
PROLETARI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Duminică 9 iulio 1972 6 PAGINI

Societatea noastră IN ZIARUL DE AZI invitația

cu- tehnica mo

lui nostru

podâresc

Faptul divers

(Continuare în pag. » 11-a)

Nu-i nimeni

Partidului

® Două atitudini,
două moduri

Oameni de seamă ai societății noastre

DELEGAȚI LA

Victor Eftlmiu

ijaamwi’ 
coniir

Restabilirea
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corespondentul „Scînleii1

uzinelor noastre, domeniu In caro mi 
intimplnai ptnă acum foarte multe 
greutăți.

O Rubricile ziaru

O Piesa clasică

n __ ,..............ploi do griu-solar,
Cu «eva răipîndită în rădăcini do plante, 
A proclamat iubirea, unirea proletară.

_ I și jumătate7
Ce lmpuls’eta la temelia largii ac-

. (Continuare în pac- a Ill-a)

..iLhfi,";’»’
— Cum îji excreția centrala 

rolul tău da conducere a întregii 
octteitati de producție a între
prinderilor componente?

— Datorită specificului centralei, 
foptulul ■ că . majoritatea, unităților 
componente există pe aceea®! plat
formă industrială, s-a eliminat foarte 
mult formalismul din activitatea cen
tralei. Munca cu hirtllle a fost tn-

Cu luflotul, cu mintea, cu mîna omenească 
Natura proichimbînd-o pomi s-o stapînească 
Și-n iureșul do munca spre zări universale 
Trimita-n lumo rodul avinturilor salo.

După cum se știe, ta Slatina, unde a-a dezvoltat o puternică Industrie 
a aluminiului românesc, a fost creata una dintre Importantele centrata 
din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice. In ce măsură a preluat 
centrata atribuțiile prevăzute dc lege și cum Ic exercită In practică ? La 
aceasta primă întrebare, tovarășul inginer IOAN BUBA, directorul ge
neral al Centralei Industrie! aluminiului, ne-a răspuns :

con-,
făcut pentru

Și iofS, M-mplinește mai mult do-o jumătate 
Veac, de cînd PARTIDUL, născut în vremuri crunte, 
Visînd lumina zilei, menind spre libertate, 
S-a-nfiripat asemeni izvorului de munte _ 
Si, despletindu-ți apa, s-a prefâcut pîraie.
Si nuri subterane, cu marejii de fluviu, ‘ 
S-a-nvajmîntat din slava cu înstelate straie, 
Și-n revărsări de mare ți clocot de Vezuviu, 
A izbucnit deodată cu. străluciri de far, 
Apriris-a în cărbune seîntei de diamante, 
A fecundat pâmîntul cu ploi do gnu solar,

— Preocuparea noastră majoră este 
de a folosi toate prerogativele sta
tuate pentru desfășurarea optimă' a 
procesului do producție. Multe dintre 
atribuții le-am Integrat deja !n ca
drul* centralei. Iar ’altele'urmează să 
le preluăm. Avihd In vedere volumul 
mare de Lnyestlțll — capacitatea, uzi
ne! de aluminiu in acest cincinal se 
va dubla, Sar aceea a uzinei de pre
lucrare a* aluminiului • se va mări do 
circa 1 ori — un pus un ac
cent deosebit pe Integrarea In cadrul

ÎN PAGINA
r.5 i? i • , ~ « ■ i ». ‘J

centralei a activităților de proiectare, 
finanțare, aprovizionare eu utilaje 
din (ară șl din. Import. De asemenea, 
centrala a preluat de ta uzinele com
ponente, prin Înființarea Direcției de 
export-import (AI UrtOM), toate sar
cinile de export al aluminiului (lln- 
gnurl, calupuri, aliaje, aluminiu pre
lucrat ș.a.) șl multe din cele care pri
vesc Importul de materii prime. 
Slntem In staza de a prelua de ta În
treprinderi do comerț exterior im
portul pieselor do echlmb necesare

Vj'arțai I â.. . '.

relafiilor diplomatice
dintre Peru și.Cuba

Noi bombardamente asupra teri
toriului R. ,D. Vietnam

Aceste «tatamlnl care coincid cu 
pasionanta Întrecere socialistă des
fășurata în în Urmi! na-ea Conferin
ței Națkraalo a P.CJR. șl ă aniver
sării republicii oferă o imagine 
strălucita a măreției muncii, un ta
blou impresionant al \ resortu
rilor pe care ea le declan
șează In conștiința oamenilor. Ur
mărind In coloanele ziarelor, pe 
micul ecran. In jurnalele cinema
tografice avalanșa inițiativelor, a 
faptelor curente din marea com- 
polițlo a muncii Iți revin în minte 
cuvintele Iul E-ngels : „Munci este 
Izvorul orleărel evuțll... Ea esie 
prima condiție de bază a întregii 
vieți omenești, șl anume In ase
menea grad,, incit, Intr-un anumit' 
sens, trebuie să spunem eă mun
ca l-a creat chiar pe om Insușr.

Toate profundele schimbări re
voluționare care și-au pus In ul
timele decenii amprenta asupra 
evoluției sccletații. românești con
temporane arată că. In condițiile 
«rialkmulul. munca devine Izvo
rul celor mai durabile satisfacții 
in decursul vieții. Ce i-a determi
nat pe oțelorli Rcșlțel st Hune-' 
doarei. ne minerii Văii Jiului, na 
mctalurgîștil Brașovului șl Timi
șoarei, pc lucrătorii, ogoarelor,, pe 
oamenii muncii din toate județele 
țării să răspundă prin 
te suplimentare. . chQ 
nlșlilor din Capitală 
cincinalul In patru ani

ȘT, Iată, azi, PARTIDUL, crescutul în prigoane, 
Cel'urmărit cu zbirii, cu haitele, în goane, 
Cu temnițe ți gloanje, ți bice ți injurii,. 
Cel co visa iubirea, lovit cu lancea, urii, 
Legînd zidiri măreje de piatra ți ciment, 
Cu fruntea "care urcă, șemeafă in prezent, 
Brăzda adîncul minei cu vaste bulevarde 
Tâîato-n roca neagră ce-n bulgări mari va arde 
Îii va hrăni uzina cu pîinea ei de 'jar 
nlocuind ofranda bâtrînului stejar.

El a schimbat cascada. ți gîria, în wlcane 
Spumoase cataracta, le prinse în, capcane 
Și-a prefăcut.în valuri de flăcări în rotire, 
5â lumineze-n plinul rotundelor potire. ‘

basadorul Republicii Africa Cen
trală la București.

In cadrul convorbirii, delegația 
M.EJ5.A.N. a transmis tovarășului 
NÎcotae Ccaușescu un mesaj prie
tenesc șl urări de prosperitate și 
noi succese pentru poporul român 
din partea secretarului general al 
M.E.S.A.N., președinte ăl Republicii 
Africa Centrală — J.B. Bo’tassa. i.

Mulțumind, tovarășul Nicotee 
Ceaușescu a adresat din partea 
conducerii P.C.R. șl a sa perso
nal un salut călduros conducerii 
M.EJ3.A.N, secretarului său gene
ral, președintele Republicii Africa 
Centrală — J.B. Bokassa, împreună 
cu urări de progres șl bunăstare 
pentru poporul centrafrican.

în cursul în Uluirii a fost expri
mată satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a raporturilor de prie
tenie șl colaborare dintre cele două 
partide, țări șl popoare; au fost 
reafirmate dorința și hotărîrea co
mună de a dezvolta în continuare 
relațiile bilaterale dintre. P.C.R. și 
M.E.S.A.N.. de a extinde legăturile 
de cooperare pe multiple planuri 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Africa Centrală, 
în interesul .celor două popoare, al 
cauzei păcii șl colaborării interna
ționale. r

înUlnirca a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie șl de
plină înțelegere reciprocă.

In drumul lui năvalnic vechimi se-mprospatara 
O nouă legiuire, menind, Jn veacul nou, 
Din orice om al muncii să facă un erou, 
Să fnngă orice lanțuri, eresuri ți constringer... 
Sfu, lovit al loartei, tu, sclav, să nu mai sîngen 

rîdicîndu-ji fruntea, privind în viitor.
Să simți că pe deslinu-fi voi fi stăpînitpr. 
Și făurind o lume zidita pe dreptate, ■ " 
Să fii, din cel din urmă,-mtîiul in cetate 1 
Cu inima ți mintea ți brațul de ojel 
Să-ți urmărești în voie nestrămutatul fol 
Privind, jur împrejuru-ji, cum croștc-nnobilală, 
O patrie prosperă cum n-a fost niciodată.

Nu-î nimeni mai destoinic ți mai puternic nu-î! 
Nu ți-a plecat stindardul în fața nimănui. 
El stă de pază veșnic, veghind, înjelogînd, 
Prezent oriunde bato o inimă, un șind, 
Un suflet, o voință ți dorul de mal bine, 
Un freamăt do întreceri, un zumzet de albim

Semnale preluate: 

Gospodări cu și
■ • ‘

fără... spirit qos-

Contacte politice :
— M. Schumann la Pekin

- ■ ' . .. ,
in această perioadă, eforturile oamenilor muneli 

din agricultură sint concentrate asupra efectuării lu
crărilor dc recoltare a griului, orzului, mazărll, (ine
lelor naturale șl asupra insăminiăril culturilor duble. 
Pini in ziua dc 7 iulie tuc., potrivit dalelor centra
lizate de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, griul 1 n fost recoltat pe 45 la «utâ- 
din suprafața cultivata in întreprinderile agricole de 
stat șl 31 la aulă In cooperativele agricole. Itecol- 
talui orzului s-a efectuat in proporție de 87 ta suta 
în unitățile agricole de stat șl 68 la sulă in coopera
tivele agricole. Mal avansate Ia recoltare sini uhHă-- 
Ule agricole situate în sudul șl vestul tării, unde 
această lucrare a începui mal de timpuriu.

In prezent, este necesar ca peste tot să se acorde 
atenție organizării muncii în flux continuu, in asa 
fel Incit, concomitent cu recoltatul să se efectueze 
șl celelalte lucrări : eliberarea terenului de pale j 
aratul ri însămințarea culturilor duble. Pină acum,; 
cooperativele agricole au Insămlnțat numai 30 la» 
sulă din suprafețele prevăzute cu culturi duble, iar 
! , «48 X suia- Esle necesar ea pregătirea terenu-;
lui șl însajiiittțarea gă fie aeordîiidii-se ina-,
xhnriin de atenție calității seniănatulni pentru a ol- 
gura obținerea unei producții dl mai mari la hectar.

— Ținlnd seama că, la noi, in
dustria aluminiului ctla tlndrd 
șl, totodată. In plind dezvoltări?, 
ce a întreprins centrala pentru 
exercitarea funcției sale de cer- 
cctare-protectarc ? |

— Prea multe nu 8-âu făcut S-a 
constituit Centrul-de cercetări și pro
iectări șl doar allt. Motivul Inactivi
tății practice 7 Pe Ungă greutățile 
Inerenta începutului, pe lingă ‘ vLna 
noastră In acest domeniu., a Interve
nit defectuos 6’1 ministerul de, resort 
care, ,pdn oriUnuI de constituire a 
centrului, a precizat eă asigurarea cu 
personal' pentru cercetare și proiecta
re să se tacă prin .. redistribuire. 
Despre ■ ce redistribuire poate fi 
vorba insă din. momentul In care 
la crearea centrale! nu ș-a* avut in 
vedere șl Înființarea centrului da 
cercetări 51 proiectări 71

țlunl dc aulodotaro a , uzinelor 
care a dus la reducerea simțitoare 
a importului de utilaje 7 Ce i-a 
făcut îpe zeci de mii de cetățeni 
să efectueze milioane de oro de 
muncă patriotică țicnlru lucrări 
de înfrumusețare a orașelor șl 
satelor 7 Ce resorturi au declan
șat acțiunea „vacanța In haine de 
lucru“, concret,Izjnd largul ecou al 
chemării elevilor șl studenților ie
șeni adresate colegilor lor dc a 
contribui la desfășurarea optimă a 
lucrărilor agricole, la depășirea 
sarcinilor ce rov|n In acest an a- 
grlculiuril noastre 7 Ce determină 
pe atlția muncitori șlitehnîdenl să 
sfivlrșească adevărate fapte tfe e-

1 rolsm In muncă spre a grăbi da
rea în funcMune a unor investiții, 
ce 11 „ob!lgă° pe alții să la asupra 
lor ■ H.'i.T'.ni care nu le revin 
prin contractul de muncă, să lu
creze ore in șir după program pen
tru a'perfecta Inovații sau rațio
nalizări de care știu că „este ne
voie’ ? Ce l-a îndemnat os el 'vll 
Liceului nr<-2 din Ploiești tta lu-- 
crcze cile 0 orc săplămlruil In Ra
finăria Ploiești spre a-șl însuși 
profeiille l>s care le solicită ra
finăria 7, Și cile alia fapte exem
plare. cite lntltaUyo Încărcate, de 
Bcmnfflcațille inaitel dăruiri comu
niste. palrlQtîce, .cauzej goclnl|«n,u-

;lui;'‘cauzei lnBorirH,,brățelor si 
t'eter tării, prosperității' cb!ecȚlvlteJ 
Ui ,noastre nu ar putea fi evocate. 
nu1.ari putea’ fi enumerata drept

gfâbi 
normalizarea relațiilor cu R. P. Chi- 
nezâ — declarâ premierul K. Ta-

de a acționa
. ' 1 ■■ * fl ' -■ . .

LA SLATINA, UNDE SE HOTĂRĂȘTE PRODUCȚIA DE ALUMINIU A ȚĂRII, 
„CONȘTIINȚA DE SINE" A CENTRALEI ACCELEREAZĂ EFICIENȚA ECONOMICĂ

O Corespondențe din R. D. Germana 
și R. P. Polonâ

® Cronica internațională

O’ „Minitehiiicus'72"
— La vîrsta po-

PEKIOADA 
DE VlRF

IA RECOLTATUL

mărturii ale noii conștHnte. ale 
temperaturii morale fărâ precedent 
la care trăiește. In care acționează 
azi tnt'-cawa nnHune I

Un lucru pe cit de simplu, pe 
atic de complex le explică ue toa
te. 'dă „cheta* tuturor faptelor Pil
duitoare., a tuturor realizărilor ce 
configurează o biografie colectivă, a 
pasiunii și răspunderii civice 
știința omului că 
muncă, pentru a ®e afirma prin ceea 
ce creează cu milnUeș! cu mintea sa. 
prin ceea ce Insă In uram Țul li
nul dintre principalele merite ale 
societăți! noastre este1 de a ti nju-s'i 
lat milioane de oameni ca, după 
ce țl-au asimilat datoria «c'ală 
a muncit, sâ descopere demnitatea 
și satisfacția muncii ca principală 
modalitate de formare și uutoper- 
fecțlonarc. Nu ț>Mte fi. K’ntiment 
mal inrtilâtor decît miudrta dc a 
ti constructor al socialismului, 

sentiment pe care li tcăiește 
constructorul de azi al mari
lor baraje, al cetăților Industria
le.- harnicul făuritor al unor recol
te fără precedent ! Derarliis defi
nitiv ,ie mentalitatea inausiă" de 
zbuciumul — în ceie din urmă ne- 

. omenesc lr^ aj trudei-pentru ago
niseală meschină, ridicat la Inlele- 
gerda superioară că muncind pen
tru dezvoltarea generală a tării 

•muncește neutru șine, omul do ara. 
al ■ țării l.răieșfc- cu "adevărat la fel-'

P.CJR., prîm-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.,' 
primarul general al Capitalei, Cor
nel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 

•C.C. al P.C.R.. Ion Stănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis
tru de interne, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.CJR, Ion Cîrcol 
șl Ghlzela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., șefi de secție ta C.C. al 
P.C.R., Andrei Vela, membru su
pleant ol C.C. al P.CJR, șef de 
secție la C.C. al P.C.R, Suzana 
Cădea, președinta Consiliului Na
țional nl Femeilor. Constantin 
Vaslliu șl Vaslle Gheorghe, ad- 
juncțl de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R, Nlcotae Matei, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., Lina Clobanu, membru 
nl C.C. al P.C.R., prim-sccretar al 
Comitetului sectorului 2 Bucu
rești al P.C.R, Marin Enache, mem
bru supleant al C.C. nl P.C.R., 
prim-secretar al ComlteLulul sec
torului 3 București ol P.C.R, 
Gheorghe Ionescu, prim-secretar al 
Comitetului sectorului 1 București 
al P.C.R., Comei Nicrxla, prim-se- 
cretar al Comitetului sectorului 4 
București al P.C.R, Rada Mocanu, 
vicepreședintă a Consiliului po*pu- 
lar județean Ilfov, Adriana Moraru, 
secretară a Comitetului sectorului 
5 București al P.C.R.

A fost de față Alberto Sato, arri-

— W. Rogers la Belgrad 

Noul guvern japonez va

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Nl'eolac Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R, a primit ta sediul C.C. 
al P.C.R. delegația Mișcării Evolu
ției Sociale din Africa Neagră 
(MXSJLN.) din Republica Africa 
Centrală, care face b vizită de prie
tenie In țara noastră,0 te 
C.C. al P.CJR.

Delegația M.E.S.A.N. 
mată din Elisabeth Domltlen, vice
președintă a MJE-S-AJf, Jcan- 
Louls Psimhls, membru al Biroului 
Politic, ministru de interne, Domi
nique Sombo-Dlbele, membru nl 
Biroului Politie, ambasador itine
rant, Jean Willy-Biro-Sako. mem
bru al Biroului Politic, Valentin' 
Kobadobo-Ograma, director ad
junct al protocolului, Pauline Yos- 
slo, Fode Dlnwnra, Câclle Zemoto, 
Bamabâ fFZllavo, Luclenne Ban
gui, responsabili ai comitetelor 
M.EJS.A.N. din sectoare ale orașu
lui Bangui — capitala Republici! 
Africa Centrală — precum șl 
Berthe Ndakata-Maidou, Aoundou 
Paco. Louise Gulnlktan; Andră 
Ngouka. Amadou Mahamat, res
ponsabili ai unor comitete prefec
turile ale M.E.S.A.N.

Din partea Partidului Comunist 
Român au n'irticlmt tovarășii : 
Gheorghe Pană, membru ol Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al ’ C.C. nl 
P.C R.. Gheorghe Cioară.’ membru 
alT Comitetului Executiv ol C.C. al
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La Rm, Vîlcoa

județului

la Cimpina

Sem neazB :

M UNDE?

(Urmare din pag. I)

Atențiune

pentru 
timpul 
muncit

Prof. Iordan 
VOSCUJLESCU 
Arad

ml-a promis

rl nd urile 
MIu.

multa eficienta în 
de însemnătate

Ion Verțra 
DUMITRESCU 
adrvisl cultural. Ploiești

Ații noastre.
zi ce trece, apare limpede că

. ___ ajunși însl Ia
Incendiului, pompierii 

îndreptat jeturile

‘73 Hișim ,«ns lylu.'saicirao

„Eroii* fotoreportajului 
nostru obit din ca te sorin

mică,,o fală caro 
Ia școala dorită 
terminat 8 clase.

Tn fond, fiecare cu 
specializai in

ocupația lui„. Eu, unul, m-am 
problema consumului ,
Desen de I, Dogar Marinescu

AJII POPORULUI 
.ȚTONII NOASTRE

cultivarea dragostei 
trebuie să fie obJcc-

' Este clar. Prietena ei. 
Florica D.. are alt ..mo
tiv* : a venit de la Pitești

■ -
cererile de avans, (pentru lucrări 
care nu au nici o perspectiva de a 
fl executate) adresata Fondului li
terar sau oricăror altor fonduri da 
la care există speranța de a ..dup!* 
cile ceva. (Se IntcleHo de Ia sine 
eă pretendentll la evantaie fără 
muncă, la glorie fără trudă Înde
lungă nu aii nlmlo comun cu 
adevăratli creatori, cu cei ce si-tiu 
făcut din aspirația nobilă do n alull 
cu talentul tar poporal, cu cel ce, 
prin exemplu! vieții lor. Împlinesc 
firesc o mare lecție de modestie 
șl de muncă I). Asemenea exemplo- 
re umane de la periferia vieții co

de ceea ce produc, prin fante une
ori neconlrolnte. sa situează în ă- 
fara eticii noastre, a principiilor' 
noastre do morală ?1 echitate, a- 
jung să nu albă nimic comun cu 
portretul spiritual, civic al lntelec- 
tuaUlăț" 
Oțefv..
gradul do maturizare n societății 
noastre, etapa do dezvoltare In 
caro am pășit sini incompatibile 
cu asemenea manifestări. Dacă 
iesle un adevăr axiomatic, pe caro 
viata 11 confirmă Zi de zl. că sti
mularea si 
față do muncă

La barul „Unic*, tot a- 
proape de ora prlnzuiul.

FECTT_________ ______________
CARUIA*.

Nimic nu poate fl mai adevăratl 
Nimic nu poate fl mal consonant 
cu glndlrea sl simțirea oamenilor 
muncii de la orașe sl sate. Șl ori
unde am zăbovi oo meleagurile pa
triei, vom IhtllnJ veritabile „replici 
ale hărniciei0, materializate în rea-

In apropiere de Gfleșfl, șo
seaua Bucureștl-Pilcști este 
străjuită, de o parte șl de alta, 
do ci|Iva falnici arbori seculari 
de Plută. Mal bine spus, era— 
Pentru că. In ultimele zile, din 
dispoziția nu se știe cui, acești 
arbori au Ir.c.-pui să lie tăta’l. 
Fără avizul forului competent 
(Comisia monumentelor naturii) 
și Ignorind tăblițele Indicatoare 
care arată că e vorba de mo
numente ale naturii, deci, po
trivit legii, ocrotite ! Sesizăm 
acest abuz Consiliului popular 
județean Dîmbovița 61 așteptăm 
măsurile cuvenite.

perora
. k- ■ 4 - - - . iallele. Aparatura el Inslni- £ 

montanii medical modern' > 
cu care au fost dotate spitalul j 
șl policlinica asigură desfășu- l 
rarea unei activități medicale .' 
competente, In riujba sănătății j 
oamenilor. 41

Nota . redacției 8 N-am reprodus aici dacii 
frînturl din numeroasele scrisori sosite la re
dacție. Vom continua publicarea opiniilor 
dumneavoastră In numerele viitoare.

asemenea
în acțiune' . . „
pe spinarea părinților, uneori chiar 
încurajați do aceștia să m ..mena
jeze* : oameni In toată firea care 
s-au deprins să fle duși In spinare 
da colectivitate : o faună etero
genă de făpturi ale căror eforturi

Hludlnea demnității, a afirmării 
pereonalitătli creatoare. Consiliata 
muncii a devenit. In fapt, climatul 
moral al existentelor. Iar muncn 
blazonul de noblețe, d Murul ve
ritabil. al unul om ce ne. respectă 
pe rine.

Climatul eUc al fiecărui colectiv 
este Influențai In măsură hoiărl- 
toare de Înțelegerea faptului că 
azi, la noi. poziția fiecăruia In so
cietate este — și trebuie să f:o 
— determinată nu do abilitatea fia 
în „a da din.coaie* și n-ți. cultiva 
„relații', ci de ceea ea dăruiește 
celor din jur, societății, pentru a 
accelera progresul general. In a- 
cesl sena, atitudinea față de mun
că devine principalul test al să
nătății morale, ai spiritului civic, 
lată de ce au o însemnătate pro
gramatică principiile afirmate In 
documentele plenarei C.C. al 

noiembrie 1911 : ,JSA 
CETAȚE- 

AL T1NF,- 
L CULTU- 

fata

„Tn privința educației. 
Școala continuă temelia na 
care au clădit-o ■ părinții 
Școala face unele retușuri, 
completează unele goluri, 
dar nu face totul. Prin a- 
ceasta nu înseamnă că 
școala este lipsită de orice 
răspunde - Numai atunci 
clnd colectivul didactic a 
Încercat toata posibilitățile 
do educare poate fl cu co.i- 
ștllnla Împăcată.

Consider că In societatea 
noastră ar trebui să se a- 
pllcc unele sancțiuni mai 
drastice pentru cel cărora 
nu Ie place munca ori au 
comportări Incompatibile cu 
normele morale ale societă
ții socialiste. Cred că celor

P.C.R. din ________
EDUCAM PE TOȚI 
NU. ȘI IN SPEC!
RETUL, LN SPIRITUL 
LUI FAȚA DE MUNCA, 
DE MUNCA LIBERA. DESPOVĂ
RATĂ DE EXPLOATARE DIN 
SOCIETATEA NOASTRĂ. SIN
GURA SURSA A PROGRESULUI 
ȘI PROSPERITA’ 
NOSTRU. A NA'.
SOCIALISTE, MIJLOCUL PRIN
CIPAL DE AFIRMARE A TA
LENTULUI ȘI FORȚEI CREA
TOARE ALE TUTUROR CETĂȚE
NILOR, DE MANIFESTARE A 
PERSONALITĂȚII ȘI AUTOPER- 
—““1ONARE MORALA A FIE-

JLa intrarea In judelui Galați, 
imediat după trecerea podului 
peste Șiret, priclrile clcitelori- 
lor slnt atrasa de un frumos |i 
original panou pe care »inf re
produse in relief distincțiile ob
ținute de județul Galați In în
trecerea pe țară din anul 1971: 
locul 1 atribuit consiliului popu
lar județean, tocul 11 — unită
ților socialiste ale agriculturii 
ți locul III — întreprinderilor 
industriale și trustului de con
strucții. Pe același panou rint 
enumerate cele 10 cooperative 
agricole da producție fl S.M.A. 
Pechea, cara au obținui In anul 
1971 Ordinul Muncii clasa I. 
Panoul, deosebit da frumos, 
este o veritabilă carte da vlzilâ 
a județului, deschisă — desigur 
— fi... succeselor viitoare l

„Ne-fin Impresionat cele 
relatate In articolul „Un 
destin In derivă*. Rfispun- 
fful dat da tatăl băiatului a 
fost din păcate, om cum II 
așteptam ( el. tatăl, n-aro 
nici o vină : băiatul lai me
rită fioarlti. Părerea noastră 
twie că părinții rint cel 
mal vlnovațl pentru dru
murile proaste pe care te 
apucă Jn viață copiii lor,

CopUl nu eo nasc pe 
lume cu apucături urite. Tn

eu mal 
domeniu _ _ __________ _____
peniru sănătatea morală a socie
tății noastre.

înalta prețuire acordată muncii 
cuprinde ca o parte componentă 
organică combaterea fermă, ne
cruțătoare. a oricăror încălcări alo 
acestei obligații primordiale In so
cietatea noastriL Iată de ce au fost 
salutata cu satisfacție cuvintele 
rostite de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nieotao 
Ceaușcseu, la conferința extraordi
nară a organizației de partid a 
municipiului București: „...LA 
CONFERINȚA NAȚIONALA VOM 
SUPUNE PROPUNEREA CA TOȚI 
OAMENII SA AIBĂ OBLIGAȚIA 
DE A LUCRA 1NCEPTND DE LA 
VIRSTA DE 18 ANI. PRINCIPIUL __— oA NmENI 

MUNCA.
ȘI COMUNIȘTII 
VEAU LOZINCA i 

MUNCA FĂRĂ PUNE, 
PUNE FARA MUNCA I*. 

CRITERIU TREBUIE

llzârl ce dau frumusețe sl vigoare 
chipului patriei. Sl oriunde am po
posi vom Intllnl mil, zed de mH, 
do oameni care și-au făcut un crez 
pentru întreaga viată din a sluil o 
«temenea Vibrantă chemare. Sinte
tizează citatul pe care l-am des
prins dîntr-un document de Istorică 
Însemnătate, al partidului nostru, 
unul din Imperativele mnkwe ale 
vieții sl conștiinței constructorului 
noii Românii.

Iar acest imperativ este cu atlt 
mal pregnant cu di. in contrast cu 
testul zilnic al sănătății morale a 
Imense! majorități a celulelor go-

O mașină a grapei de pom
pieri militari din Ilinuiicu Vtl- 
cea traversează orașul cu toată 
viteza : se semnalase un in
cendiu Ia Grupul Industrial de 
chimie. O dată 
locul 
militari au 
de apă spre— mașina P.C.I. a 
Urinei de produse sodice Go
vora ! Intr-adevăr, din cauza 
unei întrețineri necorespunză
toare, la bordul mașinii din do
tarea pazei contra Incendiilor se 
produsese un scurt-cIrculL Și 
In asemenea situații, fie d nu 
face excepții, chiar dacă mașina 
este a pompierilor..

De mal bine de două luni, pe 
fațada gării din orașul Sf. 
Gneorgna a fost montat un ceas 
electric. De 
neclintit cu 
ora 12. Da

atunci, ceasul stă 
acele arătătoare la 
ce? Unii spun că 

este stricat. Alții, cd nu a fost 
racordat la rețea nici plnd a- 
cum. Indiferent care ar fi cau
za, cert este că, din neglijența 
specialiștilor dc la secția de 
telecomunicații a regionalei 
C.F.R. Brașov, ceasul din Sf. 
Ghcorgha — care a costal, de- 
siguri ceva bani — a devenii 
un simplu obiect de decor. De 
aceea, II Invităm id soluționeze 
operativ această problemă. Nu 
dc alta, dar nu se știe cs aduce.., 
„ceasul rău'".

Rubrică redactată do i 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghc DAVID 
și corespondenții „Scînteii’

„Am nă mă folosesc de un 
exemplu ■— un caz aproa
pe alrnilar. Cunoșteam un 
tlnăr. N, ;B„- din Ploiești. 
In virată de 27 de ani care, 
deși se callflrase dndva ca 
lăcătuș, aluntete’ să tale 
frunză la clini șl acest lu
cru numai din cauza încu
rajărilor pe care 1 le-au 
dat în ncpsl sens unii din
tre asa-zlșli Iul prieteni. 
Mlnca pe ciupite de la 
Prieteni pentru că tatăl său 
11 izgonea mereu do acasă 
lndemnindu-1 șă se loca-

delățll noastre, mal tntllnlm une
ori altele infectate ca urmare a* 
acțiunii unoT corpuri străine din 
cele mal novice, parazit! de dife
rite specii și varietăți Toana! de 
aceea, alături de portretele oame
nilor înaintați al societății, ale ce
lor peniru care munca a devenit 
nu o simplă datorie, ci o pasiune 
nobilă, sfnlem nevoțțl să prezen
tăm și portrete ale utter făp’uri 
care — deși exprimă cazuri Izo
late, particulare — nu pot fl tre
cute cu vederea. In coloanele da
rului noilni au fost prezentate 

„specimene de pa răriți 
: tineri care trăiesc

Ion MERCIO1U 
Tg. Jiu

un om produce o 
materială oare- 

tett de mică, plă-

dnt concentrate Intr-b singură di
recție — cum să obțină cit mal 
mult de la societate, fără a da ni
mic ; cum să-șl nslgure uh trai 11- 
nlșîit, comod, fără griji. < pe seama 
celor care nu știu „sa Se Invlr- 
tească*. Chiar In acest număr al 
ziarului publicăm dlcva scrisori 
ale cititorilor In legătură cu gru
pajul do articole publicate In ulti
mul timp sub titlul : „Un destin 
ta derivâ* supus judecății opiniei 
publica.

Ce lo pasă unor asemenea făp
turi primltlvo că „roadele" chiulu
lui lor sistematic trag ta urmă

sub postura 
.compo- 
", n(e 

“i elt de frec- 
inslslente, slnt

nele personal șl al Între
gii colectivități, să nu to
lerăm, să Înfierăm ase
menea atitudini, ffictad 
un front larg Împotriva 
parazitismului.

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Sctatall*, C. Căpraru). La 
Cimpina, ta piața centrală a 
orașului, s-a deschis un mo
dem șl spațios magazin do des
facere a articolelor de băcănie. 
Industriale șl gospodărești 
(B.I.G.). CImptaenll se vor putea 
oîwovlriona dc aici, tatr-un 
timp scurt, cu articole alimen
tare, pline, came șl produsa din 
came, legume șl fructe, articole 
industriale, do uz casnic șl al
tele.

Do reținut fnpiul că prin 
construirea noii unități pe 
platforma pieței, s-n urmărit pu 
numai incadrnren el Intr-un vad 
comercial mult frecventat, cl șl 
valorificarea mal bună a spa
țiilor mal vechi existente, care 
nu aveau o prea maro utlll- 
tete practică.

Orele 11.30. pe strada Rotun
dă din Capitală. Mai multi co
pil din blocul Y-l C. so jucau 
pe terenul do pesta drum. Prin
tre ei — si M.O.P.. un băietei in 
virată de 5 ant Deodată, mama 
a Ieșit pe balcon gl l-a strigat 
acasă. Băiețelul a lăsat locul sL. 
încerci nd să traverseze strada, 
s-a pomenit ta tata und auto
basculante 1 Urmarea ? Fatală 1 
Un accident, din păcate, de
loc singular. In ultimele zile 
Sl-au pierdut viata, ta Îm
prejurări mal mult sau mal pu
țin similare, si altl copii pe 
străzile C. Br&ncușl. Sos. Mă
gurele sl Soa. Alexandriei Mal 
mult ca orlclnd. In aceste zile 
do vacanță strada cheamă copiii 
la joacă. Tocmai do aceea, n- 
vcrtlOTienlul ...Atențiune, copiii* 
doblndește o rezonanță specială : 
„Atențiune, părtali I*.

dale, care Isl închipuie că Ifosele si 
pretențiile te vor asigura o noto
rietate Inacceribllfi prin alte mij
loace. se arată ta anumite împre
jurări cu toiul Impermeabile la 
Ideea că toi ceea ce cotMumă. tot 
ceea ce lo asigură un trai confor
tabil este rodul eforturilor, al mun
cii pline de abnegație a unul po
por Întreg, caro nu este dtuși de 
puțin dispus să-1 suporte sl să-l faî 
întrețină. Mentalitatea falsă <rfl lor ani 
II ce cuvine total, iluzia că fac 
parte dintre '*,.cel aleși*, cărora li 
se Îngăduie orice. Inclusiv dreptul 
de a se sustrage dc la normele de 
conduită generală, au consecințe 
nefaste asuora comportării lor mo
rale. le seeătulesc șl bruma de vo
cație pe care, eventual, o au. Trep
tat. prin hrănlrea unor false păreri 
despre propria persoană, prin 
pretenții exagerate, nejusllflcato

vomează rolajiilo sociale Tn România socialistă, ciliforii 
caro no-au scris au dopați), în scrisorile lor, cadrul fatal 
limitai al cazului do care ne-am ocupai, subliniind că 
oslo vorba do o problemă de- interes mai general ce 
vizează IMPERATIVE MAJORE ALE ETICII Șl ECHITĂȚII 
SOCIALISTE. Cititorii cer sâ so adopta măsuri hotărita 
care să ducă la sfîrpiroa definitivă a unor „moduri de 
trai” incompatibile cu spiritul societății noastre.

Spicuim din scrisorile primita s

Tn municipiul Rtamlcu-vn- 
cca a fost Inaugurat slmbătă 
noul spital, cuplat cu policlinica 
din localitate. Construită In
tr-un timp record (in mal puțin 
de un an), noua instituție sani
tară ore o capadtato.de spitaliza
ră țj . tratament do posta 700 pa- 
turL' La execuția sa șl-au adus o 
contribuție de seamă cetățeni 

l din toate localitățile județului, 
; care Mptămtanl, prin rotație, 
l au participat efectiv la reall- 
t zarea lucrărilor.
j Pentru asigurarea unei a&Ls- 
î tențe medicale corespunzătoare, 

personalul noii Instituții sanitare 
a sporit cu 20 dc medici șl peste 

!i 119 cadre medicale cu pregătire 
medie. Totodată, nu fost Înfiin
țate noi secții : psihiatrie, recu- 

medicală, boli de 
durată, cardiologie șl 
Aparatura Șl 

medical

Țigări de-o șchioapă, 
cafele aburinde. două 
cliente pictor paste picior 
la taclale...

Cea mal „vlrstalcă* (30 
tail). ■ Mioara C. a venit 
tocmai do la Deva acum 
vreo patru zile, după cum 
ne mărturisește ea.

— Cu ce ocazie prin 
București ?

—'Pfil-

2 lel pe săptfimlnă 
cinematograf. tn 
verii și toamna a 
ca zllleră In Întreprinderile 
din’ apropiere penteu. a-șl 
face die ceva do Îmbrăcat, 
deoarece a Înțeles că nu 
poate cerc do in părinți. Se 
considera capabilă să mun
cească șl a mundt.

Condamn felul parazitar 
de a trăi al unora In sode- 
tatea noastră ! Cer organe
lor In drept eă ta măsurile 
newssaro pentru sfirpirca 
parazlttamuJia.

EUsâbeta 
COSUVEU 
economisi, Suceava

tivul eforturilor convergente ale 
familiei, școlii, organizațiilor ob
ștești șl colectivului dc muncă, tot 
atlt de adevărat este că stîrplrca 
oricăror manlfestarl de parazitism 
depinde de combativitatea și in
transigența opiniei publice. Nenu
mărate exemple cunoscute fiecă
ruia dlntro noi relevă că. In timp 
ce toleranța și înțelegerea arătata 
față de cel vlnovnțl de acțiuni 
antisociale duc la persistență și 
încurajarea acestora, exigența și 
fermitatea principială constituie 
în fapt o pozille realmente uma- 
ntală, singura In măsură a asigura 
„recuperarea" j celor aftati tn deri
vă, după cum are și un caracter 
protltacUc activ, prin aceea eă evi
tă contaminarea unor oameni mal 
slabi de înger. Orga 'zațllte de 
partid, sindicatele, U.T.C.-uI, școala 
el familia au datoria să acționeze

Aproape de ora prinsu
lui, ■ la „Trocndero*, două 
mese Înfrățite. Tihnă, ră
coare, berea e rece, tai
fasul in lol. GLientii celor 
două mese, obișnuit! a! 
localului, nu sint neeu- 
noscuți nld prin alte 
locuri...

Dumnealui, cel din cen
trul Imaginii, este Con
stantin Oală. Locuiește 
pe sir. Morilor nr. 150 șl 
c®ie do profesie „fără o- 
cupațle" ; lo cei 37 de ani 
ni săi, nu ș'.ie să fl mundt 
nld măcar o sAptămlnă.

Ne reproșează, nouă șl 
aparatului fotografic :

— Tocmai acu’ m-aț! 
făcut de rls î începuse lu
mea eă mă știe do ingi
ner—

Dar Oală e un lip cu 
,jrtofă“; Adună resturile 
imul z'rebel șl mal saltă o 
dată paharul. Dar veselia 
6-a spart. Din cel șapte 
doar doi reușesc să arate 
că lucrează pe undeva...

Sllvlan Săndulescu toc
mai caută un loc de șofer, 
Emlllan Popescu, zis 
„Mișu Jocheu'*, c bolnav 
acum, deși o viață de om 
n-n făcut nimic. Asan Izet 
(sir. Sf. Petru nr. 33) po
sedă un fel de adeverință 
după care poate contraria 
de prin țară comenzi .de

SOCIALIST SPUNE CA 
NU POATE TRAI FARA 
SOCIALLȘTU 
MAI VECIL 
„NICI 
NICI
ACEST _______ _ ________
SA-L INTRODUCEM IN VIAȚA.., 
ACEST LUCRU ESTE ESENȚIAL 
PENTRU PROGRESUL SOCIAL, 
PENTRU CONSTRUIREA SOCIA
LISMULUI $1 COMUNISMULUI*.

Decenii In șir a luptat clasa mun
citoare. poporul nostru, sub steagul 
partidului, pentru a Bfărîma „orln- 
dulrea cea crudă al nedreaptă*, 
pentru a pune capăt rlndulelilor 
care generau parazitismul, ca un 
produs firesc al retațlllor de ex
ploatare. Societatea noastră nu 
va înșela aspirațiile a generații de 
luptători peniru dreptate s! echi
tate socială, îngăduind manifestări 
de parazitism, Indiferent de camu
flajul lor.

Socialismul proclamă cultul mun
cii, eroii săi stat eroii muncii. Pen
tru cei care socotesc el muncă LI 
înjosește, nu este Ioc în societatea 
noastră.

colectivul Întreprinderii de care 
Blnt legați doar prin salariul pe 
care-J pretind ; ce le pasă acelor 
dezertori de la îndeplinirea unor 
obligații socialo esențiale — profe
sori, modici, agronomi, care nu se 
prezinte la locul unde au tasi re
partizați. dar pentru aJe căror stu
dii statul socialist a cheltuit ani 
șl ani.în șir — că Blnt așteptați In 
școli, cooperative agricole, circum
scripții medicale., dc oameni care 
au nevoie de sprijinul lor I Singu
rul lucru de care te pasă este cum 
să găsească un locșor mal călduț 
unde să w oplajească. ceva, cum
va. o leafă fără muncă...

InUlnlm uneori pe ixirazitul sub
țire. „Intelectual*, sub 
unor pretinși „scriitori'. . 
zltori* sau „ariIști plastici*, 
căror unice croalii, pe C. 
vente. pe atlt de Ins ’ '

ce culoare B descrisă lu
mea. ei asa o vor vedea 
mal tlrzlu si ca sentimente 
«o cultivă în el de miel, cu 
asta rămln toată viața. De 
aceea credem că ar trebui 
trași lo răspundere șl pă
rinții pentrti faptele coml- 
60 de copiii noeducal! aau 
rău educați*,
‘ ............ tfeWKrJ;

Așa cum no așteptam, cazul «upu« dezbaterii, sub titlul 
„UN DESTIN IN DERIVA", a suscitai un răsunet imediat 
și larg în rîndurilo opiniei publica do pa toi cuprinsul 
țării. Poșta a și început, da cîtova zile, să aducă la re
dacția numeroase scrisori Tn care recunoaștem tot alîlea 
glasuri alo conștiințoi civico socialisto.

Făcîndu-so întorpreții profundului interes pe caro oa
menii muncii îl acordă climatului alic al sbciolații noas
tre, promovării consecvente a principiilor morala ce gu-

care nu Iubesc munca șl nu 
o fac de voie ar tre
bui să li; so impună, sub 
o formă ®gu alta, să 
muncească și Jn felul aces
ta să li se formeze "deprin
derea de a mund. Consider 
că șl acașta ar fi un mij
loc de a-1 ajuta pe unii 
Bă-șl găsească drumul ade
vărat In. viată*.

„Clnd am ciut 
despre Ghsorghe 
ml-am adus ojnlnțe da cu
vintele rostlte de tovarășul 
Nlcofae Ceaușescu la con
ferința organizației de 
partid a municipiului 
București : „Noi lucrăm 
acum la noul Cod al mun
cit : |a Conferințe Naționa
la vom supune propunerea 
ca toți oamențl să albă o- 
bllRația de a lucra Ince- 
ptnd de la vlrsta de ÎS ani*. 
Tn această Idee aste cuprin
să garanția ocrotirii tineri
lor, a Îndrumării lor .către 
o viață normală, demnă. 
Altminteri, nu e muncă, nu 
slnt bani și apare Inevita
bil Infracțiunea. Susțin cu 
convingere s! tărie propu
nerea tovarășului. Nicolae 
Ceausescu.

Ion GI'IEORGHE 
comuna Nefioiu, 
judojul BuzăițjV’

capadtato.de
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Oameni de seamă ai societății noastre
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Din fabrici si institute,
de pe șantiere și ogoare

SEMNALE
K ELUATE

mal frecvente, In ultimul 
! care relevă stăruința cu 

care colectivele de întreprinderi lșl 
intenșlftcă eforturile ta vederea în
deplinirii planului de export — parte 
integrantă a planului & dezvoltare 
a economiei naționale ta al doilea an 
al cincinalului — a angajamentelor 
asumate In acest domeniu. Concomi
tent, multe fabrici șl uzine acordă 
cea mal mare Însemnătate diminuă
rii Importurilor, reducerii acestora la 
Blrictul absolut necesar. Relația 
export-import este privită cu în
treaga răspundere 
de majoritatea , 
colectivelor de 
oameni ai muncii 
— ea. ta cazul 
C.RT.L. din Ba
cău, de pildă. 
Despre ce este 
vorba ? Ne răs-

importurile de materiale sini la nivel 
de 20 Ia sută» Cu cllva timp ta urmă, 
situația era Inversă.

. — Forul nostru de resort este
foarte zgirclt eu fondurile valutare 
pentru Importuri, ne relata Ioan Bo- 
donl, director cu producția a! fabri
cii. Aceasta ne obligă să fl 
buni gospodari în utilizarea
De fapt, in fabrica noastră s-a înstl-

De pildă, aproape că am renunțat la transport, incredibil Insă, ’ exportul 
Îmnnrllll’î /Ia . liiîlmla r>îa.i?a rin în osrlml ini rnnrînd om» > ino._

flm și noi
~ _ . .i produse

lor pe care le aducem de peste hotare. 
De fapl, In fabrica noastră s-ă inșii- 
tuli o opinie de masă In «est sens.

Gdspddăn ou și fără 
spirit gospodăresc

, ": e:.j • '■ •_*’ * ,'k' .■ r
Corespondența easttfi la redacție In ultima vrema 

Impune, pentru dialogul nostru de azi cu cititorii, 
o temă a cfirel însemnătate economică nu mal tre
buie dovedită,, ca fiind limpede oricăruia din tec noi. 
în cele ce urmează vom prezenta, eucdnt. citeva 
dintre semnalele, pozitive șl critice, ole cititorilor 
ta, domeniul gospodăririi fondurilor de producție, 
materiale șl bănești, creșterii responsabilității facto
rilor care iau decizii In acest seas, precum șl răs
punsurile unor foruri de resort din ministere.

-- : — * / . ’

Zilele trecute. Gbeorghe Chlțu. din Arad, na
«cria : „După mal puțin de un an dg Ia da
rea In folosință a atelierului mecanic de la 

U.E.I.L. din Seblș s-aii adus perforatoarele si pla
fonul acestuia a fost făcut praf. Ne întrebăm de ce 
nu a fost prevăzută, de la bun Început, lucrarea 
pentru care «o dărimâ hnla“. •'?! iată. acum, răsuun.- 
«ul ’Ministerului Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții, căruia l-a fost trimisă sesizarea : 
„Da.„la U.E.LL. din Ssbiș a-a construit un atelier 
de întreținere și reparații. Din motive necunoscute 
pînâ în prezent, după terminarea lucrării nu apărut 
fisuri la grinzile de susținere a aeoperișulu. M 
ferestre. Prolectanțll au analizat situația la fata lo
cului șl au holărli consolidarea clădirii. S-a L _'_j| 
deci, la demontarea ferestrelor șl Ia găurirea acope
rișului, pe unde s-ou turnat,grinzile de consolidare. 
Așadar, sesizarea este in parte întemeiată, dar mult 
exagerată în privința proporțiilor lucrării’. Cu alte 
cuvinte, nu vă alarmați pentru niște amfirlli de bani 
cheRulțl de florile mărului I

Ce intrigă In toată afacerea asta este mentalita
tea. Prin răspunsul trimis redacției, ministerul res
pectiv nu ta o atitudine clară, activă. împotriva 
pierderilor, cl doar Ie consemnează. Ba. mal mult : 
pentru minister, motivele degradării clădirii — șl.

’ de fapt, acestea interesează — sini necunoscute ptafi 
ta prezent. Iar In Analul răspunsului, colac prate 
pupăză, ni so, zlmberte superior : da, e justă ei&Si- 
zarea, dar cam exagerata In proportlL Așa efi fie 1 
Oare cine exagerează, cîne întrece măsura : cores
pondentul ©au ministerul ? De un asemenea rfispuriș 
la aesSzăre — în care ®e spune efi e-a greșit, dar nit 
șl cine, că la Seblș ec demolează, dar nu se știe 
pentru ce. că acolo s-a făcut o treabă fără cap. dar 
nu so precizează cine poartă vina — de un asemenea 
răspuns, zicem, tipic mentali tații birocratice, nu 
are nevoie nimeni !

H ntă o chestiune de un interes mal lnrg. Tng.
I PoUearp Toean, din Clmpulung Suceava, fae<

o propunere care merita o atenție aparte. E 
ne scrie : „Propunerea aceasta n-o fac In idee, 
popularizării melc ca individ, d dini.--o necesitate 
generală care cred că va Ii Înțeleasă. Este vorba de 
Instituirea unei răspunderi personale. >pinfi la col 
mal, mic nivel, dacă se poate spune astfel, oxuwâ 
valorilor materiale de Pe șantiere. Adică., echipele 
să allifi hFfeșUun® proprie materialele de, construct 
ții. ZMarul sâ nu ninj.feraa.'îcă de cslrămkia spar-j’ 
tă. care stă azi aruncată' pretutindeni ; s-o <:‘.ri:r.ki 
și s-o depoziteze el, 2,- _
oner A Fierarul betonlst să aibă flerul dntarit In 
kilogram și să nu mal fie Împrăștiat po f

în cinstea Conferinței -Na
ționale a partidului am 
holfirit să depășim șl aceas
tă cifră.

De fapt, depășirea cifrelor ■ 
de plan la C.A.P. Cloritati | 
este o tradiție. Anul acesta, > 
cooperativa agricolă, pentru | 
depășirea producțiilor,

■ ’I i ... < .

...... fierbinți. zile în 
care satele patriei t-fiiesc 
la temperatura înalta a 
munci! momentele premer
gătoare importantului eve
niment din viața patriei 
noastre — Conferința Na-, 
țlonnlă a partidului. Lucră
torii ogoarelor, In'îepltain- 
du-și angajamentele în ma- 
rea întrecere socialist, dau, 
în aceste zLle, bătălia pen
tru strîngerea recoltei ; în 
toate localitățile există io 
intensă preocupare pentru 
mol buna lor gospodărire. 

_ în fruntea tuturor acțlunl- 
«; lor se află comuniștii. Iar 
■, dintre aceștia pe ce! mol 
,■ buni, câre și-au dăruit eîa- 
■J nul șl puterea lor de mun- 
> că ridicării satului contem- 
iporaa, comuniștii l-au alea 

delegați la Conferința Na
ționala a partidului. Vă 
prezentăm In însemnările 
de față clțlva din .acești 
oameni mlnunațL

turale, magazine șl unități 
<’ ’ ■' 
se lucrează Ia rețeaua 
alimentaro cu apă potabilă, 
se construiește o bruiărle. ' 
In tonte acestea este Înglo
bată și munca secretarului 
comitetului «xnurtal du 
partid.

...„Cind tal a- 
rurtc privirile 
peste ctapuri șl 
văd lanurile foș
nind ca pădu
rea, . îmi spun : 
inginer Spăta- 
ru, trebuie ssă 
scoatem 0 0S0— 
0 50'0 kg de po
rumb la hectar. 
Șl atunci simt. 
Intr-adevăr, sa
tisfacția profun
dă a muncii'". Așa 
ne spunea zilele 
trecute fOiam- 
ghe Spâtwu, 
Inglner-șef Ia 
C.AP. Vlzlru, ju. 
dejul Brăila.

Om realist și de 
acțiune, Inginerul 
agronom Spătaru 
a stimulat, în această coo
perativă, vrednicia oameni
lor. t-a mobflizaf; la «rga-

■ nlzârea producție! șl folosi- prin mil de fire, legat 
rea dt ma! raționala a viața cooperativei. Un 
bazei . materiale țsi in spe- statornic aici, al iul 
dai a pamlntului. la ăpil- ""-----
carea acordului global, ftc- 

zuîtatul : C.AJL
..Vlzlru a obținut , . .
anul trecut la hoc- tehnice, ea urmare a taiția- 
tar cu 2 2®0 kg po- iiv«-î președintelui C.AP., 
nimb, cu 1 331 kg s-a dezvoltat legumicultura, 
grîu șl cu 883 kg Toate acestea, la un Ioc, a- 
fioarea soarelui, duc cooperativei venituri do 
mai mult declt milioane de let ,
prevedea planul :

< 1 valoarea unei nor
me convenționale 
a crescut de la 
27 lei la 41 lei. în 
urma acestor re
zultate. coopera
tiva agricola a 
fost distinsă anul 
acesta cu Ordinul 

. Muncii clasa . I. 
Șl, tot atunci, ca 
semn de prețuire. 
a muncii. Ingine
rului Gheorghe 
Spătaru I s-a a- 
eordat Ordinul

_ _  . Mtac'1 clasa a III-a:
; glndlt dacă este prea mult ’ Deputat In consiliul popu-
■ f .sau, prea puțin. Șțlir numai —
1 că trebuie să cunosc cum 
î avansează lucrările In fle-
■ cure sat al comunei și să 
J intervin operativ acolo uncie
■ este cazul. La șantierul șco- 
J III ne uial trebuie 5 zidari
■ și dulgheri, la instalația de
■ apă lipsesc 10 metri liniari 
“ de țeavfi, la„.
■ Nimic din ce se.lnlîm- 
J plă in comună nu-i este
■ străin, 11, Interesează, deo- 
; potrivă, dezvoltarea coo- 
î perațivei agricole, ca șl 
» ridicarea continuă din toa- 
î te punctele de vedere a
> comunei. Anul trecut, de 
J .aîci a pornit o Inițiativă iz- 
i voritâ dinte-o temeinică 
• consultare n secretarului 
I comitetului comunal de
> partid cu toți comuniștii, 
J cu Întreaga masă de celfl-
> țenl, ta vederea sporirii
J participării locuitorilor sa- 
i taior In constituirea fon- 
1 dulul centralizat de pro- 
! duse agro-nllmentare. Ca 
' urmare, In 1971. ceUTenii 
' comunal Sulița au livrat 
i statului, pe 1 “ " .
[ traci', 8®) porci. 1300 tau-5 
i rine. 1 600 hl lapțe_ vacă, 
' 13 l„i.,u v— . ■„ ~■■ , —
I llrifi. Anul acesta, oantltfi-W jungo.pc dm». unde ®e re- 
| țife su crescut cu mult. în contează griul.
i ----- — _ Zootehnia este una din

ramurile principale ale coo
perativei noastre agricole, 
ne spune el. Am dat p!nă in

de fprestațll meșteșugărești, 
de

GHEORGHE SPĂTARU

la export nu se străduiesc să supli
menteze planul și livrările. Iată un 
caz Centrala minelor de fler și ne
metalifere din Cluj ta ■ utilizat, ilnj ’ 
ultimii ani, multe, milioane de lei,' 
valută ! pentru achiziționarea de‘ 
Instalam pentru exploatarea eao- 
llnulul. a nisipurilor de la Aghi- 
reș, pentru stația de bentonltă de la 
Cluj. Recent, centrala a mal obținut 
un fond valutar suplimentar In ve
derea procurării de mijloace de

întreprinderilor compo
nente ale ccntra- 

. Ici reprezlnii o 
porte Infimă din 
totalul producției.

— Am Început 
«ă exportăm ceva 
caolin, se Justifi
ca tag. Alexamlru 
ChirîO, director 
ecor.omlc ol cen
tralei, precum și- 

' nisipuri csuc-țm- 
ne. Pentru la anul' 
am putea exporta 
di tar și feidspnt. 
iȘlr ar trebui să 
primim un mai 
mare sprijin din 
partea îulreprin- 
dcrîi de comerț 
exterior IMPE- 
XIM. îniîmpinfim 

rețineri și In beneflclnrt Interni, une
ori «Justificate, mal ales in ce pri
vește caolinul.

Facem un popas In fabrica de por
țelan „Iris’ din Cluj. Discutăm cu 
Inginenti-șef adjunct Virgil Banw 
despre eforturile pa care statui le-a 
făcut pentru dotarea întreprinderii cu 
utilaje din Import șl despre cheltu
ielile mart re se mal fac cu Importul 
de. tnaterU prime, nud ales cu cao
linul.

— In ulttaill nnU ca urmare a con-

în cadrulimporturi do utilaje șl piese de

t

f -Pe G0SțjjChe Bscftl,
«! secretarul eoni netului co-

I
Rg : BSÎV1 L'H-ia Ml umili UUUUJ CO-
[■ munal de partid șl primar 
' al comunei Sulița din jude

țul Botoșani. I! găsim abia 
In satul ȘoldfincștL Trecuse, 
în aeea zl, aproape prin 
toate satele aparținătoare 

« comunei,
5 — Nu e prea mult pen-
■, tru o singură zi ? Este ne- 

voie să străbateți aseme-
>! nes distanțe?

lui șl Ia 
fala ’o- 
i trecut.

combinatului :
— A devenit o 

practicii pentru 
mol cn ori de cita 
ori solicitam ceva 
in piua cita Im
port. care necesi-
tâ fonduri valuta- E 
re, «& suplimen
tăm, Ia aceeași 
măsură, chiar și mal mult, ex
portul. în anul acesta, bunăoară, 
cirul știam că trebuie să aducem b 
seamă de utilaje pentru noile fabrici 
de PAL șl drojdie furajeră, aflate In 
construcție la ComăneșU,: am sporit 
exportul cu peste 10 la sulă față do 
anul trecut. Ca urmare, am contrac
tat suplimentar 4 no! tipuri do mobilă 
corp, 3 sortimente de mobilă curbată 
șl 0 noi tipuri de caso

Din cele-ndatate dpri 
neral al combinatului ’a 
la ora a< ’ ~
producția de mobilă și___ _ ___„ __
cea de placaj șl plăci fibrolomnoase, 
care se realizează la Bacfiu, este 
exportată. Planul pa primul semes
tru a fost «iertașit cu peste 1 mili
on lei valută, ceea - ce face cinste 
colectivului C.E.l. Ii. dih BscăU. i.kf,n ue uacwnzumnm uim 111-.

O gmdire rațională îp privința supli- locuitori, cum or fl piaza, catifeaua 
mcnUrll expnrtuiui și raționalizării s n„ cIjn cart! 6.alî coafctcyonol prate

tulul exIsUl șl ’la . fabrica de 290 de modele de sandale pentru fe
mei, ta culori variate șl Ieftine» Ex-' 
tindem la maximum producția de 
șpalt velur pentru inefiițăminte, 
șpalt ,tăbăcit vegetal pentru tocuri, 
utilizarea furdalelor și deșeurilor de 
piele pentru articolele do larg con
sum ș.a», ta așa ftl incit din aceeași 
cantitate de pici să obținem o pro
ducție mal mare.

Alte. Întreprinderi Insfi. nu proce
dează ta acest fel ; unilateral, iot 
solicită fonduri pentru importuri, dar

schimb, datorită extinderii acțiunii 
de autodotaro.

— $tlm că se importă canti
tăți de lananți, coloranti, cauciuc 
cintetic f.a. Ce sc face pentru 
diminuarea lor și, in plus, pen
tru a se obflne, din aceeași can
titate de materii prime, produse 
mai multe, de bună calitate ?

— Cea mai mare parte n tonanților, 
uleiurilor, a unor chimicale și chiar

_ .... -.cauciucuri alntetlce nu se mai aduce
. ii că, din import ; .achiziționam doar can- 

ictuală, peste 83 la sută din tîtațl reduse. Le utilizăm po
1. de mobilă și OT la .vutft din obținute de noi iu urina aș

>, cele
■<> «... . - ____ aplicării

cercetărilor uzinale. In curbul vom 
(f z^r»'an a f 1 <■* r* 8 «... -* ra «J ' os» — —R. 1 » ’

rlcaîe ta țară șl

de-piei crude. In aceiași timp, extin
dem gama . de încălțăminte din in-

Începe folosirea pe scară largă 
pieilor sintetice fabricate In țar.. v. 
rare vor Înlocui o parte din Importul

importului există șl ’ îâ fâSriea de 
piele șl Încălțăminte „Ciujana’. AJcl, 
in timp ce Importurile de materii 
prime șl materiale elnt mereu dimi
nuate (ca urmare a găsiri! unor (so
luții de înlocuire a lor cu produse 
interne sau prin utilizarea cu ran
dament superior a acestora), expor
turile de Încălțăminte din piele ; șl 
înlocuitori, precum șl talpă sintetică 
cresc vertiginos. In momentul de față, 
exportul reprczînlă mal bine de 40 
la Btdi din totalul producției, iar

■ '

... . .

Apreciere binPmărităiă= 
pe piața mondială

autoturismuS românesc de teren
1 ...

Incercflri și probe pe munloie Moieoș

lucrării cu oamenii de știință, 
înlocuit o bună partis din ma
ici® ce se aduceau din -import 
ne-a spus Jnglnerul-șef adjunct 
produse refractare, imporți ’ 
redus la Jumătate fațfi de ai— 
Am extins Rama de. colora..,; 
câți In Întreprinderi dtn ■ țară, după 
rețete originale. ’Rfimine ca o pro
blemă deschisă cea a caolfnulul. Deo
camdată, folosim numai 5'la sută 
din caolînnl indigen. Nu ne satisface 
calitatea acestuia.

— fii exportul ?
■— Ne-am propus Inițial ra, In acest 

an, ponderea exportului să crească 
cu 20 la sută față de anul trecut. Nu 
vom reuși, înlrucit centrala noastră 
Industrială «-a... recomandat să 
onorăm doar comenzile ferme. Com
pensarea importurilor cu exportul sa 
realizează la nivel de centrală.

în aceeași clădire funcționează și 
Institutul de cercetări pentru sticlă 
șl ceramică ol Centralei Industriale 
a Btlclel și ceramici! fine. Ing. Ni;

£ CM

La 
u! a ; fost 

anul,.trecut, 
co’.oranți fabri-

COSTACHE BACIU
Niciodată nu m-am

ilei Industriale 
„ ...... „ fine. Ing. Ni-țgț
colan Ciontea ne relata că persista 
refuzul unor fabrici de porțelan in 
utilizarea caolinului indigen șl aceas
ta nu întotdeauna Justificau EI ne-a 
arătat articole do porțelan realizate 
din caolin indigen ce nu se deose
besc cu nimic de cele fabricate eu 
caolin din import. O conlucrare mal 
strin'.î între fabricile consumatoare 
șl Exploatarea minieră Aghlreș ar 
favoriza nflUzorca într-un procent 
mai mare a caolinului autohton șl a 
altor materiale indigene. Dar, deo
camdată,’ această conlucrare lipsește 
— ceea ce, explică, de fapt, situația 
existentă ta domeniul relației im
port-export. Cind va fl Îmbunătățită,' 
pentru ca la export să se livreze cit 
mal mult — In condiții definaltfi efi
ciență -- iar Importul să fie raționa
lizat șl redus la strictul necesar ?

Gbeorghe BALTA 
Alexandra MUREȘAN 
corespondenții „Sclnleii* 5

1

">T

fost distinsă cu Ordinul 
Muncii clasa I.

Viața președintelui este, 
prin mit de fire, legală de

rșț aj 
altor oameni, a fost dezvol
tarea multilaicralfi a coope
rativei. In afara culturilor 
de cereale, de fermele zoo-

—....----- CU avaj, B
Seara, îl însoțim pe pre- >, 

ședințele cooperativei agri- J> 
cole prin comună. Do data 
aceasta Insă e in altfi 
ipostază : deputat, vicepre
ședinte al consiliului popu
lar «rmuMl Casele 1. 
frumoase — numai ta ulti
mii 3 ani a-au ridicat 
IOT — căminul «ilL....... 
școlile generale, magazinele 
— dau comunei*'- înfățișare ■ 
modernă. In prezent se con- 1 
strulcșle aici o școală nouă ! 
cu 4 săli de clasă. J

Gospodar In cooperative " 
ngrlcrĂă. gospodar al comu- ! 
nei, lată profilul acestui co- { 
muntat caro sa numește ' 
Ion Coman. î

...Trei comuniști. Trei 1 
mesageri ai gtndurUor co- J

aceașia Insă e în altă

. opu- «, 
noi, > 

. ’Jiu- ■: 
iffi :■

.1

PITEȘTI (Coreșpon- epecslvtie auto'uris- toate ramurile econo- 
■ ■ ~ --, «dor de teren*1. „Lo- miei sau stat folosite

autoturismelor ca mașini de agrement 
«AHO» în lumea auto- șl pentru misiuni spe

ciale, ele fiind capabi
le să străbată orice fel 
de teren șl ta orice 
condiții climatice. A- 
ces'.ea ou făcut ca.au- 
lo turism ele: romăneștl 
să se situeze pe locuri 
fruntașe în numeroa- train r'.nnfwinfi’.rl

hotare. Victor de teren In cursul ex- naționale, alături de

denlul ăSdnteil’, GIi. 1 
Cirsiea). — Ieri, la cui 
Uzina mecanica „Mus- «ARI 
cel“ din Clmpulung a turismelor de teren’, 
avut loc primul Slmpo- „încercarea nutolurlis- 
zion Internațional al melor romărwsștl >rM- 
autoturismulul romă- 481“ șl ,.AIiO"240'i ta 
nesc de teren. In- expedițiile științifico 
tllnlrca a reunit spo- din Afganistan și Afri- 
cinllșli ta construcția ca“. Printre altele, s-a 
acestor tipuri do mc- arătat că folosirea au- . ...
șini din țară șl de loturlsme'or românești Rele confruntări inter- 
pesie hotare. Victor do teren In curaul ex- naționale, alături de 
Naghl. directorul uzi- pedițlilor științifice in autoturLsme realizate 
ne! mecanice „Muscer, zone de ovare dlficul- de g
* trecut în revistă prin- tata rutieră șl de climă gală tradiție Ir. 
clpaleJe etape ole dez- a relevat caractcriatl- domeniu. După < 
voltăril producției da die lor constructive nicărl nu urmat 
autolurinme ce se con- .: ' ....
Btrulesc aici și care, superioare. A fost su- autoturismele de teren 
inîoritfi performanțelor 
lor tehnice, se expor- ____ .
tă In prezent ta peste plexfi a autolurismelpr.
B0 de țări. Apoi, au --- -.-g|
fost p 
tele

ne! mecanice „Muscer, zone de mare di fIcul-
' ----- 1— . a-l- —-=-8

clpaleJe etape de dez-

Butoturfeme ce ®e eon-

de firme cu o Indelun- 
tă tradiție în' acest 

i comu- 
----------------- . ra- J1 dc_ 

și tehnlco-funciionole monslrațll practice cu 

blinintă. de asemenea.------------- ' șl .'.ARO-MtF
funcționalitatea corn- un pojig0îj jje pe 
romăneștl de teren, muntele Mateas. prin 
care tai găsesc o lurgă păduri șl pante de 
utilizare in aproape 33—37 grade.

(Unitare din pag. D
lăcuita cu intervenții operative, di
recte, la fața locului, acolo unde se 
boiărășle soarta producției. Cind in 
una din uzinele, componente se in 
timplă ceva deosebit, întreg birou! 
executiv al centralei se Întrunește 
acolo, in uzina respectivă, nnde a- 
nallzcazfi situația și stabilește măsuri 
concrete de lichidare a neajunsuri
lor. Așa s-a procedat, de multe ori, 
la uzina de prelucrare a alumlnlu- 
lut sau Ja fabrica de produse 
cflrbunoase. La această fabrică ‘ nu 
apărut unele deficiențe care influen
țau negativ calitatea anozilor. După 
o analiză la fața locului, unul dintre 
cel moi capabili Ingineri din cadrul 
centralei a ț rămas in fabrică, pini 
s-au pus la ijunct sistemul de dozare, 
mașina de dozai blocuri catodice ’,1 
deficiențele, au fost înlăturate.

preocuparea— In ce constă . 
centralei, a întreprinderilor ei 
componente, pentru 
firea calității producției ?

— Produsele obținute in cadrul fa
bricilor și uzinelor noastre, se bucură 
do o bună apreciere, atlt in țară 
cit și peste hotare. Ca atare, pro
blema calității, a diversificări! pro
ducției se află permanent In centrul 
eforturilor noastre. Am avut șl ne
cazuri. ce-l!drept, la fabricarea elec
trozilor siderurgici pe care-1 livrăm 
Combinatului ridcrurgic din Hune
doara șl Uzinei de marini grele din 
Bucuroșii. S-au luat bisA măsuri e- 
narglce pontai respectarea riguroasă

imbunătâ-

Iar comunal, Ing. ' Gh. 
Spătaru găsește timp su
ficient să se «Mie și de o- 
bllgațiile mantii politice șl 
obștești. îl vei '■ 
găsi; împreună cu 
cetățeni! din cir
cumscripție, par- 
tlclpind la Infru- 

H musețarca comu
ne! ori, seara, la 
căminul cultural, 
ținlpd conferințe, 
animind viața cul- 

‘.•.ira!-ar,i.';‘.;e,i a, 
comunei.

.-Poposim In
altă ioraittate din 
Bărăgan — comu
na Ciorfișfl. jude
țul Vrancea. Zi 
de campaaie. Es
te ora 5 diminea
ța șl pe președln-. 
teta cooperativei " 
agricole lOîl COălAN
CorooSl 11 iutllnlm la soc- munjșlljor satelor, repro- 

T—, zentanți ai Jor la Conferința 
b< î0?’ ,onl' E*« ron<‘111 Națloswlfi a panJdulnL .Da-

.....................    , pd care-1 face in flecare ^TclnteJv1 bto-arafte’’"^- 
tono caș și 7.5 tone..... dimineață înainta de a a- [uiui «lini contam^raii^

Vaslle MIHA1 
Nlcolae 
ZAMF1RESCU 
N. Grlqore 
MĂRAȘANU

a

4,

1

î.

Uî- 3

Ș.

ultimii doi ani s-au con
struit două școli In satele 
Bllndcșli șl Cordun, alta se 
nflă In construcție in Su- prezent ia fondul statului
lițji ; s-au ridicat grădi- 33,30 hl de lapte. dar îiarci-
nlțe și crești, cămine cui-

•»

. __ ................... ... Foto: Ion Negrea, Darie
na pe acest an este 8 OOT hl. Constantin, N. Moldoveauu

::
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a parametrilor’ tehnologici (consl!- 
tuirea materiei prime dta smoală cu 
caraciertetJcă sus>erioaro. reglarea mii! 
bună a sistemului de dozaj in ve
derea eliminării fluctuației în rețclolo 
de fabricație, InliXKliKcrea controlu
lui InterfnzK in «copul respectării 
siricte a tehnologiei de fabricație). 
Dlfic-jltățlle existente ta fabricarea e- 
lectrozllor. siderurgici rezultă din 
faptul că studiul' tehnlco-econom.'c, 
pe parametri, nu este In concordanță 
cu caietul de sarcini al combinatului 
do la Hunedoara. Toate aceste ne- 
ajunterl au fost ’ Insă analizate te
meinic șl filnl pe cale de a fi 11- 
dildate in totalitate. Pe alt plan, ne 
străduim să diversificăm sortimentele 
prelucrate din aluminiu, competiti
ve, care au înccpnl să se Impună pe 
pinta mondială, prin exportul ta 
țări ca Anglia. Franța. R.S.F. iugo
slav !a ș.a.

— Din clic ic țlic, unltă- 
jlle din cadrul centralei se 
vor dezvolta mult in actualul 
cincinal. Ce se întreprinde, 
acum pentru a dispune de cadre 
bine pregătite In momentul in
trării in funcțiune a noilor o- 
htective ?

— Intr-adevăr. IndusU’la aluminiu
lui cunoaște o dezvoltare Impetuoasă. 
Ritmul mediu de creștere a produc
ției, de la un an la alini, depășește 
20 la suta, tar diversificarea acesteia 
cunoaște la rtndul ei un tempo ne- 
inlllnil. De curlnd a intrat ta func
țiune o nouă halfi de electeolizfi. Va 
urma, tot In acest an. darea ta ex
ploatare a secției do „plate’ de la u- 
zlna de prelucrare a aluminiului, iar

f

l:i anul viitor a uzine! de cabluri e- 
lec trice ș.a.

Avem deci nevoie de un mare nu
măr de muncitori, tehnicieni si in
gineri. La nivelul centralei am luat 
o serie de măsuri pentru buna pregă- 

0 Lire', din vreme, a unul număr cil mal 
mare de cadre. Avem o școală profe
sională, un liceu specializat î.-> acest 

fiens. lotodatfi. trimitem pa eel mai 
buni tehnldenl și ingineri la spe
cializare, In străinătate. Problema nu 
este Insă nici pe departe rezolvată. 
La numeroasele demersuri făcute de 
centrală de a asigura minimum de 
cadre (un nucleu) pentru obiectivele 
noi ce vor II date în funcțiune, mi
nisterul -a tăcut. De exemplu, 
pentru etapa a doua de la uzina de 
prelucrare a aluminiului, din necesa
rul de 33 cadre cu'studii superioare 
și medii de specialitate, abia s-au. a- 
slgurat un Inginer ®1 un maistru, tar 
pentru fabrica de cabluri electrice 
nici unui. Mal mult, ministerul nici 
nu ne permite să angajăm si ®fi for
măm noi cadre de specialiști. De 
altfel, relațiile dintre centrală șl mi
nister au rSmns toi așa cum le-am 
expus la Cbnferinln pe țarii a ca
drelor de conducere din întreprinderi 
șl centrale Industriale șl de construc
ții. Adică cu iotul «corespunzătoare, 
Departamentul metalurgiei neferoase 
neflînd în măsură să rezolve Judi
cios șl operativ problemele.

Obiectivele majore pe care Ie ri
dică Industria aluminiului românesc 
nu not fi Ihîfiptalta’ fără un sprijin 
eficient și calificat al mlnlstaruJuL 
Or. acest lucru șe pare că s-a uitat 
de cătra cel din forul nostru do re
sort.

3-

vnlorilor m 
să £I6ă ini 
ții. ZMarul

rtfi'. care stă _ _ ____ _ . _ _ ,_ .
șl s-o depoziteze el, așa cum tot el o pune In 
oner A Fierarul betonlst să aibă flerul cintfirlt In 
kilogram și să nu mal fie Împrăștiat po tot șantierul, 
uneori, chiar folosit la lucrări particulare..! La fcj afi. 
procedeze echipele de dul 
tlunea s& i ------

urări parllL ___ _______
„jlgherl, mozaicari ®.a. Gesi 

------aparțină echipei — oier cred eu că se află 
„secretar unei bane gospodăriri a materialelor, cu 
maximă eficiență pentru economie; Bineînțeles — 
conchide semnatarul scrisorii — aplicarea în br®W 
tlcă n propunerii se va face mai greu, penicu că 
va trebui eă luptăm cu unele concepții deja Inră-j 
dădnate la unii, care gindesc așa : „ce nu-i al meu; 
nu mă Interesează". Dar ne interesează toate, mal 
ales întărirea spiritului gospodăresc, și în cea mal 
mare măsură’.

O asemenea soluție, după die știm, a mai fost 
utilizată cktdvn (bunăoară, pe șantierele de locuințe 
din Craiova) cu o deosebită eficiență economică. Do 
alund au trecut dSfvn ani. Dacă n-a reușit «A 30 
extindă, aceasta ș-a datorat, probabil, „concepțiilor 
deja inrădădnate’ despre care amintește șl ins. To
cau. Nu încape insă îndoială că aplicarea șl gene-; 
rallzarea metodei ar avea mari efecte pozitive penr 
tru economia națională. Do aceea o șl «upimem aten
ției conducerilor șantierelor.

’ • 1 
La scrisoarea conducerii întreprinderii de prefa

bricate dta beton „Doaga" (județul Vrancea), 
prin caro eram informați că acestuia a foot 

citeva zile In ,,gol“ de producție, in vreme ce va
goanele cu ciment expediate do la Bicaz rătăceau, 
fiind prost dirijate, pe liniile stației C.F.R. Mără- 
șești. Direcția regionala Galnțl ne răspunde : „Sem
nalarea este justă. S-au luat «tasuri pentru o mai' 
Kîrtasfi colaborare între fitația MâfăscșU șl fabrica 
«Doaga»’. Iar. ta final, oe precizează : „Personalul 
stației, vinovat de expedierea cu Intirzierc a vagoa
nelor In cauză, a fost sancționat corespunzător cu 
dosarul ,nr. 31/140". Strașnic si la obiect ! Un lucru 
însă nu-1 limpede : o fl aspră sancțiunea asta— co
respunzătoare cu dosarul nr 31/148 ?

Petru Murgu, maistru la fabrica „Solventul" Ti
mișoara : ltașta ne-a ndua vești bune pentru colec
tivul dv. La sesizarea prin care vâ împărtășiți în
grijorarea de a nu putea realiza cu euccca planul 
de producție In burta parte destinată exportului,, 
din cauza lipsei de materie primă (octanol). Minis
terul Industriei Chimice ne răspunde : ..Inslaloțla 
do octanol de la Combinatul chimic Rm. VJlcea a 
fost oprită 10 zile, datorita unei avarii mal vechi, 
provocată de îngheț. Au fost luate măsuri de recu
perare a producției restante în cursul trimestrelor 
II și III. astfel Incit fabrica ..Solventul’ eă poală 
recupera, la rlndu-1. pierderile Înregistrate in pro
ducția respectivă’. Așadar, tovarfi$e Murgu. toiul e 
bine cind «e sfirșește cu bine.

’■h:' * -.* '' . ‘ ■ ■. i ■' . ■ ■ ț

Un grup de muncitoare de la fabrica do confec
ții „Steaua Roșie’ din Sibiu, reîovlnd străda- 
nillo colectivului pentru a realiza numai pro

duse de cea ma! bună calitate, din grijă și spirit 
do răspundere față do bunul mers al întreprinderii, 
ne serie : „Toate nr fii bune, dacă n-ar trebui ®ă lu
crăm In aaalL- Cu organizarea muncii șl a produc
ției batem pasul pe loc —• șl fi-a cam făcut groapă. 
Intervenim la forurile compotente pentru a tri
mite un colectiv de specialiști (ingineri si econo
miști).' care să analizeze situația de la no! si să no 
opri] ine In ImbunătAțlraa organizării fabricii noas
tre". Iată, trimitem această sesizare Ministerului 
Industriei Ușoare, care va dispune dacă este sau nu 
oportuna. în ceea ce ne privește, răminem Insfi sta
tornici la o părere ma! veche șl, deci, mai cunos
cută, potrivit căreia tot colectivul fabricii este 
aeela care poate găsi cMle unei mai bune organi
zări o producției șl a muncii în propria întreprin
dere»

Fellclan Clmpoeru, Drcă»eta Turnu-Soverln : Ne 
Kcrleii că parchetele de exploatare de Pa Valea 
Cernel Jntlmpină mari greutăți în organizarea s! 
conducerea operativă a producției, in gospodărirea 
masei lemnoase. Unul dintre motive ar fl — după 
părerea dv. — acela că 'sediul sectorului forestier, 
precum și atelierele mecanice do reparații «e eă- 
eesc._ în stațiunea do odihnă Băile Herculane. la 
ga—©o fah de unitățile productive forestiere. în con
secință. dv. propuneți ca.„atlt sediu! sectorului cit 
șl atelierele mecanice, mal ales. ș& se mute puțintel 
mal la deal, adică sure exploatările foresilore. acolo 

‘ unde, la urma urmelor, te-ar fi si locul. Sleur că 
ideea n-ar fi rea. însă ce facem cu Băile Hercu
lane ? Le mutăm si pe ele ? Pentru că cai din con
ducerea acestui sector forestier Un mult la o ase
menea stațiune balneoclimaterică șl la„. birourile 
răcoroase.

Ștefan ZIDĂRITA
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PROGRAMUL I

Imagine din expszijio M. Andreescu

stagiune,

PROGRAMUL H

viziune

.Minitehnicus IZ", deschisă

Florien D1NULESCU

Aurel RAU

CĂRȚI NOI APĂRUTE
măscăriciului

GALAȚI

DE VACANȚA

Ioan ADAM

spiritelor 
generoase

Aurel Drago? 
MUNTEANU

Cititorii de poezie 
universalii de la no! 

dinainte 
exege-

toruJ sau regizorul este, In 
rlndul său. mal cunoîcut. 
Piese Istorice, drame sau co
medii — de In AlecsancLrl la 
Victor Ion Popa

ceasta drept o ■ servitute. 
Obligativitatea pe acest tâ- 
rlm nu este șl nu poale fi 
una de natură administra- 
ti vă. A concepe astfel pre
zenta repertoriului româ
nesc înseamnă a-1 crea o 
situație de Inferioritate. 
Trebuie să plodim de la

am 
această 

' cla-

Orelo plino ale muncii paîriolice. Siudenji do la Universitatea Bucu
rești In serolo întreprinderii Agricole de Stat Buciumeni-Argej

Seria „RESTITUIRI"

se poate spu- 
dar toate acestea 

considerente didactico 
Însemne, dacă 

din

său oxegellc, se evi
dențiază mal alea a- 
tir.-nația comună cu a 
altora.

Nota adusă de Au
rel Rău apare Indu
bitabil prin raporta
rea operei celor trei 
artiști la valorile pe
rene ale umanității la 
încrederea In om șl In 
'posibilitatea acestuia 
de a se realiza prin 
Istorie șl prin artă. 
5e cuvine o sublinia 
atitudinea J_. poetului i

După aceasta precizare 
esențială sâ vedem anume 
de ce este necesar ca pre
zența unul asemenea re
pertoriu să devină o per-" 
manență atlt pe scenele 
teatrelor, la televiziune sau 
radio. Teatrul sub orice 
formă s-ar prezenta el as
tăzi — fie cea tradițională 
o spectacolului de pe sce
nă, fie cea medială de 
mijloacele audlo-vizuale 
modeme — nu este o artă 
Închisă, chiar dacă și cel 
mal Izbutit spectacol Ișl 
eUrșește scria după citeva 
«rute de reprezentațiL Dar 
oricît de mare ar fi scria

Restituiri, 
încă de la 

anarllll atlt 
epeclalisU- 

cele ale

român, caro transformă 
lectura sa In posibili
tate de confruntare cu 
marile idealuri dlnlot- 
deouna alo 
nobile și 
ale omenirii.

Volumul publicat la 
..Dacia* este 6 apariție 
elegantă, In bunul o- 
b'.cel al tinerel edituri 
clujene de a pune In 
mina cititorului cărți 
de cea mai aleasă fac
tură. Iconografia bo
gată a fost selectată 
cu grijă de către autor 
șl de editori într-un 
cuvlnt. Trei poeți în
seamnă o lectură a- 
greabllă șl Instructivă, 
un prilej de reculege
re in universul unora 
dintre cei mai semni
ficativi șl mal profunzi 
artiști ai acestui eecol.

Izvorltă dlntr-o su
gestie n colectivului 
Catedrei de literatură 
română contemporană 
șl teoria literaturii a 
Universității din Ciul, 
sugestie preluată cu 
promptitudine de edi
tura ..Dacia" care i-a 
asigurat concretizarea, 
noua eerie, 
a captat 
primele 
sufragiile 
lor. df sl- tw. ___ _ _
unor largi categorii de 
cititori. demomtrind 
In modul cel mal eloc
vent cu putință Juste
țea Ideii salo dircetoa-

Drnctlcă Bl 
Aaârblceanu in 

odinioară, 
oulin cu- 

tjubllcat In 
Infuzlnd masiv

ounctelor de 
dintre otzera

Tn pădurea Glrbonvele. la 14 
km de Galați, s-n deschis o fru
moasă tabără a pionierilor ri 

. școlarilor aălățenl. Căsuțele de 
\vncantă, amenalate prin contri

buția întreprinderilor si lnstitu- 
'lor din Galați, precum si Prin

Ne-am obișnuit să considerăm lu
mea copilăriei o lume de basm, 
populată cu făpturi minunate șl în- 
Umplări nemaivăzute. Ne-am obiș
nuit să vorbim despre fantezia bo
gată șl spiritul de creativitate alo 
copiilor, raporilndu-le la jocuri si 
îndeletniciri copilărești. Iată Insă că 
•pionieriii hee *ti Ini moșia’(țin 1 lrf- I 
zestrațr 'copil' al țării — tie pro
pun alte puncte de referință pentru 
caracterizarea universului de astăzi 
al celei mal tinere! generații.

Exporifia „Mlnllelmlcus "72“ — o 
adevărată explozie de Ingeniozitate, 
fantezie, lndemlnare — prezintă vi
zitatorului o Imagine edificatoare 
asupra preocupărilor, de o diversi
tate surprinzătoare, ale copiilor 
atlațl acum la virata școli 1 generale. 
Peste 10 (MX) de lucrări (marea ma
joritate machete In stare de func
ționare). operă Individuală sau co
lectivă a circa 25 TOO de pionieri, vin 
să ne demonstreze — cu puterea do

premisa cfl rațiunea de a fi 
a unei mișcări teatrale 
este aceea de a sluji re
pertoriul național : cel de 
astăzi șl cel de feri. Acesta 
este repertoriul prin care 
se lărgește tn chipul cel 
mal direct aria publicului 
de teatru. Este firesc ca 
omul tlnăr caro Începe să 
meargă la teatru să fie n- 
tras de piesele care fac 
parte dlntr-un univers In 
care el s-a integrat, des
pre caro are anume no
țiuni, răspunztadu-1 unor 
anume întrebări. Reper
toriul național este cel care 
11 face pe omul ce sa a-

natâ «să activeze șl să 
reactiveze Interesul ce
lor mal divers public 
(InceDlnd cu specialis
tul sl Inehelnd eu stu
dentul. elevul sl omul 
de rlnd. Iubitor do 
frumos) fată de carles 
românească din toate 
timpurile" (M. Zadu).

Volumul Inaugural al 
seriei mic închinat Iul 
G. Ibrăiieanu. sub 
titlul generic Privind 
viața fiind ’ înmănun
cheate aforismele din 
nlacheta cu același 
nume, tipărită ta IfTfO. 
Amintirile din copilă
rie sl adolescență (pu
blicate ta 1007 ta ..A- 
devărul literar si ar
tistic*), precum sl 
„texte cu caracter do 
cugetare"1 excerptata 
de InErilitorul ediției 
din ansamblul operei 
onlrltulul rector al 
..Vieții Românești” A- 
lgturnte. aceste struc- 
turL aparent eteroge
ne comunică orin tra
iectele subterane ale 
monologului Interior, 
perceptibil chiar sl ta 
naalnllo „obiectivate". 
Contesta. fie exnllcl’.fl. 
fie Indirectă, Impune 
silueta meditativă a 
unul intelectual de o a- 
cuîă luciditate, care se 
supune unei automi- 
croscooleri psihologice. 
Calcare (si refula In 
comentarii efluviile li
rice este ta neenstă 
carte un moralist cu 
„temperament sensibil 
sl Imaginativ0 ce pos
tulează didactica „di
simulării defensive*.

Tot un superior di
dacticism. colorat Însă 
de acea pulsație etică 
specifică literaturii ar
delene.
Ion 
Lleeean.. 
roman mal 
noscuL 
1033. 1
elemente autobtosra-

Faptul că ta ultima vre
me presa aduce in discuție 
cu o Insistentă din co ta 
ce mal marcată necesita
tea prezenței dramaturgiei 
romanești clasico și dintre 
cele două războaie pe sce
nele teatrelor noastre 
constituie consecința logi
că a unei realități obiecti
ve. Mă refer anume ta re
velația pe care, pa par- 
cureul stagiunii trecute, cu 
toții am trăit-o : vitalita
tea plosalor din marele re
pertoriu autohton. Vitali
tate' demonstrată pe mul
tiple planuri după „o atlt 
de Îndelungată absență* a 
celor mal multe din aceste 
lucrări. Chiar și cel mal 
sceptici, cel dispuși să pri
vească acest capitol ol 
culturii noastre cu o anume 
rezervă, fio din snobism, 
fie pur șl simplu din 
pricina necunoașterii, au 
văzut că ceea ce părea 
„demodat*, „prăfuit", in- 
Bcrta pe alte coordonate su
fletești dedt cele de as
tăzi, Iși află numeroasa 
puncte do racord cu struc
turile noastre morale șl 
spirituale. Iată ta fond șl 
motivul pentru care inclu
derea ta repertoriu a a- 
cestor piese, programarea 
lor nu poate ®ă fta nici ro
dul hazardului, nici al 
unei campanil de moment

Pentru ca acest neprețuit 
tezaur de artă să-și albă 
răsunetul ta conștiința 
spectatorului de astăzi, el 
trebuie adus ta lumină 
tatr-un chip «sistematic, 
iar prezența lui pe sce
nele teatrelor să se trans
forme lntr-o permanen
tă. Se va putea ripos
ta : bine, dar publicul, ce 
ne facem dacă publicul nu 
vine'? Această falsă alar
mă este lipsită de temei 
dacă ne gîndlm că specta
colele realmente valoroase 
cu aceste piese nu înre
gistrat un număr record 
de reprezentațiL Ctad spun 
permanență nu mă glndesc 
ta menținerea oricum șl In 
orice condiții n .acestor 
piese ta repertoriu. nici ta 
aglomerarea lor Intr-o sin
gură stagiune, pe scenele 
mal multor teatre. Esen
țialul ml se pare a fi rea
lizarea unei politiei reper
toriale de perspectivă, care 
să îmbine armonios crite
riile ^culturale, artistice ȘH 
de relație cu publIeCd larg.

Ca să traducem ta termeni 
mal practici acest deziderat 
aș soune. că. Unind seama de 
profilul teatrelor noastre, 
de structura lor. ar trebui 
ca pe parcursul cllorva sta
giuni să readucem ta cir
culație tot ce este valoros 
în istoria teatrului nostru. 
Fără să no grăbim și mal 
nles fără să considerăm a- 
ceasta drept o

fice In „Invenția* epi
că, istorisind cu o 
voce molcomă, timbra
tă do o flfătosenle bă- 
trîneoscă ce emană un 
subtil parfum arhaic, 
autorul . JVrhanshell- 
lor" reconstituie atmo
sfera încordată n unul 
Blai aflat In sfirsitul 
secolului trecut ta fe
bra luptelor de păs
trare a conștiinței na
ționale românești ame
nințate de draconicele 
leal deznatlonaUzatoa- 
re promuluate do 
cercurile auvemnntc 
austro-UMare.

Aflați ta virsta învățăturii, a 
descoperirii tainelor științei, midi 
meșteri lsi construiesc el Înșiși 
materiale didactice de toate feluri
le : un aparat pentru învățarea ta
blei înmulțirii, un altul de ’învățat 
alfabetul Morse fără profesor, felu
rite aparate de măsură șl control, 
scheme de radio șl televiziune etc. 
Tot astfel, jucăriile stat șl rămta 
nedespărțite de virsta copllărleL 
Dar cele mal multe dtatre ele — 
atlt de familiarele pisicuțe de plas
tic sau de pluș, cățeluși, puișori — 
capătă InsușIrL. electronice, devin 
„aparate" do radio cu tranzistor!, 
instrumente de verificare a aptitu
dinilor. Nu lipsesc nici atlt de ta- 

.„'vlrăgițll roboți — robotul „Illuță” 
avlnd de aată-ctată rolul de gazdă.

Expoziția „Minltchnlcus *Z2“ de
monstrează cu prisosință că pretu
tindeni — ta școli, case de pionieri, 
ta cercuri — acolo unde creativita
tea și Interesul pentru nou al copi
ilor se IntUnesc cu pasiunea și dă
ruirea profesorilor, a părinților, ti
nă ra generație învață să prețulască 
munca, se deprinde să fie folosi
toare societății, pregătlndu-se pen
tru ziua dnd I?l va ocupa locul In 
producția de bunuri materiale ți 
spirituale a țării.

tn sălile Muzeului de istorie a partidului comunist, a mlfcării revo
luționare ji democratice din România (țoscaua Kiseleff nr/ 3) a acut 
loc iimWid dimineața vernisajul expoziției ..................
sub auspiciile Conciliului Național al Organizației Pionierilor.

Devenit tradițional acest adevărat salon al micilor tehnicieni, aflat 
acum la a V-a ediție, finalizează concursul anual de creații tehnica ala 
pionierilor, inițiat de revista„Cutezătorii".

Expoziția va fi deschisă pini la 15 august, puțind fi vizitată zilnic 
Intre orele 10—19.

Victor Ion Popa — au per
mis unor actori de structuri 
diferite creații Intr-adevăr 
memorabile,' tar cit privește 
succesul de public este 
destul’ să ne amintim do 
asaltul publicului ia „Scri
soarea pierdută", de sălile 
continuu arhipline la 
.—.Eseu", de’ faptul că toa
te "sondajele de public ale 
televiziunii demonstrează 
că „Titanic vnls“ a fost 
succesul anului trecut, ur
mat de „Ciuta" șl „lașii-n 
Carnaval", care au atins, 
chiar șl la a treia reluare, 
cote maxime de audiență. 
echlvaJInd sau Intreclnd u- 
ncorl filme celebre. Ar fi 
fastidios să enumerăm aici, 
deoarece stat prea recente, 
creațiile actoricești care șl 
din punctul de vedere al 
calității lor ca șl al gradu
lui de Interes In rlndurile 
marelui public au pulveri
zat sl ultimele semne de 
Întrebare privitoare 1a ca
racterul „prăfuit* sau „de
modat*. lipsit de virtuți 
nrtlsUcc el acestor piese.

Dar ceea ce s-a realizat 
in această stagiune nu 
poale rămtae nn factor de 
excepție, el trebuie sl de
vină un etalon din a ca
rul experiență să cântăm a 
trage toate consecințele. 
Mal tatii că repunerea 
In circulație a acestor 
texte nu trebuie xă se 
realizeze In ulei un fel cn 
sentimentul unul rabat ar- 
tîslic. ei cu ambl< ia reali
zării marelui spectacol, a 
marii creații. Piesele 
lorilor reprezentativi 
parte din flinta i 
tră națională. ele 
beso despre sufletul

> au- 
fac 

noas- 
vor- 

______ ™" 
minere, in ele regăsim în
cercările prin care au tre
cut înaintașii, aspirațiile 
omului de nici, frămînlă- 
rile sale. Ele definesc coor
donatele modulul nostru 
propriu de a Înțelege lu
mea. viata, intrtad ea ele
mente constitutive Ih vi
ziunea noastră de astăzi n- 
supra rosturilor omuluL 
Ața se șl explică perenita
tea lor. Absența lor din re
pertoriu. ani de zile, nu 
poate fi motivată prin do.iâ 
sau trei spectacole ’ neiz
butite, sau improvizate. E- 
țecul cllorva. e drept foar
te rare. spectacole ta sta
giunile trecute eu areme- 
ncn piese pledează toc
mai pentru, teza noastră : 
repertoriul național trebuie 
tratat cu maximă exigenta 
profesională, cu dorința de 
a realiza fapte șl eveni
mente artistice de neuitat. 
Este, Intr-un fel,1 una din 
temele de meditație cele 
mal fertile alo ctaglunil 
trecute.

cunosc mal 
preocupările 
tlce ale lui Aurel Râu. 
prilejuite de tălmăciri
le merituoase, Încu
nunata do curînd cu 
laurii unui premiu. 
Volumul elegant de 
la editura clujeană 
reunește trei texte 
consacrate unor poeți 
diferiți cn vocație și 
ca univers artistic, 
puse sub semnul ace
leiași tentative de n 
ginții umanul sub spe
rie poematică. Ori
ei! ar părea.de diver
gente universurile es
tetice la care sc referă 
Aurel Rău, există o 
realitate comună lor. 
așa cum grația șl ci
frul mișcător ol va
lului pot fi descifrate 
In Pacific, la Marea 
Neagră sau Medltcra- 
nă. Autorul ..Turnului 
cu ceas* este unul din
tre cel mnl puțin c- 
clectld poeți ai; con
temporaneității lite
rare românești și ar 
fi greșit să conslderhm 
că voiumul la care ne 
referim are valoarea 
unei antologii de tex
te reunite Intlmplâtor. 
Ele corespund de fapl 
unul demers sistematic. 
Iar dispunerea ta carte 
are o xemniflcațle a- 
numc. Salnt-John Per
se este artistul cu 
vocație epopeică, un 
fel de Homer al mo
dernității, poezia Iul 
spune despre mișcă
rile misterioase ale 
universului și ale po
poarelor. cu o memorie 
parcă a timpului care 
va veni. Cuvlntul este 
revelație. miraculos, 
adevărul lui este mare 
șl copleșitor Omul tră
iește Intr-o asemenea

people de teatru, indiferent 
de virală sau de pregătire 
— șl procesul acesta este 
parmanent — ii nu lisai 
albă Inhibiții; acesta piese 
H fac să vibreze, să simtă 
teatrul nu ca pe ceva depăr
tat, ci ca pe ceva apropiat. 
Intim, ce 11 emoționează. 
In același timp, repertoriul 
național are o Inriurire 
extrem da fertilă asupra 
conștiințelor, aduclnd spec
tatorilor în cura de formare 
fie modele, fie antlmodele. 
stlrntad entuziasm șl dc- 
clanșlnd pasiuni sau re- 
pulslL

Bine 
ne - 
slnt 
șl ar 
privi numai 
perspectivă prezența 
sicilor naționali în reper
toriu,-să transformăm tea
trul Intr-o anexă a progra
mei școlnro șl o Ilustrare a 
manualului. Din. păcate 
mal există părerea eronată 
că tot ceea ce contribuie 
la formarea unei structuri 
morale, a unei concepții, a 
unul mod de viață se în
scrie in sfera didacticului 
șl se exclude In chip au
tomat Sta J cea a estetlcu- 
Kif. ‘Dar' ce ea ce 8-a 
scris piuă acum pe aceas
tă temă pentru ceea ce 
pledăm șl noi astăzi exclu
de de la bun Început pie
sele construite dintr-o sul
tă de replic! moralizatoare 
și validează, dimpotrivă, 
pe acelea care Isl conver
tesc sensul moral pozitiv 
intr-o construcție artistică 
superioară. De fapt opțiu
nile noastre repertoriale 
nici nu pot avea In vedere 
docil asemenea piese — 
pentru că, altfel publicul 
dta tara noastră, care In 
ultimii ani a avut posibi
litatea să la' cunoștință de 
adevărate culmi ale artei 
teatrale, le-ar respinge.

re: aceea de a reda pu
blicului opere rămase— 
prin acțiunea conlu- 
galâ a dlfcrițllor fac
tori obiectivi șl subiec
tivi — tatr-un con de 
umbră.

„Restituirile* — puse 
sub egida profesorului 
Sllrcea Zacln — pre
supun simultan exis
tenta unui Indice co
rectiv asupra afirma
țiilor sl comentariilor 
anterioare, amendate 
acum în fund le de 
criterii științifice ac
tuale si totodată sub
linierea 
împart . _
nroousă reevaluării si 
conștiința estetică a 
momentului literar ne 
care II traversăm. Fără 
a se suprapune u- 
nor inițiative edito
riale afine : „Arcade*. 
„Restitutio* șa., seria 
Restituiri este desti-

• Filarmonica de etat „George 
Enescu" (la Teatrul de vară ..He
răstrău") : Concert estival. Diri
jor i Slircea Basarab. Solist 1 Ion 
Volcu — £3.
o Teatrul Național „I. L. Cnra- 
Hlalc" (sala Comedia) t Jocul de-a 
vacanța - S0.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
atr. Academicii : Uăl șl nătărăi 
- II.
a Teatrul șatlrlc-muzlcal „C. TS- 
nase" fla grădina Boema) : Trăs- 
nltui meu drag — M.

• Program de desene animate 
pentru copil — BJ3; 10.4Î: lî, Ora 
elefanților albaștri — I3.M; 18: 1B. 
Sunetul.muzicii — 16,<5 : DOINA.
• Odiseea generalului JosA i 
MUNCA — 18: 18: M.
a Casa de sub arbori g BUCEGI
- ts,«; 18; sm la grădină - 
HL». MELODIA - 0! 11.18; 13.M: 
IS! 1S.M: M.C. MODERN - 0; 
11,18; IXM): 181 IMS: SXK. la gră
dină — II.
a Astă-scară dansăm ta familie i 
CIULEȘTI - 18: 13J>î: 18: Mja. 
COTROCENI — 18JO: 18: M.18. CA
RO MET - ia.ro: i7.ro: i®ja.
• Trenul i BUZ.ESm — IMO: 18. 
la grădină — ®3.M.
• Felix șl Otllla t COSMOS — 
IS.»: 18.
a Mary Poppins i UNIREA — 18. 
Ia grădină - Z8J0.
a Doamna șl vagabondai 1 LIRA
- 13.»: 18. la grădină - M.13. 
FLACĂRA - IS.»: IS: Î3.I3.
• U fete șl un marinar : VIITO
RUL - ia: îs* ro.
a Cinci, pentru Infern i LUMINA 
e: 11.15: 13.10: 18: 18.13: M.ro.
o Adio, domnule Chips : DRU

MUL sării - is.ro: 19.
• Trafic | PROGRESUL - 1BJP: 
îs: ro.is.
• Robin Hood I MOȘILOR — 
13.TO 1 18. la grădină - Kja. FLA
MURA - Ol 11.13: 13.TO: 18: 18.1S: 
joja.
• Ancheta de la hotel Excelsior i 
RAHOVA - 15.53) 18: 10.15.
a Ultimul domiciliu cunoscut t 
FERENTARI - 13.»): 17.45: T)
• Toamna eheyennllor : PACEA
- 13.43: 19, VITAN - 18. ta gră
dină - a.ro.
• O floare șl doi grădinari : FES
TIVAL — 9: 15.15; 15,43; ÎS. Ia gră
dină - ro.ts.
a Aeroportul 1 CIUNG AȘI — 
18.ro: 19.
a Inima e un vlnStor. singuratic i 
ARTA - 13.30: 18. la grădină - 
ro.is,
A Silvia I POPULAR - 1BJ0: 18: 
rojs.

TO.19 Reportajgil aăptămtnU : i.Ce 
ldeo poartă semnătura ta 7". 

rojo Film artistic : „Simpaticul 
Andrew" — comedie muzicală 
cu Danny Kay.

M,to Muzică ușoară cu : Angela 
Slmllca, Doina Spătarii, Aure
lian Andreescu.

ajp Telejurnal.
I2J3 Campionatele Internaționale 

do atletism ale României. în
registrare de Ia stadionul 
„Republicii". Comentează 
CrisUan Topescu ®1 Nlcolno 
Mflrâșcscu.

lume tafrâțit cu To
tul, elemente disparate 
ala lumii sc topesc 
lntr-o mare fluiditate. 
La Machado osie exa
cerbată imanunta fap
tului. O intensitate 
fantastică a trâlrii 
conferă cllpoi aripi 
pentru eternitate. Ka- 
vafls este alexandri
nul, poetul ciclului 
care se încheie, al lu
nilor amurgite, cufun
date lent lntr-o moar
te Istorică.

în acest fel, Aurel 
Rău oferă cititorului 
trei momenta tipi
ce ale unei posibUe 
Lsloril a structurii poe
tice. Pe laturile aces
tui triunghi se plasea
ză posibilitățile orică
rei poezii, virtualită
ți mari se găsesc ta 
deschiderea lor.

Cartea Iul Aurel Rău 
are o remarcabilă ti
ni ta te de ton șl de 
atitudine exegetică. Am 
putea spune chiar că 
poetul convinge n- 
cum despre faptul că 
a izbutit să-șl confi
gureze un sili ta abor
darea problemelor de 
poetică universală. Nu 
este puțin lucru, dacă 
ne glndlm că slnt pu
ține asemenea reali
zări. la scara unei in- 
Ireal literaturi. Aurel 
Rău oficiază o ceremo
nie literară, scriind 
despre poeții mari ai 
lumii, adoptă ta Hene- 
ral un ton protocolar. 
Ușor academlzant. stu
diul său ore o infra- 
atriictură bogată, se 
bazează pe cercetarea 
prelungă a obiectului 
In mină eu comentarii
le cele mal avizate de 
aiurea. Opinia nu se 
artleuleoză niciodată 
Inlîmplător. ci se caută 
In general contextul

8,15 Gimnastica pentru toțL
S,3J Cravatele roșii o Agendă da 

vacanța a Cintâ fanfara 
casei pionierilor din Timișoa
ra a Piesa „Fata moșului șl 
fata babei”, interpretata da 
formația do teatru a casei 
pionierilor din Piatra Neamț 
a Ancheta „Circulația — o 
problema maro pentru cei 
mid" o Tolba cu scrisori 
o Elim serial I „Delfinul 
Flipper-.

10.w Viața satului
Îl,îs Mari muzlcienr la București: 

Yehudi Menuhin.
lî,to Do straja patrieL
13,35 Emisiune in limba maghiară 
14,CO postmeridian. M9 de grade 

privite din mal multe un
ghiuri — cu acatL Mlron Ni- 
coleacu, Adrian Păunescu, 
Matty, NTcolae Topor.

14J0 Azi, direct de La mare : dnlâ 
formația floria Moculescu.

1443 Stări spre Knokke al „selec
ționatei" do muzică ușoară a 
țării noastre.

1440 Melodii celebre de dans cu 
Leni Dacian șl Pavel Rotaru.

14,33 Indiscreții gălățene — trans
misie directa do la Șantierul 
naval Galați.

1440 Duete muzicale cu ncana 
Popovlei șl Cornel Constan
tini u.

13,M Finala Turneului de tenia de 
la Wimbledon i proba do sim
plu bărbați : Iile Na^taso — 
Stan smith. Comentează Ion 
Tiriac șl Emanuel Valeria.

17,to „Potcoava do piatră". Episo
dul al 7-lea : „Țipătul Glril- 

lTjM’Isntare patriei — concurs co
ral Inlerjudoțoan.

19,M ltol de sort. 
19,» Telejurnal.

Moralist este, con
trar aparentelor. 81 Al 
O. Teodorcnnu ta Hro
nicul 
Vălătuc. Pastișa cronl- 
cărească contemplă 
Blmnaletlc o umanitate 
cu aoetit vital enorm. 
Tolu] stă sub ftemnul 
unul senzualism rafi
nat. al unei Ironii con
descendente fală de 
defectele omenești 
mască ta spatele căreia 
se poate descifra un 
protest învăluit împo
triva Invaziei artificio
sului care alterează 
structurii? primordia
le alo naturii si ale 
omului

Astea ti nd In conti
nuare aparițiile dedi
cate iul Kosăinlceanu. 
Hellade. Anton Pann. 
Bâlcescu. Tlmotel Ci- 
oariu. AJecsandrl. Bla- 
ga ș.a.. nc exprimăm 
convingerea că seria 
Restituiri va deveni 
pentru editura ..Dacia* 
o adevărată prezență 
do prestigiu.

1J.30 Promenada duminicală.
18,60 închiderea emisiunii de pr’nz. 
S3,os Deschiderea emisiunii de sca

ră. Seară de balet : „Hora 
domnitelor- pe muzica „Sim
foniei primăverii* de Marțian 
Negrea. Interpretează ansam
blul de balot al Teatrului 
Liric .din Constanța. Coregra
fia : Mireille savopol.

Î2.33 Săptămfna culturală bucureș- 
teană.

îo.to Romanța șl clntece de petre
cere.

il,î3 Din lumea științei.
31,40 Film serial : „Schulmelster*. 

Reluarea episodului S — „Cri
nii nlbi*.

munca patriotică a părinților 
copiilor, le stau acum ta tade- 
mlnă. Pionierii și școlarii alifl- 
țenl IH vor putea petrece aici 
zilele vacanței tatr-un mod plă
cut. instructiv.

de s-pedncole, șl ortclt de 
lungi turneele cu acest 
fipectacol. piesa respectivă 
nu-și epuizează posibilita
tea sa de a fi recepționată 
cu aceeași amplitudine. O 
nouă generație se ridică la 
Înțelegerea ' toatruluL Să 
mal adăugăm, tot ca un ar
gument esențial, șl faptul 
că publicul de teatru do
rește la onuma perioade de 
timp să revadă piesele 
respective alunei dnd spec
tacolele aduc o viziune 
nouă. Ceea ce ta fond a 
demonstrat stagiunea tre
cută pe scenele teatrelor 
ca și la televiziune. „O 
scrisoare pierdută* In vi
ziunea lui Ciulei, „.„Eseu* 
semnat de Dinu Cernescu. 
„lașli-n Carnaval* al Iul 
Dan Nasla, „Ciuta* lui 
Geo Salzescu, „Gaițele", 
tălmăcite mal tatii la 
București de George Ra
fael. apoi Ia Iași de Dan 
Nosta, apoi la Turda de 
Aureliu Manea, șl trilogia 
lui DelavTancen transpu
să în serial de Sorana Co- 
roamă — și tot nr fi sufici
ente exemple care să plede
ze pentru vitalitatea artisti
că a pieselor din repertoriul 
clasic românesc. Șl chiar 
publicul „formal", cei . ce 
„au vâzut" un anume spec
tacol vin să-l revadă a- 
tund ctad au garanția unor 
mari interpretări,

O piesă clasică jucată ta 
condiții optime nu se adre- 

■ sează numai publicului care 
pășește pentru prima dată 
în sala de teatru, ci tuturor 
acelora care cunosc piesa. 
Cu cil un personaj este 
mai popular, cu cit proce
sul asimilării iul a fost
mal profund, cu atît bucu
ria rolntllnlri! cu el ln
tr-o Ipostază nouă. Intr-o 
formulă nouă este mal ac
centuată. Tar atracția este 
cu atlt mol mare cu cil ac^

In editura „dacia**

COPII ÎN CĂSUȚE

eoavingere a lucrului făcut cu 
migală și ingeniozitate — că 
coi mid țin voinicește pasul cu 
tehnica modernă cu caro lucrea
ză cel mari. Ba chiar încear
că ță-șl Imagineze cu îndrăzneală 
tehnica viitorului. Utilajele și agre
gatele de lucru ale părinților —. 
ma.cai®ef/lum?rpodurl rutante?'îlnll 
auidiiia(Izate‘rde extracție a minc- 
roului etc. — stat reproduse cu mi
nuțiozitate La scara jocului. Dar 
spiritul de Investigație nu se oprește 
nici. îrtlcil Inovatori și Inventatori 
lși Imaginează un detector de In
cendii șl un altul care declanșează 
automat sursele de apă Împotriva 
focului, un sistem do reglare . a 
Instalațiilor de lrignții ta funcție de 
umiditatea solului, o modalitate do 
reglare automată n fazei de lumină 
a farurilor de automobil, un vehicul 
cu pernă de fiCF "™ tCfâEO demon- 
strindu-șl prompt utilitatea in fața 
vlzItatoruluL 1

hot®: de lectură te jriote de lecțurâ. e .‘note de lectură • note de leOtuiră
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ATLETISM GIMNASTICĂ

virilă de prietenie 
la Invitația Comile- 
Parllduiul Comunist

prin eforturile lor In- 
cununate do surcea, au 
fost date In funcțiune

rar, 
co- 
do-

noi obiective indus
triale, printre caro un 
bloc energetic la cen-

tel '•■

n ol tiz «cmi s -S,

Ton rea zilei

llulul'Central ;al U.G.S.R., si Pranea 
Teodor, membru ni Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U G.S.R.. prim-adjunct a) șefului 
Comisiei pentru problemele organl-

gură companie — 
BOAC a Înaintat 6

Excelenței Sale
Domnului PIERRE MESSMER'

, *
Slmbălă a avut loc ta Brașov In- 

tllnlrea Internațională de gimnastică 
dintre echipele masculine ale Româ
niei șl R.P. Chineze. Oaspeții

i an. Noul 
-a pus cu 
lezvolte le-

ifift ,* r r 'tț> j r-'

„Prietenii muzeului Bâlcescu"

Decolare dificilă pentru

SClNTEIA duminică PAGINA 5

Prim-rninistru al Franței

PARIS 
Primiți, vă rog, felicitările mele cord Inie în legătură cu numirea Ex

celenței Voastre in funcția de prim-mlnlstru al Franței.
Vă transmit, totodată, .cele ipai bune urări, de fericire, personală, 

precum șl de succes tn îndeplinirea înaltei Dumneavoastră misiuni.

ION GHEORGHE MAURER
Prcicdintele Consiliului de Miniștri 
ol Republicii . Socialiste » Romănta

Excelenței Sale
Domnului KAKUEI TANAKA

Prim-nilntelru al Japoniei
ȚQKIO

Cu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de prim-mlntatru nl Ja
poniei, îmi face deosebită plăcere să vă transmit, în numele guvernului 
român șl al meu personal, sincere felicitări șl cele mal bune urări de 
succes în misiunea ce v-a fost încredințată.

îmi exprim, totodată, convingerea eft bunele relații dintre Republica
Soclallstă România și Japonia se vor dezvolta continuu, în folosul po
poarelor noastre,-al colaborării șl plicii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Mii 
al Republicii Socialista Romă

Slmbătă după-amlază s-a Înapoiat
3 Ia Praga delegația condusă de to

varășul Mlron CoMtantlnewni, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
nl C.C al P.C.R., președintele Acade- 
tnlel de științe «octale si politice.

Delegația a luat parte ta Conferința 
teoretică Internațională cu tema „Ex
periența construcției socialise In 
U.R.S.S. șl însemnătatea el Istorică", 
organizată de redacția revistei „Pro
bleme ale păcii șl socialismului*, in 
colaborare cu InstltuluL <fc marxism- _ _ _ 
leninism de pe lingă CC. al P.C.U.S. Mlhal DuTt^ adjunct’dc sef do'șâci 
La această conferință, consacrată, ce- Ro la C.C. al I-.C.R.

(Agerpres)

colaborare cu Institutul de marxlsm- 
lenlnlsrn de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
T.o această conferință, consacrată ce
lei de-a 59-a aniversări a Întemeierii

Slmbăta dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Uniunii Progresista 
Senegalcze. condusă de Kablrou 
M'Bodle, membru'al Secretariatu
lui Politic al U.P.S.. deputat, vice
președinte al Adunării Naționale,
care a făcut o
In țara noastră 
tulul Central al
Român. , i*w>»

Din delegație ou făcut parte Ca
roline Dlop, membră a Scrcetariatu- 
lul Politic al U.P.S., deputată, pre-

Cornelia Mfinescu, ministrul afa
cerilor externe al României, a trans
mis o telegramă de felicitare Iul 
Masayoshi Oh'ra, ministrul afaceri-.

ț

A apărut revista

„Probleme economice"
„„„ titlul ÎN ÎNTÎMPI- 

NAREA CONFERINȚEI NAȚIO
NALE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN. PENTRU ÎNDE
PLINIREA ÎNAINTE DE TER
MEN A CINCINALULUP", nu
mărul pe luna iulie al revistei 
publică. In cadrul rubricii „SPI
RIT NOVATOR ÎN CONDU
CEREA ECONOMIEI", artlcole- 

Je : „Corelarea preocupărilor cu- 
,‘cnte cu viziunea prospectivă*, 
de Ion Românu ; „Democratis
mul In conducerea economică", 
de Petra Pânzara : ■ „Probleme 
actuale ale perfecționării acti
vității de comerț exterior", de 
Ion Pățan ; „Cerințe ale eficien
ței economice pentru îndepli
nirea cincinalului", de I. Erhan ; 
„Cunoașterea realităților sodal- 
umane — componentă a condu
cerii întreprinderilor", de Teodor 
Suteu (Făgăraș).

La rubrica „PERFECȚIONA
REA MECANISMULUI ECONO
MIC". revista publică: „Îmbună
tățirea planificării economici", de 
dr. Gh. Slclovan: „întărirea ro
lului stimulator' al pirghlllor fi
nanciare". de AL Bebe ; Folos i- 
rea Judicioasă n economiștilor*, 
da Vlrglliu A. Anghelescu : ;,Cu 
privire ta stabilirea prețurilor 
mijloacelor provenite din im
port*, do Gh. Gaston Marin ; 
„Cooperarea In domeniul minier 
— formă modernă a relațiilor e- 
conomles Internaționale”, de dr. 
Bujor Almășan ; „Transfor
marea centralelor industriale in ' 
organisme economice integrate", 
de V. Sălăgoan ; „Sporirea pro
ductivității muncii —■ obiectiv 
permanent al unităților indus- 
trtale", de Radu Georgescu și 
Florian Anlțel; „Preocupări spo
rite pentru modernizarea siste
mului organizational nl agricul
turii" de dr. O. Parpală.

Sumarul revistei continuă cu 
rubrica ..STH NT A $1 PROGRE
SUL ECONOMIC", inserind arti
colul „Rolul cercetării economi
ce In fundamentarea deciziilor", 
de dr. C- Ionela.

Rubrica „EXPERIENȚE NA
ȚIONALE DE MODERNIZARE 
A STRUCTURILOR ECONOMI
CE" cuprinde, 1a rindul el. 
dezbaterea „lootcze de criterii.șl 
opțiuni In orientarea specializă
rii Industriilor prelucrătoare'..

în continuare. la rubrica 
„DEZBATERI", revista publică 
„Utilitatea aplicării metodelor 
șl tehnicilor de marketing In e- 
conomla noastră* (II) șl „Contru- 
dicllilc economiei capitaliste 
contemporane* (UD.

La rubrica ..CONJUNCTURA 
SI PROSPECTIVA". ■ dr. N. S. 
Slănescu semnează articolul : 
„Ipoteze de prognoză : dezvol
tarea comerțului mondial*.

Sumarul se încheie cu rubrica 
de „PUBLICITATE". i

U.R.S.S., au luat parte reprezentanții 
a 47 de partide comunista șl muncito
rești.

La fitKire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost tntlmplnată de tova
rășii Mlu Dobrescu, membru supleant 
ol Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Roman Moldovan, membru al C C- 
al P.C.R.. vicepreședinte al Acade
miei de Științe Soriata șl Politice. 
Valter Roman, membra al C.C. al 
P.C.R.. directorul Editurii Politice.

ședința Consiliului Național ni Fe
meilor U.P.S., șl Papa Alloune 
N'Dao. membru al Biroului Politic 
ol U.P.S., secretar general al Miș
cării Tineretului U.P.S.

La plecare, delegația n fost salu
tată de tovarășii Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. Constantin 
Voslllu. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

(Age-preș)

lor externe al Japoniei, cu ocazia 
numirii In această funcție.

*
Vineri o avut loc la Arad o Intll- 

nlre do lucru Intre Gheorghe Stoica, 
adjunct al ministrului energiei elec
trice. ei Gaza Brill. adjunct al minis
trului industriei grele din R. P. Un
gară. Âu fost prezenț! specialiști din 
cele două ministere. La InUlniro au 
fost abordate probleme do Interes co
mun.

Filme decumentare 
despre vizita tovarășului 

Nicolae (2@auș@s<su m Mrica 
rc S '■•‘•o tfI 6 < v T. • . ■ ■ " 8 _• B.ț J Bț. "J ® |jț •. ~ B f' |11 ’ ■ '

Republica Populară 
Victoria ?i Excelsior :

• j

începlnd dc luni. 10 Iulie, va 
rula pe arcanele cinematogra
felor din.țară ciclul de filme 
documentara AFRICANS.

■în Capitală, programul este 
unnă’.ora! : '

Șcala și Tomis s Algeria ; 
București șl Gloria : Republica 
Africa Centrală : Luceafărul și

Flamura i
Congo ; , viu'vn* 
Republica Zair.
L Filmele despre vizita ■ tovară
șului Nteolae Ceausescu In Re
publica Zambia. Republica U- 
nllă Tanzania, Republica Demo
cratică Sudan șl Republica Ara
bă Egipt vor ruta In Capitală 
Inceplnd de luni. 17 iulie.

R. P. POLONĂ

/

MOSCOVA

VIZITA DELEGAȚIEI CONSILIULUI REPUBLICAN
îl

AL SINDICATELOR DIN R. S.S. LITUANIANA
i

Slmbătă. tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., ți tovarășul 
Vlrgîl Trofln, membru el Comitetu
lui Executiv, al .Prezidiului Perma
nent nl C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central nl U.G.S.R.. nu 
primit la C.C. nl P.C.R. delegația 
Consiliului Republican al SJndlca- 
■ . !. n

Tovarășul Virgil Trofln, președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, a primit slmbâtă dlmlnea'a de
legația Consiliului- Republican al 
Sindicatelor din Republica Sovietică 

‘ Sodalteta Lituaniană, condusă de to
varășul Mașchlavlclus Nazis luzo- 
vlr, președintele Consiliului Repu
blican al Sindicatelor, caro a făcut 
o vizită de prietenie șl schimb de 
experiență tn tara noastră, ta Invi
tația Consiliului Central al U.G.S.R.

La primire au participat tovarășii 
Larlsa Muntaanu, secretar al Consi
liului'Cerilral n! U.G.S.R.. șl Prunea

tclor din Lituania, condusă de tova 
râsul Majchlavlclua Razia Iuzovir. 
președintele consiliului reoubllcan. 
care a făcut o vizită in țara noastră 
la Invitația Consiliului Central ai 
Uniunii Generale a Sindicatelor din H l 
România. , H

Cu acest Prilej a avut Ioc o con- 1 \ 
vorbire care s-a desfășurat Intr-o g ț 
atanoaferă caldă, prietenească.

s meii®

1 ■ .1 (jy . . • 's Jțt’.K

zatorlea. statutara și autonomiei gln- 
, djcatelor.

Cu prilejul convorbirii, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă cordială, 
.prietenească, tovarășul Virg’.I Tro- 
tln7 a GUblinlaf principalele preocu
pări șl contribuția sindicatelor, la 
înfăptuirea obiectivelor economice 
șl soctal-culturale In etapa actuală 
șl s-a referit ta unele orobleme ale 
mișcării sindicale mondiale.

Oaspe'II sovietici Și-au exprimat 
erallsfacțla pentru noslbllltatea ofe
rită de a cunoaște direct activitatea 
sindicatelor din România șl au apre
ciat In mod pozitiv vizitele șl 

ischlmbul de experiență efectuat.
S-a subliniat dorința reciprocă de 

dezvoltare continuă a legăturilor de 
. prietenie Intre sindicatele si oame

nii muncii din Republica Socialistă 
România șl Uniunea Sovietică.

Slmbătă după-amlază. în comuna , 
Nlcolfle Dălcoscu, îudcțul Vllcea. a 
avut loc festivitatea de constituire a 
aocIetflUI ..Prietenii muzeului Bâl
cescu*. care reunește nrofesori do* 
Istorie, cercetători științifici si cadre 
didactice universitare din întreaga 
tară, student! 81 elevi, țărani coonera- î 
tort din localitatea natală a părinți

lor imoralul reyolilțl<?3arn7^op.t.isL,M
reprezentant da seama.-al ,• culturii 

'românești. j ,J
Prima de acest feL aodetatea amin

tită Isi orooune — ca obiective orln- 
clpale — efectuarea unui studiu ori-' 
vlnd activitatea complexă a Iul Nl-; 
colac Bălcescu si Revoluția de la’ 
1848 : editarea de nubUcațil organi
zarea de manifestări stlintlflce. de 
expoziții Itinerante

în continuare s-au desfășurat lu
crările fisslunll siiln’ifice „Bă!ces*eu“,| 
In cadrul căreia prof. dr. Serbau Clb-i 
culescu. doctor In Istorie Dan Berin- 
del. eeneralul-maldr Eugen Banteo. 

. prof. Veronica Tamas. Adrian Corbii.
Nlcolac Llu șl Hori a Ncstorescu-Băl-. 
cești, directorul muzeului nou creol.- 
au evocat Personalitatea multilate
rală a Iul Nicoloe Băleeșcu opera si 
locul său In Istoria si literaturo ro-,

mână, au relevat rolul muzeului In 
acțiunea de educare patriotică a ma
selor.

Cel nrezentl ta reuniunea do în
ființare n eocietătil „Prietenii mu
zeului Bălcescu" au fost salutați' do 
tovarășii Petre Dănlcă. prlm-secrotar 
al Comitetului ludetean Vllcea al 
P.C.R.. nresedlnlele consiliului poo'i- 
tar.ilud.etean. Tamaras .'Dobriiuhvldee 
președinta ar Consiliului Culturii șl 
Educației SodalLste. prof. dr. docent 
Zoe Dumltrescu-Busulentra. vlcenre- 
ședlnte nl Academiei de sUlnto so
ciale si politice, al Vnallo Roman, 
președintele Comitetului de cultură 
si educație social Lata al județului 
Vllcea.

în încheierea manifestării, partld- 
pantll au adresat o telegramă Comi
tetului Central al nartklulul. tovară
șului Nleotae Cenușescu. tn care Isi 
afirmă hotărfrea do n denune o sus
ținută activitate de eercetare șElinll- 
fiefl In cadrul societății, sure a-sl 
spori si do această cale contribuita "n 
cunoașterea trecutului ds luptă nl 
poporalul nostru, la educarea patrio
tică a maselor.

Am avut nu demult populară. Plnă In 1.07a față marchează pentru 
ocazia &â vizitez două sa prevedo construirea constructori o perioadă 
șantiere ; .pa umil din a pesta un milion de de muncă șl activitate 
ele — la Varșovia — ---------- j„.k — -----
so construiește o mo
dernă arteră „Trasa 
Lazienkowskn*, pe ce
lălalt — la urina side
rurgică „Sterul" din 
Czestochowa, In bazi
nul Industrial silezian, 
halele unul nou lami
nor de tablă groasă. . . . __
Am notat cu acest prl- de locuințe. Se urmă- 
lej că eforturile con- reșla integrarea capa- 
structorllor polonezi citaților do producție 
converg spre reducerea 
ciclului de construcția 

i și asigurarea unor lu
crări de bună calitate. dE LA cq^ESPON- 
toral«PXrX DENTVL NOSTRU 

' pă in prezent un loc ______________ 
| avansat In economie. " '

Cifrele, slnt semnlficn- 
I live. In cincinalul pre- 
I cedent, 1953-1070. volu- 
' mul lucrărilor a crescut 
| cu peste 47 la sută. Ca 
, urmare a avintulul 
I comrtrucțlllor din ulii- ______  ______

mii nnl, astăzi aproape șl ;volevodale, caro nu 
I flecare al trellon locul- precedat lucrările Sel-

,tor ai Poloniei locuia?- mulul, s-au analizat 
I te Intr-un apartament posibilitățile de nrcele- 
. nou. Sltulndu-sc Ime- rare a ritmului de con- . .
1 dial după Industrie șl atracții, paralel *cu rldl- ro a tehnicii și prolec- 
I agricultură, construe- carea calității lucrări- "------"—*

țllle furnizează circa tor. Constructorii polo- nea de
) 0,8 la suta din venitul nezl au acumulat, de- szawa“-
l național. Sarcinile spo- altfel, o bună expert- urmă cu un
; rite puse în fața aces- cnță In ,co privește ac- organism șl-
j tul sector de Congresul ceterarea ritmului șl sarcină sA df
l al X-l.ea al P.M.L.-............ .. „....... ....... .
J recent" de Plenara din ți! muncit Anul trecut, 
l mal n C-C. nl P.M.U.P„ .........................
< care a fost consacrata 
1 In întregime probleme- fost date In funcțiune 
t lor construcției de Io- In întreaga țară 80 de 
' culnțe, au Impus lua- '' ' ’
ț rea unor măsuri cores-
/ punzătoare. Planul a- _ __
* probat la aceasta ple- • trata electrică de In 
l nară prevede realiza- Turow, o fabrică de 

rea plnă In 18®0 a unui
J număr de locuințe da 
i peste două ori mal 
J mare decit cel realizat 
l In întreaga țară In cel

27 de an! do putare

locuințe, din care nu- Încordată pe linia rea- 
mal la Varșovia circa Uzării unor transfor- 
88 008. mări Importante pa

Recent, ta sesiunea plan tehnic, economic 
Seimului polonez a și organizatoric, menite 
fast subliniată necesl- să contribuie ta spori
ta tea participării între
gului popor la realiza
rea programului com
plex al construcțiilor

rea In continuare a vo
lumului lucrărilor de 
construcție, creșterea . 
productivității muncii 
și economisirea mate
riilor primo. Un număr 
do 137 de obiective, cu 
precădere in Industria 
ușoară și Industria ali
mentară, urmează să 
fie date în folosință 
pînă ta finele acestui 
an. Pe ansamblul În
tregii țări se prevede o 
creștere cu 14 la sută 
a volumului conșlrac- 
țlllor do locuințe Și cu 
24 la sută a construc
țiilor auxiliare. Varșo
via, dc pildă, va primi 
anul • acesta 14 000 lo
cuințe noi.

O contribuție pre
țioasă ta accelerarea 
ritmului de construcție 
o aduc specialiștii de 
la centrul de dezvolta
re a.tehnicii și prolee- 

_ ___ ,,____ tării de pa lingă unlu- 
lor. Constructorii polo- nea tio resort „War- . a.*.«^4 lnflințală In.

din sectoare diferite 
caro concură, direct 
sau Indirect, ta realiza
rea planului de con
strucții Cu prilejul 
consfătuirilor centrale

Congresul (tolerarea ritmului și sarcină
'.M.U.P. îi ridicarea product ivita- gâturile dintre cercetă

tori și constructorii de 
pe șantiere pentru re
zolvarea celor mal 
stringente probleme ale 
conslrucțlel. Se folo
sește in acest scop o 
tehnică modernă do 
calcul. Specialiștii si 
constructorii colaborea
ză fructuos pentru În
făptuirea vastului pro
gram de construcții 
caro se desfășoară tn 
Polonia.

mobilă ■ ta Lask, secția 
de Ingrășămlnle de ta 
uzina chimică do ta 
Police din nordul țării, 
țesfitoria de la Teofi- 
low șl altele. Anul do

pentru folosirea 
energiei nucleare 

scopuri pașnice
MOSCOVA 0 (Agerpres). — 1 

Moscova a avut loc, intre 4 șl 7 iu 
lie, cea dc-a 22-a ședință a Corni 
sici permanenta C.A.E.R. pentru fo
losirea energici nuclearo in scopuri' 
pașnice.

La lucrările comisiei ou lunt par
te delegații ale Republldl Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Republicii Democrate. 
Germane, Republicii Populare Po
lone, Republicii Sodallște România, 
Republicii Populare Ungaro și Uniu
nii Sovietice.

Partlelpanțll ta lucrări nu exami
nat stadiul da realizare, de către co
misie, n măsurilor trasate de pro
gramul ■ complex .do adlnclro și per
fecționare In continuare a cooperă
rii șl dezvoltării Integrării econo
mice socialiste a țărilor membre olo 
C.A.E.R. Comisia a ascultat Infor-- 
marea prezentată do delegația 
U.R.S.S. In legătură cu construirea 
unu! reactor energetic rărit șl mo- *- 
derat cu ajutorul apel, cu capacitate 
de 1 OM MW, destinat centralelor . 
otomoe-lectrice, precum șl cu prl- . 
vlre la rezultatele cercetării In do
meniul efectului gazelor dlsodablie 
asupra calității noilor agențl termld 
pentru reactoarele cu neutroni 
plzl, Comisia a Ir.dicat direcțiile 
operării In continuare în aceste 
menii.

Comisia n luat cunoștință de co
municarea prezentată de directorul 
Uniunii economice Internaționale ' 
pentru construirea de aparate nu- ’ 
cleare „Interatomlnstramcnl", cu ~ 
privire Ia activitatea uniunii.

Da asemenea, comisia a adoptat • 
recomandări privind dezvoltarea co
operării țărilor membre ale C.A.E.R 
In domeniul ștuhțel și tehnicii nu
cleare șl al energiei atomice,1 al 
construcției de aparate nucleare.: nl 

■ proceselor șl instalațiilor radioactive, 
al securității tata do radiații.

Lucrările comisiei s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă do înțelegere re
ciprocă șl colaborare.

1. DUM1TRAȘCU

„ ULAN BATOR 9 (Agcrpres). — 
în comunicatul comun cu privire la 
vizita oficială ds prietenie efectuată 
In Mongolia de JenS Focii, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, ee arată că ea a 
contribuit ia întărirea prieteniei sl 
colaborării dintre cele două partide sl 
etate socialiste.

Jen6 Foik a purtat convorbiri cu 
Jumlatiahlln Tedenbal. nrlm-scc.ro- 
tar ul C.C. al P.P.R.M.. nresedlntele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Mon
gole. A fost semnat un protocol cu 
Privire In creditul sunllmentar acor
dat de Ungarie R. P. Mongole In pe-

(Agernrea) rloada 1071—1975, părlilo exsjrimln-

'a'vaL' -iii p cuiii..
. du-sl convingerea că utilajele Indus
triale sl de altă natură, livrate In ca
drul acordurilor de credit vor. contri
bui la extinderea bazelor colaborării 
economice ca termen lung. In avanta
jul reciproc.

Părțile consideră că problema viet
nameză poate fi soluționată no calea 
tratativelor, os baza respectârii Inte
reselor naționale aie poporalul viet
namez, a propunerilor R. D. Viet- 

. liam șl Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Ungaria sl Mongolia aorillnă 
lupta justă a ponorului coreean pen
tru reuniflcarea patriei, fără ames
tec străin. Pe bază pașnică sl demo
cratică.

C: Ci al P. S. UsG.
BERLIN 8. — Corespondentul nos

tru, SL Deju. transmite : tn zilele de 
6 șl 7 iulie. La Berlin șl-a desfășurat 
lucrările cea de-a 6-a' Plenară n 
C.C. al P.S.U.G. Plenara a ales o 
comisie, condusă de primul secretar 
al C.C. ai P.S.U.G., Erich Honecker, 
pentru revizuirea programului parti
dului adoptat 1a cel de-al Vl^lea 
Congres al P.S.U.G., din 1063. șl o 
comisie, condusă de Paul Verner, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.. pentru elabora
rea unul nou statut nl P.S.U.G. |

Comisiile au primit sarcina dp‘ a 
alcătui programul și statutul parti
dului In lumina hotăririlor celui 
de-al Vllî-lea Congres al P.S.U.G.

I
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Campionatele internaționale 

și naționale ale României 
o UN FOARTE BUN REZULTAT AL TINEREI DISCOBOLE 

CARMEN IONESCU L
Pe stadionul Republldl din Bucu

rești au început Ieri întrecerile ce
lei de-a 21-a ediții a campionatelor 
Internațtonalo de atletism ale Ro- 
mănlel la caro participă sportivi și 
sportive din 13 țări. Anul acesta, 
paralol cu întrecerile „internațio
nalelor", se desfășoară șl cea de-a 
Kl-a ediție a campionatelor naționale 
ta startul căreia slnt prczențl peste 
3*3*0 de atlețL In proba de aruncarea 
discului (femei) Argentina Meni® 
(România) a ocupat primul loc cu 
62.78 m. în mod surprinzător, ps 
locul al doilea s-a situat o altă tlnără 
discobolă : Carmen Ionescu, cu... a- 
colașl rezultat ca șl Meniși Lta 
Martollu a terminat pe locul nl 
treilea cu ALSO m. O luptă pasio
nantă s-a dat in proba de sări tură 
În lungime (femei). A terminat vic
torioasă campioana olimpică Viorica 
Vlscopoleanu cu 8,42 m. Cubaneza 
Marota Garbey s-a clasat pa locul 
doi, lot cu 8,42 m.

Alte rezultate înregistrate. Mas
culin — înălțime t Ion Șerban (Ro- 
mânln) 2,17 jm; 110 m garduri 
GQnther Nickel (R.F. a Germaniei) 
13”0/10 ; triplu salt Caro! Corbii 
(România) 10.69 m : 108 m plat Antll 
Rajnnialcl (Finlanda) 10”4/10 ; greu
tate V. Kntabln (U.R.S.S.) 17,28 m ; 
408 m pint Alberto Juan Tcrenn 
(Cuba) 4O’’4/1O ; suliță D. Sllaghl 
(Romănta) 78,14 m ; 1 SOO m Petre 
Lupan (România) 3’45”V10 ; 3 080 m 

.obstacole Gh. Cefan (România) 8’48” 
8/10 j lOim m N. Mustață (Romănta) 
2B'32”8/10 ; ștafeta 4X100 m Dinamo 
București 40”8/10. Feminin : 108 m 
plat Petra Vogt (R.D. Germană) 
ir’3/10 ; I 508 m Natalia Andrei (Ro
mânia) 4'18”0/1O ; 400 m plat Rita 
Kuhne (R.D. Germană) 53”3/10 ; 
ștafeta 4X100 m România (Junioare) 
4fi”0/10.

întrecerile continuă astăzi. Ele 
încep la ora 15,3*0 cu proba de sări
tură cu prăjina.

o TENTS. După desfășurarea pro
bei do simplu feminin din cadrul 
turneului Internațional de tenis de 
la Wimbledon, In clasamentul ma
relui premiu „Flit" conduce ameri
canca Billie Jean King, cu 339 nune
le, urmată de Evonne Gootagong 
(Australia) — 290 puncte. Nancy 
Gunter. (S.U.A.) — 173 ouncte. Ro
semary Casals fS.U.A) — 159 puncte 
etc. • în cadrul unei ședințe a Co
mitetului european al ..Cupel Davis" 
8-a stabilit ca la viitoarea ediție a 
competiției, echipele participante ta 
zona europeană să fie repartizate In 
mal multe grape valorice. AstfeL 16 
echipe considerate mal slabe urnea- cmc. 
ză eă susțină un tur preliminar. 
Alto 8 echipe europene de o va
loare medie vor juca 
rul doi, iar cele mal

citeva
ții europene vor intra, fără prelimi
narii. in turul trei, o FOTBAL- Co
misia de ăpoll de pe lingă U.E F.A., 
întrunită In Zurich, a redus din ter
menul suspendării echipei sroiiene 
Glasgow Rangers, al căror suporteri 
s-au făcut vlnovațl de grave abateri 
tn Umpul finalei -Cupei cupelor". 
Conșldorlnd că pedeapsa este prea 

' severă. Comisia de apel a redus 
suspendarea ta un« wzon (de ta doi 
ani). • MOTOCICLISM. Campiona
tul mondial do motoclcllsm a pro
gramat o nouă etapă pe circuitul de 
ta Frăncorchanips. La clasa B80 

victoria a revenit sportivului 
Italian Giacomo Agostini, care, conItalian, ........_-
curînd pe o motocicletă „M.V. Agus- 
ta", n realizat o medio orară re-direct din tu* _ ___

bune 8 forma- cord do 188118 km. în urma acestei

'j

„Concorde
*

obținui victoria cu scorul de 2TB 05— 
27*1.75 puncte. A«tazl are loc Intll- 
nlrea feminină dintro echlpclo ce
lor două țări.

TENIS

Renunțarea de către aceste argumente co- făcute cu Inccoere din 
compania ..Alr Ca- merctale. „Air Ca- 1062 pentru conslruc- 
nada“ la cele natru a- nada" a adăugat sl u- Ua avionului, 
vlpane , „Concorde", hela inconveniente teh- De fapt. ninA în 
pentru care ootase In nice, ca zgomotul In- prezent numai o sln- 
1987. a repus in dls- tem. care face anara- —“ --------- '*
cuțle. rentabilitatea su
personicului franco- 
britanlc. abia Întors 
dlntr-un luna turneu 
do „oropasandă" prin 
11. țări. Motlvlndu-șl 
hotărirea. compania 
canadiană a Invocat In 
primul rind costul ri
dicat — prețul aoa-a- 
tului se cifrează la M 200 dc nnnrtita

tul impropriu pe linii- BOAC a înaintat 6 i 
le interne.' Derizla comandă fermă da i 
companiei canadiene cinci avioane. „A Ir 1 
reduce numărul total France" urmează să I 
al opțiunilor Inrcgis- semneze. un contract' ' 
trate dc către firmele pentru- trei sau cinci ț 
constructoare la nu- avioane, tar compania > 
mal 70 de avioane. I’o- iraniană n precizat că 1 
trivlt calculelor, abia , va 
după vinderea a 159— 

ce va 
milioane dolari —. miten vorbi de amor-
nrecum și cheltuielile Uzarea , uriașelor chel- 
de Întreținere, ta fel tulcll — aproape 13 
do ridicate. în afară do miliarde do . franci —

comanda. . de ase- l 
menea trei anarate. ’ 
Ca atare, dună cum ț 
scrie „Le Mondc'. < 
perspectivele ou per- 1
ronlcuiul „Concorde" 
nu oint prea roze.

Dln cauza unei ploi persistente. 
Ieri, la Londra, nu s-nu putut des
fășura Întrecerile ultimului „act* al 
tradiționalelor campionate Interna
tionale de tenis do la Wimbledon. 
Dună o nsteotarp de citeva ore. miile 
de spectatori care se aflau în tribu
nele arenei londoneze au fost anun
țați la microfon de arbitrul princi
pal al turneului Mlko Gibson. că 
pentru a patra oară In Istoria _Wlm- 
bledon“-ulul competiția nu «e poate 
Încheia In cea do-a 12-a zi De patru 
ori. In cele M de edilii nle turneului 
din. cauza Ploii Întrecerile din ultima

zi au trebuit ®ă fle aminate. Acosta 
amlnări nu avut loc In anii 1922, 
1027, 1953 sl 1072. Oficialul enalez a 
comunicat că meciurile ee vor desfă
șura astăzi, dacă, desigur timpul vn 
permite, cu Inccoere de ta ora 15.00 
(ora României). In prima finală aș
teptată cu un maro Interes, eo vor 
Intllnl Iile Năstase ai americanul 
Stan Smith.

Apoi 6o vor desfășura finala Ia 
dublu feminin sl partida semifinală 
Ia dublu mixt Casals, Năstase-KIng, 
Graebner (Întreruptă 1a scorul 
0—8. 5—5). Iar, după o pauză, 
avea loc sl finala la dublu mixt.

Pregătiri în vederea

rînduri
turneului International feminin 
volei de la Varșovia. Pentru 
noul final g-au calificat echipele 
Ungarie!. Cehoslovaciei. Poloniei șl 
aelecîlonata orașului Leningrad în 
turneul pentru locurile 5—8 vor 
juca formațiile României. R.D. Ger- 
.mane. Cubei șl Italiei. •. CICLISM. 
Etapa a 8-a a turului delist al Iu
goslaviei a dus la o nouă schimbare 
de lider. Tricoul galben a fort pre
luat de rutierul sovietic lurl ‘ I.a- 
vruștrln, sosit In plutonul fruntaș. 
In timp ce fostul lider. Relngold 
Kalnleka (U.R.S S.). a pierdut In a- 
ceastă etapă circa 4 minute. Desfă
șurată po traseul Z-greb—Uubltann 
(140 km), etapa a 8-a a fost elștl- 

olandezul Bea 
din cadrul Koken, In 3h 08’13”.

victorii. Agostini conduce detașat în 
clasamentul campionatului mondial 
cu 105 puncte secundat de compa
triotul Său Paganl — 73 puncte, 
o NATAȚIE, La Los Anseies a în
ceput un mare concurs de notație, 
criteriu de verificare a celor mal 
buni înotători americani în vederea 
apropiatelor Jocuri Olimpice dc 
vară de la Mbncben. Tn prima z! de 
concura, Claudia Clavenger a stabi
lit cea mal bună performantă mon
dială a anului In proba de 2®9 m 
bras feminin cu Umpul de 2'431'2fi0. 
în proba masculină de 2M m flutu
re. pe primul loc s-a clasat Gary 
Hal! c-u 2’0'3”7/10. urmat de vest- 
germanul Haos Fasșnacht — 2’87’TAO. ....... „
• VOLEI. Au luat sflrșlt întrecerile gată ta sprint de
grapelor preliminare <- mi «mu

urmare a 
ul vest- 

„_____ coaliția guvernamentală
(formată din partidele social-de
mocrat și llber-dcnwarat) și opozi
ția creștln-democrală dispun, in

-Faptului 
germen

țin creștln-democrală dispun. In 
prezent, de același număr de voturi 
— 248 — organul legislativ vest-ger- 
mnn este, practic, paralizat Pentru 
a Ieși din Impas, coaliția guverna
mentală a propus ținerea de ale
geri anticipate. După o perioadă da 
tergiversare. Intre principalele par
tide politlee a Intervenit un acord 
pentru organizarea alegerilor tn 
toamna aoxfluî un.

Ca atare, cele trei partide repre
zentate in parlament au și trecut 
la pregătiri ■ in vederea campaniei 
electorale. Soclnl-democrațll au 
convocat un congres extraordinar 
al partidului, tar Uniunea ercștln- 
democrată — prezidiu) partidului, 
In vederea definirii programelor 
electorale riîspective.

Cotrienllhd viitoarea consultare 
electorală, presa vest-germnnă con
sideră, țînlnd seama do contextul

politic Intern șl extern, că ea ar pu
tea deveni „cea mal Importantă 
din 1913 încoace" („DIE WELL"). 
Ziarul „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" subliniază că „P.S.D. șl 
P.L.D. Intenționează să continue 
coalllla șl după alegeri, dacă vor 
obține majoritatea necesară", Iar 
„FRANKFURTER RUNDSCIIAU" 
lșl exprimă încrederea că actuala 
coaliție „va obține o majoritate 
stabilă In Bundestag".

Săptâmlnalul „UNSERE ZEIT" 
gubllcă hotărirea Prezidiului P. C.

em-jin In care, arătlndu-se că 
partidul va participa la alegeri, se 
relevă că „P.C. German urmărește 
aă contribuie, prin campania sa 
electorală, la folosirea consecventa 
a poslbllltstllor existente In vede
rea promovării deslinderll șl con
solidării păcii".

Deși nu există încă o hotărire cu 
privire la data scrutinului, ziarele 
vest-germane consideră ca termen 
probabil ziua do 23 noiembrie.
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LIMA 8 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Prerisâ Latina. Sa 
Lima au avut loc, vineri, convorbiri 
între o delegație cubaneză, ebridusă 
do vtaffldntstnâ " afacerilor externe, 
Pelegrin Torres, șl subsecretarul pe
ruan In Ministerul Afacerilor Exter
ne, Juan Jo®q Caile, in cursul cărora 
©u fost examinate ultimele detalii

i
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E&SQS trebuie să joece un rol 
mai dinamic in . rezolvare a 

problemelor dezvoltării"
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Azi se deschide 
la Rostock

i‘ privind restabilirea relațiilor dlpto- 
î malice dintre Peru șl Cuba.'

In cursul zilei, delegația cubaneză 
a avut o Întrevedere cu ministrul pe
ruan al afacerilor externe, Migueî 
Angel de la Hor.

Actul oficial care consenwează 
restabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Peru șl Cuba a fost semnat, 
simultan, s’mbâlă, la Lima șl Ha
vana, anunță agenția France Presse.

RriațiUe diplomatice dintre cele 
două țări au fost întrerupte do gu
vernul'peruan, al fostului președinta 
Manuel-Prado fa anul 1901, ta con
textul m6.surilor adoptate La acea ’ 
vreme împotriva Cubei.

GENEVA 8 (Agorpres). — La Ge
neva s-a Încheiat prima fază a dis
cuțiilor generale din cadrul ceiel 
de-a 53-a sesiuni a Consiliului 
Economic și Soda! al O.N.U. 
(ECOSOC).
■Reprezentantul României." Mircea 

Petrescu, ministru consilier, a ară
tat In intervenita sa că actuala se
siune are. o Importanță deosebită, 
intrucît ea se desfășoară la puțin 
Ump după conferința UNCTAD .de 
La Santiago de Chile, după confe
rința do la Stockholm asupra prote
jării mediului Înconjurător. In
tr-un moment in caro situația 
monetară occidentală tnregislrează 
noi frămintări.

■ Relevind că una din cele mal Im
portante probleme contemporane • ră- 
mlno cea a dezvoltării, vorbitorul a 
«ubllniat că țările in cura de dez
voltare, indiferent de sistemul lor 
social, economic șt regiunea geogra
fică in care sint situate, sini pa de
plin îndreptățite gă se aștepte la o 
mal mare Înțelegere din partea co
munității internaționale in spriji
nirea eforturilor lor proprii pentru 
dezvoltare. Avlnd în vedere Inter
dependența fenomenelor In lumea 
de azi, aceasta ar răspunde Inte
resului tuturor țărilor. Inclusiv al

cetor dezvoltate. Referlndu-se 
activitatea; ECOSOC,

la 
activitatea; ECOSOC, reprezentan
tul țării noastre a susținut pă
rerea exprimată de delegații diver
selor țări In cura de dezvoltare că 
acest organism trebuie să joace un 
rol mai dinamic În rezolvarea pro
blemelor dezvoltării, orice pas In 
această direcție trebuind să țină 
scama de interesul tuturor țărilor șl 
să fie rezultatul participării lor. pe 
bază de egalitate, allt la dezbateri 
dt șl la luarea holăriritor.

Reprezentantul român a înfățișat, 
In continuare, o scrie de rezultate 
ale ■ eforturilor 1 de dezvoltare . a eco
nomici și ia relațiilor ece lonrfce ex
terne alo țării noastre.
 ° '• ■ ’

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — Agen
ția P.A.P. antmtă că a luat sflrțlt 
vizita oficială a. secretarului general 
al OJJî.U., Kurl Waldheim, In Po
lonia. In, limpid șederii. la Varșovia, 
secretarul, general al O.N.U. a evut 
convorbiri cu conducătorii polonezi 
privind unele probleme Internațio
nale actuale, colaborarea dintre Po
lonia șl O.N.U. șl cu privire’,; la Ja-., 
proptata sesiune, a XXVII-a, a A- 
dunărll Generale a O.N.U.

, Intr-o scurtă dedarnție .făcută pre
sei, secretarul general' ol O.N.U. ți-a 
exprimat‘satisfacția față ele-rezulta-* 
lele vizitei, apreciind-o ca uLUâ țl

. rodnică. , ■ .

TOKIO
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iaos în favoarea reluării

• convorbirilor dintre reprezentanții 
diferitelor tendințe politice

. VIENTIANE 8 (Agerpre®). — Prin- 
. țul Suvanna Fuma, prim-mlntetru al 
1 guvernului de la Vientiane, a cerut 
I la 7 Iulie. Iul Soth' Pelhraay. repre- 
țzentant permanent al Frontului Pa
triotic Laoțian la Vientiane, să aducă 
la cunoștința prințului Sufanuvona. 
președintele C.C. al F.P.L.. că ac
ceptă propunerea acestuia de a tri
mite In . capitala lnoțtană pe repre
zentantul eău personal, pentru a re
lua convorbirile dintre reprezentau-

V?.
'/ ■

Noi bombardamente asupra

UI diferitelor tendințe politice JnoUe- 
ne — Întrerupte de aproape un an. 
Soth Pethrasy a declarat că Suvanna 
Fuma l-a Împărtășit IntenUa sa de 
a-1 primi. Ia început, pe reprezen
tantul personal al lui Sufanuvona st 
de ,a forma apoi .o delegație Însărci
nată cu continuarea convorbirilor.

Reluarea contactelor ar putea să 
Iulie, anre-

Noul guvern va grăbi normalizarea 
relațiilor Japoniei cu R. P. Chineză

— a declarat premierul K. Tanaka
TOKIO 8. — Corespondentul Agcr- 

pres. Fl. Tulu. transmite : După ce
remonia de instalare oficială a gu
vernului, desfășurată la Palatul im
perial. în prezența Împăratului Hiro
hito, premierul Kakuel Tanaka a dat 
pubildlătii o declarație ta care a 
precizat că noul cabinet va acționa 
pentru consolidarea rezultatelor obți
nu te d e econom ta nl ponă si pen tru 
goluțtonhrea unor probleme cum «lr.t 
poluarea lipsa de locuințe sl folosi
rea nofaUpnală a teritoriului țării.

Pe plan, extern, a continuat; Ta
naka. noul guvern va grăbi normali
zarea, relațiilor'; Japoniei eu It. P. 
Chineză șif va pro:novn o diplomație 
de pace. 1

ța riadul său. ministrul de exter
ne. Masaypshl Ohlra. u relevat, in- 
tr-o conferință de presă, că este do

necoriceput ca asa-numltul „tratat de 
pace", cu clankalșiștll, să mai estete 
ctnd relațiile Japono-chineze vor fl 
normalizate. El a Precizat că ..noul 
guvern este liotărîl să depună efor
turi In vederea normalizării relațiilor 
dintre Japonia și R. P. Chineză". 
Ohlra a precizat că el sau ‘Țanaka 
vor vizita Pekinul pentru a discuta 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două Uri.

Referlndu-se Ia raporturile japono- 
nmerlcane, Ohlra a afirmat că ..de
zechilibrul actual al balanței comer
ciale este o problemă urgentă0. La 
rlndul său. Yosuhlro Naktssorie. mi
nistrul industriei șl comerțului In
ternațional. a afirmat că guvernul 
va încerca să Înlăture cil mat 
curlnd posibil restrl 
le in comerțul cu țăr

AL FRĂNȚEI IM
PEKIN 0 (Agerpres). —■ în toastul 

rostit la recepția’ oferită fa cinstea ț 
ministrului de’externe al Franței, 
Maurice Schumann, ministrul de 
externa al R.P. 'Chtaeze, G Pin-fte, a 
arătat că popoarele chinez și francez 
au avut intoideaiuna o atitudine ami
cală unul față ,dc celălall, relatează 
agenția China -Nouă.

în continuare, ministrul ditoez n 
subliniat că este năzuința comună și 
dreptul tacru al tuturor, popowekw b 
să <!oljlnileascâ șl să npere Indepen
dența- și Libertatea țârilor lor. „Gu
vernul chinez — a precizat el —; sus
ține ta mod consecvent efi toate ță
rile, mari sau mici, itrebuie sâ; fio i 
egale. Treburile poporului talr-o țară 
trebuie rezolvate numai de poporul 

, țării respective șl nici ,un' alt stat ret 
ore dreptul să se amestece. Tre
burile mondiale trebuie discutate șl 
rezolvata , de, toate țările lumii".; 
Războiul purtat de Imperialismul 
S.Uuâ. In Indochina reprerinlă un 
caz de intimidare de către' o țară 
maro a unor țări mid — a arătat Ci 
Pta-fcl. subliniind că singura moda
litate de a rezolva problemele Vietna
mului șl Indochlnel constă ta» retra
gerea forțetor S.U.A. șl ale sateliți
lor tor din Indochina, precum șl în
cetarea cu degfivirșlro a sprijinului 
acordat de S.U:A. regimului mario
netă al lui Nguyen Van Thlcu, clicii 
trădătoare Lon Noi—Slrik Matak și 
riementetor de dreapta din Laps, 
ojtfel tacit cele trei popoare alo 
Indochlnel să-și poată soluționa 
singure problemele proprii.

Răspunzlnd, Maurice Sdmman ,a 
afirmat că hotârtrea, Intervenită âcum’ 
opt ani intre guvernele Franței și 
R.P. Chtaeze, cu privire la stabilirea
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de relații diplomatica s-a bucurat do 
un considerabil răsunet „Noul In
teres față de țara dv„ față de bogă
ția civilizației -sile și abundența .re
centelor «ale succese, interes consta
tat In toate păturile poporului fran
cez, a demonstrat că acesta este'con
știent de importanța acțiunii core a 
fost întreprinsă" — a arătat ministrul 
de externe francez.

In antl trecuțl, a spus Maurice 
Schumann, contactele bilaterale s-âu 
înmulțit, fichîmburile dintre cele două 
țări-s-au dezvoltat, cu - precădere 

'schimburile economice. . .
Refcrtadu-se Ih războiul din . Viet

nam. Maurice Schumann a rai bl tn lat 
că „Franța dorește din toată inima ca 
acest conflict 'să-șl găsească In cel 
mal scurt Ump posibil, o. .soluție po

ri lllcă jlistă șl trainică. Franța răsnlne 
profund atașată independenței Cahi- 
brxlgtel neutre. Ia fel ca și indepen
denței celorlalte țări indochlncze" — 
a spus d, exprimlndu-ri încrederea 
In perspectiva găsirii de către nego- ’ 
datori a unei baze comune care eă 
pună" capăt suferințelor ’ popoarelor 
din peninsulă.

Subliniind că Franța rișl Întemeiază 
politica pe conceptele destinderii șl 
cooperării, ministrul do externe fran
cez a spus : „Dorim să contribuim la 
menținerea păcii prin Înlocuirea in 
Întreaga Europă a confruntării .dintre 
blocuri’ cu dialogul Intre popoare. 
Intr-un sens mai general, obiectivul 
H reprezintă o lume diversificată, in 
cadrul. căreia fiecare țară, rcspeciln- 
du-ri alianțele și prieteniile/să poată 
trăi șl să se poată exprima fără să 
fie supusă constringerii șl pro- 
BiunlT
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albă loc Înainte de 14 ____
riază agenția France Presse, 
transmite această știre.

Secretarul de stat al S. U. A. Ia Belgrad :
Subliniind că relațiile tradiționale 

bune dintre Iugoslavia și S.U.A. se 
dezvoltă favorabil, el a subliniat do
rința Iugoslavie! de a extlndo acesta 
relații șl pe viitor. ■

Arăilnd, in cuvIntui de răspuns, că 
„relațiile americano-lugoslave consti
tuie un exemplu de colaborare Intre 
state cu sisteme sociale diferita”, 
William Rogers a declarat: ,.SS sit. 
fericit să' constat că relațiile 
noastre bilaterale reflectă spiritul co
laborării șl Înțelegerii. Progresul pe 
care l-am obținut In cursul tmuiui 
trecut pe planul colaborării economl- 

' co eata foarte încurajator".

teritoriului R. D. Vietnam
HANOI 8 (AgerpresL — L. I

V.N.A. anunță că aviația Statelor fi
nite a bombardat. In zilele de 8 sb 7 
iulie, zone populate din R. D. Viet
nam. provorirwl numeroase victime în 
rlndul populației civile, dislruglnd 
clădiri cu caracter, civil șl diguri de 
pa Fluviul Roșu.

La 8 Iulie, aviația Statelor Unite a 
bombardat din nou capitala RD. 
Vietnam, lovind cartiere populate, 
două fabrici șl spitalul Boch Mai, 
informează agenția V.N.A, Condam- 
nlnd aceste noi acte de război, o 
declarație a M‘A.E. al RD.V. cere 
guvernului american să Înceteze 
bombardamentele .aeriene și navale, 
blocarea șl minarea porturilor, și 
toate celelalte acte de violare a su
veranității șl securității R.D. Vfet-

%
Agenția Un bombardier de tipul „B-32" al 

■ aviației americane, care urma să
efectueze un raid de bombardamente 
asupra Vietnamului, s-n prăbușit 
tdmbălă In Oceanul Pacific, ca ur
mare a unei defecțiuni înregistrate 
la bord. Dintre cel șasa membri ai 
echipajului, care au reușit ®ă pără
sească avionul înainte de prăbușire, 
doi au fost datl dispăruți.

BELGRAD 8 (Agerpres). — Agen
ția Tantag, Informează că, luînrl i 
cuvintul la recepția oferită in onoarea 
swffetarului de stat al S-Uuă.. William ; 
Rogers, secretarul federal pentru 
afacerile externe al Iugoslaviei, 
Mlrko Tcpavaț, a arătat ’ că țarc sa 
salută Inițiativele in direcția slăbirii 
încordării și Întăririi colaborării In
ternaționale. Era tratativelor șl 
a destinderii pe care o străbatem 
in prezent nu are drept scop doar 
Îmbunătățirea atmosferei internațio
nale ; ea trebuie să Însemne Începu
tul soluționării reale n celor mai im
portante probleme ale lumii contem
porane.

Nu poate fl cu adevărat indepen
dentă șl liberă nLd o țară care neagă 
alteia acest drept, a subliniat-Mirko 
TcpaVățl relevlhS ineemnătatfea prin
cipiilor Independenței, suveranități!, 
egalității In drepturi, neamestecului 
in relațiile dintre state, necesitatea 
ca fiecărui popor «ă 1 se garanteze 
dreptul la libertate și dezvoltară 
nesUngheritfl.

Președintele Consiliului Executiv 
Federal al RS.F. Iugoslavia. Gcrnal 
piedici, ,l-a primit rimbătă pe WU" 
ilarii Rogers.- In «ursul întrevederii, 
menționează agenții Tanluti, a fost 
efectuat un schimb do păreri asu
pra umăr probleme de Interes pen
tru cele două țâri. Tot sJmbătă, 
Mirko Tepavaț șl William Rogers 
au purtat convorbiri'oficiale.
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’ începlnd de, astăzi, Mlrinul I 

1 orpș. Rostock din Republica De- < 
1 mocrată Germană șt localitățile < 
I din Împrejurimi găzduiesc n 15-a ( 
t ediție a Importantei manifestări .
> internaționale cunoscute sub de- ■;
. numirea „Sflptămlna Mării Bab- ' 
. tice“. . . (

Desfășurata sub deviza „Marea ( 
’ Baltică trebuie să fie o mare a . 
1 păcil“, această largă și tradlțlo- 
t nală manifestare Întrunește an 
» de an, în afara reprezentanților ' 
) din țara gazdă, numeroși parii- < 
( clpanți din țările situate :n zona • 
. respectivă, precum ®1 din Nor- ( 

vegla șl Islanda. Printre oaspeți < 
se află parlamentari, oameni ne, ( 

) știință șl- artă, rcprezentiiî X . 
. ni unor partide politice ,țl 
. organizații de masă, al sin- ' 

■ dleatelor, tineretului, " ' ‘
'.lor. In cadrul ,„7
' Mării ■ Băltire" slrut pcojțra- < 
I mate un Întreg șir de manifes- ț 
I țări — Intllnlri șl schimburi de
i păreri Intre reprezentanți al , 
, parlamentelor, ai oamenilor ’ 
. muncii, ■ tineretului, slmpozloa- ’ 

ne, conferințe, exjxtzițil, pre-
’ cum și manifestări culturale < 
' șl sportive. <
> Deosebit de Interesante rin. < 
I conferințele parlamentarilor șl < 
t ale altor reprezentanți ai opiniei , 
! publice din țările. Europei sep- , 
. wntrlonalo, care se desfășoară ’

In flecare an cu acest prilej. ’ 
’ Importanța deosebilă a intilnl- <
* fU internaționale de la Rostock 1
> decurge din triplul că ea reunește ț
> oameni provenind din țări cu <
> orinduiri sociale diferite șl , 
ț tivitul convingeri șl conrepții . 
. dintre rele mal variate. Aceasta ’
> subliniază o dată mal mult for- ’ 
i; ța Ideilor de coexistență, paștii- 1 
& că, de' înțelegere Șl cooperare I 
j rodnică Intre popoare. De altfel, ■ 
. șl problemele ce se abordează
: jn cu rsul I n tfl nlritor șl dtecu ții 1 or ’ 
' din cadrul Intllnlril au, Invazia- • 
1 bU, ca obiective principale des- I 
I tinderea Internațională, pacea; șl ( 
I securitatea In Europa șl In lume. <
> Așa cum nu anunțat forurile' de < 
. conducere ale comitetului pre- ,

gflUtor ril „Săptfimtnll Mărit 
Baltice" — In centrul atenției ' 

' actualei ediții se vor afla : lupta <
* pentru realizarea securității eu- I
> coperte șl problema convocării I 
I conferințe! general-europene. ț 
I dezvoltarea relațiilor politice ‘ șl , 
) economico dintre statele dini a- , 
. ceastă zonă, precum șl activlta- , 
, teasdeafâȘurâtA în.diferite țări ’

Ih fax'bareâ' ■stabilirii relațiilor <
* diplomatice cu R. 'D. Germană. <
! _ Șt. DEJțr <

t. Printre oaspeți 
sitari, oameni ne, 
B. ! ’ reprezentanți' 
■■

femel- 
..SăptămtrJJ

Cunoscuta actrifd americană 
Jane Fonda, laureată, in 1972, 
a premiului Oscar pentru cine
matografie, a sosit la Hanoi, 

’pentru a face o vizită de prie
tenie in R. D. Vietnam, la in- 
cUafia Comitetului ■ vietnamez 
de solidaritate eu poporul ame-

J , In Uruguay, „starea de război intern",a foit Înlocuita 
l securilâjii.., Pe slrâzile din Montevideo — dupd

cu legea asupra 
.„__f . w -u. IUUW -—. dupfl cum se vede In
fotografie — în fa|a clâdirilor oficiale au fost ridicate baricade ji 

j postate sentinele Înarmate.

'.1

rlcan, in/ormeasâ agenția V.N.A.
a]
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Dacă’ar fl s&'sintetizăm ln cltcva 
cuvinte evenimentele "petrecute In 
răstimpul din urmă pe arena inter
națională. concluzia ■ care fi-nr impu
ne constă in amploarea pe oare o cu
noaște, pe toate meridianele globului, 
metoda contactelor, dialogului §i tra
tativelor, ea singurele ; mijloace ra
ționale șl eficiente, de rezolvare a 
problemelor dintre, alate,'de stimu
lare a colaborării Internaționale, me
todă pa care, dună cum se sile. 
România o susține ferm țl o promo
vează statornic -In tatreajța sa iieil- 
vltate externă.

ManttesUnd o preocuijare constan
tă pentru extinderea relațiilor de 
prietenie frățească ți colaborare 
muliUaterală cu toate țările sdclii- , 
liste, țara noastră dezvoltă, fa ace
lași timp, cooperarea cu toate sta
tele lumii, fără deosebire d- crîn- 
duirea tor socială. în acest spirit, al 
coexistenței pașnice, România por
nește, fa ,politică sa externă, du la 
principiul' fundamental că* promova
rea destinderii' șl Întărirea "păcii're
clamă .contribuția , activă a. tuturor 
statelor, Indiferent de potential,'mă
rime sau forță; fiecare stat arc drep
tul ți datoria să" participe activ la 
dialogul internațional, să-și facă au
zit cuvlntul fa sprijinul pâcii șl co
laborării intemațtonale. în acest 
context, «e situează el vizita ne caro 
secretarufde stat al-Ș.U.A-, William, 
Rogers, a ffi cu t-o in România. Mo
mentul esențial ,al vizitei' 1-a con
stituit primirea oaspetelui de către 
.președintele Consiliului de

■ Nlcolae Ceaușescu. Așa cum 
«nmoscuL șl cum a-a subliniat fa 
convorbirile de la București, relațiile 
dintre România șl S.U.A, ee deșfă- 
soară favorabil, ele cunosctad un pu
ternic impuls îndeosebi ca urmare a 
înlUniritor dintre președinții Nlcolae 
Cenușe&cu și Richard Nixon, dn is 
București, Jn 105O. si V/nshlngton. fa 
1870. Mustrind această evoluție pozi
tiva, yizlta secretarului de, slat a 
evidențiat, totodată, posibilitățile de 
lărgire ta continuare n colaborării pe 
diferite tărimurl, ambele părți ex- 
primindu-ae hotârtrea ' de a se ac
ționa fa această direcție. O măsură 
concretă a conslltuit-o semnarea cu 
acest prilej a convenției consulare, 
instrument juridic de natură fiă 
stimuleze Intensificarea legăturilor 
dintre cele două țărL Firește că dez
voltarea colaborări, sporirea echlm- 
buritor reciproce ar fl favorizate 
de înlăturarea unor bariere sl prac
tici restrictive : In , acest «ens acor
darea pentru România a clațfEtei nar 
țjunll celei mal favorizate ar marca 
un pas real spre netezirea căilor de 
dezvoltare a colaborării economice.

Un caracter util a avut» șl schim
bul de păreri in diferite problema 
internaționale de interes comun. In 
cadrul căruia țara noastră șl-a ex
pus. doschlfl șl clar, cu princinlolltato 
șl consecvență, punctele do vedere a- 
supra u tendințelor pozitive, cit 
șl a fenomenelor care generează În
cordare in relațiile internaționale, 
cum este persistența focarelor de 
război. Sa poata aprecia că schimbul 
de păreri a demonstrat, o dată mal 
mult, că existența deosebirilor de 
regim soci a l-poli Uc sau părerile^ dl- 

■ ferite asupra unor chestiuni șau al
tora nu pot șl nu trebuie .să consti
tuie Impedimente. cL dimpotrivă. Im
pun desfășurarea dialogului șl a con- 
tactplor in scopul dezvoltării relații
lor reciproce șl al îmbunătățirii cll- 
mteului. pe arena mondială. Condiția

lor litigioase șl promovarea coinbo- nice conflictul ce Ie opune, de 25 de 
rării- dintre state, elnt”șl alte dvenl- -------
mente ale acestei sfipt&minL Este 
vorba. în primul rind. de anunțarea 
acordului Intervenit între reprezen
tanții RP.D. Coreene șl Coreei de 
sud, ca urmare a convorbirilor pur
tate, pentru prima oară după, nini 
bine de un sfert de veac. Tinziste să 
pună capăt Îndelungii divizări a Co
reei. arest acord urmărește instau
rarea, pas cu nas. a Înțelegerii si în
crederii reciproce.'’slăbirea Încordării 
In relațiile dintre Nord si Sud,'In in
teresul promovării rcunlfieărJl partnl- 
ce a țârii — deziderat fierbinte al în
tregului popor coreean.

O deosebită importanță prezintă 
faptul că acordul, care constituie o 
încununare a inițlatlveior consec-

;; ” J J . ■'
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escnțlală a dezvoltării unor raporturi 
noi In viața internațională wte ln- 
s'.aurarcai trainică a principiilor in
dependenței șl suveranității naționa
le, respectarea dreptului fiecărui pb- 
por de a-și hotărî dezvoltarea coreș- 

• punzător votatei sale» „Este un lucra 
bun — a declarat tovarășul Nlcolae 
Coaușescu la dejunul oferit in onoa
rea secretarului de stat al S.U.A. — 
că guvernele țărilor noastre doresc ță 
dezvolte relațiile dintre ele pe baza 
acestor principii. Noi speram că 
aceste principii se vor afirma.tot 
mai puternic, in lume, că ele vor 
contribui Ia realizarea unor relații 

. de colaborare și pace intre toate 
popoarele".

Privită din acest unghi, vizita se
cretarului de stat american, con
vorbirile purtate cu reprezentanții 
țării noastre pot fi conaidernte ca o 
contribuție utilă. Ia dezvoltarea re
lațiilor româno-amerlcane, allt In 
interesul ambelor părți, cit si In in
teresul cauzei destinderii șl Înțele
gerii Intre popoare, ol păcii generale.

Expresii directe a aceluiași proces 
; de dezvoltare a dialogului șl tratati

velor, pentru rezolvarea probleme-

,pe baza
principii. Noi sperăm că 
' Ipll .....------

1 DucurețU, Plata Sdhtcll. Tel.
' " Calea

vente ale Partidului Muncii din Co
reea șl guvernului R.P.D. Coreene, 
conține im sir de principii fundamen
tale, realiste, pe care cale două părți 
nu convenit, să lo așeze la temelia e- 
forluritor de -reunlflcsre a patriei.

Este convingerea fermă a poporu
lui român, prieten șl sprijinitor de 
nădejde al poporului coredan, că 
transpunerea In fapt a acestui a- 
cord, paa însemnat in promovarea 
înțelegerii reciproce dintre Nord si 
Sud..înaintarea pa .calea deschisă de 
(-1, vor duce la Înfăptuirea.unei Coreu 
unite, pașnice șl democratice, cores
punzător intereselor vitale ale po
porului coreean. Intereselor generale 
ale păcii.

Vești Îmbucurătoare nu fost trans
mise, în această săptămlnă, Și din 
alte zone ale lumii, care nu cunoscut 
nu de mult fenomen® da-acută În
cordare. în urma convorbirilor din 
localitatea Simla, dintre primul mi
nistru al Miel, Indira Gandhi, si 

■ președintele Pakistanului, ' Zulflcar 
All Bhutto, a fost .semnat un acord 
prin rare cele două părți au conve
nit să soluționeze’prin mijloace paș-

anL șl ®ă «tablleoscă un climat de 
Înțelegere șl colaborare reciprocă. 
Prin toate prevederile «de. acest.a- 
cord deschide .perspective pentru 
normalizarea deplină a relațiilor-Jn- 
do-paklataneze. pentru continuarea 
convorbirilor In vederea reg'.erneniă- 
rii problemelor In susaensle.

Liniile pozitive caro conturează 
profilul săptămlnli Lțl găsesc între
girea prin asemenea evenimente eurn 
ar fi,reînceperea convorbirilor inter- 
comunltare din Cipru, sau curentul 
tot mal puternic manifestat In direc
ția Înfăptuirii principiului unlveraa- 
lll&ții Organizației Națiunilor Unite, 
ceea ce reclamă admiterea R.D.G. 
SB.F.G. șl a altor state menținute 

i afara organizației, curent care n 
căpătat un nou Impui® cu’ prilejul 
convorbirilor dintre secretarul' gene
ral al O.N.U.. Kurt Wuldhelm. si 
ministrul de externe al R. D. Ger- 
inane. Otto WInzer.

Această săptămlnă. In care extln- 
.derea dialogului tntfe state a cunos
cut ax>l expresii pregnante, ilustrează, 
o dată In plus," necesitatea ca această 
metodă să se instaureze definitiv ta 
viața Internațională, In așa fel; Incit 
toate problemele;acute In suspensie 
să fio (soluționate pa cale politică. 
In acest context, ®e imounp ca o 
cerință arzătoare a actualității re
glementarea cit mal grabnică a pro
blemei IndochlneJ, In conformitate 

’ i vitale ale 
l, atît do 

i? des- 
. leLnam, 

in- 
i de

confruntarea armată, ci tratativele, 
dterulILle din jurul aceleiași mpse. In 
cadrul cărora ®ă fio afirmate poziții 
constructive, reprezintă singura cale

s® impune . i 
actualității jț 

glementarea cil mal grabnică a 
blemel IndochlneJ, fa coz 
cu drepturile șl Interesele 
popoarelor acestei regiuni, 
greu încercate a lumii. întreaga 
fășurarc a războiului dta Viei 
din celelalte țări ale peninsulei 
dochlncze confirmă că nu politica 
forță,, nu continuarea; agresiunii ; 
confruntarea nrmată. ci iratafi,,

se. fa 
poziții 

rațională șl pasibilă de solulionare a 
con.fi telului. • • ;■

Iată de ce. salullnd apropiata relua
re a tratativelor de la Paris, opinia 
publică din țara noastră Ișl exprimă 
speranța că ele vor marca o cotitu
ră față de evoluțiile da .plnă acum, 
prin angajarea unor ‘convorbiri, fa 

’spiritul recepiiviiățll și nl dorinței de 
a se merge fa Inlimplijaroa pozițiilor, 
convorbiri eficiente care să du
că la Încetarea războiului și retrage
rea, trupelor americane, asigurirxlu-sc 
.dreptul Imprescriptibil 0I popoare
lor vietnamez, laoțian șl khmer de 
a-șt decide singure destinele.

Ilomtilus CAPLESCU 
Rada BOGDAN

Protocol sovido-ameri- 
ccm de colaborare tehnico- 
diințifinrr Vladimir Kirillin, vice
președinte al Consiliului do Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică al UJRSJS» ți 
Edward David, consilierul președin
telui S.U.A. pentru problemele știin
ței. au parafat, Ia Moscova, un

’ protocol 'sovleto-ăniericăn care sta- " " intr-o vizită'oflrialâ." 
‘ bllește condițiile și domeniile inl- 
țLăle ale colaborării pentru Comi
sia mixtă sovicto-nmerlcană de co
laborare tehnico-științlfică, in con
formitate cu acordul semnat !n 
capitala Uniunii Sovietice cu prile
jul vizitei președintelui Richard 
Nixon.

AGENȚIILE DE PRESĂ. TRANSMIT

Prințul Norodom Sicmuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Unit, Național al Cam- 
bodgtoi. a «sosit vineri la Nouakchott,

Convorbiri G. Husak — 
J. Kadffr. Bratislava,
au avut toc convorbiri intre Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din CclMîtovaL’ki, șl Janos Ra
dar, prlm-secretar al C.C. al P.M.S.U- 
aflat într-o'vlzltă neoficială in Ceho- 
^ovacla — relatează agenția C.T.K.

Edward Giorek, pnm-sea-e- 
tar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jaro- 
szewiez, președintele Consiliului do 
Miniștri al R. P. Polone, au primit pe 
ministrul afacerilor externe al Indiei, 
Swuran Slngh, aflat tntr-o vizită ofi
cială in Polonia.

IC

Sub auspiciile Universității 
din Roma — Facultatea de e- 
conomle fi comerț — ale So
cietății italiene de economic a- , 
Orară jl Atoctafiei italiene pen
tru rela/il culturale ți riilnfi/ice 
cu România. la ,Roma s-a des- 
fățurâi o „masă rotundă0 pe te
ma: „Studii îl experiențe asu
pra productivității in agricultu
ră, la nivel sectorial fi de gos
podărie0, la care au participat 
fi specialiști români. ;

In încheiere, a vorbit prof. 
Francesco .Loria, care,a relevat 
contribuita’ reprezentanților ro
mâni la succesul „mesei .rotun
de" fl s-a pronunțat pentru dez
voltarea colaborării’ intre Italia 
fl România fn domeniul rțiinfe- 
lor, agricole.

f,
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Cursa solitarâ do traversară a Atlanticului a fost clșhguta de navi- 
galorul francez Alain Colas, (in fotografie), la bordul ambarcațiunii 

Pen Duick-4". El a parcurs distanța do 2 810 mile, care separă locali-
_ . (In fotografie), la bordul ambarcațiunii
„Pen Duick-4". El a parcurs dislanja do 2 810 mile, caro separâ locali
tatea Plymouth, din Anglia, de Newport, situat pe coosta esiied a S.U.A., 
în 20 da zile, doborînd astfel vechiul record do 26 zile, stabilit la ediția 
din 1968 a acestei competiții. Navigatorul britanic sir Francis Chichester, în 
vîrstfl de 71 de ani, a fost nevoit sâ abandoneze din motive do sdnâtate.

■'.'-;f

Intre guvernele Uniunii 
Sovietice și Siriei nu fost In- 

i chelele, șimbătă, acorduri cu privire 
la colaborarea economică și tehnică 
și ,1a constituirea «xnlslel permanen
te sovteto^șlrlene pentru colaborare 
economică șl tehnică. Acordurile au 
fost semnate de Alexel Koslghfa, pre
ședintele Consiliului da Miniștri al 
U.R.S.S., și Abdel Rahman Khlelfawi, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Siriei. Ș

Ministrul Comerțului ex
terior 01 U.R.S.S., Nikolai 
tollccy, a fost primit de Erich Hoiite^ 
ker, priuinsecretar al C.C. al P.S.U.G.

Senatul chilian a
; proiectul de lege privind trecerea sub 
controlul statutul a bunurilor compa
niei nord-amerlcanc „Intemattonnl 
Telephone and Telegraph”.

Purlăiorul de cu^înt ol 
Frontului Popular pentru 
Etiberarea Palestinei, ctiassan 
Kanafani, a fost ucis slmbătă, In urma 
exploziei unei bombe plasată ta auto
mobilul său, anunță surse oficiale din 
Beirut citate do agenția U.P.L

Curtea Supremă a State
lor Unite a rc<;omnn<lnt Convenției 
națtonale a Partidului democrat.,ele 
cărei lucrări vor începe luni ta Mtami 
Beach, sâ soluționeze ea Însăși dis
puta, generală de privarea senatorului 

, George McGovern de 131 delegați, 
reprozcnltod statul California la con
venție. . ", J ■' ; ■; •;

Hndrei Gromîko, raimrirui 
afacerilor cxlcmc al Uniunii Sovie
tico, a sosit v+nerl intr-o virilă ol.i- 
dală fa Luxemburg.

Secretarul general al 
Partidului Eliberării și So- 
cidismului din Maroc (,nler’ 
zis), AH' Yala, apreciază. Intr-un co
municat, reluat de Agenția mnrorană 
de presă, că „este indispensabil ca 
electoratul marocan să fie complet șl 
reprezentativ ; pentru aceasta, toți ce
tățenii ma recant majori, bărbați șt 
femei, trebuie să fie Înscriși pe lis
tele electorale".

Consfătuire in probleme
le pescuitului. Moscova a 
avut loc o consfătuire a miniștrilor 
care răspund do problemele pescui
tului din Bulgaria, Celtostovucta, 
IL D. Germană, Polonia, România și 
Uniunea Sovietică. In cursul lucra ri- 
to- consfătuirii, partlclpanțli au dis
cutat probleme privind dezvoltarea 
colaborării întro țările respective În 
domeniul pescuitului maritim.

naționale a Partidului democrat
nâw/aj 1 _0 I „ 1. „   _ 'X - , S « _

Beach, sâ soluționeze ea Însăși dl 
pută,generală de privarea senatorului
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