeze cu 
răspundere situația 
creată șl să In măsuri 
pentru ca CelAțimllor 
să II se serveaseă, tn 
loc do poveștL cawulo

încărcate pentru auto- 
slfoane.

Petru RIPA 
Traian IOVI 
și ceilalți! mem
bri ai comisiei 
permanefite co- 
mert-cooperafle 
din cadrul Con
siliului popular 
al orașului ' ’ ' 
can,Județul 
nedoafa

Vul- 
Ha-

ft

\V

A

La Bor șa, regulile de 
sînt benevole?

In condlțJLlo In caro 
circulația rutieră cu
noaște o intensitate 
din ce ln ca mal mare, 
clnd numărul mașini
lor spore “te cu fiecare 
an. este firesc ca să se 
plină un accent tot 
mai pronunțai pe cu-

.....................................o
țle. "

noașterua temeinică a 
regulilor de circulație. " 
Pentru a ști să Se fe- 
reoiscă do ocridentc. 
cc-, îl 11 sau viratnldi 
trebuie să cunoască in 
e^aJă măsură regulile 
amintita. 61 spro 
lauda el miliția tace 
eforturi doaeblte în n- 
cesl sens, atlt la orașe 
dt șl kt sate. De _ 
anare'cu atlt mal I 
pllcabll faptul că

lie. 61, 
el, miliția 

ri dosebite

aceea 
inex- 

i U

Bocșa, aproape de ex
ploatarea minieră din 
cartierul Dala Borșa, 
unde kc află o maro 
intersecție. miliția per
mite staționarea „cu 
program" (care M 
prelungește de-a lun
gul a 7—0—10 ore), a 
zeci da autobuze și 
autoduba 1 $1 asta In 
pofida faptului că In 
apropiere sini multe 
blocuri, un cinemato
graf, iar locul este ex 
trem de aglomerat 1 It 
pofida faptului că. nu 
de mull In fala unul 
bloc din sir. 23 August 
(nu departe de tater- 
aecțle) a avui loc un 
accident a cărui vie-

■/'

circulație

copilținta a fost un copIL 
In nproplCre moi sînt 
Șl două Întreprinderi 
mal miel — T.C.M.’M. 
șl T.R.CX. —ale căror 
mașini staționează 
fără nld o re.urlcție 
pe trotuar 1 Iar ta dțl- 
va pași «o nflă o gră
diniță da’ copii. Dar 
miliția nu vode nimic! 
Do co oare 7 Do eu ss 
permite staționarea 

, autovehiculelor în in
ter torni 1 aste ex- teraecțJi șl po {rotun
de aglomerat 1 în re 7 La Borșa regulile 

drcukițlel slut bene
vole 7

V^»UVA°r01ll,*a

Boia Borșa,
^Judelull^Maramureș^^

i
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idllor de cdnstrucUI-montaj în vo
lumul total de investSUI reprezintă 
unul dintre indlcotoril sintetici de 
prericre n eficienței Investițiilor, de 
cea mai maro Importanță. S,ă urmă
rim acest indicator de eficiență ln 
Grupul petrochimic din Pitești. O 
primă constatare : majoritatea obiec
tivelor se bucură, din acest punct do 
vedere, de atenția proicctanțllor, 
cosistructorulul șl bcncficlnrulul. 
Citevn exemple. Față de btstatațta de 
plrollză existentă, partea chelluMJlor

a-

ril ponderii acestor lucrări.
Ponderea lucrărilor de constrUcțlI- 

monțaj <wta influențată negativ și de 
volumul mare al cheltuielilor de or
ganizare do șantier de pe platforma. 
Amplasată vă. vechea
baza de p t mutată
pe un nou ent. Intrucît pe
cel vechi s-au ridicat obiectivele din 
etapa a Il-a de dezvoltare a combi
natului petrochimic, urinei de negru 
de fum șl rafinărie!. Valoarea chel
tuielilor impuse de construcția noii 1 - — jjj* de ft_

fUclrale șl rețelelor de apropiere a In
stalațiilor între e’e șl a obiectelor în 
cadrul Instalațiilor. Prin amplasa-

a unui portret colectiv
I-am cunoscut dennăzl pe clțiva dintre ce!

50 de delegați aleși să reprezinte orgartfzMta _____
județeană de partid Arad Ia apropiata Con- clalistă — să ridicăm mal
ferință Națională o partidului. I-am inlilnlt departe tehnicitatea stran
ia locuri de muncă diferite, avind preocupări guri- 
și profesiuni distincte. Cum lesne se înțelege, Iuții 
unii dintre el nici nu se cunoșteau. Și lolușl 
— ne-am intrehat ■ -------
numitorul comun al fizionomiei.... ' ‘ —

ij
I

— șl acesta este șl un o- 
blectlv în Întrecerea so-

llor noastre prin &o- 
tețll tehnlco-conslructlve 
avantajoase. Să reducem 
consumul de metal con-

? 'i ■ ' ■ .Ti ’te ■■ ■ 
.c)

®l pentru că l-au

i 
î;?

,f3ț
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Lucrător!! Trustului de con

strucții industriale din Brașov 
nu reușit ca la executarea lu
crărilor destinate măririi capa
cității do producție de la Fa
brica de bere 'din Dlrete eă ob
țină. concomitent cu reducerea 
Butatanțlnia a timpului- de exe
cuție. însemnate economii de 
materii prim® șl materiale. Bu
năoară, ia propunerea unul co
lectiv din cadrul trustului. In 
construcția corpului nou al sec
ției de fermentație I—II. proiec
tantul — Institutul de proiectări 
și cercetări alimentare — a ac
ceptat «ă se aplice o soluție ba
zata pe elemente complet pre
fabricate de dimensiuni mici : o 
structură cu cadre longitudinal® 
realizate din*elemente prefabri
cate țip l Și Y. Toate prefabri
catele slnt realizate In poligo
nul propriu șl transportate cu 
remord obișnuite.

Iată acum șl efectul econo
mic : prin aplicarea acestei noi 
soluții rezultă o economie, fată 
de cea preconizată în S.T.E.. de 
circa 2 milioane leL consumul 
do oțel-baton râfizlnd cu 89 de 
tone. De asemenea, crește rapi
ditatea în execuție, timpul do 
realizare a lucrărilor fiind mai 
mie cu 23 la suta fală de cel 
preconizat ln «dulia înltial.'i.

Un aport deosebit In realiza
rea practică a lucrării l-au nd im 
Inginerii V. Criatescu. Daniela 
Hlevca. C. Obrocoanu, maistrul 
Ion Ionașcu ? a.

de conslructll-rnoniaj lă Insloiațla sl- baze cîe producție 
miîn-fi. aflată înmî’nta. aflata în 
construcție, este 
mal mică cu 8 
procente, deal ca
pacitatea de pro
ducție a acesteia 
din urmă este do 
două ori mal 
mare, în as»st 
scop, proiectam!!! 
și constructorii 
au olmpliflcat in
stalația, în nn- 
samblul el. ca si 
unele părți ale 
acasâela. cum slnt 
cuploarele do se
parare la rece și 
cald, sublnstala- 
tiilo de eomnre- 
Eie, hldroaenaro, 
casa A.M.C. Slnt 
mă iruri prin caro 
s-a reușit. tot
odată. să se asi
gure și reducerea 
gubslanțtală a su
prafeței do teren 
po care este am- 
plasnta instalația 
de plrollză.

Sa cuvin re
marcate șl preo
cupările privind 
scăderea chelta- 
ielllor de con- 
sirucțli-montaj ln alte

o o

. 5 apartaniente 
' ptt jlan 

- din materialo 
econoHisite

Colectivul Șantierului de con- 
Btrucțlt-monlnj din Rădăuți a 
realizat paste M Jn sută din an
gajamentul asumat ln Întrece
rea socialista pa acest an. Folo
sirea deplină a timpului do lu
cru, creșterea gradului de indus
trializare o lucrărilor prin uti
lizarea pe seară largă a prefabri
catelor, reducerea consumurilor 
de materiale si buna lor gospo
dărire slut dtova dintre căile 
care au dus la acest rezultat,

De Bsemenea. adoptarea In 
constrdcțle a unor soluții sim
ple, evitarea supradimensionări
lor, manipularea corespunzătoa
re a materialelor, ca si evitarea 
stocurilor fiupranormntive., au 
dus la obținerea unor imnor- 

’ tanle reduceri de cheltuieli. PinS 
acum, constructorii rMSutcnl au 
economisit materiale din caro se 
pot realiza 5 apartamente ln 
piua.

te a

....... obiective.
Do pildă, volumul acestor cheltuieli 
la instalația do acrilunltril este mal 
redus cu dteva procente față de 
.cel do ln Instalația similarii con
struită înainte, în condițiile In care 
capacitatea de producție n celei Ln 
construcție este dublă față de aceea a 
instalației existente. La fol se pre
zintă lucrurile șl în privința Jnsta- 
lnțlei'de negru de fum, etapa a III-o, 

Ap.» 
J.’JȘ o

ceasta, cu soluție de provizorat — 
se dfrează la peste 32 milioane lei. 
Cheltuielilo respective ar fi putut fl 
Înlăturate, dacă 1PROCHIM Bucu
rești ar fl acordat o mal mare a- 
tenție amplasamentelor diferitelor 
obiective din această zonă.

O concluzie se desprinde In mod 
pregnant : po platforma industrială 
PJteștl-Sud exista pudblittați de re
ducere. In con.!. ... re. a. ponderii 
ISuhssh -

E
L

șl în privința Jnsta- 
de fum, etapa a llî-a, 

^"n^rite^Sute/'prln1: 
nuarerj gabaritelor, reducerea supra- , duslrinl. între altele, este vorba da 
feței construite, creșterea grad ’ ’ ’ 
ocupare a terenului, renunțări

• in 
.Ju?

-pț

S

(Urmare din pag. D

____ — „___ mnl j 
rămas cltova ore bune do , 
lucru din zl s-a mutat cu 1 
combine cu tot In altă i 
parte. Căutațl combinele i 
și-l veți găsi negreșit ®1 | 
pe el*.___________________ i

într-tsdevăr, numai așa ■ 
a putut fl găsit, adică lu- , 
Ind punct de reper cele ' 
11 combine aflata Intr-o 
parcelă de otrz.

— Sistem într-o peri
oadă de repetiții generale, 
care pregătesc examenul 
mare al campaniei do re
coltare a griului — ne 
spune mecanizatorul. Lu
crăm ln forță ca utilajele 
pentru ca eventualele de-( 
fecțlunl să apară de pe 
acum șl să lo remediem 
pe loc.

Procedlnd astfel, anul 
trecut campania de rccol- i 
tare a griului a tost In- J 
................. “Sus: $

— ce-i unește, care este ___________ f
: fizionomiei lor spirituale? comitent cu sporirea pre

ciziei și multiplicarea 
— Cu glndul Îndop!!- serviciilor po care mașina

nlril Întocmai a angaja- știe să le facă“.
mentelor ce ni le-am luat ...Ca să-l inUlneșt! șl 
ln cinstea acestui mare să-l eunoșli pa loslf Ila-
evenlment, cu conștiința rasa, mecanizator la S.’.U.

L. „j n ne perfec- Slntana, trebuie «ă faci
----------- un adevărat maraton prin 

. ț .--- .. ,--------J,1' r*';

Oameni de seamă

hviUJi vf.c* 1*^- Vj

‘ clzlel și multiplicarea
...Sa spune despre Du

mitru Ardelean, mun- 
ritor mentor, șeful unei 
echipe complexe de mon
taj de la Uzina de strun
guri Arad, că este „am
basadorul6* strungului ro
mânesc paste hotare. A- 
firmațla are deplin temei 
dacă ne glndlra la faptul 
că el a Însoțit zeci șl sute 
de strunguri românești pe 
o ruta destul de lungă — 
ln Anglia șl R.F. a Ger
maniei, in H.D. Germană 
.................... In N 
,. WB 
— acordind aslstcnț 
alcă sau ocupîndu-se de 
pregătirea unor cadre care 
aă lucreze la ele.

— Ce sentimente v-nu 
5» încercat aflîndu-vă de- 
< parte de țară ca mesager

eveniment, 
datoriei do 
ționa continuu activitatea. 
. /x r

rea rațională a obiectivelor care se > 
corwtralesc, printr-o cit mal judlcloa- j 
să dlmeMlonare o acestora si eres- i 
terea gradului de ocupare a terenului, 1 
®e pot obiino economii do zeci $1 i 
zeci de milioane de Joi la fondurile i 
destinate investițlLtor. Trebuie însă ; 
ca în acest eens să fie concentrate e- i 
forturile prolectnnțltor, dar mal ales ] 
ale beneficiarilor. Nu exagerez dacă , 
afirm că. de multe ori. se dovedește ' 
o comoditate Inexplicabilă din par- | 

tea oeestor îac- ' 
tort chemați ea J 
gospodărească cu ■ 
maximă eficienta ! 

• fiecare leu lnvos- ■ 
UL De asemenea, [ 
considerăm câ i 
n-ar fl lipsit de ' 
interes analizarea . , 
de către acești ■ 
factori răsiunzâ- ; 
lori a poiibilltă- i 
tilor concrete pen- J 
tru folosirea din I 
plin a condițiilor 
naturale ale te
renului din zona 
amintita. In. sen
sul acceptării u- 
nor dimensiuni 
mal redifâa pen
tru clădirile in
dustriale si Boa- 
tHJe de depozita
re : renunțării de
finitive la unele 
lucrări care nu ti- 
fe «tea al nrocasui 
tehnologic de pro
ducție : înlocuirii 
anumitor «dulii 
constructive sau 
tehnologico costi
sitoare : folosirii 
unor materiale 
mal

___ .....___ .MM procurate.
Marea răspundere pentru cheltui

rea' cit mol eficienta a fondurilor de 
Lnvesațil Impune beneficiarilor șl 
prolectnnțllor «ă ehibzulascâ cil mai 
profund, cu maximă exigență, la 
Jntoamh’oa flecâni' proiect, spre a 
asigura reducerea cheltuielilor pentru 
consirucțil-monlaj, îndeplinind astfel 
sarcina trasata de partid do a folosi 
fondurile cu prioritate pentru uttai- 
ren. tchnțcă a noilor capacttațl dQ... 
producție. . .. . ,

Ion NEAMȚU 
directorul Sucursalei jua'oîer.e 
Argeș a Băncii do Investiții

pot fl mai .lesne

...........................  
;• șl Austria, In 
< Ceylon, India â I 

!

î 

al strungului romfmcsc ? 
— 11 întrebăm.

— Sentimentul mîndriel 
patriotice șl, totodată, al 
unei Înalte responsabi
lități pentru munca noas
tră, pentru tot ceea ce 
lese din miluite noastre.

Cititorii acestor rinduri 
de la Uzina de strunguri 
din Arad, tovarășii de 
muncă ai Iul Dumitru 
Ardelean cunosc’cel mal 
bine cită acoperire ta 

::,:.j”i 
sus. Personalitatea puter
nică a acestui mundior 
rezidă din atitudinea Îna
intată față do muncă pe 
care șl-o impune ta pri
mul rind sieși. Exemplul 
Iul personal, pregătirea 
profesională superioară, 
calilățHe de bun organi-

î8 fapîQ au cuvintele de mai
■ a sura D a p«en n 1 Ii n <« n miliM».

5
>■ zasor al locului de mun- 
■3 că, aptitudinile de peda- 
,« gog al zeci si zeci de tineri

Ieftine, ce ■% .. . ,

âni doar dteva din argu
mentele care explică pozi
ția constant fruntașă a e- 
chipei conduse de Dumi
tru Ardelean in rindul ce
lor tal le opt echipe com
plexe do montaj, roputa-

T, — Muncim In așa
3> Incit, mul devreme

ai societății noastre ■j

chelată In opt zile, 
tru acest an
du-®e o viteză asemănă
toare. „Clșttgăm timp 
pentru a-J ajuta apoi pe 
alții — nl sa spune. In 
1871 am lucrat trei eflp- 
tămjnl la alte cooperative 
din județ, la Curtld*.

Iosif Harass ne vorbeș
te despre îndatoririle ce 
decurg din meseria de 
mecanizator G.nol slntem 
reprezentanții clasai mun- î., ..lolo «mlnlArto

I

£

cltoare în viața satelor^, «; 
despre faptul că ladepll- f 
îieș'.e neîntrerupt această 
muncă din 15 martie 1IM9. 
Ne-a împărtășit șl din 
nemulțumirile Iul auf.îe- 
teș’d : este supărat că

Alexe 
.... le el.L
departe de coopera

tiva vecină, cea din Sin- 
tona, și'câ ei, mecaniza
torii, stat deciși să ajute 
Ia reducerea „decalajului*. 
„Am pregătit un proiect 
pentru introducerea apel 
potabile In zootehnic. Cum 
Insă proiectul noate fl 
făcut și scump șl Ieftin, 
noi am ales calea cea mal

nemulțumirile lui 
teșii : este supă: 
C.AJP. din Caporal 
este, prin reallzflrili 
încă depart

i

I
avantajoasă pentru coo- ] 
peratJvă. Nc-a cerut nouă i 
mai multa muncă, dar ea 1 
este compensată cu satis- , 
facțle*.

...Do! delegați Ia Con- j 
ferlnța Națională a par- ■ 
Udului. Nici unul dintre ! 
cl nu ne-a vorbit despre ! 
preocupările personale. 1 
Au preferat să se Integre- J 
za ln viața colectlvltațll > 
din rare foc parte, să ] 
subordoneze, într-un fel i 
sau altul, energia, price- ‘ 
peren, munca, bucuriei gc- î 
neroic. In portretul lor » 
coIqcUv am remarcat o J 
trăsătură' . .distinctivăt: i 
responsabilitatea socială, ; 
devotamentul lor față d® i 

‘ colectivitate. 1

fel 
rau’ 

mal tirzlu, nimeni să nu 
ne poală reproșa nimic 
— ml-a spus el la un mo
ment dat. Spune ceva, 
cred, șl faptul că toți cel 
17 muncitori din echipă 
garantează pentru calita
tea muncii lor. tar ta trei 
din ei conducerea uzinei

fii.Jfij — uu-a aj.

■. ment dat. 
cred, și tt

p

;s
Ca v-nț! dori ln vil- tarln!e!e cooperativei a- 

•—jcoin din.satul Caporal 
!exe.r Ba* -a—fost' într-un

din ei conducerea uzinei tor? r - grii
le-a oferit dreptul de au--; UiDupâ- iitcvâ- ■'.lnOmcn;țe:.^>Alt-.<- u.

do meditație: JJAjs dor! * Ioc, ba dincolo, de unde 
nâ lucrez la mușini corn- de abia a plecat. „E ar

gint viu —ne spune ci
neva. A terminal seceri
șul orzului ln parcela asta

tocontrol.
— Cu ce Rinduri vă du

ceți la Conferința Națio
nală n partidului ? —

, 1-um întrebat.s
ro'.eclaroa unor tehnologii care (ta
i.,«( I ■% 11 l'vrw- dn nl

pro’oi ....... _ m* „
, . ______ ________ ,_______ ______ funcționeze In aer liber, da alegerea

nlsaje, gruparea instalațiilor fi oblec- JudlcJoasă a traseelor conductelor ma
țelor aferente acestora, prin scurta-

sduluî da 
irea la fl-

r;

rea traseelor de instalații șl utilități, ■ 
a lucrărilor de branșamente — pe H wl «ni 11 I i Law Ir» m3 fi. r>ț-*>!baza construirii lor la o cotă dt mal 
apropiată do terenul natural — s-a 
ajuns ca, in ecurt timp, ponderea 
cheltuielilor do construcții-montaj să 
scadă substanțial, o bună parte din 
fondurile da iaveailUI fiind gospo
dărite eficient

Incontestabil, se poate face însă 
mal mult pentru reducerea părții a- 
ferente construcțiilor In totalul valo
rii fiecărei InvestițiL Estetă cazuri de 
Instalații la care ponderea lucrărilor 
de conslrucțli-montaj este încă mult 
ridicată, ea dcj>ășlnd-o pe cea de la 
Instalațiile similare executate pe 
ptatforma petrochimică din Pitești. 
La Instalația do polietilenă da 
Joasă [KKilime. oftată Ir. construcție, 

. lucrurile de coruitructil-montaj re
prezintă 23,35 la sută din costul to
tal, ele fiind mult mol mari declt 
cele de la instalația de polietilena 
din prima etapă, care nre o capaci
tate do producție de două ori mal 
mare. De co h-a ajuna la o asemenea 
situație 7 Pentru că bcnefldanil ®t 
proiectantul nu au manifestat preo-

METALURGIA
Șl CONSTRUCȚIILE DE MAȘINI

respectiv, 300 tona metal mai puțin 
decit reieșea din calculul de plan. 
Dar ce folos, daeă in aceeași peri
oadă Centrala industrială de autoca
mioane șl tractoare din Brașov a de
pășit consumul normat cu 1781 tona 
metal. Grupul de uzine pentru con- 
etruclii de vagoane din Arad — cu 
1238 tone. Iar Centrala industrială 
da mașini șl materiale electrotehnice 
— cu 834 tone metal. Toata aceste 
data elnt o dovadă de netăgăduit a 
rezervelor Importante care, valorifi
cate, vor asigura o mare parte din 
necesarul de metal pentru Îndeplini
rea angajamentelor.-

Nu trebuie să eo Înțeleagă că nu 
vom apela la sprijinul Ministerului 
Aprovizionării și la cel ol Ministe
rului Industriei Metalurgice; si a- 
ceasta, nu numai pentru asigura
rea unor cantități de metal ne
cesar fabricări! produselor prevă-
rate ln angajament, cl șl pen
tru completarea nevoilor de me
tal In vederea realizării chiar a ^oar- 

rtorme consum al volume de pro
ducție prevăzute ln anul curent am 
cerut să ni e® acorde încă 166 W0 tone 
metal, dar ni s-au aprobat doar 74 OOT 
tone. Pentru a se lua o hotârlre asu
pra oportunității si Justificării celor
lalte 82 009 tone metal neasigurate. 
B-a stabilit ca echipe de specialist! 
de la Ministerul Aprovizionării șl 
Gospodăririi Fondurilor Fixe Sl Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
hîașlrrt să Întreprindă o analiză apro
fundată plnă la 15 iulie tic. si să La 
o decizie corespunzătoare : Iată insă 
că nici pină azi (n.r. — 7 iulie) a- 
ceasta acțiune nu a demarat Efortu
rile colrcilvelor uzinelor construc
toare de mașini nu vor fl to
tuși suficiente Pentru asigurarea ne
cesarului de metal si. de aceea, soli
citam factorlior de răspundere, si 
furnizorilor noștri ®ă ne sprijine mai 
hotarit printr-o aorovlzlonnre cores
punzătoare cu metal, aflt ln scopul 
îndeplinirii eardnllor de pion, cit sl

i

cănilor de olan pe 1ÎJT3. Pe bază de

: A
a ansafamentclor importanta asuma
te î n acest an.

* ■
Să vedem caro iste punctul de ve

dere al Ministerului Industriei Me
talurgice :

— In urma unor analize ample, e- 
fcctuate recent în legătură cu nece
sarul do materialo metalurgice feroa
se goȘidtatc .suplimentar în anul In 
cura de către Ministerul Industriei 
ConstruciiLfOir do Mașini. 6-a stabilit 
că li vom putea asigura 74 059 tone 
metal, ne-a răspuns Ing. Pavel Gher
man. Pentru cantitățile suplimentare 
de metal solicitate de uzinele con- 
siructoare de mașini — peste cele 
74 035 tone acordate ta plus — consi
der. că .Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, împreună cu Minis
terul Aprovizionării și Gospodăririi 
Fondurilor Fixe șl Comitetul de Stal 
al Planificării, trebuie s& analizeze cu 
toată atenția posibilitățile existente de 
a asigura acest necesar. In orice caz, 
reducerea normelor de consum de 
metal, folosirea «tocurilor de metal 
din măgăriile uzinelor industriei con
strucțiilor de mașini slnt rezerve po
tențiale. căror valorificare trebuie 
avută în vedere. >

*
Acum, mal mult ca orteînd. se Im

pune statornicirea unei colaborări 
fructuoase Intre metalurgie si con- 
©tructllle de mașini, concretizate in 
asigurarea do către una —■ celeilalte 
a produselor de car© are nevoie. In 
același timp. In flecare din aceste 
ramuri industriale, trebuie depistate 
și valorificate tonte rezervele de care 
dispun pentru folosirea mal bună a 
capacităților de producție, gospodări
rea superioară a materiilor prima sl 
materialelor sta. Nu trebuie uitat că 
do.conlucrarea eficienta dintre meta
lurgie el construcția de mașini, pads 
o parte, da evidențierea ei punerea 
in valoare a resurselor existente în 
fiecare din aceste ramuri, pa de altă 
parte, depinde îndeplinirea exempla
ră a planului de producție sl a anga
jamentelor pe 1S72. ceea co are o 
mare importanta centru 
ttonaiâ.

economia na-

I

ț
■ î I

$

fi

j!

h

e,

i

Întrucît suprafața I. A. S.- 
Codlea nu crește cu nld un hectar, 
este interesant să relevăm cum sa 
produc mal multe turale de calitate 

problemă hotăritoare pentru nive
lul și castul producției animaliere. 
De ne acum. Ia aceea.?! suprafață de 
teren destinată furajelor se crese un 
număr dublu de taurine sl ovine fală 
de eel existent cu rițiva ani In urmă, 
în această mare unitate a agricultu
ri! de stat din opt mii de hectare te
ren. peste cinci mit slnt pajlrtL unele 
cu iarbă plnă ta briu. altele cosite 
încă de la jumătatea lunii mal — 
cu circa două luni mal devreme de- 
dt se recoltează in mod obișnuit.

Cu ocazia analizării posibilităților 
de h depăși prevederile cincinalului 
au fost stabilite o serie da măsuri 
suplimentare pentru valorificarea tu
turor resurselor do creștere a pro
ducției sl de reducere a prețului de 
cost. In acest seas cel mal mare cîs- 
t,:.a se realizează prin Înlăturarea 
pierderilor de substanțe nutritive din 
furaje. La prepararea finului ®e fo
losește toată sama de procedee mo
derne sau tradiționale : uscarea cu 
alutorul curenților de aer rece pro
dus de 4 eiectroventllatoare de 
mare capacitate, balotate, suporți de 
lemn etc. Numai prin aplicarea a- 
cestor măsuri simple, ta Indemjha 
oricărei unltătl agricole, se conservă 
cu circa 23—M la sută mol multe 
substanțe nutritive. Un cîstig mal 
mare rezultă la orenarorea samlsljo- 
zulul, care prezintă avantajul că. 
permite eliberarea rapidă a terenu
lui in condiții climatice mai puțin 
favorabile. După aprecierea Ing.-sef 
VIorel RSceanu, efectul economic al 
coaltulul de timpuriu și ol metodelor ■ 
de conservare optime echivalează 
cu valoarea a circa o mie de litri 
lapte la fiecare hectnr. In plus, de 
pe aceleași terenuri se va obține 
încă o recoltă de ft

In viitor vor putea fl fructificate 
noi resurse de substanțe nutritive 
care, in prezent ®e pierd din cauza 
Ups®! de utilaje. Momentul ootlm de 
recoltare a Ierburilor tine maximum 
două eăptărriinl. dar eu actuala dota- 
tle mecanică numai o treime din fi
nețe ee pot recolta Ln acest timp.

Calcule estimative arată că prin do
tarea cu combine de tnare capacitate 
pentru recoltat furaje verzi s-ar pu
tea mări producția de lapte cu peste 
20 la sută.

Un astfel de spor, adăugat la cel 
48.500 hi lapte, dt prevede planul 
I.A.S.-U1U1 pe anul ln curs, demon- 
girează că orientarea investițiilor In 
direcția producerii mijloacelor pen
tru eresleroa producției dn turale, 
recoltarea ti conservarea fflrfi Pier
deri a acestora este cit ®e ponte de

DIN EXPERIEMȚA ?

rentabilă. în acest «w la Codlea 
urmează sâ Intre ln funcțiune o sta
ția pentru deshidratarea sl briehela- 
rea furajelor verzi cu o capacitate 
de BOOT tone onuaL

Pentru hrana plusului de animale, 
ln afara nutrețurilor combinate, sur
ra fundelor o constituie mărirea 
producției Ia hectar. în acest sens 
I.A.S.-Codlea oferă o experiență deo
sebit de prețioasă. Po toate Dailstllo 
s-au executat lucrări de fertilizare 
si întreținere. Iar ne 1 5®0 ha ame
liorate radical In ultimii sanie ani 
se obțin între 23—40 tone de masă 
verde la hectar, față de un nivel lnl-

■ Ual al producției de 4—8 tone. O 
concluzie prețioasă .este că orice te
ren, chiar șl cei mal sărac ®1 acid 
podzol, poartă ln el-un potențial pro
ductiv care noate fl mia ln valoare. 
Un astfel de oodzol In suprafață de 
125 ha. un „pămlnt bolnav*, pe rare 
nu creștea mal nimic, a fast ..vinde
ca».* In mal puțin do un an, admlnte- 
trindu-e© cite 40 tone gunoi la ha. 
îngrășăminte chimice «i amenda
mente. lucrări cu freza șl relnsămln- 
taroa cu semințe de Ierburi. De ne 
aceste pămlnturi so obțin 33 tone

plet automatizate, cu co
mandă program, cu co
mandă numerică. Aș dori

Constantin 
MORARU 
Foto : C, Marcel
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masă verde la hectar. Pe 1509 hec
tare ameliorate, fertilizarea are cea 
mal mare eficientă.

Complexul de măsuri in cur® de 
înfăptuire vizează nu numai asigu
rarea furajelor pentru un număr spo
rit da animale in neienecUvă. cl si 
efectul economic imediat, mărirea 
zilnică a ..recoltei* de lapte ai a spo
rului în greutate al animalelor. După 
cum no relata Ins. Alexandru Onlga. 
directorul Întreprinderii. colectivul 
de muncitori și specialiști de alei 
fl-n angajat să realizeze neste Pion 
o producție-marfă in valoare do 
2,5 milioane Iei. In cinstea Conferin
ței Naționale a partidului, dar efor
turile find spre un plus de 4.5—5 mi
lioane.. Ceea ce se face pentru reali
zarea acestui obiectiv reprezintă o 
prețioasă experiență, concretizată In 
creșterea producției medii de lapte 
do vacă furajată, do ta numai 0 1 cit 
a fost în primăvară, la oaste 0 1 no 
zi. fără concentrate. Prețul de cost 
do litrul de lapte în această perioa
da. dnd pășunile oferă cel m0i Ieftin 
nutreț, nu depășește 1—1.10 lei. fală ’ 
do peste 2.20 lei cit era în perioada 
do iarnă. „Pentru a realiza un 
piua de producție _
om pornit la treabă glndlnd el cal
cul lud mult moi mult — spunea îng. 
zootehnist Ghedrghe Bula. Spre deo
sebire de anii precedent!, dnd re
morcile și căruțele obla pridideau să 
care ml! de tone de masă verde co
sită oentru hrana vacilor. In acest 
an întreaga cîreadfi de 3 800 taurine 
a fost scoasă Ia pășune".

Pe pășunile ameliorate sl fertili
zate ou Jbrt formate unitătl de ex
ploatare distincte, care cuprind 
59—70 ha pășune. împărțită ln par
cele de cite S—7 ho.' Ș! aceste su
prafețe ®lnt oorttonate de două ori ne 
zi pentru păsunat cu alutoruj păsto
rului electric.

Noile obiective care îmbogățesc 
harta economică a Codlel exprimă 
capacitatea creatoare a muncitoritar 
si tehnicienilor de aici do a Intensi
fica producția w baza unor Investiții 
bănești, dar și de Inteligență crea
toare si cpiril de inițiativă.

C. BORDEIANU

realiza un 
și de beneficii

'„5,;

■T

b «ăowtaB culturilor
:V

duble
continua recoltatul cu 

. ’ Dar 
dacă pentru o ploaie 
dt de mică recoltatul 
trebuie Întrerupt, ta 
schimb ea nu împie
dică cu nimic insă- 
mlhțarea culturilor du
ble. Astfel, la coope
rativa agricolă Gheor- 
gho Lazăr. Imediat 
dună combine a fost 
eliberat terenul si au 
Intrat tractoarele la 
arat A urmat dlscul-

j

’d

Unitățile agricole do . _ _______
stat și cooperatiste din toate forțe.loa.
județul Ialomița și-au ’ “
propus să însămintezo 
circa 54 OTO ha cu cul
turi duble. La data do 
4 iulie erau semănate 
numai 19 (MM), ceea ce 
reprezintă 30 la sută 
din suprafața ptanlfl- 
calfl. Evident, pentru 
etapa In care ne aflăm, 
aceasta înseamnă foar
te puțin. De ce această 
importanta acțiune, __
menită să comnlctczo tal. semănatul, tăvfi- 
resuraele de turale, sa 
dosfățoarfl atît do lent?

Dacă ritmul de lu
cru ta recoltatul griu
lui a fosț afectat în

prafața recoltata n-a 
fo.i*. eliberata de pale 
nici o treime. Iar din 
aceasta numai 3D hec
tare au fost arate. 

In multe cooperative 
agricole, cu condiții a- 
semărtatoare. rezultatele 
la semănatul culturilor 
succesive slnt foarte di
ferite. La Muntenll-Bu- 
zău s-au eemănat 159 
hectare, iar la Perieti. 
Mihal Viteazul ai So- 
coale doar 5 —10 hecta
re. CooneraHvele agri
cole Pletrolu. Săldoara. 
BuleștL Poiana. Bo-du- 
șanl. Stclnica. Bucu nu 
nu semănat tacă nld un 
hectar. Diferentele care 
exista Intre unltals ee 
explică numai prin mo
dul In care înțeleg con
siliile de conducere, 
suectallștil b& se ocupe 
de aceasta problemă no 
rare, adesea, o conside
ră ..anexă*, fără Impor
tanță.

Timpul este bun. eo- 
_ ____ „„„„ iKfl' are suficienta urni- 

ar fi rășăriț în scurtă tort, un tăvălug. Orga- dilate, condiții exceu- 
.________... țlonal de favorabile

care trebuie folosite din 
plin pentru a cultiva 
suprafețe cit mal mari. 
Conducerile unităților 
agricole sneelnlisllL tre
buie să ia măsuri fer
me pentru a organiza 
In asa fel lucrările in
cit, In cel mai scurt 
timn să fie insămlntate 
toate suprafețele plani
ficate cu culturi succe
sive nentru boabe, masă 
verde si siloz.

' Lucian l 
CIOBOTAHU 
corespondeniul 
„Scinloiis

lugllui. In cîmp se a-
’ / ■ - i:

iui n rost arectat in __ „
SS*PE OGOARELE 
zJlnlc in tot ■ ■ ■ ■ 
râmi nerea In 
semănatul 
succesi ve nu _____ „.
motivată. Din contră, 
pămlnlul avind sufi
cientă umezeală so 
putea pregăti excep- flnu 15 pluguri, două
țlorial, Iar semințele discuri, două semănfi-

județul, 
urmă Ln 
culturilor 
poate fi

lAgMITENE
I

vreme. Că se putea ta- nlzlndu-M munca in
sămlnțn mal mult o acest fel. folojiindu-so
dovedește experiența din plin fiecare clipă
fl rezultatele multor bună de lucru, oină In
cooperative agricola prezent din cele MO

Poposim la coopera- hectare declinate cul
tiva agricolă Gheor- tarilor succesive: coo-
ghe latzăr. ..Am înce
put recoltata! griului 
la S3 iunie — ne spune 
Inginerul șef Mircea 
Plclorea. La t.__ '"jM
combinele 
greu. 500 ______
cele 1030 e cam pu
țin. Cerul e mai mult 
acoperit declt senin. 
Cum ea vor răsfira no
rii și se va mal z.vin- 
ta puțin spicul, vom

tnceput 
au merg 

hectare din

turflor succesive: coo
peratorii au Insămîn- 
tat 2®ă hectare.

Cooperativa agricolă 
din Bucu este daspăr- 
Ută numai orlntr-un 
drum de cea din comu
na Gheorghe Lazăr. 
Aici, deși cerealele au 
fost recoltate de po 
210 hectare, plnă acum 
nu s-a lnsămlntat nici 
o palmă de pămlnt cu 
culturi duble. Din su-

tiqnsm.it
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virată pionierească au 
’ “ it o bogată ac- 
_____  In cadrul eelor 

cercuri

”... "i fn cadra! pro- științifice", Îndrumate 
«jiului de invflțftmint, de cadre didactice,

fceril. In această per
spectivă apare cu atlt 
mal valoroasă inițiati
va din județul Argeș," 
unde, cu sprijinul dl-

ganetor șl organiza
țiilor de partid, in 
slrinsă colaborai

glntlc cărților sale, 
însuti Rembrandt este

în condițiile vieții 
contemporane, te plină 
desfășurare impetuoasă _____
a revoluției științifice, școala, a dat o lar- 
tehnlca atrage - ca un '
mbgnet fantezia .fi spi-

,-ritul de creativitate al 
. adolescenților. Șl nici 

nu s-ar putea altfel, 
dacă ne gtedlm că in
tru tot ce e nou, "do- lor profesională Ast- 
rința de a-fi verifica 
Indemlnarea și răbda
rea In executarea ce
lor mai delicate înde
letniciri sini tot atitea 
trăsături specifice ale 
tinerei generații. Alo . 
celor care s-au născut 
și cresc intr-o epocă 
de mari șl spectaculoa
se creații ale mini 11 
omenești — zborul In 
Cosmos, transmiterea 
imaginilor la distanță, 
automatizarea produc
ției șl tranzlstorizarea 
proceselor tehnologico 
— și care visează să 
realizeze descoperiri 
epocale In aceste di
recții.

Pornind de la aceste 
premise este firesc să 
considerăm că apropie
rea coplUor de tehnică 
devine o latură de ma
ximă Importanță a pro
cesului de formare și 
educare, de modelare a 
personalității viitorului 
cetățean, participant 
efectiv la producția 
materială fi spirituală 
a societății socialiste. 
Școala, prin mijloacele 
de influențare do caro 
dispune, a început să 
orțenleze toi mal ferm 
pe elevi spro munca 30 la sută din numărul 
productivă, spre cu- total al elevilor do 
noașterea fi Însușirea « ...
tehnicii moderne. ■ La desfășural
rirsdul său. Organiza- Evitate Ir
țla pionierilor sprijină peste 23 000 ce 
-------- practică desfă- tehnlco-apllcatlve 

in cadrul pro- științifice, —

gă <__ .. ----
ți lor tehnlcp-aplicatlve 
ale copiilor, care con
tribuie te măsură im
portantă . la formarea 

________ _____K_____ deprinderilor" practice 
teresul nestăvilit pen- do muncă, la orientarea

fel, l'n anul școlar în
cheiat recent, aproape

cercurL Se poate apre
cia, de asemenea, că 

trace cu spre deosebire de anii
trecuțl, profilul lor rfls- 

dezvoltare actlvită- pundo acum mai bine i____ ___ ...______  _
ito. fi rect nl comitetului ju

dețean de partid, s-a 
organizat ua pasionant 
dialog intre generațiile 
do tehnicieni, desfășu-

structurii prezent 
de perspectivă a econo
miei noastre naționale. 
Cele peste 2 330 cercuri, 
cu profil de automat!- _ ________________
că, cibernetică, elec- rat sub genericul „Mi.
ironică aplicată, elec- cli
trotil ecanlcă, teleeo- și
munlcațll etc., cuprin

llzaroa unei trainice 
punți intre generațiile 
de Inventatori, s-n luat 
holărirea ca toate co
lectivele întreprinderi
lor argeșene să pri- 
meașrâ in rindurlle lor ... r. . __
pe mfnltehnicIenU in- Lucrările lor oele mal

zenlate in cadrul unei 
expoziții republicane, 
dedicată Conferinței! 
Naționale a Partldu-

șl anlversărH Rcpu- 
bllcji, ce se deschide 
astăzi (8 talie) la 
Bucurertl, fn sălllo 
Muzxailul de Istorie 
a partidului comu
nist. a mișcării re-Ș 
voiuttonard și demo
cratice din România. 
Majoritatea parUcI- 
ponților la această in-, 
icre sântă acțiune au 
reușit să realizeze, ca 
sprijinul cadrelor dl- 
dacttee ri a tenor spe- 
cM’otl din producție, 
interesante lucrări cu 
aplicabilitate practică» 

Conjugarea efortu
lui la care pionierii 
slnt angaja|V In func
ție de posibilitățile lor 
reale, cu Îndrumarea 
șl sprijinirea lor alcn-’ 
tă ele către cadrele di
dactice fi părinți con- 
atllute modali lăți efi- 
cJcnle prin interme
diu! cărora ®o Încura
jează croația tehnică 
a copiilor. Se aude a- 
deseorl Îndemnul, 
foarte ojKtrlun fi chib
zuit, adresat mal cu 
cearnă părinților : 
„dați copiilor culori" 
— In Intenția de a le 
stimula ■ capacitatea de 
creație,. gustul pentru 
frumos. Acestui În
demn l-am adăuga pe 
acela de a pune in 
mina copiilor, de la 
virata cea mai fra
gedă. o trusă oriclt de 
modestă de unelte 
simple cu ajutorul că
reia să-îl poată forma 
șl dezvolta deprinderi
le de muncă practică.

ța concursul 
creație tehnică „Mlnl- 
tehnlcus". inițiat in 
urmă cu 3 ani ds re
vista „Cutezătorii", 
parucipă peste 21003 
de pionieri șl școlari.

venlatori și Inovatori. Interesante vor ti pre- 
Tn organizarea ta- ' ' ' ' ' J‘

tregll activități teh- 
cll și mari! inovatori nlco-apllcallvo a copil
ul Inventatori". La lor, una dintre cric najwiuara « i-«uuu-
acest util șl interesant mal importante expo- lul Comunist Român

zând aproape (55 030 de 
copil,, prin activitățile 
desfășurate ; reușesc fn 
bună parte să insufla 
copiilor dragostea - 
tru profesii care 1,

PUOGBAMUL I
, a,CO Deschiderea emisiunii de dl- 
ț mlneațâ o Telex.
i 1,0$ Biblioteca pentru toți, neviate 
) șl curente literare la aflrșllul
l secolului al XIX-lea : „Con-
J vorliiri llterare“ șl „Contem-
l poranul* (I).
1 »,40 Vetre folclorice : „Valea
1 Chioaruiul". ‘ *
> 10,63 De vorbă cu gospodinele. 
I l»,n Tcleenclcîonedla.
i 11,63 Ancheta Tv. : „Clase fără 

catedră".
11,43 Tcledlvertlsment-servlc#.
12,18 In slujba sănătății — emisiune 

de educație sanitară.
, 12,33 Telejurnal.

lâ,K Deschiderea emlaiunll de 
după-arolază. Tenis de dmp : 
finala probei de simplu băr- 

i bați din cadrul Campionatelor 
i internaționale ale Angliei.

Transmisiune directă de la 
Wimbledon. Crainic comenta
tor : Emanuel Valeriu.

17.50 Emisiune in limba germană. 
H,« nitm. tinerețe, dans.
lă,5Si 10)1 de seri — emisiune pen

tru cel mid.
i ■ 19.15 Telejurnal.

£9,05 In InUmplnarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român fi a cetei de-a 
XXV-a aniversări a Repu
blicii. Tara întreagă ta 
Inirecere.

S5,î0 Telcendclopedla.
21,0) Film aerial t „Seliulmetster" 

Episodul V : „Crini albi".
21.50 Visul unei nopți 

emisiune de dlvet
ss,co Telejurnal, 

i a,10 Atletism : C . 
temațlonale de aUetiam 
Romanici, înregistrare de la 
stadionul „Republicii". Crai
nici comentatori : Cristian 
Țopescu șl Nlcolae Mărl- 
Ș2JSCU.

PROGRAMUL O
1«,SJ Agenda.
18,40 Ansambluri folclorice. CIntece 

șl jocuri pooulare interpretate 
ele ansamblul „Miorița".

17,10 Reportaj bucureștean.
17,33 Pagini muzicale de mare 

popularitate. Concertul nr. 7 
in Re major pentru vioară șl 
orchestră de Mozart. Inter- 

! pretează Iieriryk Szeryiig 
(Mexic) acompaniat de or
chestra simfonică a llartlc- 
tclcvlzlunil române. Dirijor : 
Entanuel Hcncsc-j.

k 17,33 Film artistic : „Căsătorie prin 
i mica publicitate". Regla :
j Frantlsob Filin.

munca 
șurată
Îmbogățind formele de muncitori, tehnicieni,
educație cu aclivități ingineri, mulți dintre
specifice, menite să all- ’ aceștia părinți ai co- 
muleze preocupările plilor,
școlarilor pentru aflr- Ca urmare a măsuri
ma rea optimă a incll- ]or luate de cea de-a 
națiilor șl aptitudinilor n-a Conferință Națlo- 
lor tehnico-știlnțlfice. nală a • - •

Acțlonlnd ta spiritul 
Îndemnului tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
partidului nostru. Or
ganizația ' pionierilor, 
cub conducerea or-

organizațlel 
noastre, generallzlnd 
experiența pionierilor 
refijpnl cu privire la 
înființarea unor cercuri 
tehnice uzinale, au fost 
creata fn întreaga (ară 
peste 6E0 asemenea

a pen- 
U1 vor 

spori ponderea ta ca
drul actualului plan . 
cincinal.

Legătura directă a 
micilor tehnicieni cu 
făuritorii• bunurilor 
materiale reprezintă o 
modalitate eficientă de 
n-1 forma șl educa In 
spirit muncitoresc, de 
a adinei influența edu
cativă și contribuția 
acestor activități ' ia 
transmiterea din tată 
in fiu a unor tradiții 
privind însușirea pro
fesiunilor productive, 
la îndrăcirea unor me-

schimb de experiență rlcnțe cSjligate In ulti- 
cel 80 de „Inovatori ,fi . mul timp constă In 
Inventatori" de virală participarea efectivă a 
școlară s-au Întreținut pionierilor fi școJari- 
cu entuziasm cu mun- lor la activitatea con- 
dtori, maiștri și iași- - -
neri ăl Uzinei de auto- ___ _  „
mobile, cu, conducători; cu ratarea 
a numeroase lntreprin- "M”'— 
derl din munidpiu1 
Pitești. Micii inovatori 
argeșeni nu hotărî t ca 
la sfirfitul acestui — 
flecare dintre ei

Campionatele in- 
i de atletism ale

REMBRANDT'
Biografiile romanța- nul întregului roman ța romanului fi dă 

" ’ ' ’ este anroplat narallu- contur literar unul
nli celei mal «Împle, personaj. Cuvintele nu 
pe motivul: „Sâ vc- r,int căutate, de au o 
dem ce-a fost mal do- frustele, un „volum" 
parte Talentul lul excepțional. Vigoarea 
Mens a făcut Insă a- stilului șl autenliclta- 
devărate minuni. Sim- tea scrisului lui Meni 
piltatea rolatăril este se datorează, desigur, 
plină de efect, fri- 81 contactului său In-

—----
intre

te corespund dc obi
cei gustului mediocru, 
urral anumita anlecări 
a spiritului comun că
tre bagatelizarea mari
lor personalități, a re
ducerii lor' la dimen
siunile modeste ale u- . ........ . ......
nor talente literare fn- plină de efect, fri- si contactului său În
doielnice. Genul a fost zează po alocuri laco- delung cu vorbirea oa- 
lluslrat de puttee ori nlsmul expresiei stiln- menllor simpli. Intre 
cu strălucire sl putem tifice. si pagina roma- caro și-n Început ca- 
găsl, pricina ' Intr-un , nulul se transformă a- rlera artistică. Tradus 
..ficlionalism6* literar, deseori te criifcă Ke- tn ' * 
intr-o determinare „ca ---------- • • —
sl cum" s-ar fi intim- 
plat ceea ce lmagl- 
nează diverși autori In 
legătură cu oameni 
iluștri. deal biograful 
nu este, mal întot
deauna. la fel do re
prezentativ. .

■ Pentru noi. Shakes
peare este autorul lui 
Harnici și nu altceva, 
nu individul fenomenal, 
in împrejurări penibi
le. Toate aceste difi-
In porto

tarul Rembrandt.. noă-
” UNI-

elrucllvă. Cultivarea 
glndlril creatoare, ln- 

i Inițiativei, 
găsirea unor soluții o- 

municlpiul riglnalo conslllulo ete-
"“‘jfi rnente de stimulare a-

tit cu prilejul elaboril- 
an rii Mellor, a prolecte-

să tor. c't șl a trânspu-
răspuhdă cu fapte con- neril . lor in practică,
crete.' demne de lacre- Au devenit tradlționa- 
deroa ce li se acordă, ‘ - - ..........
la întrebarea „Ce Idee 
poartă semnătura ta?“. 
Tot cu ocazia acestei 
consfătuiri, iu propu
nerea primului secretar 
al comitetului județean 
do partid, .pentru rea-

i I ‘ 1- 7 l i

să

le concursurile de roo- 
de’lsm, radioamatori, 
carturi, demonstrațiile 
care promovează In
ventivitatea, spiritul 
practic, indemlnaroa. 
Semnificativ este fap
tul că numai In aoosț

Iîmj. lulln FUHO 
vicepreședinte 
al Consiliului 
Nnlional 
al Organizației 
Pionierilor

cultăll au fost depășite 
In parte de Jan Mens, 
autorul romanului Mrș- 
t“I 
rut la editura
VERS. In tradiiccrea Iul 
IL R. Radian. Seri'torni 
olandez pomeste a- 
prdapo exclusiv de la 
opera pictorului către 
izvoarele penibile : re
lațiile ©odaie ale ar
tistului. . istoria con
temporană Iul. eveni
mentele Intime. Ambi
ția lui Mcns a fost do 
a reconstitui. Drocesul 
de creaUe. ds a re
face elementele unei 
psihologii, presupusă 
de anumite n'.nze. To-

__ ___ , _______ _£ mal toate limbile 
rtetlcă de cea mal bună europene. considerat 
calitate, cum eo intim- un adevărat maestru al 
Dlâ ta rindurile dedi- romanului olandez, 
cate tabloului cu lec- Jan Mens fusese tlm- 
țla de anatomie a doc- plar fa tinerețe sl 
torului Tufo, porlrelu- participant la mișcarea 
Iul său cu Saaiia sau 
„Gărzii do noapte", fi 
altora.

Romanul lui Jan 
Mens ne fare cunoștin
ță cu talentul unul ar-

. ÎJ2M. ivuuafl. UJUU Ullll.ua ------—...........—
portretliș'Jlor olandezi, Lnlyersul.-^. oamenilor 

tal muncii au riimas

muncitorească olande
ză. A ■ publicat’ mal 1 n- 
Ui in ziare fli reviste', 
muncitorești, pentru ca 
apoi să acrie zeci de 

„„ uucuhu „u... ux- romane7 sl să atingă 
tist robust, din familia ’w'-prletata rnortdlaiă. 
cu pastă Hcneronfil. Iu- 4°®- omenia lor. cul- 
bltori de forme sănă- tul munch au rămas 
loose, unde gilglle via- niereu prezente In pa
ta. In acest sens, re- «lnllc cărților sale, 
marcabile sini mal alea “J™®1 Rembrandt este 
personajele din viața Z?wt mai aha ra un 
lui Rembrandt sl mal Pyo truditor. Cnreoa 
ales* cele trei femei:
Saskla. Geertte DIrx fi. adus eticii fun-
~ ’ ijc. Aiunx u- a muncii,

dteva cuvinte ,^ln
Iască ”un «Sacter. *°rite.? Rembrandt von
Mens a invăiat secre
tul acesta de la pic
torii țării ©ale si chiar 
de Ia Rembrandt. Ex- 
nrosla laconică nare un ~ -.- 
comenlnrlu la plnza lul-
maestrului, si asa si 
este. în același timp, 
bo topește In Bubslan-

Hendrtckje. Ajung u- 
noorl .... ■ ■„
pentru a face să tril- «are se nasc toate va-

RÎjn este meșterul 
Rembrandt, care a 
trăit si a murit In a- 
telterul' său. unde a 
trudit ca nimeni al-

Aurel Drago} 
MUNTEANU

note de lectură
?■»

PALADI

BRAHMA

pere
grinările unei’ carie- atente reconstituiri de

Marta

pătrunderii

1

(Urmare din pag. I)

______ i unii asupra 
altora. Sacrlflclnd u- 
neori cadrul social is
toric. elementele ex
terioare eroului, calșl

ROMANIA FILM prezlnlâ o nouă producție a studiourilor sovietice

EXPLOZIA ALBĂ
' '■

■S’îfe'fe"'

Șase oameni într-o misiune primejdioasa, pe crestele înzăpezite ale munților 
Scenariul: Z. Volodarski, S. Govoruhin. Regia : Stanislav Govoruhin

Mișcarea romărieajcâ de artiftl amatori — mișccrc cu rădăcini 
străvechi șl cu o istorie deosebit de bogată in anii Republicii — a acut 
un deosebit rol In dezvoltarea culturală a poporului nostru. Tocmai de 
aceea, realitățile ei contemporane ți destinul ci clitor trebuie să ne 
preocupe cu cea mai mare seriozitate.

Una dintre problemele cele mal importante ale acestei preocupări : 
conservarea „specificului" artei amatorilor — specific pe care 
l-am defini deopotrivă tinlnd seama de dinamica realității fi cu plndul 
Ia maxima eficientă educativă.

Nu este aceasta supjema justificare a mișcării de amatori — fi nu 
este chemată arta amatorilor să premeargă ți să faciliteze apropierea 
de arta profesionistă — compenslnd (pentru o creme fl, intr-un mod 
anume) funcțiile el 7 Dar să revenim asupra specificului™

Am asistat, cu , ocazie unor turnee pentru acest friimost _ i>o®te să fie o 
ofldăleg 
ca Drobeta Turnu-Sevi 
goj, localități In care funcționează 
un teatru popular cu public numeros 
și In același timp distins cu modalii 
— In o tacită șl plină de semnificații 
confruntare intre actori de profesie 
șl amatori (avlnclu-si, aceștia din 
urmă., «ia tu tal lor de celebritate Io- • 
cală). De aslă-dată amatorii din stal 
urmăreau „cu irutrao jv^u., 
slonlșUlor. Urmăreau critic, cu defe
rentă, cu pricepere. Se comportau, 
mutatls-mutandla. exact cum se com
portă Inlre eL co'egîl de breaslă. A- 
veau un punct de vedere (fără îndo
ială. foarte subiectiv) In orice
caz, diferit tata de restul nubil cu
iul care primea totul, entuziast fi 
naiv ; ei nnailzau. thsocinu. aveau 
rezerve sau situztasme, partldpau. 
cu un plus de add, cu un plus de 
criterii.

Ca să putem înțelege acest feno
men ml.se pare că o nevoie să son
dăm niște adevăruri mal vechi des
pre artă și psihologia el. spcdfică.

Nu voi mai dezvolta aid Ideea 
foarte importantă că mișcarea de a- 
malorl a transformat oameni care 
pină mai ieri nu fuseseră niciodată 
la teatru in cunoscători al unul bo
gat tezaur dramaturgie șl al specifi
cului artei teatrale.

Nu voi mal dozvolta aici, Impor
tanta pe rare o axe In modelarea con
științelor contactul practic cu dra
maturgia — menire esențială a tea
trului de amatori. Vo! insista asupra 
unul olt aspect : trirlufile educative 
ale efortului creator, ale efortului de 
a da viață scenică.imul text viu, Im- 
gat In substanță. Amatorii lac totul 
In mod prăfuit, din pasiune. Alltn dt 
fac. Dar dacă „frumivnil e o p’ărere 
dezinteresată" efortul lor dezinteresat

— făcute in orașe, de pildă, . plăcere mult mal autentică și orisl- 
>eîa Turnu-Severip sau Lu- nară (nu originală) dedt achitarea

- ■ ‘ ■' ‘ uneori foarte meșteșugărească, a
profesioniștilor. Cunoscind mal dea- 
proapo teatrul de nmatori, aristlnd in 
repetiții fi spectacole, a trebuit să-ini 
reveriile criteriile de judecare. A 
vedea in funcție de vnloare „abso
lută", eau a vodca un fenomen In 

oa—uam amatorii cun mui etapele .evolutive ale aedul „î»tatu
.ca lnltiați* jocul profe- nascendi* — fint două poziții opuse,
■- • ■ ■ " la fel de valabile și de utile. Une

ori m-o supărat tendința unor eroul- 
Cari ..ribsohiți* atunci clnd folosesc 
termenii de „amator, amatorism" tn 
ecus peiorativ. Ml-a fost dat să vM 
,»amatorlsme“ do o Ingenuitate atlt 
de fermecătoare (aveam sentimentul 
că teatrul se naște acum, atei) tarii, 
ta acest total efort spre expresie, ve
deam — șl pentru condiția omului șl 
pentru condiția teatrului — un rfștlg 
mal ■ miraculos dedt efectul foarte 
meșteșugăresc al unui actor care Isl 
cunoaște P® din afară instrumentele 
și care a'ajuns de mult un virtue» 
cuceritor de aplauze.

N-aș dori să .fiu gr^.. .----
un «edtaclos servitor ni artei majore, 
nl arid finite. Dar asta nu mă îm
piedică să admir complexitatea psi
hologică a efortului spre această artă.

Un fapt rămlne cert : Însuflețiți de 
mesajul, de puterea de penetrație a 
artei scenice, fermecnțl de mijloacele 
ol amatorii fac teatru din plăcere. 
Pentru el, nceantă activitate răspun
de unei nevoi interioare, unei,obliga
ții de compensare. Teatrul de ama
tori const! t uie un . fenomencui tu ral 
de mare viitor șl profundă eficacitate 
socială. Un laborator de educație u- 
menistă, un miraculos laborator de 
cultură slnteticd. Pentru un om. o- 
bllaot de profesiunea sn să-fi dăru
iască toată energia Inteligentei și vo-

Intel sale unei munci foarte severe 
lntr-un laborator, spital, fabrică sau 
urină — a face leătru în. timpul sau 
liber, reprezintă, in primul rind, un 
enorjn clțlig pentru cl iniuțl. A dtl 
șl a descifra un text de valoare, a 
glndi in condiții speciale un decor șl 
niște costume, a imagina o mișcare 
scenică, fi, mâi ales, a parcurge toate 
corzile și-inircaga mașinărie caro 
transformă uh gind sau un sentiment 
In cuvinl șl expresie — inteamnd a 
angaja deodată toate gamele acestui 
sublim combinat care este sufletul o- 
mcneic. .„În felul acesta teatrul de
vine o preocupare de cultură, for
mula— tnate cea mal ideală — prin 
care, intr-o epocă de expansiune teh
nologică, omul simte nevoia unei me
toda de cunoaștere, a unul >Ulem de 
coordonare morală si psihologică, a 
unei bucurii de creație mereu noi 
Din acest punct de. vedere, lealrul de 
amatori constituie un factor de edu
cație prin autoeducație artistică. Ma
rii teoreticieni ai teatrului văd In 
proliferarea pe plan mondial a echi
pelor do.amatori fenomenul cel mal 
revoîuțtonar din Istoria teatrului. 

Consider că pentru a determina un 
profil cit mai distinct artei amato
rilor se cer avute In vedere dteva 
clemente concrete : mal Ihtll «ă ac 
evite- tentația de a imita . tea
trele profesioniste — și asta, din 
cauză că animatorul lor c de cele 
mal multe ori un actor sau un re
gizor care a „coboril" să-l ajute, 
de pe o scenă academică. Li se oferă 
texte „profesioniste" scrise de profe
sioniști pentru stilul teatrelor mari șl 

_  din păcate nu o dată sub nivelul exl- 
greșlt Înțeles. Sint gen țel acestor teatre. Recunosclnd 
tor al artei majore, Importanța mișcării teatrale do ama

tori și a validității formulei adoptate 
— plnă In prezent cred că. pe viitor, 
teatrul de amatori va face un progres 
însemnat In ziua 
pâsl și cnimn'o;
va ridica dinlre interpreți. prin el si 
pentru el.'

Dar, deocamdată, «ă ne mulțumim a 
saluta progresia geometrică a creș
terii mișcării teatrale de amatori — 
«jiialderind că in acest fenomen s< 
ascunde o soluție de educație culta 
rală ideală, poate chiar o formulă n 
spectacolului teatral pe care 11 anti
cipează viitorul

Ion ». SIRBU

(ori va face un progres 
ta fi acolo unde se va 
irul fi autorul care se

A APĂRUT

LUPTA DE CLASĂ"
NR. 7, ÎUI-IE 1972

ÎN ÎNTÎMPINAREA DES1IA DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI
CONFERINȚEI NAȚIONALE POLITICE, secțiile de științe poll- 

A P.CJL ■ " liee si științe Juridice.. Participă :
IOAN CETERCHI, CONSTANTIN 
MINDRI.ANU, ' TRAIAN ȘTF.FA- 
NESCU, MARIA GROZA, IOAN 
DEMETER, SOFIA POPESCU, 
GHEORGIIE BOBOȘ, ICHIM BEN- 
DITER, CORNEIJA COSTACHE, 
ANITA M. NASCHTTZ. ION 
VINTU.

l/.PtOEira . -r ț ' ’■
! i:: Perfecționare* '"conilueeril'î' VleUl7 

soelal-econoinlcc, preocupare eon- 
stanis «.partidului: MULAI MARI
NESCU : Valorificarea superioară șl 
economisirea resurselor: materiale ; 
PETRE BLAJOVICI : Exigențe ae- 
lualc ale perfecționării adivilăiil 
consiliilor populare : CONSTANTIN 
BAflALAU : Conducerea politică a 
aetlvltațh economice ; AUREL 
DUCA s . Dialogul cu, masele, cerin
ță esențială a muncii de partid ; 
aiDlAIL FLORESGU : Organizare 
— relații — atribu-Ji « TEODOR 
BRATEȘ : Economie sl Ideologie î 
VALENTIN I. PRISACARU : Prac
tici anacronice in domeniul contrac
telor economice ; ILADU MANES- 
CU : Contradicții vechi șl noi lega
le de sistemul da prețuri.

CERCETAREA TEHNICO. 
ȘTIINȚIFICA ȘI PRODUCȚIA
FLORIN CIORASCU : Eficiența 

cercetării șl răspunderea sociali a 
omului de știință : I. POPOVICI s 
Finalizarea cercetării șlltailfiee în 
șgriculiură.

ORGANIZAȚIILE’ OBȘTEȘTI 
ÎN SISTEMUL DEMOCRAȚIEI 

SOCIALISTE
DEZBATERE organizată de ACA-

Prezențe notabile bo desprind șl 
dintre recentele mu viitoarele apa
riții ta sectonij literaturii beletris
tice. Volumele inedite de poezie a- 
narținlnd lul Mlhal Benluc. Eupen 
Jcbeîeanu, Virgil Teodorescu. ion 
Brad. Ntehlta Stănoscu, Ion Gheor- 
ghe. Victor Tulbure, Ion Horea, 
Petre Ghelmez, Ion »Cringuleanu 
fint închinate pâmlntului natal, uni
versului spiritual al oamenilor de azi, 
eroilor care s-au jertfit pentru liber
tatea patriei. Prin diversitatea tema
tică, prin comeevențn investigării ac
tualității zilelor noastre se Impun a- 
tențlei cărțile de proză sau de pu
blicistică semnate’ de Marin 
Preda, George Macovescu, I. Po- 
pracu-Puțurt. Nagy Islvan, Constan
tin Chirlță, Mlhnea Gheorghiu, 
Paul Anghel, Suto Andras. Al. 
Ivasluc sau Nlcolae Velea. Ca, de 
altfel,-"șl culegerile antologice in su
marul cărora stat induse nuvele și 
povestiri dedicate salului socialist 
sau volume de reportaje consacrate 
muncii comune, Înfrățite a românilor 
șl naționalităților conlocuitoare pen
tru făurirea societății socfailsle mul
tilateral dezvoltate. Numeroși critici 
șl Istorici literari Iși vor aduce, de 
asemenea, prin lucrări de sinteză fi 
substanțiale dezbateri teoretice con
tribuția ta afirmarea șl aplicarea, 
la fenomenul cultural national, a 
principiilor esteticii marxiste.

— Vd propun ca din mulțimea 
titlurilor prevăzuta să apară in 
acest an, tă că referiți la cele 
menite tă omagieze direct cea 
de-a XXV-a aniversare a Re
publicii.

— Volumele dedicate aniversării 
Republicii vor încununa activitatea 
editorială din arcî.t an. Titlurile unor 
lucrări social-politico Înscrise ta 
planurile de apariție nl se par a fi 
ele insele elocvente .ta. ceea ce pri
vește abordarea unor probleme le
gate nemijlocit de acest eveniment: 
„Structura de , clasă a societății so
cialiste ta România", „Națiunea fi 
conștiința națională socialistă", „Pro- 
etamarea Republicii — moment de 
trecere intr-o nouă etapă Istorică", 
„Ideea de republică la români", 
„România ta viața Internațională" 
etc. Aniversării Republicii li vor fl

IIENin WALD i Tehnica sl omul s 
VIRGIL IOANID : Proiecția; mediu
lui Înconjurător, acută problemă 
mondiali i IIJE ȘERBANESCU: 
Sripcrmonopolurllc și suveranitate* 
națională.

DIN VIAȚA PARTIDELOR 
COMUNISTE $1 MUNCITOREȘTI

T. TIACTATUROV s Planificarea 
creșterii economice, rolul prognoze
lor științifice ; Lupta Partidului Co
munist din Japonia pentru pace. In
dependenți naționali sl progres so
cial.

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE

IOAN SIMION : Colecția „Prele
geri de . marxlam-Icnlnlsm" ; BOG
DAN ȘTUGREN : Informatica fn 
optica filozofiei științelor.

5
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dedicate șl o serie de antologii 
„Ce-țJ doresc eu țlc, dulce Românie' . 
„Republică, slăvită țară",' „Chitare 
patriei" — care vor reuni'In sumarul 
lor versuri emoționante, Inspirate de 
imaginea țării luptătoare, de profilul 
ei contemporan ;vaceleaT realități-vor 
fi surprinse In Ipostaze diverse de 
multe alto volume Inedite do proză 
și poezie. . -,

O mențiune specială ce cuvine să 
facem pentru cartea, de .reportaj șl, 
ta general, pentru aceea de publlch- 
Ucă. care tind să ®e impună prin 
puternica lor prezență ta peisajul c- 
dltorlal al , acestui an., Volumele ce 
vor fl semnate de Zaharla Strmcu, 
Ion Pas. Eugen Barbu, Vas: le Nkfiro-

Se sflă ■ desigur șl 
In țara . noastră, ca 
pretutindeni In lume, 
cunoscători al operei 
Iul Brahma, specia
liști In Interpretarea 
sa. nenumăratl admi
ratori. Dar. pentru 

. multi dintre aceștia, 
ca șl pentru cel care 
nu au gustat încă 
bucuria pătrunderii 

; muzicii Iul. i.,lhtlmplă- 
rile ; fi ’ experiențele 

- unei vleU exemplar 
închinate, artei, re
prezintă p ocazie ine
dită de a-I aprofunda 
creația. O asemenea 
ocazie este oferită de 
recentul volum anămt 
in Editura Muzicală, 
cub semnătura Martel 
Paladi.

Autoarea volumului 
dedicat iui Johannes 
Brahms reușește Bă 
depășească dlflcultăUio 
pe care le intimnlnă 
adesea autorii de mo
nografii muzicale: păs
trarea ■ unul echilibru 
just între anecdoti
ca propriu-zisă șl a-, 
naliza efectivă a ope
rei muzicianului res
pectiv. Cu alte cuvinte, 
reușește dozarea rigu
roasă a ceea ce- este 
fapt de viață revelator 
pentru muzician sl ' a- 
nallză de creație sem
nificativii pentru teta- 

■ leaerea omului.
Această pendulare 

bine echilibrată ln-

tre evocarea detaliu
lui biografic îl subli
nierea ecoului sftu In 
opera ni se pare a fi 
una- dintre principa
lele calități ale aces
tei succinte si expre
sive biografii de ar-

■ tist Urmărind

cele evocări fi anali 
za care Izbutesc, in 
spațiul limitat al vo
lumului, să contureze 
personalitatea mare
lui compozitor. 

Monografia sa arată 
a fl rodul unei înde
lungi selecții, al unei

-- 
re, nu lipsită de nolz- epocă, fapt caro expli- 
blnzl. insă oferind un că desfășurarea fireas- 
ctrălucțt exemplu de ,că a-relalărlL acurate- 
devoțiune șl constantă 'tea cs'dcărflor. mcnU- 
In slujba arici, eu- nerea mereu trează a 
toarea volumului de- interesului dtltoru-; 
dlcat Iul Brahma luL Autoarea osie, a- 
punctează raractcris- tentă tn primul . rlnd 
tlcile mediilor muzl- Ia pftlhoiogla penso- 
■.......... .............. ....... ’ M

ale Ia influența pe care o «•■«IE ca < nni

rale în rare s-a for- nnlelor, la evoluț! 
mat, schițează’ aspec- relațiilor dintre eli 
tale esențiale 
compozițiilor sale. CI- exercită 
tltoril trăiesc .efer
vescența muzicală a 
cttorva dintre mari
le orașe ale muzl-
cil — Weimar. Lelp- proiectează analiza n-
z!g, Frankfurt, Vlena, eujjra acelor lntcrpfi- 
Bonn — care au fost trunderl sl înfruntări 
părtașe îndelungatei cu mediul, care au 
cariere de interpret sl creat cadrul Droolce 

lai realizării copleșitoarei 
■ opere a lul Brahms. In

___ .__ marilor acest context fint folo- 
irletenli carn l-au că- alta_ prilejurile oferite

Schumann. ’ Joa- alo color
low fi aUțla alUL Au- brahmsîcne. 
toarea volumului ore 
meritul de a ri știut 
să aleagă din noianul 
do date puse la dlspp- tRpa aspecte., exem- 
zlțle da vasta biblio- PbtrA 
grafia consultată, a- Sanda BOBESCU

compozitor a
Brahma, pătrund sem
nificațiile 
prletenll care l-nu că
lăuzit : Robert ai Cla-

chlm, Hang von B0-

pentru succinte analize 
mai in

teresanta comnoziții' __S__ _ "
Tonul caid, evoca

tor izbutește să reln- 
vlo o biografie, sub a-

mare ‘diversificare fi specializare a 
caselor de editură, a dus la crearea 
unor noi edituri in centre cu vechi 
tradiții -de cultură, cum:sini Clujul, 
lașul. Timișoara șl Cralovo. S-a În
ființat Editura Krilcrion, precum fi 
redacții de specialitate la unele edi
turi in vederea publicării de lucrări 
in limbile - naționalităților conlocui
toare.

Necesitatea creării unul cadru 
Instituțional adecvat, corespunzător 
cerințelor și exigențelor actuale, a 
determinat ca tn structura Consiliului 
Culturii fi Educației Socialiste să 
ființeze Direcția Uterar-edltorială. 
organism menit să acToneze'th ve
derea stimulării fi coordonării crea-

c
vid, SinzSana Pop, Ion Artașanu, 
precum șl culegerile de reportaje de 
actualitate Intitulate ..Azi. in Româ
nia" sau „Tineri scriitori In repor
taj'", care prezintă fațete dintre cele 
null grăitoare din viața $1 munca ce 
se desfășoară -Intens in uzinele, șan
tierele șl cooperativele do producție 
de pe lot cuprinsul țării Ilustrează 
concludent faptul că editorul poate 
contribui eficient la revitallzarea 
unul gen; chiar n unei direcții de e- 
voluțle a literaturii actuale. ■

— Convorbirea noastră. cir
cumscrisă unei teme precise. a 
avut. Intre nițele, durul de a e- 
videnția consecințele pozitive 
ale per'ecționărilor aduse în ulti
mii ani activității editoriale. De 
altfel, am mal acut prilejul rd 
dlrcutdm tot tn paginile „<ScIr.- 
teii", chiar la începutul acestei 
perioade, despre proiectele 
muncii editoriale. Ce concluzii 
fi preocupdrf re, află acum pe 
agenda de lucru a celor ce ac
tivează In acest domeniu ?

— Reorganizarea sistemului ■ edito
rial — obiectiv important al •muncii 
noastre, care comportă încă noT îm
bunătățiri — a determinat o mal

țlel cuiturai-artlstlce, a îndrumării 
politlco-Jdeotofioe a acesteia. Există 
preocupări intense pentru lărgirea 
bazei tehnlcp-materiale, precum fi 
pentru n conferi sistemului edito
rial mal multă Inițiativă creatoare, 
spirit de selecție, răspundere parti
nică, receptivitate fi operativitate. 
Rezultatele obținute .tn ultima vreme 
ne Îndreptățesc să afirmăm că orice 
carte cu adevărat valoroasă • Ișl gă
sește mal ușor editorul, că drumul 
ei spre cititor este mal direct, mai

Aceasta se datorefie măsurilor 
Inițiate In vederea înlăturării unor 
metode greoaie, rutiniere, din mun
ca editorială, Instaurării unui stil de 
muncă mal dinamic, transformării 
editorului dlntr-un fetelor pasiv In
tr-unui activ. Investit cu o maro 
răspundere politică, ideologica, cul
turală. S-a manifestat o ■ grijă per
manentă pentru reîmprospătarea 
activului redacțional, pentru Înca
drarea tuturor lucr’i‘orilor din edituri 
la diversele forme de perfecționare șl 
ridicare a calificării, tn vederea a- 
sigurăril unei activități editoriale e- 
ficlente s-au organizat cu cadrele 
do conducere alo editurilor nume-

roasa dezbateri privind orientarea i 
conținutul muncii, spiritul de exl 
gență care trebuie să prezideze pro
movarea lucrărilor la tipar, perfec
ționarea inund 1 de popularizare ,sl 
difuzare a cărții, propaganda cărții 
românești peste hotare.

La elaborarea planurilor editoriale 
au fost antrenați numeroși specia
liști. membri .al uniunilor de txeațle. 
cercetători, mase lariti pe cititori. Mal 
mult ca oridnd. cartea a fost nuaă 
in" ultimii ani- la dispoziția cititori
lor. Zecile de expoziții, de intilnlri 
ale scriitorilor sl editorilor cu dtt- 

saloanele' naționale, decadele 
cărții constituie de acum evenimen
te tradiționale, apreciate de zecile da 
mii de iubitori al cărții

Faptul că lucrările tipărite Mlăzi 
sînt mult mai apropiate de cititori, 
de Înțelegerea si modul lor de a 
gindt go reflectă In tlrajfele mereu 
uoorite la lucrările orieinale din toa
ta-domeniile. Așa' cum a proeedat 
Consiliul Culturii sl Educației Socia
liste In toate domeniile creației, fi 
In sectorul editorial s-a trecut la o 
muncă nemijlocită cu autorii, s-au fă
cut comenzi de lucrări celor mai 
presJigtoaffie condeie, in baza unor 
planuri tematice de perspectivă. A- 
ceste planuri Hint rodul unor analize 
profunde a cerințelor spirituale ale 
maselor, a unei mal bune cunoașteri 
a obiectivelor majore’ale vastei o- 
pere de educație sl instrucție In care 
ce afiâ practic Implicat intreaul nos
tru popor. Intr-un asemenea con
text. editorii sini chemați aă acțio
neze cu fermitate 61 dăruire pentru 
stimularea lucrărilor menite să spri
jine înfăptuirea programului de edu
cație socialistă. Initial de oartid. să 
facă totul pentru a bara calea spre 
tipar a unor cărlj slabe, confuze. lip
site de mesaj. Respectarea talentu
lui. a muncii asidue, receptivitatea 
entuziastă. Invo’liă do un soiri t cri
tic lucid — iată sursa progresului, 
modalitatea fundamentală de afirma
re a forțelor creatoare, de manifes
tare a pensonallțătli fiecărui autor.

Credem cu Toată convingerea cl 
alături de celelalte sectoare ale cultu
rii noastre socialiste, cartea va fl 
prezentă In con mal frumoasă haină 
de sărbătoare la cele două mari e- 
venlmemo. din acest an. din viața 
poporului nostru -r Conferința Na
țională a partidului șl aniversarea 
Republicii.
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„Vechile cazărmi de la periferia părinții lor ca ajutor la munci liar 
localițăUl' sini cunoscute azi sub cinci alndicntul jocul a cerut corn-

r.

IERI, PE LACUL SNAGOV AU ÎNCEPUT In fiecare din olo locuiesc clteva 
familii. Nu există lumină electrici 1 f» ^Inl rrstnen*- .rici 4 «rmHl» «I

întrecerile de caiac-canoe
că autoritățile locale nu acordă nici inarțlne; 

t o liră. Iar; locuitorii sini llosltl de Viata 11

0

j
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Iugoslaviei 
necesități- 
! de e-
Ică nlo in-., 

iril. / care

i

DIALOGUL CU PRETORIA

tosalităUi elnt cunoscute______
numele de ..ornau! rușinii". Clădi
rile dărăpănate 61 murdare sUmesc 
uimirea trecătorilor. Numai o mi
nune le mal tine în picioare. In

Centralei. Coh-t
centrala

m'lloaco financiare.
Compania «Secta», caro produc» r

dintre două 
iugoslave, 
tribul fu

Aseară la Brașov ta sala Tractorul 
vn""^ ”r a »’ s‘a disputat Intilnlrea Internațională10—15. 15—13). • La KatOWlco a masnillnă de baschet dintre echlpolo

Lista noului guvern nipon

FOTBAL: „Cupa independentei"

lie", situat Intro Llu- 
Ijana șl Zagreb, intre 
lovcnfa 5! Croația.

Indignat al nnaataUlor temporari, i 
slin au fost concediaU-no loc.

I■ș
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TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R„ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cadrele didactico din Insîltulul 
politehnic București, participanta la 
sesiunea științifică organizată, Îm
preună cii specialiști din producție 
șl cercetare, fa cinstea apropiatei 
Conferințe Naționale a partidului, au 
adresat Corulletulul Central al Parti
dului COmunlsl Ilomân, tovarășului 
Nicofae Ceaușcscu o scrisoare fa 
caro eh spuho. între altele : Slntem 
profund recunoscători conducerii 
partidului paniru condițiile minunata 

■ do muncă Croate institutului nostru 
șl ne angajăm qu toată răspunderea 
să Îndeplinim exemplar sarcinile tra
sate do partid tavătăintaluluL supe
rior.

Sintcm pătrunși, de răspunderea 
socială ce ne revine In realizarea 
sarcinii tie a pregăti specialiști Înar
mați cu cric mal noi realizări ale 
științei și tehnicii mondiale. Ne str& 
duim să educăm tinerii fa solrltul 
Stal nwttertallst-dtalcciice a

ul nostru, să le cultivăm
ta fierbinte față de patrie șl vederile cincinalului vor fi lndopli-

ftarlld, înaltele trăsături morale. Ne n!t0 P>nn ta 31 decembrie 1974, reali-
preocupft necesitatea de n forma vil-',' •"*» —
rorUor Ingineri șl sublngmerl ele
mentele indispensabile unei gtndlri 
eronomtec. care să-l ajute in rezol
varea optimă a problemelor tehnlco- 
economice din producție.

Cadrele didactice din litalltiilui iww- ■ tnllloano 1 
tru privesc eu deosebita răanuridere s‘ jumătai. ----- — ------—
Indicațiile dumneavoastră privitoare P«sle 00 milioane lei valuta ; cu trei 

fa Întărirea legăturii invătamfatulul Iunl înainte de termen În desfacerea 
‘ - ------ ‘tllis depășind

_j aproape'

țoală fermitatea «ă îndeplinita sarci
nile trasate. e& ridicăm InvătămlnlU] 
politehnic din Capitală la nivelul exl- - 
Rentelor dusc de Dartld. Exemplul 
măreț al. clasei muncitoare, caro In- 
tlmplnft Drintr-o impresionantă în
trecere eoclallsiă Conferința Naționa
lă a nartidulul. ho insufietese sl no 
mobilizează ta realizarea exemntară a 
earclnUor noastre.

într-o telegramă odresătă Co* 
miletului Central M Partidului 
Comunist Romăn, tovarășului Nteotae 
Ceatișeseu, do Comitetul Executiv al 
„Centrocoop- se arată că anallrind 
atent angajamentele organizațiilor 
județene, condițiile spcclfite șl poal- 
DlUtățile existente, cel pesta I&OO-jO 
do lucrători din cooperația da consum, 
in frunte cu comuniștii, vor depune 
toata eforturile pentru realizarea 
Înainte de termen a sareînitor coo* 
nornlM luate ta calculul plantau* 
cincinal. Astfel in sectorul produețlei- 
marfă șl- prestațiilor de serviciu pre
vederile cincinalului vor fl lndepli- 

zînd.'plna la finele Iul 1073. un plus 
de aproape 5 miliarde Ita j in 
sectorul do srhizlțH cu o .ju
mătate de an—mal devreme — 
aslgurind un volum euplimentar 
de produse in valoare de peste &tM) 
milioane lol ; la export in patru ani 

iio — rcalizlntl suplimentar

do mărfuri cu amănunta', 
prevederile cînmattiuiui cu
10 miliarde lei ; ta patru nnl ?I ju
mătate — sareinilo de beneficii, ob- 
țlnind in acest capital In piua peste 
C®n milioane lei,

în încheierea telegramei. lucrătorii 
din comerțul cooperatist asigură con
ducem partidului ca vor munci din 
toate puteriie. cu spirit creator, pen
tru realizarea a angajamentelor _ așu» 

nole a partidului.

cu producția si cu cercetarea științi
fică,- In ăeest mm stau mărturie cele 
110 contracte Încheiate m ace« an do 
Institut eu diferite întreprinderi, a că
ror valoare M estimează ta «urna da 
I SUMCO) lcl. Na vom lniDMltlca c- 
forturilo |n direcția cmtoațicrll pro
funda a vieții, a urodilcUei. exirSilnd 
Învățăminte prețioasa Mntru activi
tatea inslructlv-educativă sl alllntl- 
flcfl. ,__________ ___________  __

Profund convinși de Importanta so- mate In clnslen Conferinței Națio- 
ctală u munci! noastre, de răspunde- ' “............   ’
rea care na revină, no angajăm cu
St ^’2, i W SbSIWîS t '

Adunare festivă consacrată celei 
de-a 51-a aniversări a victoriei 

revoluției populare mongole
■ •

Sub auspiciile institutului român orindulri. a arătat că -Intre Republica 
pentrii relații ^culturale cu sîrfilnfiU- 
tea. vineri după-amlază a avut loc ta 
Capitală o adunare fcșUvă consacrată 
celei do-a 51-h aniversări a victoriei 
revoluției populare mongole.

Au participat prof. unlv. Stanchi 
Ștefan, secretar general al L-fall ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asta si Africa, funcționari superior! 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți al unor instituții cen
trale, oameni do cultură pi artă, zla- 
risii. un numeros public.

Despre semnlficajla acestui eveni
ment din Istoria ponorului mongol a 
vorbit prof. unlv. Mihnea Gheorshta, 
.prim-vicepreșddinte al I.R.R.C.S. El 
a relevat prețuirea pe care Partidul 
Comunist Renton, guvernul sl între
gul nostru poOor o acordă dezvolțA- 
rll relațiilor frfi'csil 1romănO-roOn'*oJo 
In cadrul cărora un eveniment, do o 
deosebită importanță l-n Constituit 
virila tatreorinto ta vara anului 
trecut ta R.P. ; Monco’ă de dcleralfa 
de nartld d guvernamentală remfină, 
condusă de tovarășul N'.re'.ao 
Ceausescu. :

în cuvtnlUl Bău. Dolgorlln Purev. 
Însărcinatul cu afaceri a.l. nl R.P. 
Memaota ta Bueurcrtl. dUDă ce n 
trecut fa revista buccosoio obilnote 
de poporul mongol in construirea noii

Ieri ta Iară s Vremea a fost ta ge
neral Instabila in cea mol mare par
te a tării. Cerul a fost mal mult no- 
ros. Au căzut oloi sub formă de a- 
verso Insolite de frecventa descărcări 
electrice ta centrul Banalului, podi
șul Transilvaniei. Oltenia. Muntenia. 
iJabrogea șl Jumătatea de sud a Mol
dovei Vfatul n suflat slab, nirta fa 
potrivit, temperatura aerului la ora 14 
otiolla intre 13 grade ta Miercurea 
Clue el 27 de grade ta Arad. Timi
șoara. Drobeta Tumu-Severbt. Tg. 
Jiu șl. Grlvitn.

Tltnpui probabil pentru zilele de 9. 
10 șl U falie, ta iară : Vremea va £1 
In general frumoasă, cu cerul va-, 
riabli. se vor semnala aver&e izotale 
da ploaie, vintul va’ sufla glob, plnă

Populară Mongolă șl Republica So
cialistă România se dezvolta din an 
In an relații do prietenie ol colabo
rare tot mai slrlnse care servesc 
cauzei comune, păcii și socialis
mului.

în Încheierea manifestării a fost 
prezentat un film documentar mongol.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Mongola, vineri 
seara a avut toc in cinematograful 
;,Capltoi“ din Capitală un spectacol 
de gală cu filmul „Tara mea, Mon
golia", producție a studiourilor mon
gole, carp redă aspecte din munca 
pentru construirea socialismului.

Printre persoanele oficiale prezen
te la spectacol se aflau Dumitru 
Ghlșc, vicepreședinte al. Consiliului 
Culturii șl Educației SoetalLsta, Mlh- 
nea Gheorghiu, prlm-viceprcședlnte 
nl LR.R.CLS., funcționari superiori 
din M.A.E., oameni de artă și cul
tură.

Au fost prezențl Dolgorlln Purev, 
Însărcinatul cu afaeerl n.L al R.P. 
Mongole ta București, șefi al unor 
misiuni diplomatice șl nițl membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)-V

ta potrivit» Temperaturile minime 
vor fi cuurinse intre 9 sl 1D grade, 
tar maximele vor oscila Intre S s! 
32 grade. La Bururețll : Vremea vn 
fllngeneral frumoasă, cu cer varta- 
blL favorabil uloll do scurta durată 
la Începutul Intervalului. Vini slab. 
Dină la potrivit. Temperatură In creș
tere uțoariL.

Numerolo extrase Ia tragerea
7 llllle 1972 ;

FOND GENERAL DF. PREMII ! 
1053 OM lei din caro 123 785 Bel RE
PORT. .

Extragere* I : 74 21 73 13 S3 39 78
8 (Kt.

• SPORT ® SPORT ®jSPbRf ®- S^QHT @ SPQRT^ SPQ^T © ȘPOițf e SPORT- « SPORT • SPORTînaintea finalei de la Wimbledon
CORESPONDENTA DIN LONDRA 

DE LA NICOLAE PLOPEANU
îiXăii'Q 8*1»’ •LăUl JtSi' m .u:. ■ r.a ista;

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

gur ziar care b& nu îl publicat point cuvintele ce l-nd fost Bau- 
nrticoto șl comontarll despre te la Începutul turneului do efi-

........................... tre.Fred Perry i „Dacă tu te Offi ‘ 
putea infrlna pe tine, fnrufi, cei, 
putea cUtipa la Wimbledon". 
„Aceatla — a adăugat Năstaso . 
— mi-a dat Mult Curaj*.

Ziarul „Guardfan", fără aă 
facă In mod direct un pronostic, 
aerie că finala da sluibăiă go va 
desfășura „Intre Iile Năstase, 
locotenent major in armata ro
mână, și Stan Smith, caporal fa 
armata S.U.A. Este pentru pri
ma dală clrid ere loc o finală 
Europa—America din 1S®5. dud 
spaniolul Santana l-a învins pe 
americanul Roteton".

Dar. trebuie subliniat ta tnod 
tlcoseblL asa cum face, de altfel, 
ziarul ,,Timas", că „cile pentru 
prima dară find un romăa a 
ajun» in Jlnalâ Is Wimbledon".

■A
Vtaetl ta Londra ău fost eu- 

noscilțl Primii invwălwi al tur
neului tatornățiOrtal <le lenta 
„Wimbledon - 72". Peste 18 Mă 
da «postntori au urinarii tineta 
probei feminina in care s-au 
Inlilnll Billie Jean King 
(S.U.A.) .șl aujîtraifane-i Evsnna 
Gootagong, dștigătoarca ediției 
do anul trecut. După numai 49 
do minute. Blille Joan King a 
repurtat o facilă victorie cu sco
rul de 6—3. 6—3. Ea cucvreț'.a 
pentru a 4-a oară Invidiatul 
tlllu,

în finala probei d6 dublu băr
bați. cuplul Uewilt-MeMiltan 
(R.S.A.) a învins cu 8—2, 3—2, 
9—7 pe americanii Smilh-Dillem

*
Vineri. în cadrul turneului in

ternațional de tenta de la Wim
bledon. urmau să ee desfășoare 
@1 semifinalele probei do dublu 
mixL Din cauza ploii, mcclurlio 
aii fast emulate. în prima ec- 
mîfinală. cuoîu] Năstase (Ronta- 
nia) — Roscmarv Carats (s.U.A.l. 
conduce cu 0—8. 5—5 (in- 
treruut din cauza oioin.' fa 
meciul cu Graebnar— King 
(S.U.A.), în cea de-a doua se
mifinală ae faiiinaw cuntan- 
lo 1 Warwick—Gooiacong (Aus
tralia) și Cramer—Pretoriuâ 
(R.S.A.).

Kcrniflnalelo probei individuale 
masculine dă ta Wtmblctlon șl 
caro ,râ nu, fl Înserat col puțin o 
fotografie a ‘enisrneriulul nostru 
filo NăatasO. Numele Bău cale 
ast&ZJ pe buzele tuturor. După 
Intilnlrea cu Spaniolul Manuel 
Orantea, presa, deosebit de fa
vorabilă. nu mal contenește cu 
elogiile ta adresa Iul Iile Nfa- 
tase. a locului șl a calităților 
acestuia. „DAILY TELEGRAPH- 
ll nurneștc „gealul din Carpațl" ; 
-Mnancial times- aeso-fo 
Pe „magicul Nfistase-: ..GUAR
DIAN0 salută pe „virtuosul ro- 
mân“. Iar ..MORNING STAR- 
subliniază că, In unele Împreju
rări, „Ntatasa a dspftall limitele 
imposibilului-.

Comenlal&rll poslimloir . do 
radio șl televiziune nu șl-nu 
drămuit nici el calificativele ta 
adresă iul Năstase. Clștigăioni! 
de anul trecut al turneului de la 
Wimbledon. John Netsttomhe, 
core a ajutat pe comentatorii 
preturilor de toleviaune B.U.C., 
declara că „Nditaro ia a]ld fn- 
fr-o jOrmd daoiabită11 și că, dubă

, l i părerea ea, jucătorul ronton 
V ponte rișllao finalii de șimbăta

cu Stan Smith. De altfel. Șl 
alte ziare îl consideră po Iile 
Nfislara ca posibil clstlgător. 
„Năslaso pomefte favorit pentru 

scrie ..Morning Star". 
„Financial Times" însă II indică 
pe Stan Smith ca fovorit. după 
ce arată că șl anul trecut ame
ricanul a aluns fa finală, dsr, 
atunci, a fost Învins de New*

file Năslate a declarat n-e&ri 
următoarele : „Am jucat cu Stan 
Smlfh de mlilfc ort. Cred <M 
acum meciul va fl foarte sirius. 
Faptul efl eu am rfjffaat în fote 
»a pe terenul de iarbă de ta 
«Forest Uliii», fa 7M9, nu in- 
seanind nimic de data aceastd. 
Acuta va fi un meci, diferit". 
La Firului Bău. Stan Smith a 
botm s „Am jucat cu Ndstase în 
dioerte Imprefarârl.- Cred că ol 
ara o anumită ascuțime. El es!o 
posesorul unor îohliuri bune, așa 
Incit adversarii săi trebuie să

Finala N 
transmisă d 
ora 15,80.

PAȘNICE A COREEI
1 ■->. li>.

PLENARA C.C.
AL PARTIDULUI MUNCII 

DIN COREEA

R. S. F. IUGOSLAVIA

Flrtala „Curtai independentei" va 
opune reprezentativele Braziliei șl 
Portugaliei. Selecționata portugheză a 
fost nevoită șă depună multe eforturi 
pentru a întrece ta limită, cu 1—0 
(0—0). tlnflra formație a U.R.S.S. A-

I ......
, lecțtonatolc Iugoslaviei sl AraanllneL 

Jucătorii Iugoslavi au realizat o vic
torie cu 2—1 (1—0) la fata echipat 
Cehoslovaciei. Selecționata Argentinei 
a InvLr.s

cu 1—0 echipa Urugdblu-

îeri, pe tacul Snăgov au început 
întrecerile tradiționalei competiții de 
calnc-canoe ta core participă spor
tivi (Un 10 țări, în primo zi a între
cerilor au fost programate cursele de 
calificare pentru xcmlflnaieta com- 
petiției programată astăM cu Ince- 
pere de la ora i7,oo. In proba de 
caiac 1—I OM» m printre alții rau ca
lificat In ’semifinale : A. Saporeaito 
(U.R.S.S.), C. Macaronco (România), 
L. Kovotta (Ungaria), Rummel (It.D. 
Germană). La canoe 1—1 000 m, ală
turi de reprezentantul nostru Ivan 
PălZalchin, au mal obtlnut calificarea 
Wlchmann (Ungarta). Iureenko 
(U.R.S.S.), D. Lowe (R.F, a Germa
niei). La caiac 1—500 m feminin cel 
mal bun timp al zilei a fost realizat 
de sportiva sovietică Liudmila Pi- 
niaeva care alături de Marta Ivanov 
(Romfinta), Viorica Dumitru (Roma i' ■ ' ■ <;• V» *";s ■ . < ■ ■ ■ !■»' ’ i:4- «SS-

;h va avea loc ozl după-amlnză M va fi 
noaălre do televiziune eu începere de la

c i n e m a
iwiaa»^

o Program de desene animate 
pentru copil — 10, Ora elefanților 
albaștri — 11 jh 13AS; 18; IV, Sune
tul muzicii - ta,45 : DOINA
Â O afacere i PATRIA — 10; 1M3; 
18; loja; îl. CAPITOL - B.23; 1SJ 
14,15 î ia,M: 18.43! st. la grădina 

' — Î3.W.
e Trei din Virginia i SALA PA
LATULUI — 17.15 teerin de bilete

' ne — 
11,15;

0 Batalionul invizibil — B—I8.S3 ta 
con tinuare ; Prog ram de IU mc do
cumentare — 20.13 : TIMPURI NOI. 
0 Jocul de-a moartea : SCALA — 
9-, >1.15; 1JJO: 18: 18.Mî 21. FA
VORIT - 9.16; 114®: 13.43a ÎS;
1B.I5; Mja, VICTORIA - 9: 11.15;

lBta3i:5 E3-'!3‘ GRADTNA
■ Aventuri ' la Marea Neagră l

• UJPEST, CAMPIOANA. Rezul
tate înregistrate In etapa a 2S-a a 
camotonatulul maghiar de fotbal : 
Komlo—UJpcst Densa 2—1 : Video
ton—SalgOSar Jan 7—1; Ilonved—Ta- 
tabanya 1—0. Clasament : 1. UJpesi 
Dozsa — 44 
ploaito) ) 2, .-I 
te ; 3.

nuncto (virtuală cam- 
^SalgotafJan — 39 punc

ta ; 3. Ilonved — 37 du nete.
•ysCUPAi GBEClEl’' Ia toibal.’. a-TosI 
dțtlffnifi |n acest an da formația 
P.A.O.K. Salonic. în finala eomns- 
tlțici. rotbtillsta da 'la I’.A.O.K. au 
Înving cu ecorul do 2— 1 echlnn Pa
na ihlnalStoa. Gotafila Învingătorilor ou 
fort marcate do Koudoa. lor cel al 
echipei din Alena do AntontadLs.

nta). Krumholz (R.. D. Germa
nă) ău obtlnut calificarea in se
mifinale. Printre echlnalele de 
caiac 2—1 (WD rn s-au Calificat pentru 
tiemlfina’e. Corniță — Simiocenco 
(RomAnta), — KotmoV
(U.R.8^.), Koreseh — Jorke (R.D.G.), 
tar ta canoe , 2—1 GM m Dattietov -* 
Slmfonov ■(România), Papkov — I.z>- 
banov (U.R.S.S.). Palzalchln — Co- 
valtov (Rotnflnln), Petr'kovics — 
Wlchmann (Ungaria). .în ultima pro
bă a zilei s-aii Întrecut echipajele 
de colac 4-—1 MO m, Alături de echi
pajul Romftnlei (Vomcseu, Zafiu, 
varlolomcu, Sdoime) s-au mal cali
ficat ta semifinale Elntandâ, Spania, 
U.R.S.S.
. întrecerile „Regatei Snagov" con
tinuă nsiăzL Duminică au toc fina
lele. - -

(Agerprea)

rinduri
o VOLEI.- în cadrul turneului In

ternational feminin de volei de ta 
Katowice; ftelccilonata ' Rom ltd el 
n Intilnit reprezentativa Poloniei. 
După un joc echilibrat, victoria a 
revenit eu 3-2 (12-15. 15-7. 15—11, 
0—15. is—3) voleibalistelor poloneze, 
în calotaIte partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Cehoslovacia — UD. Germană 3—2 
(12—15, 15—B. 15—4. 10—15. 15—0) ’’
selecționata . omșuiul Leningrad — 
Italia 3—0 (15--4. 15—8. 15—13) ;
Ungaria — Cuba 3—1 (15—0. 15—6.

avut Ioc tragerea In sorti a compe
tițiilor curoneno de Volei „Cupă 
campionilor- si ..Cupa cuncior-

. ediția 1972—1973. în „Cuaa cam-

pionilor europeni", la masculin, 
echipa Dlnanit» BuCiircșli Va In- 
lllni In primul metr pa cam
pioana U.R.S.S.. tar ta feminin 
formația Rapid București va luca — 
campioana Israelului." î.. ..........
„Cupei cupelor", 
nestl P 
culln) șl 1 -----------
mlnln) vor avea ca 
primul tur ne reprezentantele Israe- 
luluL , ’

va luca cu 
în cadrul 

echipele româ- 
Rapld București (ta mns- 

1 Penicilina toți (ta fe- 
adversare In

României șl Ungariei. Boschelballșill 
români au obținut victoria cu scorul 
do 63—54 (38—2d).

(Agorpres)

CENTRAL -
MIORIȚA — «i 1W: 15; isM 
e MăriutlȘlrlIe tibul coBUsăr 
poliție raeiue procuroralut repu
blicii ; cniviTA - s; u.is; ii»; 
18,45; 18; MM AURORA - MJ; 
ia; io,m; ia, sa gradina — sa,ia.
0 Pentru cS se lnbeso I FLO* 
REASCA — 13.301 Ui SJJâ.
0 Oblul care l-a ucis pe Liberty 
Wrisnce - 8,55; It.45: 14; i«J4. Pat 
ți Păttachon — 15,45, Laefinll de 
țiganei ** £5.» î CINEMATECA 
(sala Union).
o Marea speranța alb* l FERO
VIAR - ®: 11.13: 1340: 15.455 is.18; 
Mja, CLORfA - 91 11.U: 1J.J0: 10: 
18.15; BJ.M. VOLGA — 9! 11.13; 
lMs; IS: li.13: ttaM.
a Anchetatorul 1 OACÎA — 9; 
11,15: I3.w; 18! 18.18:
â MMO de leghe Suh m*rl i EX
CELSIOR - OJO: 13a lB.Mi 19; KM 
TOMIS - fl.35: IÎ.1S; 15; 17.48. ta 
grădina — 23.S.
a Odiseea țenrralului

*

S

a Odiseea ' generalului 3<ni i
MUNCA — ÎS: 18: S3.
a Casa de sub arbori : BUCEGI — ! 
13.45: UI SUJ, la gradină - B.W. 
MELODIA - 0: 11.15: 1X35; i«:
ÎS,S3; £5.45. MODERN. - »: II. 15: 
îsjo: ia: is.ib; mjd, ta graama

dansăm In familie :
3,33: IBS 5JJ.S3. CO- 
-,33; IS: 21.15, LA- 

17,35; 1» J3.
0 Trenai i buZEȘTI — 15,23: 1B,

COSMOS - 
15J0: 13. . . .
0 Mary Poppins : UNIREA — 18, 
la grădină - S3.».
0 doamna șl vagabondul i URA , 
— 15.K; 10, La gr&dLnă — «MO, 
FLACARA — 15A5; 1B: w.15.
» 1S fete șl un marinar i VilTO- 
kUL — t8;
a Cinei pentru__ _— . „
—”8! 11:15; 13.M; 18! 18.18: 
SAdlo, domnule Chips a

UL SAHil - 1840; 11».
a Trafic a PROGRESUL —
IB! «0.1B.
0 Robin Hood I MOȘILOR — 15.J0; 
10. la graainsl - 20.39. FLAMURA 
— 01 11,15: 13ĂO; is: 18.18: îMl 
a Ancheta de la botei isxcelălor i 
RAHOVA - 15.3): 1B: £9.10.
a UliJmiil domiciliu cilnoscul : 
FERENTARI -- 15.S3: 17.43: 10.
a Toamna Ciieyebnllof a PACEA 
— ts,«: îs. viTAN - ia. la gră
dina - SM9.
0 O floare șl doi grădinari : FE.5-

ilOMET - 15J5 
a Trenul i BU:

: ii; M.
teatru Inferai < LUMINA

13.M.
DLW-

1B.WJ

TîVAL - 3: 15.73: IB.4SS 19, la 
gradina — ra.is.
• Aeroportul i CHfNGASf 
1S.SS! 19.
a Inima e un vinilor singura
AIITA - ULMI 18. la grădini

Silvia I POPULAR - 15.23; IBi

teatre
- ț? ■ r t ■. v

■ Teatrul Național „I. L. Cara- 
giata” (sala Comedia) : Iadul șl 
pasărea -■ fâ.
• Teatrul «aUrlc-muzIcal „G. Tâ
năra* (la gradina Boema) ; Trăs- 
nliul meu drag — premieră — S3, 
o Teatral „C L Notar.n* (la Tea
tral ds vară „13 August*! : Zin- 
tag — 2S,
a Ansamblul artistic „Rapsod 
Română" : Pe plaiurile Miorii

l’MENIAN 7 (Agerpfes).
Phenton a avut loc, Intre 1 șl 8 iulie, 
plennra Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea.

în cadrul lucrărilor. Klm Ir Sen. 
gecrctarul general al Comitetului 
Central ăl partidului, a prezentat un 
raport cu privire la politica parildu- 

’iul Îndreptată către rcunlfiearea paș- 
‘nlcă a patriei.

Partlelpanții la plenară, — «ubll- 
nlnzâ A.C.T.C. — au relevat Înalta 
semnificație a recentei declarații co
mune semnate de -cp-czen:anțil 
Nordului și Sudului, apredind-0 
drept o victorie pe linie eforturilor 

’depuse de Partidul Muncii din Co
reea pentru felmlflrarea națională; 

fca o piatră do lemelte pentru lnfăp- 
tuirea rcunlfieăril pe colo poșnleâ. 
prin eforiurile proprii nie națiunii 
Coreene și fără amcsledud vreunei 
forte din afară.

Parlleipanțll au scos In evidență 
■necesitatea consolidării succeselor In- 
regl'rirate de R.P.D. Coreeană, a In
tensificării ritmului edificării socia
liste In Nord, ta slujba cauze! reuni- 
ficftrll pașnice a Coreei.

La nl doilea punct al ordinii de zl. 
Kim Ir, primul vicepreședinte dl Ca
binetului de Miniștri; a prezentat un 
raport In legătură cu generalizarea 
invațămlntulul obligatoriu de zece 
ani. Dună dezbaterile tmiora rapor
tului. partlefoanțil la plen&rti au n- 
dootat măsuri, concrete pentru gene
ralizarea statomuliii de învătamlnt de 
zace ani. cu un an de pregătire pre
școlară. ra o etapă coresminrind noi
lor certate alo dezvoltării științifi
ce. economice șl culturale a lărli. 
Noul sistem de inVătămlnt va con
tribui la succesul activității de for
mare a unor cadre cu Înaltă nroRăllro 
profesională, angajate In activitatea 
de Industrializare soelaltatfl. de dez
voltare ta ritm accelerat a stllntel 
b! culturii, s-a relevat In cadrul ple
narei.
Acțiuni ale cercurilor militare 
din Coreea de sud care con
travin cerințelor de lichidare 

a încordării
PHENIAN 7 (Agcrpres). — Agen

ția A.C.T.C, informează că. potrivii 
unei știri din Scul, fa a iulie cercu
rile militare din Coreea de sud au 
organizat o eerie de exerciții mili
tare In sectorul central ol frontului 
prin mobilizarea trupelor de infante
rie. artilerie, motorizate sl do război 
chimie si a unor cantltătl tării pre
cedent de echipament de construcții.

La 4 Iulie, ziua anunțării declara
ției comune a Nordului șl Sudului, 
ele au organizat un ..exercițiu de ur
gență" punlnd In mișcare o. unitate 
d3 lupta a politiei.

Aceste acjlunl.; ■— țgubljntază 
A pT.C - constllulo o aflare. In 

jadrasa IntregulULDOoor coreean.team. 
iBPriilnăr călduros declarația cotii tata 
a Nordului si Sudului sl dorește pu
ternic lichidarea încordării dintre 
Nord sl Sud si realizarea grabnică 
a rcunlfieăril mșiiIco a tari!.

Autoritățile 6Ud-coreene — arată 
A.C.T.C. — trebuie e® se conformeze 
dorinței întregului popor de reuni- 
ficare pașnică a tării si să depună 
e'Orllirl pentru a reduce încordarea 
șl a crea o atmosferă- do Încredere.

încheierea plenarei
C. C. al P. C. 

din Japonia
TOKIO 7 (Agerpre.1). — Au luat 

«flrțlt ta T0M0 lucrările celei de-a 
7-a plenare a C.C. al P.O. din Japo
nia.

în comunicatul Sefrrotarfatulul C.C, 
. ol partidului, publicat do ziarul 
„Aknhata*. se arata eă plenara ‘ a 
dezbătut gl aprobat ta Unanimitate 
rapoartele prctedlntetal Secretaria
tului C.C.. Tetaizo Fuwa. cu privire 
la sarcinile de partid sl ia aniversa
rea a 59 de ani de ta crearea parti
dului, precum șl racortul lui Masa
yoshi Oka, vicepreședinte al Prezi
diului C.C.. cu privire fa lărgirea rin- 
durllor membrilor partidului gl la 
construcția de partid,

Parlleipanțll ta plenară au tjubli- 
htat Importanta îndeplinirii aarcini- 
lor cb stau in fala parUdului in le
gătură cu Congresul al Xll-lca nl 
P.C. din Japonia, ce urmează eă albă 
Io:.- anul acosta.

Xn comunicatul Secretariatului C.C, 
6s arata eâ președintele Prezidiului 
C.C., KeJi Myaffloto, a vorbit des
pre sarcinile Interne Sl InlOrnațiO- 
rtale ale partidului fa condițiile aci 
tuole.

■■ C

TUNELUL SUB 
CANALUL MlNECII— 
VICTIMA A INFLAȚIEI

Acum zece ani, începerea lu
crărilor Ia tunelul sub Canalul 
Mined! — Intre Dover (Anglia) șl 
CalaLs (Franța) — Părea iminenta. 
De atunci insă guvernele englez 
ți francez au amlnat, an do an, 
punerea In aplicare a acestui plan.

Acum nouă ani, rind a apărut un 
raport oficial ta legătură cu această 
problemă, cheltuielile pentru cons
trucția tunelului, prin care urmează 
s.l treacă o llnlo ferată dublă, erau 
apreciate lă ifiă milioane ilro stor-

.llne. în IS®). In mod neoficial. M 
vorbea de o sumă aproape dublă. 
Astăzi, cheltuielile pentru executa
rea acestei luerărl sini estimate la 
aproape 5®9 milioane lire sterline. 
„Asemenea cheltuieli de construcția 
— scrie ziarul «Frankfurter Allgo- 
melno» — pun sub semnul Între
bării rentabilitatea el. Cu alte cu-, 
vlnte. tunelul sub Canalul Mlnecil 
este amenințat 8ă devină O victimă 
a infta‘tai“.

La aceasta se mal adaugă faptul 
că aprecierile făcute anterior in 
ce privește preluarea traficului 
mnrlUm sl aerian șl canaliza
rea lui snrc tunel stat conside
rate astăzi prea optimiste. Cele 
două comisii, numite da guvernele, 
de ta Londra șl Paris; lucrează In 
irezent la reconsiderarea datclor

In zona viitoarei centrale i 
atomoelectrice '

Un punct ce. ale căror cheltu* 
' ‘ ' le-11 sini fluBortato In

comun do republicile 
eoelaltate Slovenia al 
Croația, urmează eă în
ecau a Dește scurt timp, 

centrala nucleară de 
ta Krșko va avea, la 
darea ol In funcțiune, 
o putere Instalata da 
0C0 megawați ți bs 
prevede ca râ fio 
terminată fa cinci ani. 
Pentru înzestrarea ci 
eu cel mal adecvat e. 
chlpamoni a fost In
stituit Un concurs in
ternațional, ta caro au 
participat firme de 
specialitate de peste 
hotare. O taie de u* 

. ca ți partea de

Krșk.o... 
oarecare po harta Iu- 
gotanvicl, semn con
vențional cartografic 
care marchează exis
tența unei losalliățl 
minuscule, amplasata 
In lunca cumulul su
perior ai tumultuosu
lui riu Sava. Intr-o 
regiune unduită de 
coline cu pante dulci, 
acoperite cu Iarbă mă
tăsoasă, smălțuită de 
flori de clmp.

Cunoscut ca un oră
șel molcom, tn care 
„nu &e Inllmpiă ni
mic". situat Intre Llu- 
bijana șl Zagreb, intre 
Slovenia 7! Croația, hotare 
Kșșko fl devenit azi tllaje, „ . r____ _

construcție propriu-2.1- 
"i, vor îl realizate ta

TM!--------------- ---------
un numo care slmboli- __ , _
zeazâ nproptalUl „ver- aă, vor fi realizate fa 
nlsaj* al uneia dintre comun de cine! mari 
cele mal semnificative întreprinderi din Slo- 
construcțil- ca ac vor 
înălța tn Iugoslavia In 
perioada următoare.

tă prima centrală ato- 
electrteă — obiectiv

cele mal sem 
construcții-, ce

perioada 
în o~ 
local 
ta prl 
moclertrlcă ■ ...
important nl energeti
ci! Iugoslaviei ‘ socia
liste. Conform preci
zărilor oficiale., lucră
rile pentru construire» 
centralei atotafreleclrl-

lajele șl echipamentul 
necesar darii in ex- I 
pîoetare a minei de u- , 
ranlu de Ia Jirovakl 
virh, care urmează ra ( 
livrezo cega dinții can
tități do materie pri
mă ncceșară centralei 
ntotnoelectrire. tacă 
din una. Din datelo 
publicata rezulta că 

fie mina de ta Jlrovakl 
Viril va putea furniza 
anual 800 0X1 tone de 
minereu. Din cerata se 
vor obțlno aproximativ 
'2&4 tone de oxid con
centrat de uraniu, caro 
vn fl utilizat pentru 
acționarea noil centra. 
Ic nucleare.

Argumentul primor
dial al construirii con
trolai atomoelectrlce. 
ca șl a altor obiecti
ve energetice : cerin
țele economiei dina*, 
mice a 
socislteta, 
le crescute 
nertrlc clcctrli 
duslrlel țâr ___
— după cum se apre
ciază — va avea ne
voie In W7ă de cel 
puțin 4B miliarde kilo, 
wațl-oi

venîa ți de alte cinci 
asemănătoare din Cro- 
aUa. Astfel, obiectivul 
de ta Krșko va conctta 
tul o expresie grăitoa
re a conlucrării rod
nice 
republic! I ' 
rare vor contribui 
mod egal M realiza
rea <.„1.1. „1" 
cofnllent cu ______
vor fi construite ți utl- Belgrad.

* 
n st» îmitame ano- J

-oro. i
G. 1ONTSCU i

Irvvnfl “-- «____________ fl 
_-----__  .!

i

i

i

Orașul „oamenilor de prisos11
Publicația milanezi „A.B.C.- conserve do legume,’ a apelat ta lo- 

a descris recent. In pagtaile sale, . cuitorll din „orașul rușinii" sollci- 
. condițiile de viata Pe care Ie 
oferA AstI — oraș situat ta nor- 
dul Haltei — „oamenilor de pri
sos-. șomeri care pcresrlnearâ 
pe dramurile tarii ta căutare de 
lucru.

Undu-t eă curele legumele ei pro- 
mltlnd cile 1 IMi) de lire pentru 30 
do kilograme de legume curățate. 
S-n prezentat Ia lucru un mare 
număr de oameni, urlntro care 
multi bătrinl. femei si codIÎ. Fină 
Sl copiii de trol ani au fost lunii do

panici fii olăleoscă euma promisă, ț 
ea a refuzat cu hotfirire, oferind o t 
ffunta mult mal mica. La protestul > 

---- — --------- ------- —, «™lgnnt al nnantaUlor temporari, 
fostele cazărmi locuiesc----ta prezent aceștia au fost concediul! no loc.
EO9 do Oamonl. In marc parte tară- între timp, treaba pentru tare fu- ,
mutatl din., o sudice ale Ita- «mreră momiți, eeț terminase. ț

;~lleL Uni >■ elnt- artalnad'' La Asii, toru[terii'’’cazărmilor >
chiar dta~iASUf‘r>rau mutat ta ca- stat1 supuși unei împovărătoare dls- \
zărmi ponlru cft nu pot rdăll chl- crimhtorl. în școli, ele pildă, coolil [

< rllle care ea percep neutru aoartn- tor fiint izolați, odraslele „familiilor 1
nientele.nou conMrullș In oraș. Cal bune" din A&U'll ocolesc, j
mal taulțl sfat somerf. După o tie- Răspunderea pentru această iris- 1 
regrinare deznădăjduită, fa căutarea tă situație revine. In primul find, > 
mijloacelor de existentă.: oamenii autorităților tocate- Rină senin. îba- t 
B-au Stabilit in „orașul rușinii". ta demersurile 'făcute ta primărie

(.Locuințele" din cazărmi sini in pentru acordarea fondurilor noce- ț 
realitate niște cămăruțe înguste. ' nare rooarațlllor nu eaunt. De alt- 1 
uneori despărțite de un paravan, și fel, In prlntorle cuvlnlul «fonduri» ’ 
fa flecare din ele locule.50 clteVa sllrncsle nemulțumire sl nervozl- l 

N-ite-totă „‘.„.„[„L .tote, E o reacție ou caro sollcltan-
Zidurile einl mincato de igrasie sl fii o constata cu mol multă frec- ) 
amenință eă ee prăbușească» Rena- Ventă mai' ales dinto ce primarul l 
rațiile sa impun do urgenta. Dar orașului a fost deferit lustlliel jtan- 
fondurile ^necesare lipsesc, pentru tru Însușirea unor fonduri care a- V 

—><-„au Ktatului" — încheie re- 1 
Italiană. ' 1

A. Nt. ■

!

r
V

ÎȘI PIERDE AMATORII
NMil minfairu de externa maîgaș, 

Didier Ratslraka, a declarat că „po
litica dfalogaloi Republicii Malgașo 
cu Africa de Sud este pe cale să fie 
reconsiderata". Această politică, a 
tata și conrtltald „un măreai dîs- 
eordiel Intre nialffa.ți". Venind după 
alte reoricnlărl similare de no con
tinent, acosio declarații reoun in dis
cuție întreaga problemă, ridicată cu 
aproape doi nnl fn Urmă de către 
președintele Coaste! de Fildeș. Felix 
Houphouot-Boigny. a așa-numltulul 
dialog dintre țările Independente ale 
Africii cu Pretoria.

Conddcrcntele Iul Mgny ău trezit 
un oaroenre ecou si fa rindul altor 
tărl africane ca Malawi, .Lesotho, 
Sw.a&rifahd. Botswana, fa economia 
cărora Africa do Sud are o pondere 
considerabilă ț diferite personalități, 
ca fostul premier ol GhaneL dr. Bu
cla, șl președintele Republicii Mal- 
gașe, Talranana, a-au dovedit, de a- 

’ 6®nw»ca, a fl partizane ale unui . 
astfel de dialog. Ideea solidarității africane, a .

SJ li, mS.KS SSTX “““ KW“ 

nu este dtoua să poarte nici un fel ‘ A. BUMBAC

da ..dlu’oa" cu privire ta măsurile 
do apartheid.

Majoritatea statelor africane, ca și 
mișcările de eUberore șl partidele 

. , , , ----- - populației afrlcsmo dta R.S.A. au

cotidianul nigerian „EL MOUDJA- 
IIID", ca vizlnd „ruperea frontului 
african care luplii împotriva colo- 
nlallshiului și apartheidului-. Un 
asemenea „dLfltog". preciza o decla
rație a Ministerului de Externe 
tanzanian.’nu poate'avea loc dedt 
după ce Pretoria declari! categorie 
eâ abandonează, principiile aparthei
dului.

Aceasta poziție n triumfat șl ta 
conferința la "hlvei inalt a Organi
zației Unității Africane, desfășurată 
anta trecut la Addis Abeba. La re
centa reunluno o O.U.A. de ia Ra
bat, problema ..dialogului" nu a mat . 
figurat po ordinea de zi. deoarece. ' 
Intre timp; o serie de țări, intre 1 
taro Ghana sl. in prezent, șl Remi- 
bllcn Malgașfl, au renunțat la el. V 
Ideea solidarității africane, n unei i 

triita’ T
- fl-a

TOKÎO 7 (Agerpres). — Noul prim- fn aceeași z! n avut loc prima. 60- 
ministru al Japoniei. Kakuel Tanaka, dlnță a noului cabinet. P ’ .
a făcut cunoscuta, vineri, lista cabi
netului său. Prlnclpnlelo portofolii 
nu fost atribuita astfel : ministru nl 
afacerilor externe - Masayoshi Ohl- 
ra ; mlntetru al Industriei șl comerțu
lui internațional — Yasuhlro Naka- 
KOno ; ministru ai finanțator — Koshl- 
ro Ucki ; ministru al muncii — Ifa*' 
jlme Rlnittfa ; ministru al al______
Interne — l-fajimo Fukuda : director 
general al Agfflnțlal pentru apărare
— Kelklchj ătasuhara I mfaiBtru de 
stat fără portofoliu — Takeo Mikl ; 
ministru de slat, director general nl 
Agenției pentru ptanlf’.ctiro economică
- Klichl Arita.

Noul guvern Japonez a depus, vi
neri, jurfimlntaJ, In cursul unei cere
monii desfășurata ta prezența Împă
ratului Hi robi 10.

*
La scurt timp după anunțarea lis

te! noului cabinet Japonez, doi dintre; 
membrii acestuia și-au anunțat demi
sia, Este vorba do Makoto Milke și . 

___ _ _ ..... Klichl Arita. Cel doi miniștri demi-. 
iufa j ministru al afacerilor ■ sîpnarl fac parte'din tracțiunea con

dusă da Takeo Fukuda, principatul 
advoraar al noului premier la recen
tele alegeri pentru președinția Parti
dului liberal-democrat. El au luat 
Aceasta botartre, relevâ agenția Reu
ter, Intrtidt consideră că numărul de 
voturi obținut ta scrutin de Fukuda 
ar'fl impus © reprezentare mal sub
stanțială a grupării salo in noul 
guvern.

!
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Aprobarea de către președintele 
Pompidou a componenței 

noului guvern francez
PARIS 7 (Agerpres). — Președin

tele Georges Pompidou a aprobat 
Joi eeara. lista noului guvern fran
cez. ce l-a fost prezentată de pri
mul ministru, Pierre Messmer.

Potriv.Lt agenției France Presșe. 
din noul cabinet foc parte 20 de mi
niștri si 10 secretari de stat, printre 
care Michel D.ebrd. ministru de Btat 
însărcinat cu-npărarea națională. Ed
gar Faure, ministru de stat însărci
nat cu probleme «sociale. Maurice 
Schumann, ministru al afacerilor ex
terne. Raymond Marcellln. ministru 
de interne. Valery Giscard d’Eîtaing, 
ministrul economiei șl finanțelor. 
Joseph Fontanet, ministrul educației 
naționale, Olivier Guiehard. ministru 
pentru echipament,' Locuințe sl ame
najarea teritoriului. Jacques Duha
mel. ministru,pentru probleme cul
turale. Robert Boulln. minlstru-dele- 
gat Pe Ungă primul ministru. însăr
cinat cu relațiile cu parlamentul, 
Robert Pou)ode. mlnlsiru-delegat pe 
Ungă primul ministru. Însărcinat cu 
proiecția naturii și a mediului Încon
jurător. șl- Andrâ Bettencourt. ml- 
nlstru-delcgat pe Ungă primul minis
tru, însărcinat cu afaceri externe. 
Jean Philippe Lecat a fost ales se
cretar de stat pe lingă primul minis
tru. purtător do cuvlnt al guvernului.

înlrudt ln principalele posturi alo 
noului cabinet au tost reales! titula
rii din precedentul cabinet. e®te pu
țin probabil ca primul mtatatru ®ă 
ceară convocarea unei sesiuni ex
traordinare a Adunării Nnltonale In 
vederea obținerii votului de Încre
dere. St! presupune. insă. că pre
ședintele Georges Pompidou fie va a- 
dresa națiunii In căptămlna ce ur
mează pentru a explica principalele 
cauze ale schimbării de guvern șl a 
preciza liniile de acțiune ale cabine
tului Messmer plnă la alegerile - le
gislative din luna martie 1973.

CA URMARE
A MANEVRELOR OPOZIȚIEI

Ministrul chilian 
de interne 

a fost suspendat
• ;

SANTIAGO DE’ CHILE 7 (Ager- 
pres). — Foio5iii<!u-so de majorita
tea de care dispun în Congres, par
lamentarii partidelor do opoziție 
dcmocrat-creștln șl national do 
dreapta au hotărit miercuri seara 
suspendarea din funcție a ministru
lui chilian de Interne, Hernan del 
Canto, sub pretext că ar fl permis 
„ocuparea ilegală a unor întreprin
deri Industrlalo“ și or fi demV* 
activitatea unor’reprezentanți ni or
ganelor de presă ale opoziției. Do- 
putațll Frontului Unității Populare 
au respins acuzațiile aduse Iul Con
ta sl au părăsit ședința parlamen
tului.

Este pen tea*. aridhoK; ©ară'..cfjidgjii 
urma manevrelor .-partidelor <Ie..opi»r 
zițle, un ministru do interne chilian 
este recuzat în parlament Predece
sorul său. Jose Toba, recuzat în 
luna ianuarie, a fost numit, ulterior, 
după reorganizarea guvernului, ml- 
nlștru nl apărării,

Frontul Unității Populare a dat 
publicității o declarație in care con
damnă acțiunea cgtozlțlel împotriva 
Iul Canto șl califică drept neînte
meiata acuzațiile aduse acestuia. Do- 
cinrația subliniază că Frontul Uni
tății Populare apreciază această ac
țiune drept un act de provocare. în 
document se arată că „acuzațiile la 
adresa Iul Canto nu reprezintă nu
mai un simplu atac împotriva mi
nistrului de Interne, cl ele fac parte 
<1 intr-un plan sedițlos eu scopul do 
a provcca o criză de guvern0.

La Santiago de Chile, transmite 
agenția Franco Pretsse, s-a anunțat 
că ministrul do externe, Clodomlro 
Almeyda, va asigura interimatul Mi
nisterului de Interne, in urma, sus
pendării din ftincțlc n lui Hernan 
del Coaito. Această hotărlre a fost 
adoptată in cadrul unei reuniuni 
extraordinare n Consiliului de Mi
niștri, convocată de președintele 
Salvador Allende.

Camera Deputaților
a acordat votul de învestitură

ROMA 7. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicva. transmita : Timp 
de trei zile, Camera 1 ><->■.■.‘.,'i'i’or a 
Pariamennulul Italian a dezbătut .de- 
căarația-program a guvernului, pre
zentată de premierul Gtullo An
dreotti. în cuvlntul • Bău. Enrico Ber- 
Ilnguer, secretar general al P.C.L, a 
afirmat că .,ln Italia de astăzi nici 
una din cerințele fundamentale ale 
țării — util do natură economică și 
socială, rit și de ordin potlllc Intern 
sau de politică internațională — nu 
poate fl rezolvată de guverne care 
nu au un raport de încredere cu 
căasa rrr.indtasre și cu masele rtnm- 
c:toace, reprezentate, pe lingă Parti
dul Socialist Italian, de un partid 
corn un iți. care. Ia ultimele alegeri 
generale, obținlnd pasta 0 milioane 
de voturi, a confirmat tendința ta 
spre o sporire continuă a forței t,i 
Influenței sale". „Vrem să precizăm, 
a spus. în altă ordine de Idei, vorbi
torul. că politica șl forța P.C.L au 
fost șl slnt un factor de «alvaordnre 
și de .dezvoltare a Instituțiilor de- 
nrsocraUce. garanția , principală Împo
triva oricărui atentat fală de cuceri
rile Rezistenței6". Abordlnd probleme 
ale politicii Internaționale, secreta
rul general, al, P.C.I. a declarat: ..Ne 
aflăm fn fața unei situații In plină 
mlțeere. dnd au toc progrese sub
stanțiale pe raion destinderii, coope
rării Internationale ri a eonifruIrM 
unei pol R id de coox’.sfentă nașnlcfi. 
Ptr, totodată, ne găsim în fața per
sistenței unor factori negativi șl 
periculoși, in primul rind In Vietnam 
șl Orientul Mijlociu. Fața de această 
situație, se Impune necesitatea pro
movări! unei politiid externe active, 
pentru a favoriza elementele pozlii- 
vo“. Vorbitorul a apreciat că ..Italia 
ar putea juca ta acest sens un rol 
deloc negUJabtl. pentru a tace să a- 
■■■■■ y. .• , r * . • ■ . r' ■ ■ ' '
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vorbiri între Cl Pin-fei. ministrul 
afacerilor externe al Chinei, și Mau
rice Schumann, ministrul de externa 
al Franței, aflat intr-o vizită oficială 
In R.P. Chineză. Convorbirile s-au 
desfășurat tntr-o atmosferă priete
nească.

Seara, ministrul afacerilor externe 
chinez a oferit o recepție In dnștea 
delegație! guvernamentale francezo, 
condusă de Maurice Schumann. Cl 
Pin-fei șl ministrul de externe fran
cez au toastat pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre popoarele Chinei șl 
Franței, pentru relații do prietenie 
intre cele două.țări.

Ș 1 r-', f r >(' j
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vansezo procesele pozitive ta cura de 
realizare. Ea șl-r-r putea afirma pre
zența «a utilă pentru a-si Întări 
substanțial pozițiile și relațiita sale 
Internaționale0.

Ex primind poziția Partidului Sorin- 
list față de actualul guvern, Bertoldl, 
șeful grupului parlamentar al I‘.S.I. 
din Camera Deputaților, a declarat 
că partidul său va combate cu fer
mitate „orice tentativă <fc a goli de 
conținut reformele, de a da înapoi 
dezvoltarea țării0. Ei a suMlntal că 
„la o politică de progres șl reforme 
trebuie șă-șl aducă contrJbuUa coate 
forțele populare Importante, că tre
buie respinsă orice formă de antico
munism. Prezența In țară șl repre- 

1 zentarea In narlament a 0 mîllonne 
de oameni care slnt rjiu rotează 
pentru comunJști înroune o apreciere 
justă a acestei realități politice0.

!-•> rindui său. secretarul național al 
Partidului Socialist Democratic. Flavio 
Orlandl. a susținut necesitatea men
ținerii dialogului cu P.S.I. și a res
pingerii oricărei convergențe du 
dreeota neofascistă. El a-a pronun
țat. totodată. în sprijinul programului 
prezentat de premierul AndreotU. De 
asemenea. ArnâMo Foriattl, s^cretnoa 
național al Partidului Democrat 
Creștin, a declarat că actualul gu
vern trebuie sprijinit pentru a nu se 
crea un periculos „gol notific1" care 
ar putea duce In evoluții nepre- 

. văzute. ; -
Guvernul italian n obținut vineri 

după-amlază votul de In vesti tară In 
Camera Dcpu taților. După diseursul- 
replică al premierului, care a ur
mat dezbaterilor, a avut loc opera
țiunea votării, la care âu fost pre- 
zentl 017 depulati din cel 630 membri 
a! Camerei. 329 depulatl au votat In 
favoarea guvernului, tar 2f0 contra.

'' ‘i1

Ciu En-lai, merab™ «i comi
tetului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
ConsllluM de Stat, Ken Btao. șeful 
Secției pentru relații externe a C.C. 
al P.C. Chinez, ișl alțl conducători 
chinezi au avut vineri o Întrevedere 
cu Xuan Thuy, aecretar al C.C. al 
PariiduM celor co muncesc, .din, Vtet- .......... .ParUdumi celor co rnuncese.dih, Vie 
ț&XSKSsSyE®! 
supra Vietnamului — , transmite o- 
gențla China Nouă. A avut loc o 
convorbire cordială, frățească.

le .

0 întrevedere talre Kurt 
Wunsche. vicepreședinte al Consiliului 
de Mlni 'tri șl ministru al justiției al 
R. D. Gewnano. șl Pekka Paavola, 
ministrul finlandez «1 justiției, aflat 
Intr-o vizită oficială to R. D. Ger
mană, a asait loc la Berlin. Ministrul 
finlandez a relevat că stabLlirca s do 
relații diplomatice de către FLntanda 
cu R. D. Germană șl R. F. a Germa
niei reprezintă un țol de primă Im
portanță al politicii externe a Fin-; 
landei. H s-a pronunțat, totodată, 
pentru Incepoirea nețjntlrztată a con
vorbirilor ta această problemă.

Peru va restabili relații
le diplomatice cu Cuba. 
Președintele Perului, Juan Velasco 
Alvarado, a anunțat în cadrul unei 
conferințe de presă că țara să va 
restabili relațiile diplomatica cu Cuba

•»''I j’jî-''
la șfîrșltul acestei hint Președintele 
peruan a afirmat că relațiile existen
te,1 ta prezent, între cele două țâri se 
bazează po respectul reciproc.

încheierea convorbirilor 
sovieto-siriene. U1 
s-aulînchotat’convori51ril’e dintre rS:o- , 
hld Brelnev, secretar1 gfâo’ral'“al ‘GC. 
al P.C.U-S., Nikolai Podgorhll, pre- 
ședințele Prezidiului Sovietului Su
prem. Alexet Kosîghln, președintele 
Consiliului do Miniștri, șl delegația de 
partid și guvernamentală siriană, 
condusă de Hafez Assad, secretar 
general ol Partidului Socialist Arab 
Baaa din Siria, președintele Repu
blicii Arabe Siriene. Părțilo șl-au ex
primat «satisfacția față de dezvolta
rea relațiilor : de prietenie șl a co’.n- 
borării multilaterale reciproce șl nu 
căzut de acord asupra unor măsuri 
ln vederea extinderii lor pe mai de
parte.

Președintele R. S. F. Iugo
slavia, Bre® Tito, a primit 
pe președintele’Adunării Poporului 
a Republicii Araba Egipt, Hafez Ba
dawi, aflat ta Belgrad, ln fruntea 
unei delegații parlamentare egiptene.

LENINGRAD

monetar
capi-.

Edward

ILF.G. La Gelsenkirchen a avut loe un miting de masă la care au participat 
muncitori vcst-germanl șl spanioli care lucrează In Germania occidentală, în 

sprijinul amnistierii de(inu(IIor politici din Spania

8

PNOM PENHULUI SUB TIRUL

AMERICANE ASUPRA R. D

PE FRONTURILE DE LUPTĂ

DIN INDOCHINA
ZONA INDUSTRIALA A 
PATRÎOȚILOR KHMERI 
NOI BOMBARDAMENTE 
VIETNAM

CAMRODGIA 7 (Agerpres). — 
ln urma atacurilor violente ale 
patrloțllor khmeri, unități ale 
armatei regimului marioneta de 
Ia Pnom Pcnh au fost nevoita 
să abandoneze două poziții În
tărite de pe șoseaua nr. 2, care 
leagă capitala cu provincia cen
trală Takeo, informează agen
țiile de presă. De asemenea, pa- 
trlolll desfășoară acțiuni de 
luptă In apropierea capitalei 
cambodgiene. Astfel, zona indus
trială a Pnom Penhulnl a fost 
șupusă Ieri unul puternic tir de 
artilerie de către pairioțL

Joi șl vineri, orașul Ang Tasom, 
aflat la 73 do kilometri sud de Pnom 
Penh, a fost supus unul puternic atac 
al patrloțllor, trupele lonnollslc su
ferind pierderi grele. Agențiile preci
zează că acest bombardament a (ost 
cel mal puternic din ultimii do! ani,

DECLARAȚIA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII AL R D. VIETNAM

Forțele auxiliare, trimise In ajutorul 
garnizoanei armatei marionetă din 
localitate, au fost lnUmplnate cu un 
adevărat uragan de foc. Printre cei 
uciși se află și generalul de brigadă 
Kong Chat, guvernatorul provlneici 
Takco. Comandamentul militar din 
Pnom Pc.nh a fost neroit ®ă recu
noască slluația „foarte încordată0 in 
care se află forțele lonnoRșlo la sud 
și la eșt do capitală.

HANOI 7 (Agerpres). — într-o de
clarație a. Ministerului Afacerilor Ex
terne al ÎL D. Vietnam ae arată că a- 
viațla Statelor Unite n bombardat 
din no«j, la 3 Iulie, orașul Nam Dinh. 
suburbiile HaLfonguluI șl o «serie de 
regiuni populate ale R. D. Vietnam, 
în cursul acestor raiduri s-au Înre
gistrat numeroase .victime In rindui 
populației civile șl au fost distruse 
case do locuit, clădiri cu caracter 
economic ți social-cultural ,ți diguri.

VARȘOVIA

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Ed
ward Gierek. prim-®ecretar al C.C. 
al P.M.U.P.. șl Plotr Jaroszewler. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, l-au primit pe Kurt 
Woldhelm. secretar general al Orga
nizației Națiunilor Unite. care face o 
vizită oficială la Varșovia. Agenția 
P.A.P. precizează că, In timpul con
vorbirilor. au fost discutate probleme 
Importante ale situației Internatio
nale.

HANOI 7 (Agerpreî). — Ministerul 
Sănătății al Republicii Democrate 
Vietnam a publicat la 7 luLle o, de
clarație In care ®e spune că timp do 
aproape trei liinl —• Intre 7 aprilie și 
30 Iunie a.c. —forțele aeriene ale 
Statelor Unite au atacat 30 de institu
ții ean'tare, dintre care 21 de spitale 
centrale municipale șl provinciale. Ca 
urmare s-au Înregistrat morii sl ră
niți, allt In rlndul paelențilo-.' cit șl 
in rindui personalului sanitar — 
anunță agenția V.X.A.

Condamnind aceste acte de război 
de natură «ă împiedice desfășurarea 
normală a activității de apărare a să
nătății populației R. 13. Vietnam, de
clarația Ministerului Sănătăili face 
apel la opinia publică mondială, la 
toate organizațiile naționale si inter
naționale din domeniul sănătății, la 
toii modicii șl cercetătorii devotați 
apărării vieții oamenilor să condam
ne aceste acțiuni ale imperialismului 
american. In vederea încetării bom
bardamentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

★
Lutnd cuvlntul la un dineu oferit 

In cinstea tal Kurt Waldheim. Plotr 
JaroGzawicz. președintele, Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, a afirmat 
că poporul polonez acordă o mare în
semnătate Organizației Națiunilor țJ- 
nite sl că pe arena internațională "ța 
produc o eerie de evenimente Impor
tante șl pozitive, caro contribuie la 
realizarea «copurilor de bază ale 
O.N.U. „Ne pronunțăm, a anu pre
mierul polonez, pentru o dezvoltare 
largă, nesilngberită. a colaborării In
tre toate popoarele'.

în alocuțiunea do răspuns. Kurt 
Waldheim a menllonat că există con
diții pentru convocarea conferinței 
general-eurooene. „în ultimii 20 de 
ani s-au obținui multe în domeniul 
destinderii, a adăugat eL Slut con
vins că toate popoarele europene pot 
trăi în pace. Indiferent de sistemele 
lor sociale. Colaborarea, coexistenta 
pașnică șl prietenia dintre popoare 
ne slnt necesare tuturor și am pășit 
pe calea cea bnnă pentru a asigura 
aceasta în Europa

JlfrlOS Kâdâr, Prim-secrețar 
al C.C. al'P.M.S.U.. a sosit vineri 
după-amlază la Bratislava, intr-o 
scurtă vizită neoficială de prietenie. 
In Invitația C.C. al - P.C. din Ccho- 
tJovncJa.

Comitetul de lucra ol par
tidului Congresul Naționul 
Indian, dQ guvemămlnt, a aprobat, 
vineri, acordul indo-paklstanez de la 
Simla. Cel mal înalt organism execu
tiv al Congresului Național Indian a 
adoptat, de asemenea, o rezoluție In 
care subliniază importanța acordului 
de la Simla și cheamă poporul indian 
să,sprijine acest document

Expozipu iiiternaționnld a 
cărții de artă,ln care s!nt ipri:- 
zente. po lingă țara gazdă, alte 10 
țări din America, Asta șl Europa, 
Latre care șl România, a fost inau
gurală la Rio de Janeiro.

Ploile torențiale eăzu!e lD 
ultimele zile in 10 prefecturi din ves
tul Japoniei «-au coklai cu 83 morii 
si pagube materiale, apreciabile. In a- 
cetași timp. Ill persoane continuă că 
fie declarate dispărute.

încheierea vizitei

Lucrările Comitetului ad
ministrativ al Conferinței 
mondiale a energiei 
au avut loc la Praga. S-au discutat 
propunerile ce „vor fi prezentata șe
dinței Comitetului Executiv Interna
țional al C.M.E., care va avea Ioc In 
toamna acestui an in Noua Zeeăandă. 
La lucrările comitetului a luat parte 
președintele Conferinței mondiale a 
energiei, Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice din România.

ții W. Rogers 
in R. P. Ungară
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — VI- 

nczl după-amloză a părăsit Buda
pesta, cu destinația Belgrad, secre
tarul de stat al S.U.A., William Ro
gers, care a efectuat o vizită în Un
garia, la invitația mlnbrtruîul afaceri
lor externe. Janos Peter. La încheie
rea convorbirilor dintre J. Peter j șl 
W. Rogers au fost semnale convenția 
comsulajă ungaro-ameriomă șl un 
acont-,d® ^colaborare științifică între 
cele două țărL.po;«tlț jnUa

într-o declarație făcută înainte fde 
plecare, relatează agenția M.T.I„ 
William Roger® a apredat cn foaj-te 
utile convorbirile purtata la Buda
pesta. El a declarat că apreciază fa
vorabil posibilitățile dezvoltării re
lațiilor comerciale șl turistice Intre 
cele două țări. Rogers a Invitat (pe 
Peter Valyl, vicepreședinte al guver
nului ungar, să facă o vizită j tn 
S.U.A. pentru convorbiri, asupra dez
voltării relațiilor economice.

în legătură cu discuția avută 
nori cu primul secretar ni C.C. 
P.M.S.U., Janos Kadar, secretarul | de 
stat american a arătat că au 
abordate probleme bilaterale șl 
b'.eme ala securității europene.

Pentru pregătirea 
multilaterală a Conferinței 

general-europene
SOFIA 7 (Agerpres). — „Miniștrii 

afacerilor externe al Bulgariei șl Bel
giei consideră că este [posibil ca in 
acest an sl se treacă la consullări 
multilaterale in legătură cu ijreg.itl- 
rea conferinței general-curopene de 
securitate șl colaborare' — se subli
niază ln comunicatul privind virila 
ministrului de externe belgian, Pierre 
Hermel, ln Bulgaria. Conferința va 
aduce o contribuție concretă Ia cauza 
întăririi păcii și securit&țll, la lărgi
rea colaborării intre popoarele euro
pene, menționează comunicatul.

Comunicatul relevă satisfacția am- 
belo.- părți pentru faptul că, In ultl- 
„îil ani, relațiile dintre Bulgaria sl 
Belgia continuă să se dezvolte fa
vorabil In toate domeniile.

pro-

Jeno Fock, memb™ al Birou
lui Politic al C.C. s] P.M.S.U.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungaro, aflat lntr-o vizită ofi
cială de prietenie In R. P. Mongolă, 
a fost decorat cu Ordinul Suhe Bator.

Delegațiile Partidului So
cialist Francez și „Grupul 
de cercetare și acțiune al 
nidîcal-sosialklilor", rare 
reunește deputați din Adunarea Na
țională șl acele federații ale Parti
dului radical socialist din Franța care 
«-au desprins din partid In semn do 
protest față de linia politică adoptată 
de liderul acestuia, Jean-Jacquea 
Servan-SchroSber, au căzut do arord 
să formeze o uniune do stingă a so- 
clalișlilor șl democraților, rare urmea
ză să prezinte o listă comună de do- 
ptițați la viitoarele alegeri parlamen
tare. > ■ .

SOSIREA 
LA BELGRAD

ARTĂ PLASTICĂEXPOZITIE DE
ROMÂNEASCĂ LA ERMITAJ

BELGRAD 7 (Agerpres). Secre
tarul de stat al Statelor Unite, Wil
liam Rogers, a sosit vineri la Belgrad, 
Intr-o vizită oficiala de două zile in 
Iugoslavia. La aeroport, oaspetele a 
fost întlmpinat de M irite Tcpavaț, 
secretarul federal pentru , afacerile 
externe, șl alte persoane oficia!o Iu**,” 
goslave.

Nu mmai csi^z®

ministrul
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Patriarhul Athenagoras 
al Coustantinopoluluia lnce- 
tat din viață joi seara la spitalul din 
Balikli, «-a anunțat la Istanbul.
/ - V :'

„__ „____larg rdspîndlfe In rin-
găzuirea a/lțurului de Gurile populației vest-

~ ‘ ' — - -1 ... .
Măsurile luate da poziției.

luate un șir de mături temerile de inflație, tat In special capitole- | 
destinate nevoilor » 

sociala, ceea ce ar fi | 
făcut, /irefte, jocul o- J

DEMISIA LUI SCHILLER:

BEDACHA Șl ADMINISTRAȚIA ! te tac la otictlle posta le d dlfuzbdl din întreprinderi 91 iimlUițlL Pentru ttrainfltote, abonamente urla „ROMPnESFILATELIA', Bucurat! 
Bob MIL tiparul 3 Combinatul Poligrafic CASA SC1NTE.U

Acceptind demisia 
lui Karl SchiUor, „sii- 
perminlstru£“ cabine
tului vesl-oerman, 
care, dta mai 1971, cu
mula portofoliile eco
nomiei și finanîetor, 
cancelarul Brandt a 
numii in locul său pe 
Helmut Schmidt, ce 
definea pînd aedm 

(postul de ministru al 
.apdrdrii. Intr-o decla-

' rafie făcută vineri, în 
I cadrul unei conferința 

de prciâ, «wmcelarul’a
J precizat că această 
I schimbare nu va afec

ta cu nimic politica de

Ipinâ acum a guvernu
lui tiu,

' Vestea retragerii ful

cintărit Ia /el de greu 
și opoziția celorlalți 
miniștri fată dc pro
punerile acestuia. de 
reducere a cheltuieli
lor bugetare cu 2,5 mi
liarde de mdrcl vest- 
germane.

La prima vedere 
s-ar părea că fostul 
ministru al economiei 
și finanțelor este vic
tima disputei dintre 
„dirlgW ș: „liberali-, 
declanșatd de noua 
rdbu/nire a crizei mo
netare occidentale. De 
fapt, este vorba de o 
chestiune care depă
șește cadrul unor di
sensiuni strict mone
tare, fiind legată ne- 

’t de actuala 
conjunctură poll lied 
din R.F.G.

rit pătrunderii 
talurilor speculative 
se încadrează tocmai 
în contextul preocu
părilor sodal-demo- _ 
crafltor de a /rina > 
tendințele inflaționiste. 8 
Cererile masive de - 
convertire-a dolarilor | 
în mărci riscau să ac- ’

I

MOSCOVA 7. — Co
respondentul Agerpres, 
Ij, Du/ă, transmite : tn 
baza planutl'i de cola
borare culturală și ștl- 
inflfică dintre Româ
nia ș-i Uniunea Sovie
tică, Ia 7 iulie, la mu
zeul Ermitaj din Lenin
grad, a afrut loc verni
sajul expoziției de arid 
plastică ■ Țomdneascd. 
Expozlfla cuprinde pes
te 2SO de .lucrări de pic
tură, sculpturd și tapi
serie, opere ale celor 
mai de seamă artiști

plMlici romdni din se- Au rostit scurte a!o- 
colul al XX-lca. —

La vernisaj au par
ticipat reprezentanți ai 
Direcției generala de 
cultură a Comitetului 
Executiv al Sovietului 
orășenesc din Lenin
grad, activiști al Comi
tatului orășenesc de 
partid, secretari ai fi
lialei din Leningrad a U- 
niunli artiștilor plastici, 
pictori, sculptori, critici 
de artă sovietici, repre- 
sentantt ai presei șl te
leviziunii, un' numeros 
public.

cu|lun| Leonid Narlfln, 
șeful Direcției generala 
de culturi a Comitetu
lui ’executiv al Sovietu
lui orășenesc din Lenin
grad, acad.’Borti Pio- 
trovski, directorul, mu
zeului Ermitaj, Gheor- 
ghe Stoica, prim-secre- 
tar ,al Ambasadei ro
mâne din Moscova, ?.i 
pro/. Remus Niculescu, 
șef de sector la Institu
tul de istoria artelor 
din București.

BOLIVIA

CONVULSIILE INTERNE
ALE REGIMULUI BANZERfîcozd sovieto-olandoz. 

La Haga au -luat sfirșlt convorbirile 
între Norbert Sclimelzer, ministrul 
afacerilor externe al Olandei, și An
drei Gromlko, ministrul afacerllor 
externe al Uniunii Sovietice. La În
cheierea convorbirilor, cel doi miniștri 
au semnat acordul de colaborare in
tre U.R.S.S. șl Olanda in dotnenlUe 
economic, industrial șl tehnic.

în cadrul manevre 
lor pentru elaborarea 
unei noi strategii poli
tice Interne ce Înscris 
și inițiativa guvernu
lui privind 
rarea oficială a Cen
tralei Muncitorești 
Bollvlene (C.O.B.), or
ganizație care a parti
cipat la conducerea 
țării, alături de gene
ralul Juan Jose Tor
res, plnă In august . _ __ JțMH 
1971. C.O.B. a foat progresiste, ce ®e 
principala forță care 
s-a opus accesului la ... ___ __ _________
putere al forțelor reac- antllmperloltat. 
țJo«iare, ce se află, in Noua strategie poli- 
prezent la conducerea 
țării, Iar după Lnstala-

Regimul colonelului 
Hugo Banzer, venit la 
putere cu zece luni ln 
urmă, oferii Imaginea 
unei deteriorări conti
nue. Iar capacitatea sa 
de manevra, ln căuta
rea unor soluții vla- 

, bfle, este diminuată 
1 din ce In ce mal mult 
I de realitatea contra

dicțiilor ascuțite ale 
I politicii Interne, expri- 
1 mato allt in lupta in- 
1 verșunală pentru pu- 
I tare dintre grupările 

participante la guver- 
1 nare, rit și In acLvl- 
I lataa’cresclndă a for

țelor do opoziție. în 
I rindurile acestora .se   ,____ ___

numără acum nu nu- rea ta putere, regimul 
1 mal minerii, țăranii ?l Banzer a dezlănțuit o 
1 studenții, ci șl marea represiune cruntă nu 

majoritate a clerului, 
I aflată In conflict dea- 

chta cu autoritățile’ 
guvernamentale. Toata 
nceslea so petrec ne 
fundalul unei creșteri 
permanente a costului 

, vieții, al amplificării 
1 șomajului; (200 (MM de 
I șomeri ta' 5 000 003 de 

locuitori) și al unor 
pregnante fenomene 

I negative apărute in 
economia țării ca ur
mare a aQuxuhil de 

. Investiții provenita
din afară.

zer-Gutt'crrez",
se află la putere, și 
eventualii aspiranți ci
vili sau militari np.ir- 
ținlnd grupărilor polt- 

restrtictu- tlco burgheze rivale.
ale căror acțiuni con
spirative slnt cunmeu- 
te de cercurile guver
nante. O încercare ce 
nu are nimic comun 
cu adevărata activitate 
a forțelor muncito
rești, democratice și 
. _ ' ' . J re
grupează In juriu 
Frontului revoluționar

ORIENTUL APROPIAT
© ÎNTREVEDERE SAEB SALAM — YASSER ARAFAT 
© SCRISOAREA REPREZENTANTULUI ISRAELULUI

O.N.U. ÎNMÎNATA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
SECURITATE

BEIRUT 7; (Agerpres). — Premierul 
libanez Saob Salam a avut o nouă 
întrevedere cu președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, 
ta cadrul căreia au fost abordate 
probleme privind relațiile dintre au
toritățile de la Beirut și unitățile de 
comando paîestlnene staționate pe 
teritoriul Libanului, In lujnlnn re
centului acord realizat Intre ceia două 
părți. La Întrevedere a participat, de 
asemenea, Zouhelr Mohsen, membru 
al Comitetului Executiv al O.E.P. și 
reprezentant al organizației do co
mando „Al Saika°.

eenlueze aceste tendin
țe,, deoarece, pentru a 
le face fată, autorită
țile financiare ar fi 
trebuit să procedeze la 
emisii monetare fără 
acoperire. Pe de altă 
parte, puternicele pre
siuni speculative asu
pra mărcii tindeau să 
ducă la o nonă reeva
luare a monedei vest- 
germane, ceea ce ar 
scumpit exporturile ' 
R.F.G. Așa se explică I 
/aptul că ații sindica- ; 
fele cil șl cercurile de 
afaceri vest-aermane 
au primit favorabil 
măsurile „diriglste*.

Aceleași rațiuni au 
determinat cabinetul > 
vest-german să res- | 
plană șl propunerea 
lui Schiller de reduce- | 
re a cheltuielilor bu-- I 
getare, care ar fi afee- î
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st- I 
fi II Schiller nu a surprins mijlocit

• cercurile politice de la conjuncl 
î Bonn, in rindui cărora uT.» ....r—- m ■> 
| se vorbea încă de săp- Cancelarul W. Brandt 
' tdmtna trecută despre --
Io scrlsoaro in acest 

seni adresată cancela- 
raln! JVIHg Brandt. 
Presa vest-germanâ a- 
rată că SchlUer s-a ho- 
tării să pdrăscască sce
na politică după reuni
unea cabinetului din 3D 

I iunie, clnd, .împotrica
chintei tale qu_ ^fost 
luusc U,» .

I . „dirtgiste*, elrind

(capitaluri ’ speculativa 
în IL F. a Germaniei.

• Se Telend. da ase-
| menea, că ln batanta guvernul vest-german rFDrFIF<5riI i
' deciziei Iul Schiller a în vederea stăvili- Gh. CEBCELE&CU "

înfenlioncazâ, așa cum 1 
a confirmat joi pre
ședintele Gustav Hei
nemann, să dizolve 
ln toamnă parlamen
tul, pentru a organiza 
alegeri anticipate. Or, 
fiecare partid știe că 
nu poate Întruni su
fragiile rârpnlui elec
toral dacă nu va risipi

- relatează agențiile Reuter șl France 
Prease. '

Aceasta scrisoare, adaugă agențiile, 
survine ln momentul In care Siria 
șl Libanul au cerut convocarea Con- 
sUllulul-de Securitate pentru a se lua 
In dezbatere — după cum menționea
ză scrisoarea însărcinatului cu afaceri 
stl Libanului — „refuzul Israelului de 
a elibera personalul militar libanez 
șl sirian arestat la 21 Iunie pe terito
riul libanez0. Potrivit punctului de 
vedere al celor două țări, aceste per
soane — Intre care cirtcl ofițeri eu- 
perlori sirieni — nu intră In cate
goria prizonierilor de război sl. deci, 
iiradul nu are dreptul «ă reclame. 
un schimb de Drlzonleri pentru eli
berarea lor.

După cum se știe, rezoluția adop- 
_... „ 2: ’ 2.;_-
rltate, ln legătură cu raidurile Isrâe- 
llene In sudul’ Libanului, se pronunță 

prizonierilor pentru eliberarea ofițerilor sirieni și 
llo implicata libanezi răpiți ta 21 iunie de trupele 

Israellene.
■ -1 •

DAR ES SALAAM
PAVILIONUL ROMÂNIEI 
VIZITAT DE PREȘEDIN

TELE NYERERE

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).- 
Reprezentantul Israelului In Națiunile 
Unite, Joscf Tekoah, a luminat o seri- . _ _ . .
soare președintelui In exercițiu al tală la 20 iunie de Consiliul de Sccu-
Convillulul de Securitate, In . care •-
arată, că țara sa 8® pronunță pontru 
„eliberarea generală a 1 
de război deținuți de părțile implicate 
In conflictul din Orientul Apropiat'1

8 București, Plata Sclnlell, Tel. n CO 10. li sen. Abonamentele
Calea Grlvlțel ni. 01-83. P.O.B. - 1

Papillonnl României la Tlrgul ( 
international „Saba Saba' de la 
Dar Es Salaam a fost vLzitat. la 
6 iulie, de președintele Tama- 1 
niel, Julius, Nyerere, IniolU de 1 
ministrul comerțului si Indus- < 
triri, A. Jamal, 1

In aceeași zi, pavilionul romă- 4 
nese a fost vizitat de II. Moyo, ( 

. ministru de stal din Zanzibar. ( 
și de experfi ai Ministerului 
Dercoltdrii, Apelor și Energiei,
care ș-au Intereiat in mod deo- 1
leftft de instalația dc forat 1
pufuri de apă. 1

tlcă Internă a guver
nului Banzer, al cărui 
principal punct de 
susținere se vrea ®ii 
fie așa-zfea reslructu- 

numal împotriva con- rare oficială a C.O.B., 
ducătorilor mișcăm 
muncitorești, cl șl a 
cadrelor medii ale 
CO.B.

Primele acțiuni de 
aplicare a planului or
ganizării unei mișcări tarilor din zonă npre- 
muncltoreștl „oficiala'* ctază că viața politică 
au dezvăluit fără ecM- bollvlană Însumează 
voc Intenfiiie renrmu- toate elemenicle-fcr- 

ar putea 
viitor a- 
00:1 vii!.vil

urmărește deci crea
rea a încă unul orga
nism care să-I sprijine 
In luptele pentru pu
tere.

Majoritatea observa
torilor din zonă ai

u.

voc intențiile regimu- 
lui de la La Paz : este 
vorba de o Încercare 
de a ob(inc un fel de 
echilibru Intre forjele 
fidele binomului „Bnn-

meni care 
duce. Intr-un 
premiat. la 
violente.

V. P

Potriv.Lt

