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Scrisori adresate C. C. 
al P.C.R., tovarășului

Nicolae Ceausescu

Oameni de seamă

ai sodelălii 'noastre

lor comun
■ trasat urile

eticii comuniste

vasta oporă do construire a so
cialismului. partidul nostru pornește 
de la principiul verificat de-a lunsul 
timpului, că formele șl metodele de 
conducere sl organizare eoclalâ nu 
stat imuabile, stabilite o dată pen
tru totdeauna, ci trebuie continuu 
perfecționate in nas cu schimbările 
ce ea produc în viată. Problema care 
ee pune ta fiecare etapă este ta ce 
direcții trebuie operate aceste perfec
ționări pentru ca ele să exercite o 
influență dt mal favorabilă, eă sti
muleze nvlnlul Întregii vletl econo
mice șl «octale ? Făcînd o temeinică 
analiză a stadiului atins ta dezvolta
rea forțelor de producție si Unind 
ueama de schimbările Intervenite in 
structura socială, de creșterea con
științei si a competentei oamenilor 
muncii. Conferința Națională din de
cembrie 10>37 n jalonat ca Drinrinnlă 
direcție a perfecționărilor. îmbunătă
țirea. continuă a aplicării principiu
lui centralismului democratic In dez
voltarea orladulril. noastre. Pe dreat 
cuvlnt m? noale spune că perfecțio
narea acliviilțll organelor de condu
cere centrală, a planificării activită
ții economlco-soclnle concomitent cu 
adlncirea democrației constituie nu
mitorul comun al tuturor măsurilor 
care ou fost aplicate tn ultimii ani. 
pe baza directivelor Conferinței Na
ționale și ale Congresului ai X-Iea a! 
partidului în diferitele sectoare ale 
acîlvltălli eeonomlco-soclale.

Așczlnd principiul centralismului 
democratic la temelia întregii con
strucții a fflructaritor organizatorice 
ale societății noastre, cit șl a activi
tății sl funcționalitățll acestora, parti
dul nostru a pornit șl pornește . <te 
la premisa că opera de construcție 
socialistă este de neconceput fără 
realizarea unei conduceri unitare.

Este unul din principalele Izvoare 
ale forței șl dinamismului ortadulril 
socialiste faptul că societatea se dez
voltă potrivii unei concepții unitare, 
a unei conduceri centralizate — fac
tor decisiv pentru dezvoltarea plani
ficată a economiei naționale, pentru 
economisirea de muncă socială, pen
tru concentrarea energiilor șl re
surselor, materiale și umane, ale în
tregului popor, a potențialului țării 
spre acele direcții, spre acele obiec
tive șl sarcini care prezintă, in fie
care etapă dată, o însemnătate deci
sivă pentru progresul social. Tocmai 
conducerea centralizată asigură ma
terializarea unității de voință, con
vergența tuturor activităților sociale, 
evitarea oricăror tendințe dlșper- 
«ante, inalntarea intr-un ritm cit nud 
rapid pe calea socialismului, spre 
comunism.

Conducerea unitară, pe baza cen
tralismului democratic, constituie o 
premisă fundamentală pentru a asi
gura operei de construcție socialistă 
un caracter organizat ; cu dt se 
Înaintează pe calea dezvoltării so
cietății socialiste. cu atlt devin mal 
imperios necesare Întărirea disciplinei 
sociale, a traducerii in viață cu stric
tețe a legilor statului, a măsurilor 
adoptate de organele de conducere.

— Vd propunem ti sintetizăm 
c!!ei:a din concluziile recent in- 
cheiatei itaoiuni.

în stagiunea care s-a Încheiat de
curl ral. activitntea Instituțiilor noas
tre teatrale ș! muzicalo s-a desfășu
rat mib semnul linul efort mal susțl- 

f nut de a răspunde exigențelor sporite 
ale activității culturnl-educatlvo. Do
cumentele de partid privind Imbwiă- 
tflțlrna muncii' poHtlco-ldeotosfre. 
indicațiile generoase, preocupările 
statornice alo tovarășului Nicolae 
Ceaușescu față de creația artistică, 
do ecoul el ta rlhdu! ma- 

; relor. au determinai La 
creatorii din domeniul 

I teatrului sl al muzicii un 
; rigureș examen do con

știință cu privire la .sen
sul sl misiunea artei lor. 
examen ale cărui rezul
tata au început «să se 
contureze tacă ta timpul 
acestei stagiuni, oreflgurtad totoda
tă premise mai bune pentru stagiu
nea viitoare.

Aceste’rezultate s-au evidențiat ta 
primul rind prlntr-un mai profund 
dLscernămlnt ta alcătuirea reperto
riului, o mal pronunțată responsabi
litate In orientarea ăctfvRâțH institu
țiilor. ta stabilirea și îndeplinirea 
programului lor Ideologic șl artistic. 
Repertoriul realizat In această stagiul 
ne — nllt ta teatrele dramatice șl 
muzicale, cit șl ta Instituțiile de con
certe — se prezintă mal echilibrat, 
dovedind o selecție mai judicioasă 
dedt altădată. O preocupare de 
prim ordin ta cadrai reperto
riului a fost aceea b valorifică
rii creației originale, nrordlndii-se 
prioritate lucrărilor cu caracter mill-

rP.U-XȘ/W $• ’ •\a.
lanț, revoluționar, de o largă acce
sibilitate și o putere de influențare 
directă. S-nu relevat. In acest sens, 
resurse încă Insuficient valorificate 
ale ercnllei noastre dramatice șl 
muzicalo atlt din trecut, cit și din 
ultimii ani. Au apărut, de asemenea, 
atlt ta teatru dt șl ta muzică, unele 
lucrări noi. valoroase. Tn compoziția 
repertoriului a devenit evidentă șl 
preocuparea pentru programarea 
unui număr mal mare de lucrări, 
dramatice șl muscate. din țările so
cialiste, ca șl pentru a Înfățișa pu
blicului lucrări contemporane, pro-

In ziua de 11 Iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășul Ștefan Ol
szowskl, membru al Biroului Po
litic al C.C. al PMU.P, minis
trul afacerilor externe al R.P. Po
lone, rare se află ta țara noastră

probleme internaționale" actuale 
de Interes comun, Îndeosebi cele 
privind pregătirea șl convocarea

celor două țări, cărora le acordă 
o deosebită importanță.

Mulțumind, tovarășul Nicolae , ... ,
Ceaușescu a transmis, la rtadul . Conferinței europene pentru cola- 
său, tovarășului Edward Glerek 
un salut prietenesc șl cele miri 
bune urări, exprlmînd convinge
rea că tatîlnlrile șl convorbirile 
dintre conducerile de partid și de 
stat ale Republicii Socialiste

rii șl planificării economiei na
ționale, concreUzIndu-se’ ta crea
rea unui nou sistem organizato
ric In întreg-' aparatul de pro
ducție Întemeiat pe verigile : ln- 
ireprtadcre-ccntrala-mtaister. .Cerin
țele centralismului democratic Sși 
găsesc materializarea In acest sistem 
prin faptul că. o dată cu preocupa
rea pentru înlăturarea centralismului 
excesiv, pentru apropierea conduce
rii de producție, partidul urmiire te

asigurarea unei mai muri autonomii 
șl mobilități funcționale a acestora, 
în același tlmo. ministerelor sl altor 
organe centrale de conducere. prin 
degrevarea de o serie de probleme a 
căror soluționare este dR compe
tența unităților economice. 11 s-au 
creat condiții pentru d-sl orienta ac
tivitatea îndeosebi spre rezolvarea 
problemelor malore privind dezvol
tarea ramurii respective.

i Soț poate aprecia că prin acțiunea 
desfășurată de partid s-au creat pre
misele; ca noua structură organizato
rică a economiei să funcționeze din 
plin. Nu ee poate Ignora insă faptul 
că si tn acest domeniu noul nu se im
pune «ponton, de In sine : adesea, el 
își face apariția aidoma firavului

Tocmai ta acest sens, partidul nos
tru subliniază că In prezent una din 
sarcinile cele mai imperioase in aceas- 
tăprlvință este perfecționarea condu
cerii șl planificării tuturor domenii
lor de activitate, ta vederea realiză
rii unitare a tuturor măsurilor <le dez- 
voltare eeonomieo-soctală. îmbu
nătățirea structurilor existente, ana
lizarea aprofundată a stărilor dej 
lucruri , sesizarea cerințelor ridicate 
de viață ta acest domeniu,- elabora- . r,_r—, „ ,
rea unor relații corespunzătoare arcs- creșterea atribuțiilor înireprinderilorj 
tor cerințe este InsoTs ca unul din 
obiectivele apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului.

în același timn. concomitent cu 
preocuparea pentru îmbunătățirea ac
tivității organelor centrale ta toate 
domeniile vieții politice, de slat șl 
economice, esența măsurilor între
prinse de partid este de a asigura 
participarea efectivă, cit mal lar
gă. a oamenilor muncii la con
ducerea întregii aclivltăll economice 
țl sociale, crearea condițiilor ea ei 
sl-sl spună din plin cuvântul in 
problemele Importante, fundamentale 
ale construcției socialiste, Iar opl- .. 
nllle lor sl fie aseuliaie, soldate cu 
măsuri practice pentru îmbunătățirea 
muncii.

Tn domeniul economic, acțiunea de 
perfecționare n urmărit șl urmărește 
consecvent îmbunătățirea conduce

tatr-o vizită oficială de prietenie. România și Republicii Populare 
La întrevedere au luat parte Polone, schimbul de opinii șl In-

Corncllu Mflnescu, ministrul1 nta- formații ‘ servesc cauzei dezvoltă-
i . relay|lor cjpopoarele, par

tidele și țările noastre, contribuie 
la unitatea șl coeziunea mișcării

borare și securitate.
★ '

După convorbire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut po 
oaspete la dejun.

Au participat tovarășii Uio 
Verdeț, Junes Fazekas, Cornellu 
Mnnescu, Nicolae Ecobescu, ad
junct! al ministrului afacerilor ex
terne, Mihai Marta, ambasadorul 
țării noastre la Varșovia.

Au luat parte, de asemenea, Wi
told Lukaszewfcz, deputat, mem
bru al Comisiei de politică ex
ternă a Seimului, Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Poloniei la 
București, șlr Jerzy Roszak. direc
tor ta Ministerul Afacerilor Ex
terne al RJP. Polone.

, Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
>-A«rcb wK crivl (2 <-»-«-» 1 I «« •
tit toasturi. ,

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de caldă prietenie.

cerilor externe, precum șl Mîhai 
Marin, ambasadorul României la 
Varșovia. „

A participat, de asemenea, Ja- comunisto șl muncitorești intama- 
romlr Ocheduszko, ambasadorul 
Poloniei la București.

Cu prilejul Înteevederli, minis
trul afacerilor externe al Poloniei 
a transmis tovarășului NIcoLne 
Ceaușescu, din partea tovarășului 
Edward Gierek, prlm-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., un eordlal salut 
șl cele mal bune urări, dorința de 
a dezvolta pe mal departe con
tactele bilaterale, îndeosebi între 
conducerile de partid șl de stat ale

Toastul tovarășului 
Nmlae Couușescu

Stimate tovarășe miniștrii.
Aș dori, încă o data, .să, vă urez bun, venit In România șl 

să exprim satisfacția mea, a conducerii ’ de partid si de 
' stat pentru bunele relații care se’dezvoltă 'Intre partidele 

șl-statele noastre. Desigur,'avem aceeași orindulre socială 
— țările-noastre stat, membre ale C.A.LR., ale Tratatului 
de Ia Varșovia— slntem animali de dorința de a obține 
o Înaintare lot mai rapidă n popoarelor noastre pe calea 
socialismului, de a contribui astfel Ia dezvoltarea socialis
mului sl la creșterea Influentei sale în lume. Așa că este 
de înțeles că există toate condițiile, pentru o bună dezvol
tare a relațiilor dintre țările noastre.

Stat convins că vizita șl convorbirile care le-sm avut cu 
tovarășul ministru de externe, precum șl convorbirile pe 
care. Ie-a purtat cu tovarășii noștri vor contribui, de ase
menea, la un șl mal mare progres ’al relațiilor noastre.

Am avut convorbiri foarte bune cu tovarășul Glerek Ia 
Varșovia ; ne-am înțeles să facem toiul pentru dezvol
tarea relațiilor dlnire partidele sl popoarele noastre — sl 
sper că vom obține rezultate bune în această dlreclle. 
Dccl, avem toate motivele să fim mulțumiți de relațiile 
dintre partidele șl popoarele noastre, de perspectiva lor 
bună de dezvoltare.

Aș dori, de asemenea, sl exprim satisfacția noastră că 
ta ce privește problemele seeurltâtll europene slntem ani
mați de âeecașl dorință, să constat că există toate condi
țiile pentru a se ajunge Ia o conferință europeană. Doresc, 
de asemenea, să menționez

țlonale.
în- timpul convorbiri! s-a apre

ciat cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor romăno-po'.one, 
relevîndu-se, ta același timp, posi
bilitățile largi care există pentru 
extinderea șl adlncirea colaborării 
și cooperării pe multiple planuri tovarășul Stefan Olszowskl nu ros- 
dlntre cele două țări, ta folosul 
ambelor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii ta lume.

Au fost abordate, de asemenea,

Toastul tovarășului.
Stefan Olszewski. o. I

; : ■ ’ ; -■ ” - ' ' ' ■ • ' . jj J _ i ' :;..j , . ' ‘|

Stimate tovarășe președinte.
Tn primul rind aș dori să-ml exprim recunoștința pro

fundă pentru invitarea delegației noastre în România, pen
tru discuțiile foarte-bunei pe. care le-am avut, îndeosebi 
pentru faptul că m-afl primit dumneavoastră personal, sl 
pentru timpul care ml l-ați consacrat, pentrn analiza 
profundă a problemelor pe care ațî dorit sl ni Ie prezen
tați. Aș vrea să vă asigur că glndurile dumneavoastră o 
să le prezint fidel conducerii noastre, tovarășului prim-se- 
cretar Glerek, conslderind că aprecierile dumneavoastră 
constituie o contribuite importantă la dialogul care există 
astăzi Intre partidele noastre.

Așa cum a(l subliniat pe bună dreptate, țările noastre 
slut unite prin Ideologia comună mnrxist-lenlnlslă. fac 
parte din Consiliul de Ajutor Economie Reelproe st din 
Tratatul de Ia Varșovia — șl părerile noastre ta proble
mele de bază slut comune. Totuși, consider că este foarte 
util — a» cum am subliniat șl tn aceste discuții — cil 
trebuie să se facă o analiză a situa1 ici contemporane po 
baza sistemului creator marxisl-Ienlntet. Cu o astfel «ie 
atitudine creatoare se caracterizează politica IJ.R.S..S.. Po
loniei, României șl a altor lărl ale comunltâfil socialiste.

Acordăm o mare însemnătate colaborării cu țările care 
au alte sisteme sociale șl, de asemenea, colaborării cu 
acele forte sociale de care ne leagă dorința comună de în
tărire a securilătll. păcii șl dezvoltării coon—«Hi interna
ționale, Pe această bază se creează noi posibilități de co
laborare, de asemenea, cu partidele SQcIal-democrate.

■Slntem de acord cu dumneavoastră că trebuie să se 
ajungă Ia o soluționare politică a problemei vietnameze șl, 
de asemenea, ne pronunțăm holărlt împotriva bombarda
mentelor In Republica Democrată Vietnam S1 acțiunilor 
Ilegale de minare a porturilor vietnameze.

As dori, tovarâșe președinte, să spun că. așa cum nil 
apreciat adineauri, relațiile dintre popoarele sl țările noas
tre stat tatr-adevăr bune..

Consider că slut posibilități lot mal mari pentru ridi
carea colaborării dintre cele două tfirl ale noastre Ia un 
n vel..l?.1 n,al ln Interesul socialismului. întăririi co-
rnuiiîtâjil t&rilor socialiste $1 prieteniei dintre popoarelo 
noasire. Aceasta este In conformHale cu ITotăririle Con- 
greșului al VT-Iea al Partidului Muncitoresc linii. Polo
nez.

O mare însemnătate pentru stabilirea direcțiilor viitoa
re ale colaborării Intre țările noastre a avut-o fntllnlrea 
primului secretar al C.C. al P.M.U.P., tovarășul Edward 
Oîerek, cu secretarul general ol P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu.

Tovarășe președinte, pcrmlteți-ml să vă transmit .dum
neavoastră, personal, tovarășilor români prezentl aici ură
rile cele mal frumoase pentru înflorirea pe mal departe a 
Republicii Socialiste Ilomănta, urări de fericire si dezvol
tare pentru poporal dumneavoastră, care este unit cu 
poporul polonez prin legături de prietenie, să urez multă 
prosperitate României socialiste.

Mulțumind pentru această nrimire sl ospitalitate minu
nate, aș dori ș& rog pe colegii mei polonezi ca, împreună, 
șa, ridlee un pahar in sănătatea gazdei noastre, a secre
tarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu ;

pentru Partidul Comunist Român ;
pentru poporul român ;
pentru prietenia romăno-poloneză : 
pentru toți tovarășii prezentl ulei !

Ioan ERIIAN
? ff*»- ■> ... '. ( \ >•

(Continuare in parr, a Il-a)

nerespectiridu-șl astfel integral pro
gramul Ideologie șl artistic.

Ne-a preocupat, de ăsemehoa. ta 
această stagiune organizarea unor 
dezbateri cu privire ia creație și in
terpretare. Cred că discuțiile care 
au avut loc pe tema creației șl In
terpretării ta1 domeniul operei, ope
retei șl baletului au adus ctarlficărl șl 
nu vor rămlne' fără consecințe pozitive. 
La tel discuția privitoare la valori
ficarea șl prezentarea folclorului 
nostru.

Cit despre difuzarea artei ta rin- 
durlle publicului, he-a preocupat 

șl' continuă să ne preo- 
___» cupe găsirea unor căi mal 

eficiente de apropiere a 
Interviul nostru cu Ion BRAD, "St

vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educafioi Socialista rile autentice ale artei 
noastre efl poată Iradia 

---------------------------------- :--------------------------  • • • ...............— cu puterea lor de înno
bilare a oonștitațelo- 

pînă la mari Jdistanțe. în acest scop, 
am acordat o atenție mal mare tur
neelor urmărind, tn primul rind. o 
programare mal judicioasă a aces
tora în localitățile ta care nu 
există Instituții artistice profesio-, 
niște, dlhd șl sprijin material unor 
turnee de o valoare culturală majoră. 
S-a intensificat șl schimbul de va
lori artistice Intre București Sl cele
lalte orașe ale țării. Ne-am bucurat, 
de asemenea, că urtele tpațre sl fi
larmonici din țară au prezentat pii-

Intarviu realizat de 
Nicolae DRAGOȘ

(Continuare în pag. a IV-a)

grealste, militante, de autentică va
loare din uite țări.

Desigur Insă efi simpla alcătuire a 
unu! program nu aste suficientă 
pentru ca înalta misiune educativă 
a instituțiilor noastre artistice să se 
poată îndeplini. Capacitatea de in
fluențare. de modelare a conștiințe
lor ce află In strinsă legătură cu 
valoarea estetică a operei sl cu mă
iestria interpretării el artistice, dar 
șl cu amplitudinea difuzării sale In 
rjjidul publicului. Șl In acest sens, 
stagiunea care se Încheie consem
nează experiențe pozitive. încuraja
toare. Totodată, trebuie apus că u- 

. note teatre, In primul rind din Ca
pitală. n-au prezentat publicului 
toate titlurile înscrise in repertoriu.

Uzina de mașini grele din Bucu
rești oslo locul de fabricație a 
multor piese „gigant* de inaltd 
tehnicitate, necesare industriei. 
In imagine f O nouâ ‘ carcasâ 
de turbind în faza de prelucrare 

ji montai
Foto : S. Cristian

LA FIECARE TONA
DE FONTĂ, 4 KG

DE COCS

GALATI (Corespondenta! 
„Sctalcir, T. Oaneea) : „Crește
rea producției de fontă, reduce
rea cheltuielilor materiale și 
diminuarea consumului de cocs 
reprezintă pentru noi principa
lele obiective ale activității de 
fiecare zJ“ —- ne declara mais
trul furnallst Toader Costiuc. 
secretar al comitetului de partid 
din sectorul furnale al Combi
natului siderurgic do la Galați.

Măsurile luate de fu mail știi 
gălățenL ca urmare a acestei 
preocupări, au ca rezultat în 
producție reducerea norme! de 
consum do cocs pe tona de ton
tă cu aproape 4 kg. Practic, con
sumul de cocs metalurgie ta o 
tonă de fontă a scăzut față de 
anul trecut cu 2-1,23 kg. în acest 

■fol. fumaltșlll gălățenl au reu
șit ca din întreaga cantitate de 
fontă pe care ou .produs-o de Iu 
Începutul' anului «1 plnâ In pre- 
tent, 8 MO tone sâ le elaboreze 
cu cocs economisit.

rea tratativelor de la Paris să ducă Ia o soluționare poll- 
Statcior Unite, dindu-se’ astfel posibilitatea popoarelor din 
Indochina să-șî soluționeze problemele fără nici un ames
tec din afară, corespunzător dorinței sl intereselor lor.

In general, noi apreciem că trebuie să întărim colabora
rea noastră, a tuturor țărilor socialiste, a tuturor forțe
lor anlilniperlallsle, pentru afirmarea In lume a princi
piilor noi — <Ie, egalitate în drepturi, respect al Indepen
denței țl suveranității, neamestec In treburile interne sl 
avantaj reciproc — că este necesar .să facem total pentru 
a se renunța ta forță șl ta amenințarea cu forța ta relați
ile dintre state. în, ce privește România, doresc să declar 
că ea este holărită să facă totul pentru a contribui Ia 
afirmarea acestor principii în viața internațională, consl- 
derind că numai pe această bază se poale asigura o largă 
colaborare intre popoare, o pace trainică,

In acest spirit, doresc încă o dală să-ml exprim satis
facția pentrn relațiile bune dintre popoarele noastre, pen
tru perspectiva lor, de asemenea, îmbucurătoare ; consider 
că aceasta corespunde atlt intereselor popoarelor noastre, 
cit și Intereselor tuturor țărilor socialiste.

Să toastăm pentru întărirea continuă a acestor relații 1 
Urez poporului polonez, sub conducerea partidului său, 

mult succes in construcția socialistă ;
si toaștăm pentru tovarășul Edward Glerek ;
In sănătatea ministrului de externe tal I’olonlel. Ștefan 

Olszowskl ;
- In sănătatea dumneavoastră, a tuturor !

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri al

Dragă tovarășe Klin Ir Sen,

îmi este deosebit de plăcut ca, ta numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, al poporului român șl a! meu per
sonal, să adresez Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Cabinetului de Miniștri, Prezidiului 
Adunării Populare Supreme ale Republicii Populare 
Democrate Coreene, dumneavoastră, poporului frate 
coreean,’ cele mal cordiale felicitări cu prilejul publl- ___
cârll Declarației comune privind îmbunătățirea reia- njc 
țlilor dintre nordul ș! sudul Coreei șl rcunlflcarea țârii. 
Partidul Comunist Român, întregul nostru popor văd 
un eveniment istoric pentru destinele poporului co
reean ta înțelegerea reâllzatft, ca urmare a convorbi
rilor dintre Nord și Sud. care au pornit de la ideea 
existenței unei singure națiuni coreene, de la aspira
ția sa. legi Urnă, de a trăi tntr-un stat unitar, pe deasu
pra deosebirilor de Ideologie, sistem șl țeluri.

Exprimtnd Interesele naționale fundamentale ale 
poporului coreean, Partidul Muncii din Coreea, Gu
vernul R.P.D. Coreene, ta frunte cu dumneavoastră, 
nu promovat cu consecvență politica reunlflcării țării 
pe bază pașnică, independentă șl democratică, prin 
eforturile proprii ale poporului coreean, fără nici un 
amestec din afară. Consemntad aceste principii, sin
gurele ta măsură sâ asigure rezolvarea constructivă a 
problemei și înfăptuirea idealului reunlficării, acordul 
realizat reprezintă o strălucită confirmare a Justeței

Republicii Populare Democrate Coreene

acestei politici, o încununare a eforturilor perseverenta 
desfășurate de Republica Populară Democrată Co
reeană ta vederea Înfăptuirii mărețului deziderat na
țional al Întregii națiuni coreene

Acordai realizat Intre Nord șl Sud evidențiază, o 
dotă mal mult, valabilitatea șl eficacitatea căli contac
telor, dialogului direct șl tratativelor pentru soluțio
narea problemelor litigioase, oricît de complicate ar fl 
ele.

în același timp, înțelegerea inlerveriltâ are o deose
bită Însemnătate internațională, constituind un puter- 

aport la cauza destinderii și păcii ta Asia șl ta lu
mea întreagă, la lupta pentru rezolvarea, ta interesul 
popoarelor, a principalelor probleme ale vieții con
temporane.

Saluttad cu adtacă satisfacție acordul realizat în Co
reea, Partidul Comunist Român, poporul român tșl 
reafirmă și de această dată deplina solidaritate mili
tantă șl sprijinul deplin față de lupta poporului co
reean pentru unificarea pașnică și democratică a pa
triei sale.

îmi exprim șl cu acest prilej ferma convingere că 
prietenia frățească șl colaborarea multilaterală dintre 
partidele șl țările noastre vor cunoaște o continuă șl 
rodnică dezvoltare, ta interesul ambelor popoare, al 
socialismului și păcii ta lumea întreagă.

NICOLAE CEAUSESCU
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în numeroase scrisori trimise redacției, cititorii condamnă parazitismul social
'ij

$

Continuă să no sosească Ia re
dacție opinii alo cititorilor In le- 

‘s para-gâturâ cu manifestările de . 
zitism social pe care ziarul nostru 
le-a supus atenției publice mai 
Intli prin prezentarea „cazului 
Gheorghe Miu* și apoi prin alto 
„eșantioane* reprobabile. Desprin
dem din aceste scrisori voci sin
cer indignate ale unor oameni 
care-și pun cu responsabilitate în
trebări, fac propuneri și cer mâ
suri eficiente împotriva parazitis
mului, a mentalitâjii traiului fârâ 
muncâ, a factorilor caro mai ta- 
vorizeazâ, pa ici, pe colo, apari
ția unei asemenea menlalitâfi. !

lafâ, do exemplu, rîndurilo scri
se cu obidâ de câlre un muncitor 
din Petroșani, caro a transmis 

• ștafeta meseriei și a bunelor însu
șiri morale mai multor generații 
de tineri. Se numește VILHELM 
LOJADI, locuiește pe strada Dâ- 
rânești 22, Petroșani și lucreazâ la 
Uzina de utilaj minier i „Organele 
noastre în drept sfi ia masuri se
vere contra celor care nu se în
cadrează într-o munca cinstilâ.

Toți acești parazjji ai iociată|ii să 
fie treziți la realitate și puși la 
muncă, sa nu no mai facă de ru- 
tpo noi cei caro prea mult 

îngăduit și ne-am făcut că 
nu observăm că trăiesc pe spina
rea noastră lu. Sint multa șl în- 
dreplâțite aceste glasuri. Și nu se 
mărginesc doar sâ cearâ cu hoîâ- 
rîre stîrpîrea parazitismului, ci își 
îndreaptă privirile analitice asu
pra tutoror compartimentelor so
cial-educative caro, dinlr-un mo
tiv sau altul, mai uitâ sâ-și înde
plinească atribuțiile.

„Noi nu putem spune — ne 
scrin PETRE RADULESCU, mecanic 
agricol în Andrâșești — treaba lui 
dacă nu muncește I Nu putem spu
ne • f
Tn primul rînd societatea noastră, 
clădită, în totalitate, pe muncă, pe 
cinste, pe dreptate, nu poate îngă
dui nici o abatere do ta principiul 
„Nici muncâ fârâ pline, nici pline 
fără muncâ I* și, așa curn spunea 
secretarul general al partidului lâ 
Conferinja organizației do partid 
a municipiului București, trebuie 
sâ facem totul pentru traducerea

o nu muncește I Nu putem apt 
aita din foarte mullo motive.

tn viațâ a acestui principiu. Tn al 
doilea rtnd, acești oameni se hrfJ- 
nesc, se îmbraci — dovedesc a- 
ceasta nu numai fotografiile pe 
care le-ați publicat, ci, în primul 
rînd, faptul câ ei„. trdiesc Și încâ 
bine : iau prinzul la restaurante 
de lux. Bine spunea tovarâșa Eli- 
sabota Cosineli din Suceova în 
scrisoarea pe care ați publicat-o s 
ei mflnîncâ plinea și beau vinul 
pe care le producem noi, cei care 
muncim. De unde au ei aceste 
produse 7 Cu co valori produse de 
ei le acoperâ ? Avem tot dreptul 
sâ punem această Întrebare ba, 
mai multt sâ cerem organelor în 
drept sâ îa mâsuri severe. Nu poți 
sâ nu fii indignat clnd vezi câ un 
om la 37 de ani — ca cel De care 
ni l-ați prezentat în fotografie — 
nu face nimic sau, mai exact, face 
în așa fel ca sâ poatâ trâi pe spa
tele societâții. De ce sâ, îngăduim 
asemenea lucruri înir-o societate în 
care tuturor li se oferâ condiții 
egale de Invfljâturd și de mun- 
câ

O allâ categorie de opinii se

roferd la condiții do mediu care 
infiuonjoazd uneori ncțjafiv edu
cația tinerilor. „Sînt o mulțime de 
legi — no scrie LIVIU PODGOR- 
NEl, președintele judecătoriei din 
nr^.fiAcflnî ——. tn mra ea vrirlnadn

legi ------- ------------ --- - -------- - .
Ntl, președintele judecătoriei din 
Drâgâșoni — în care se vorbește 
despre ocrotirea minorilor în sensul 
câ ei, neavînd capacitatea de e- 
sc6r*ci*11 ' *
crotij. ... , „
cum se face câ li se dâ deplină li
bertate do exercițiu alunei cînd 
sînt admiși, de capul lor, în baruri 
și restauranle, în localuri publice 
caro exercită asupra lor influența 
dislrugătoare ? Cred câ ar trebui 
sâ sa interzică cu doscivîrșire acca-

ițiu și discemâmlnt —se cer o- 
iți, tutelați. Atunci mâ întreb

sul minorilor în ruomonoa localuri. 
Ca judecâtar nu mâ împac deloc 
cu ideea câ atunci cînd judec 
vreun proces de pensie de înire- 
ținere pentru minori ■ lâ spun câ 
am în fațâ un minor,, câ, sâracul, 
este nepulincios, neajulorat, vic- 
timâ a cine știe cui, iar pe de allâ 
parte sâ-l vâd fâcind-o pe „omul 
mare', cu coniacul sub nas și spri
jinit de tejghelele barurilor".

Mlhal CABANFIX

i.

K

-OMUL CARE A ȘTRUNJIȚ UN MUNTE DE METAl- 
camltato do piese ați strunjit In toți 
acești ani 1

— Nu ml-am pus-o, dar calculul o 
simplu. In medie prelucrez cam 300 
kg de piese po zl. . Dacă Înmulțim 
asia cu KO de zile lucrătoara po an 
— In medie — șl aperi cu M - nu
mărul aaUor de meseria — obținem... 

. 1 ko cco kg.
...Un om a strunjit un munte de 

piese. Indiferont cum a-au numit — 
carcase pentru generatoare electrice 
aau capace pentru cutii Inele, ele 
nu fost utile sodetafil noastre, repre
zintă partea de contribuție a comu
nistului Dinu Dismllru do la Urina de 
maștal electrice București, la con
struirea noii societăți.

Plnă Ia ăl de an| un om 
reportajul alăturat 
nimic.

Pini la ÎS de ani un om — DIr.u 
Dumitru, a strunjit un munte de pie
se pentru motoare c'ec.rice. Bunuri 
de caro‘- într-un fel sau altul 
— a beneficiat șl parazitul : fie
că aceste motoare nu acționat mași
nile la care i-au fost cusute cămările.

’ î care 
în numele acestui munte de piese, 

al celor 1 t©3 kg de oțel care l-au
trecut prin mină. Dinu Dumitru, co- 

au tot dreptul aă ceară era- 
trfndăvlel, a parazitismului 
noastră socială.

■

— Cum vă numiți t
— Dinu Dumitru.
— ,Co virata aveți 7
— Î5 de ani.

I
I
I
I
| bisturiului
I

r
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AȘA CUM ÎI CUNOSC CITITORII

Tesătoarea Anca Crucița
r.njfi textilă Sighișoara. în
tr-un timp foarte scurt s-a 
rtdknt 1a nivelul muncitoa
relor fruntașe.

„Plăcerea de a munci șl a 
fi harnic — este de părere 
Anca Crucița — ține de cel 
șapte ani de acasă. Părinții 
mei sint cooperatori In co
muna Ccanu Mare. El ne-au 
dus pe noi, copiii, de miri 
do lucrul clmpului, ne-au 
Învățat treburi gospodărești, 
în vacanțe nu om slat de 
pomană, am muncii. Aici, 
la fabrfcfi', tanî^'dat peste 
niște tovarășe caro m-au 
ajutat că Învăț bine mese
ria îl mulțumesc In primul 
rind‘ANastaatal »Pop. care 
s-a' ocupat de mine ca o

Vă aduc la cunoșWiță că bUSIjj,. <51 acum W! fru
mos este să te lnlrecl cu 
calo mal bune țesătoare".

— Ce fad ta Umpul li
ber 7 am Inlrebat-o™

_ — Aș vrea eă fac sport

acum riteva zile, la țcâflto- 
ria de mătase „România 
munritoaro’ din Cluj, s-a 
Jntlmplat, eă zicem așa, un 
fapt senzațional. Rochița 
Boehlș, o veche muncitoare 
ce a deținut la un moment 
dat „supremația" In între
prindere și In țară In a- 
oeastă profesie, a fast Între
cută de o tln&ră de 19 ani. 
Lulndu-ri „Inima in dinți”. 
Anca Crucița, căci despre 

vorba, a trecut la 
lucrul la B războaie, reall- 
zlnd Intr-un schimb 2W0 de 
metri țesătură cu un indice 
de utilizare de 8 125 bătâl- 
oră, devenind rocordmenă 
pe țară la acest Lip do răz
boi. A fost felicitată de to
varășii de muncă, do secre
tarul organizației do partid 
ei U.T.C., de conducerea 
întreprinderii. Vestea s-a 
răsplndlt in toată țara.

Cine este Anca Crucița 7 
O fată voinică, ageră, pa 
care o vezi alergi nd mereu, 
ca o furnică do ta un război 
la altul, schlmblnd rapid 
caneteîe, supraveghind bu
na funcționare a mașinilor, 
observlnd cu ochi pătrun
zători. orice defect eau gre
șeală in țesătură.

Anca Crucița este de nu
mai doi ani muncitoare ta 
această fabrică. A venit aici 
direct din școala profeato-

ca este

(Urmare din pag. I)

In școala profesională am 
jucat handbal Mi s-a pro
mis cĂ și în fabrică ®o va 
organiza o echipă. Plita s- 
tunci muncesc, adică, să mă 
explic puțin : eu locuiesc ta 
o mătușă In comuna Fc- 
Jmc. Clnd ajung acasă o 
ajut pe mătușa la lucru In 
grădină. Seara citesc. Mă 
pregătesc șl pentru cursu
rile do invățamlnt politic. 
Șl mă mal uit și ta tolovl- 
zor. Deri, rinS.tot timpul 0- 
csipata.

— La vlrsîa do 19 ani te- 
tclo ea glndesc și la mări
tiș. Cum al vrea să-ți fie 

: >7^ fiilA? ivSi-''ea-1 placă 
sâ muncească, să fie.. bom. 
Eu nu pot suferi oamenii 
cărora nu le ptaco. munca, 
-canastfel' de oameni nu a- 
jungt nicăieri in viață™ Sau 
nu unde trebuie I

Vasllc COST1N 
jef al secției țeșatorio, 
țesdtoria „România 
Muncitoare' Cluj

V
In urina noastră. mal 

mult de jumătate din nu
mărul fialarlatUor stat ti
neri 51 el Ișl aduc o con-

Strungarul
Marian Ândronăchescu

i

tribuțle substanțială 
realizarea șl depășirea nta- 
nulul. Avem multi tineri 
fruntașL Am «ă mă refer 
doar ta un elnsur oxcmolu : , 
cel al «frunaarulul Marian 
And re năchescn.

„.La podurile rulante de ' 
la halele de electroliză era 
nevoie de dteva piese de 
schimb care IhtlrzJau ®ă 
vină din Import. Prin ne- 
funcțkraarea unul singur 
nod le o singură hală riu 
se producea o Importanta' 
cantitate de aluminiu. Pie
sele de echimb erau vitale 
pentru uzină si orice aștep
tare ar fi avut reoercuffiliml 
negative asupra producției. 
Oare asemenea piese nu 
ea pot face la noi In uzi
nă 7 - s-au întrebat
muncitorii. „încerc eu“, 
— a spus strungarul Ma
rian Androaăchcscu. El a

executat. luerind de multe 
ori șl după orele de pro
gram. o piesă (ax metal) 
care a necesitat o mare 
precizie. înlocuind piesa 
originală, plasa tul Andro- 
năchescu e-a dovedit a nu 
fl cu nimic mal prejos.

Sirungarul Marian An- 
dronăcheiscu a’ executat 20 
de asemenea agregate care 
au șermta continuarea ne- 
stlhgherilă a procesului de 
producție In halele de o- 
loctrellzfi. Prin executarea 
In uzină a unor astfel da 
piese de schimb, economia 
națională a dîilgal sule de 
mil de le! valută. Dar? Iu-? 

; evul esențial, ața cum obls- \ 
nulește aă’1 opună*"Ktriînga-" 

; rul. este că ..am contribuit
șl cu cu tot ce am putut „ 
pentru MB’T.'Hu't fie' produce 
perturbam In procesul do 
fabricație a aluminiului".

în fond, cine este, olrun- 
j garul Marian Andronfi- 

ehescu ’ ta 17 ani. după 
absolvirea scolii profesio
nale. a început sfi practice 
meseria la marele combinat 
siderurgic de la Hunedoara. 
La 20 de ani. pentru me
ritele «ale. pentru maturi
tatea «1. a fort primit ta 
rindul membrilor de partid, 
în 1U37. atras de moderna 
urină de aluminiu, si-a ce
rat transferul alei. Acum, 
dMl nu are decit 27 de anL 
este considerat ca unul din
tre" strungarii cu bogată 
experiență. A format dela. 
ia locui do muncă, tacă 
sapîe aoreciaU strungari. 
Clnd este vorba de execu
tat o lucrare mal comull- 
cată se apelează Imediat la 
Marian. Așn s-a Intlmplat 
cu pompele do Injecție de 
la 'marea presă de la secția 

j anozi care oină atunci se 
executau la Reșița. Dar 
Marian Ândronăchescu nu 
este o excepție. Ca el mal 
poți Intllnl zeci sl zed de 

, Uneri In uzina noastră.

VlrgU SĂI.CEANU 
secretarul 
comitetului U.T.C.
dg la Uzina do aluminiu 
Slatina

«■

1 -
- |

fir de Iarbă ce înfruntă duritatea 
Gcoarlel. confrunțindu-so cu diferite 
obstacole. în cazul problemei In dis
cuție. obstacolele se afișase In feno
menele de centralism excesiv care 
inai persista pe alocuri. Sub tehirita 
pretexte, unele ministere nu au re
nunțat complet la vechile sisteme de 
lucru, caracterizate prtntr-o tutelare 
Îngusta a Întreprinderilor sl centra
lelor — ceea ce fitlnlenesto. exerci
tarea de către acestea n atribu
țiilor complexe ce le-au fost în
credințate. Aceasta cramponare Izvo
răște fie din ruttafi. fie din cauză că 
de multe ori tocmai atribuțiile de 
care „țin cu dinții" Justifică anumite 
excrescențe olc aparatului lelinlco- 
adminlstrativ ; trecerea efectivă a 
respectivelor atribuții In seama cen
tralelor ar face sfi devină șl mat e- 
vldenta lipsa de justificare a men
ținerii unor servicii — soldată cu 
duble consecințe negative : nlediei in 
funcționarea centralelor, plus umfla
rea exagerata a aparatului unor 
ministere. Nu lntlmplfitej practicile 
de tutelare măruntă a întreprin
derilor mers mină ta mină cu ea- . 
camotarea măsurilor privind rațio
nalizarea aparaiulul ministerial ; 
astfel. Intr-un șir da ministere 
s-a ajuns ca locul direcțiilor 
generale sA-l ia fel de fel de depar
tamente si direcții de Îndrumare si 
coordonare.

Folosirea Irațională In unele minis
tere a cadrelor cu Înaltă nreafitlre 

*' ------- 1 asupra actl-
n loc să fie 

produci 
grefarea lor ne structura

s-a extins, din păcate, șl 
vilățll unor centrale. Tt 
intim legate de activitatea 
tlvft. prin __ ____ L-. ----------------
celei mai reprezentative unltfitl In
dustriale, 
iun: nu

acestea au perpe- 
___ ____ numai maniera orga

nizatorica n fostelor direcții generale, 
el |1 stilul lor perimat da munci.

funcțlonlnd la zeci sl sute de Irilo- 
molri de Jocul unde se hotărăște 
6barta producției. Astfel s-a ajuns 
e& fie plasata In,.. Capi ta ta centralele 
Industriei peștelui, Industriei îngrășă
mintelor chimice, sării — de parcă 
or create pețli In bazinele din parcuri 
ori „s-ar da îngrășăminte" pe asfal- 

. tul bulevardelor !
Așa cum se sile, asamțitea nealun- 

' suri au fost criticate in repetate r!:i- 
durl de conducerea partidului, dar 
lnrâ nu se poale snune că au fo®t 
pe declin lichidate. Practica arată că 
mani festărlle centralismului excesiv 
generează birocratism, Imobilism șl 
lipsă de răspundere. frînează 
Inițiativa oamenilor muncii. Con
ducerea unitară nu arc nimic 
comun cu centralismul excesiv. 
Chtatescnta acțiunilor înlreprinso 
In ultimii ani în această di- 
rețlle, ața cum se subliniază In do
cumentele de part'd, este preocupa
rea de a da curs in mod consecvent 
conllniilulul dialectic al prlnctolulul 
centralismului democratic In sensul 
de a se asigura continua perfecțio
nare n tuturor Instrumentelor do 
conducere planificată a economiei. 
Îmbunătățirea întregii activități de 
conducere unitară pe baza planului, 
șl, ta același timp, să se acționeze 
neabătut pentru extindere» autono
mie! unităților economice.

Este de observat Insă șl fenomenul 
invers, In sensul că ri din partea 
unităților economice ro manifes
tă o anumita timiditate In exer
citarea atribuțiilor lărgite cu care au 
fost Investite. Fuaa de răspundere 
sau ponte comoditatea II determină 
pe unii conducători de Întreprinderi 
ișl centrale să prefera „tutela 
protectoare", Implngind, pe dt le 
elfi in nutlnta. ta sus rezolva
rea sardnitor ce le revin. Nu 
puține stat încă slluafilta clnd con
ducători de întreprinderi apelează

ț ■ i

1$

direct ta factorii de conducere al ml- 
. nlsteruiul de ;resort să le asigure a- 

prosnaionarea cu te mirt ce ma
teriale sau repare minore. în 
momentul do fată exista un cadru le
gislativ care reglementează ctar 
atribuțiile ministerului, centralei 
fa:: întreprinderii. Tocmai do aceea 
este necesar ca fiecare în parfe să , 
acționeze din’ plin în sfera lor de 
alrlbuțll, fără imixtiuni și fără aș-

. leptărl pasive a „ajutorului salvator" 
de la centru.

Procesul de adlnclre a democra
ției noastre socialista tri găsește o 
?regnantă exjsresîe in Inallluțtona- 
Izorea cînduccrli colective, ca prin

cipiu de bază In conducerea vieții 
soclal-eranomlcc. Pentru cn acest 
principiu fiă-și arate din plin roa
dele. partidul!, a creat sl cădrul or
ganizatoric adecvat pentru partici
parea largă a oamenilor muncii ta 
conducerea (tuturor domeniilor de 
activitate : comitetele sl consiliile 
oamenilor muncii, tasiltutlonollza- 
rea adunărilor generate ale oameni
lor muncii In industrie, a adunărilor 
generale ale cooperatorilor — forase 
organizatorice cărora li se adaugă, 
cu acelașj conținut social, supunerea 
sistematică a principalelor leg! șl 
măsuri ale statului discuției publice 
a maselor celor mal largi, consultă
rile cu prilejul intilnfrllor da lucru 
ale conducerii de partid șl de stat 
cu oamenii muncii din toata dome
niile de activitate.

Tn răstimpul cotor clțiva ani de 
cînd ființează, aceste organe de con
ducere colectivă și-au dovedit din 
plin viabilitatea, rapacitatea Jor

Dealul de controversata, virata 
blsturiulul (șl, implicit, a Inter
vențiilor chirurgicale practicate 
pe teritoriul țării nonatre) a ie
șit, de citva timp, din domeniul 
calculelor aproxlmatlvo. Și a- 
ceasta — grațlo... unor săpături 
arheologice efectuate In locali
tatea Galații Bistriței (Blstrița- 
Năaăud). Din mormintele do in- 
dncrațle descoperita aici, o dată 
cu o serie de frumoase obiecte 
ceramice, au fost scoase la 
lumina zilei cele mal vechi in
strumente chirurgicale cunoscu
ta pirta acum pe teritoriul țării 
noastre. Este vorba de un mic 
fierăstrău chirurgical, denumit 
treponator, construit din fier, 
cure datează din secolul II I.ân. 
Așadar, binecunoscutul bisturiu 
da astăzi ar avea respectabila 
virată de peste două mlj de ard.

cel din 
nu a produs

— Cum ațt ajuns un bun strungar T malasoarele
- Am mundt, am InvăUt, jm-am m,.n,. a.

pus mereu Ia punct cu ceea ce 
In meserie...

e nou'l

, w i^vro... '
— Am alint că nu ap lipsit șl nu 

ap tntlralat niciodată de Ia serviciu. 
Dumneavoastră nu vl se „strică" 
ceasul?

scol Înaintea ceasului.
— V-ațl pus vreodată întrebarea ce

— Sfi vS spun un lucru ; cu mă

w

trecut pi 
legii iui 
d Soarea 
din viața

Tlliis ANDREI
Foto : S. Cristian

H
Plecați tatr-o excursie pe Utd- 

rnl, un —■■ *-

9

î ?<Vfestal I.A.P.L.'^Âlimlș^ f WP WO.
- ‘ ■— Constantin Crivlnl lucrează la dumneavoastră 7

— Chiar votam să vă dăm un telefon ta legătură 
cu et La noi n-a «țat... declt t> zl. Văztad că nu-1 
rost de dșUg fărfi1 muncă; a, plecaL ■ ' ' ’

Era al șaptelea Ioe do muncă ce 1 s-a oferit nu
mai In ultimul an I

...Strada l.ânta Arsenalului nr. 2. într-o curte 
mică dar btao îngrijită, ne Intlmptaă un bărbat ta 
floarea viratei. Afllnd motivul vizitei noastre, ne-a brlca „Ttnăra Gardă" 7 
răspuns cu amărăciune :

— Șl eu aș vrea să «iau de vorbă cu eL dar nu 
știu de unde să-d iau... într-un timp mal venea pe 
acasă, Insă de citeva luni... Ne-am §1 speriat co-o 
fi cu eL

— Poate lucrează undeva 7
— Nu cred. Mal zilele trecute s-a Intltall cumnata 

mea Intlmplător cu el pa stradă. Zicea că tar nu 
are serviciu.

— Dumneavoastră n-ați discutat cu el 7
Vasiie Crivlnl. de nro'esls zi

dar. fratele mal mare al Iul 
C. CrlvttiL face un a«st a leha
mite :

— Da die ori ! Nu s'.lu ce-o 
fi ta canul Iul de nu vrea să 
trăiască al el în rlndul lumii, 
I-am zta să-sl facă si el un rost 
In viata, nu mai e copil, are 34 
de ani.

— Sl el ce rice 7
— Tace. Eu zic. eu nud. ML-e 

îl rușine că e frate-meu...
— Atunci din ce trăiește 7
— Ml-e frică să nu facă rine 

oile ce dandana să ne facem 
mal de ria.

Un om a ajuna la virata da 
de uni fără eă fi făcut nimic 
viata. Societatea l-a oferit con
diții egale cu ale tuturor celor
lalți membri al «ăl : sconta gra
tuită. cursuri de calificare, 
locuri de muncă. Dar C. Crivlnl 
n-a vrut sfi. folosească aceste

.dl',.-

I

«anse.

are 31

mereu cresrfntta de a cuprinde șl so
luționa multiplele probleme ale vieții 
economice, de a asigura1 Înlăturarea 
nrbllrarluluf In luarea deciziilor, 
fructificarea experienței oamenilor 
muncii. O dovadă elocventa In acest 
taris este șl modul In care s-o des
fășurat ta ultimii ani Identificarea 
unor mari rezerve de sporire a pro
ducției materiale. Prin mobilizarea 
generală a Inițiativei maselor a fost 
posibilă Imbur.ătailrea substanțiala 
a prevederilor stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului, iar ta prezent 
șfnt scoase la Iveală noi resurse care 
să asigure Îndeplinirea cincinalului 
înainta de termen șl la un nivel 
calitativ cit mal ridicat.

Pentru ca adunările generale, co
mitetele șl consiliile oamenilor mun
cii să acționeze pretutindeni ca au
tentice ln-.l!tutil de conducere num- 
ritorească. este necesară o mal mare 
preocupare pentru finalizarea propu
nerilor în măsuri concrete do îmbu
nătățire a muncii, pentru crearea ri
nul climat propice .confruntării opi
niilor, combaterea oricăror manifes
tări ale formalismului șl spiritului 
fesLlvlst — manifestări despre care, 
din păcate, nu se poate spune că au 
fost pretutindeni lichidate. Do ase
menea, se Impune din partea orga
nelor de partid o acțiune sistematică 
pentru clarificarea raportului eare 
irebnle să existe între conducerea 
colectivă ți răspunderea personală, In- 
tmcît stat tacă < unele comitete ®J 
consilii ale oamenilor munci! In cnro 
hotaririle luate în colectiv nu sînt 
Întotdeauna Însoțite de [we ci zarea

$!

Pe „Calea Alexandriei" locuiește o tlnără <5e 29 
de anL Nu-i vom da numele coarinjl fiind că va 
desprinde din rindurfi© de față învățămintele ne
cesare1 rii că1 fya intea.; -cum 'ce spune, tn riadul 
lumlJL». , i,

De clnd nu mal lucrezi 7
Eu 7 ! Păi n-am lucrat dedt ața. oazon'.er.

" alau oferit locuri de muncă unde săsfu-u__ _ JL
lucrezi permanent 7

— Ba da. dnr.„ nu ml-au plăcut
— Cum așa 7 De pildă, ce nu țl-a plăcut ta fa-

— De la
al plecat 7

— Acolo

— Păi n-ani filat dorit două aăp’.ămlnl. Ziceau să 
mă bage la o școală do calificare...

Iată deci că a fost îndemnată, ba chiar rugată 
să se califice. Cum a reacționat ea față do această 
generoasă ofertă 7 Fugind ea de un rău imens care 
amenința eă «o abată asupra el.

Fabrica de pline „Steagul roșa' de «•

— Ce naiba, papa, o chinui pe biata 
mama pentru cljrva lei 1 la, dom'le, 
un om caro sâ te ajute 1 I I

Deren de S. NOVAC

n-am fost dectt o ri... Mă ardea plinea 
la niiiiil...

— Clnd o mfinlnd nu te ardeT

într.ebtnd-o despre motivele 
plecării din tacă alte trei locuri 
de muncă, am orlmlt același 
răspuns : nicăieri nu ml-a pl&- 
eut. Ne-am uitat la ea : e tl- 
nărft, volnică, sănătoasă. în Ioc 
să muncească, să-șl clș-tlge cin
stit plinea rare o ardea la 
mlinl, preferă să primească 
milostenia familiei sau a cu
noștințelor po la care merge 
chipurile se intereseze de 
un servlci mal bun",

— Nu știm ca să mal facem, 
he gpuMa cu lacrimi ta ochi 
mama e!. Fratele el l-a dat să 
clieasc.fi ziare ta care «o vor
bește despre parazlțL„ Poate 
am greșit șl noi că n-am luat-o 
din scurt ctad era mal mică™

Poate™ Poale că nu este tir-
tiu nld acum clnd este mare.

Emil MARLNACIIE

responsabilităților ■ pentru realiză- dispoziții care stingheresc traduce
rea lor. Desigur, toți cel ce rea in viață, eu fidelitate față de

I lewl a consiliilor 
populare : p® de alta parte, trebuie 
Învinse acele manifestări de conser
vatorism afs unor organe Județene 
eare continuă să țină In frlu iniția
tiva locală, Asa ec tace ca oe 
alocuri în ceea ce privește comerțul, 
de Dfidă, 
nalo. orâșei___ _____ _ .. a
exorcltă In fapt d«lt... dreptul de a 
stabil! orarele magazinelor, mercu
rialele ta piețe șl alte asemenea 
„complicate" oaerațll.

Partidul subliniază câ. pentru îm
bunătățirea munci! organelor puterii 
de atat, pentru Întărirea caracteru
lui democratic, al acllvitAțJl lor, 
o deosebită Importanță are men
ținerea unui contact nemijlocit 
eu oamenii muncii, cu realități
le vieții. Participarea activă a tu
turor cetățenilor la conducerea tre
burilor obștești constituie garanția 
exercitării depline a largilor atri
buții democratice ce an fost conferîle 
oîganelor locale nle puterii de stat, 
chezășia înlăturării oricăror fenomene 
de formalism șl birocratism. Numai 
bazlndu-sc pe masele largi, purtlnd 
cu‘ ele un permanent dialog, organele 
locale pot avea certitudinea deplină 
a succesului In tot ceea ce Între
prind.

Cu toate rezultatele dobtadlte In 
tafaplulrea complexului proces do 
adindre a democrației noastră socia
liste. preocuparea pentru InsUiuțlo- 
nal'zarea unor noi forme organiza
torice de activitate democratică, con
comitent cu perfecționarea celor c- 
xlstanțe, rămine de arzătoare actua- 

Este o problemă de o Imnor-

rea lor. Desigur, toți cel co rea In viață, cu
sini aleși- In organele de eon- esența ei. a noii
ducere colectivă sini direei răs
punzători de bonul mers al activi
tății întreprinderii ; de aid rezultă 
și obligația lor de a participa activ 
la elaborarea deciziilor, la controlul 
asupra modulul In care sint duse la 
îndeplinire măsurile Iioilrîtc în co
mun.

Semnificative pentru perfecțlonă- 
riio aduse In aplicarea principiului 
centralismului democratic stat si 
măsurile adoptate In ultimi! ani po 
planul activității de otaț. Noua or
ganizare admlnlstratJv-teriiortală. 
Inlălurlnd din structura administra
tivă a tării un „etaj Intermediar".— 
raioanele — a creat posibilitatea a- 
nropieril organelor puterii de stat 
de activitatea concretă, de |m. din 
comună, orna. municipiu. O dată cu 
sporirea rolului unor organe centra
le alo putorii de stat, a funcțiilor 
lor de îndrumare si control au fost 
lărgite atribuțiile organelor locale 
— consiliile populare — acestea pur- 
Und răspunderea pentru - conduce- - 
rea întregii activități economice fl 
soclal-cuiluralc din raza tor de ac
țiune, Astfel, potrivit legii ears re
glementează organizarea si funcțio
narea consiliilor populare. au fost 
trecute In competenta municipiilor, 
orașelor și comunelor o seamă de 
activități șl sarcini care multa vre
me nu fost centralizate ta organele 
de specialitate nle județului, Lărgi
rea atribuțiilor organelor locale ale 
puterii de «tot nu este un proces 
încheiat Ei se află In plină desfă
șurare șl adeseori chiar In plină 
confruntară cu mentalități si prac
tici învechite de conducere. Pentru 
o eîl mal grabnică Intrare a consi
liilor populare comunale, orășenești 
șl municipale In atribuțiile lor se 
Impune clarificarea acelor norme șl x

consiliile nnțmiarc cotnu- 
■neșll sau municipale nu

lltate. .. i;_
tanță decisivă pentru realizarea unei 
dezvoltări sl mol dinamice a socie
tății noastre — problemă căreia, 
neîndoios, apropiatul forum al comu
nalilor Li va da soluțiile potrivit»

ral, un grup de copil, ta vlrstă 
de 8—10 ani, așteptau cu nerăb
dare ta stația Tg. Jiu accelera
tul 242 Dava-Mangalla. Nu oUt 

,tru Intlrzlerea anunțată do 
t, mai 

- . > , . , Instalați
In vagonul ta caro urmau să că
lătorească toată noaptea. Dar 
ctad, ta Eflrșlt, . au urcat ta va
gonul nr. 5, au constatat cu sur
prindere că toate locurile lor 
(81—1D3) erau, ca de obicei, ocu
pate I Pentru că, de diva timp, 
casierii agențiilor de voiaj din 
Deva, Hunedoara și Petroșani, 
Incerclnd să învingă legea in- 
compaUbflltfițfl corpurilor, (po
trivit căreia nld un corp nu 
poate ocupa, In același timp, a- 
cclașl spațiu cu alt corp) elibe
rează tacă o serie do bilete pen
tru aceleași Jocuri. Nu știm dacă 
dumnealor au descoperit o nouă 
lege a fîzJdL Știm doar că pro
cedeul respectiv este Incompa
tibil cu servirea civilizată a pu
blicului călător și Invităm orga
nele de resort să ja măsurile 
necesare. Șl schimbe maca
zul” pentru n trece asemenea 
practid pe„. linia moartă.. ... -

Costumul

de 8—10 ani, așteptau cu nerăb
dare ta stația Tg. Jiu accclcra-

I pentru Intlrzlerea anunța! 
impiegatul de mișcare, cit, 
ales, pentru a su vedea las 
fln vatmimil în ram igravni- st

I
I
I
I
I
I fntr-un 
| prlntr-o
'' viață,

I ■ ■'.. .........
| „Florentina'
I
I
I
I
I
I
Ij Capitalei.

I
I
I
I ..... .
■ tabla cu prii
I răspunsurile
| rul. trenul, 1

IJ-« e„ 
după 
dlrec

I îul Alexandru Tatahă ta 
tcască tractorul 41—VN—1 
pornească la drum ! Trac

Ișl-a pus pe Jar eall-putere, dln- 
du-Ie motorină, bice sl tot ce au 
mal vrut, dar n-a reușit ta-1

1 “' 7 ““
Ide 4 zile lă dus șl 1 

tors, Drept pentru

I
I
I
I

de foc
; ■ ' . 'a . .1

într-una din zilele 
muncitorul Alexandru 
ta dep 
niu__ ______________ _=.____
chimic Craiova, tn timp se pă
zea o Instalație sfială tn revizie, 
«-a glndlt să-șl «pele hainele 
cu benzină, Lo-a spălat si. cu 
toate că hainele erau încă ume
de. la-a îmbrăcat imediat Dună 
puțin timp Insă a aprins o ți
gară. Și. di.r.r-o dată, e-a trezit 
intr-un costum do foc I Doar

> minune a scăpat cu 
dar in urma arvurllo- 

suferlte va fl nevoit ifi rfimțnfi 
multă vreme w palul de roita!

trereto,
MMI_ _______ Rnsu, ie

lepozltul de azotat da vno- 
dln cadrul Combinatului

««

ornamentală
Selecttod, timp de B ani, va

rietățile mugurate ale unei plan
te ornamentale originale din 
Brazilia — Achyranihes ve-scha- 
ftaltil syn — ing. Elena Belba 
șl Karel Jcdlinsky din Capitală 
au, reușit să obțină o nouă va
rietate a acesteia. Spre deosebire 
de vechea plantă, ale cărei frun
ze maronii prezintă un aspect 
puțin estetic, noul sol, aclima
tizat la condițiile țării noastre, 
doblndeîte, In perioada de vege
tație deplină, o culoare roșu- 
purpurlu spre roz. fUnd astfel 
mult mai adecvat scopurilor de
corative. Denumită ..Florentina", 
noua planta decorativă va îm
podobi diverse spații verzi ale

___Ultra...î
întreprinderea da aproviziona

re șl desfacere din Focșani, sir. 
MIlcov nr. 28, avea f. f. urgent 
nevoie de 5 tone de tablă pe 
care urma să o ridice do la Tr. 
Severin. Ion Popescu, directorul 
Întreprinderii, l-a chemat ime
diat ta el pe jaful de garaj C. 
Rălleanu șl ]-a întrebat cu ce 
mijloc de transport credo el că 
ar. putea fi adusă ultra rapid 

Iclna. - Nld unul din 
acestuia — elicopte

rul. trenul, autocamionul — nu 
J-a satisfăcut. In această situație, 
' . 1 o scurtă consultare cu 
ireetorul comercial șl cmtabilul 

șef. i-a da*, dispoziție tractorlslu-

facă să zboare. Tn consecință, — 
spre dezamăgirea celor ce i-au 

■ încredințat o asemenea misiune
— a făcut pe drum nu mai puțin 

alto 4 la In- 
___ __ _____ J care I.A.D-

Focșani, ta astfel de situații, va 
introduce in drepturile lui... mel
cul cu remorcă. Un mijloc de 
transport ultramodern, ultra si
gur șl ultra rapid 1 Ultra...

Rubrics redactată de i 
Dumitru IfRCOB 
Gbeorqhe DAVID 
?i corespondenții „Scînieîi"
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ÎN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P. C. R. Șl A

SCRISORI ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

cfe seamă ai societății -noastre

DELEGAȚI LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P.C.R

fjt-'.. eV<’Ă J.r
. ie șl propunerea tovarășului 

MHIAI COROBANA, din Sascut, județul Bacău, care 
pledează pentru reducerea aparatului tehn.tao-admlrJs- 
î.-.-itiv din intreprimterUo Industriei alimentare la ni
velul anului 1970, clnd activitatea în acest «sector era 
organizată In combinate industriale.

CONSTANTIN STANESCC, Inginer, secretar ăl or
ganizației de bază din Institutul de proiectări tehno
logice pentru laminoare din București, cute de părere 
că ta toate Institutele de proiectări și cercetări” ca
drele da conducere, dc la șuiul de atelier șl pinii ta 
director, al fie obligata ®ă participe, ta raport eu 
funcția, la procesul do ccrcetare-prolectaro : directorul 
să folosească ta acest scop 40 ta sută din programul 
zilnic, Inginerul șef M la sută șl șeful de atelier 73 
la sută. Apreciază că prin aplicarea aceste! mfisuri va 
crește productivitatea muncii ta Institute, prin recu
perarea urmi puternic potențial do proiectare șl cerce
tare, care astăzi rezolvă adeseori numai probleme cu 
caracter administrativ. Totodată, cadrele de conducere 

a nu lucra în sectoareta'direct productive, tendință stî- n^'le^prolertîril11??tSr<Sfiriî^^^d™z!Ibtaeteme!ata
mulată șl de nivelele de salarizare care favorizează pa vor fl mal receptive la inițiativele și solicitările pro- 
cel care lucrează In aparatul administrativ. feclanțiior, vor acționa operativ pentru Introducerea șl

— Intj-ucît este de părere că pentru multi tineri me- generalizarea metodelor și soluțiilor avansate de 
niuncț'

Pentru a m obține rezultate superioara in dezvolta
rea economică șl edilitară a tuturor localităților țării, 
tovarășul TEODOR POPA, din Turda (strada Nlcolae 
T"'nr :rȘ. 41). propune să se fixeze o parte din valdarea 
producției sau a beneficiilor suplimentaro, care să fie 
lăsată la dispoziția organelor locale pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă șl de viață a celor, care au, 
contribuit la depășirea sarcinilor de plan. în acest fel, 
consideră autorul propunerii, Întrecerea socialistă in
tre județe și localștățl va fi mal eficientă, se vor dez
volta forțe și inițiative valoroase ta activitatea eco
nomică.

în preajma Conferinței Naționale a partidului, In 
«plrltul dialogului permanent existent între conducerea

~~ ________ ____ ol P.C.R., tovarășului
IcoSae CeaușMcu, prin scrisori și telegrame, făclnd 
serie dc propuneri privind perfecționarea In conti-

în preajma Conferinței Naționala a partidului, In 
spiritul dialogului permanent existent întro conducerea 
partidului și popor, tot mal mulți cetățeni de diferite 
profesii se adresează C.C. ol P.C.II. 
Nlcolae Ceaușascu, prin seri ' „ _ . _
o serie dc propuneri, privind perfecționarea In conti
nuare a mecanismului întregii noastre vieți economica 
șl sorfate, afirmarea tot mut largă a democrației so
cialiste.- Aceasta exprimă, încă o dată, profundul in
teres do care se bucură în rindul opinie! publice din 
țara noastră apropiata Conferință Națională a partidu
lui. preocuparea permanentă 'a oamenilor muncii, a 
întregului popor pentru asigurarea progresului multi
lateral a! țâr 11.

Dezvoltarea spiritului de Inițiativă șl dăruire el fie
cărui membru ol societății noastre este, după opinia 
lui ION IORDACHE, din București (strada VIganel nr. 
2, sectorul 5), cheia realizării cincinalului Înainte de 
termen. în acest sena, propune să se in următoarele 
măsuri : '

— Combaterea tendinței actuale a now" cetățeni do

Idei asemănătoare conține șl...... - ------BANA, din Sase

o’ectari tetmo-

cel care lucrează In aparatul administrativ.

seria nu mal este „brățară de 'aur” — riiuație la care 
contribuie și uniformizarea salariilor absolvenților 
școlilor profesionale In primul an de producție, Indi
ferent de pregătirea și capacitatea lor de muncă — 
propune să se acorde prioritate, la sporirea salariilor, ■ 
celor care lucrează nemijlocit ta producție. ®ă se re
ducă substanțial personalul neproductiv, să se diferen
țieze clștigurtle tinerilor absolvenți In funcție de apor
tul lor In producție, concomitent cu Intensificarea 
mundl de educație.

— Ar fi util, <te asemenea, ca sociologii șl alte cate
gorii de cercetători să intre mal mult ta legătură cu 
muncitorii, pentru a cunoaște direct, de la sursă, pro- 
biemele șl aspirațiile celor ce muncesc.

\:___

loraa nr. 
produ "
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o Pîrta ta prezent energetl- 
denll țflril au produs suplimen
tar. In contul angajamentelor.
50 de milioane kWh energie e- 
lectrieă.

o Siderurgicii! combinatului 
hunedorenn țl-nu depășit prin
cipalele angajamente asumate 
plita In Conferința Națională a 
partidului, reallzlnd In plus : o 
producție marfă in valoare de 
peste S2 milioane lei — față de 
45 milioane dt prevedea anga
jamentul — concretizată In 
12 C©0 tone fonta șl 14 5W tone 
otel, mil de tone do laminate.

O 1400 tone de țevi peste 
plan a realizat. In semestrul I. 
colectivul uzinei ' ..Romibl!ca“ 
din București.

o în cele două fiăniămlnl caro 
au trecut de la declanșarea ini
țiativei privind reducerea efor
tului valutar. Uzina de utilate
51 piefia de schimb pentru in
dustria materialelor do construc
ții din Capitală a preluat, pen
tru execuția cu forte proprii, 
piese in valoare de peste 1 ml-, 
lion lei valută.

o La întreprinderea de foraj 
din Dolj. echipa condusă de 
T. Gturgloiu a asamblat o Insta
lație de linul 2 Dh în mal pu
țin de 4 zile do lucru. t!mp con- 
elderat de specialiști drept un 
record național.

o Minerii dobrogeni nu reali
zat peste plan. In semestrul I. 
1 OM tone barită flotată. 700 
tone sulf. M tone zinc &a.

o Colectivul Trustului dc con- 
KtrucUI Cm to va a dat în func
țiune. cu 4 luni înainte de ter
men. primele capadtatl de pro
ducție ia Fabrica do transfor
matoare de distribuție din Fi- 
llașl. unde «e vor fabrica tranfl- 
formatoare de mică putere.

o Prin îmbunătățirea tehnolo
giei de turnare a reperelor se- 
pIngulul-425 șl modificarea con
structivă a mașinii do frezat 
unlveivaL la urina „înfrățirea" 
din Oradea s-au economisit E0 
tone do metaL f

© Mecanicii gl fochlștil de la 
Depoul C.F.IL Buzău parcurg 
lunar 4 200 km cu 
economisit.

combustibil

f

în pofida marii și sugestivei diversități de bio- 
afii ți destine, delegații aleși pentru Confe 

idului sînt legați întro ei 
umane ce decurg firesc, 

itive alo clicii 
lor profesionala, în

fSrim obștesc, în

blafionalâ a pari? 
de acolo calități .
nemijlocit din nobile!» imperative 
comunisto. în munca l~- 
neobosita activitate po ffinm obșiosc, 
atitudinile ți comporlârilo îa|S do cei clin jur, so 
malerializeuzci însușirile omului nou. în în
semnările ce umieoza, căutăm să surprindem cî- 
teva din Irâsălurilo acostai amplu portret colectiv.

EXAMENELE 
DÎRZENIEI

de bio- ruiîosrc șl chibzuință, coo- 
înferința peraiiva agricolă a urcat
inirn ni treaptă cu treaptă. 7,8 mi- 

,„,r, liaane lei venituri in 1999;
3 milioane ta 1S70: S n»Ui- 

ltl^" oane in 1971; 7 milioane

0
i

i
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Recoltâ bogata Io I.A.S. Dflbuleni, iudoțul Dolj. Lucratorii de aici s-au an- 
gajat sâ objinâ o producție de i 50(i tone cartofi timpuri? de pe cele 200 de 

hectare provenite din defrișarea pâdurilor

CONSTRUCTORII DEVANSEAZĂ TERMENELE 
DE PUNERE IN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIILOR
CONSTANȚA (Co- suplimentare. In acest tone. Constructorii a- 

respondentul „Stan
țe li-, ltadu Apostol).

In aoesta zile pre
mergătoare Conferin
ței Naționale o parti
dului, șantierele de 
conslrucțU din județul geă“. 
Constanța înscriu noi 
succese pe grafit 
întrecerii. lata ........
realitate din prima că. în aceasta decadă, slnit concentrate spre 
decadă a lunii iulie : a fost mita în funcțlu-, reducerea termenelor 
la unitatea minieră 
Murfatlar a Început să 
producă. In cadrul

an, do 20 WO tone, cetetați unltațl au 
Proiectele $! utilajele 
noii Instalații au fost 
realizate cu forțele 
proprii ale întreprin
derii miniere ..Dobro-

__ .Da la Trustul do 
pe graficele construcții industria- ____ ____________

41. lata ciieva le . Constanta afiJini prezent, eforturile lor

reducerea termenelor 
de dare In folosință a 
Antrepozitului frigo-

, ... ............ ----- rifle din portul Con-
probelor tehnologice. înainta de termen, o r,>;infa de la 60 zile ...... .. u M s! q Cwn_ 

nouă instalație citate, care va realiza, Plexului descreștere a 
inare a cretei; încă din acest an. o 

care va permite reali- 
zarea unei producții ră de cel puțin 7 OT9

< ■ . - ■ - ■ « i • i • .

ne la Întreprinderea 
agricolă de stat „Do
robanții-, cu 11 luni

cu cinci temi șl junta- stație de uscat furaje
taie înainte de ier- verzi de mare capa-
men. o nouă Iiastalațlo citate, <---- -------- " .
de măcinare a cretei. încă din acest an. o
care va permite reali- producție suplimenta

TG. MUREȘ (Cores
pondentul „Selnteir. 
Lorand Deaki). — im- _ _ ________ __
prospătarea ®i îmbo- trujlere, prin care ee 
gățirea ,.ze?;‘.rel tehni- obțin economii Impor- 
ce'“ prin forțele pro
prii tant preocupări 
statornice ale colecti
vului de la fabri
ca ..Elcciro-Mures” din 
Tg. Mureș. La unitatea 
de cabluri electrice de 
mică dimensiune, unde 
sa produce o sânta va
riata de conductori e- 
lectrlci si seturi cen
tru autocamioane ri 
autoturisme, ce bara 
autodotarll. s-a reali
zat circa S3 la sută din 
parcul de utilate sl 
mijloace tehnice din 
ultimi! anL Cele mal

soi realizări le consti
tuie trefiloarele si li
niile de izolare cu ex-

predat beneficiarilor, 
in primul semestru. cu 
30 zile el, respectiv, 
cu 20 zile mai devre
me, complexele da 
creștere Industrială a 
taurinelor de la Am- 
zace® și Topralsar. în

taurinelor de la Tpr- 
tomanu. do la 30 zile 
la 20 zile.

ț

prevede ca mal mult 
de OT ta sută din ma
șinile vi mijloacele 
tehnice necesare fabri
cării rezistențelor elec
trice tubulare să fio 

prin efort
tante de valută, ele ___ JL__
fiind executate la un executate 
preț do trei ori mal propriu (proiectări, re- 
iscăzut. Sl la unitatea adaptării. Astfel, nu
de produse electro- mal In primul semes- 
calorlce s-au Intre- tru al anului acesta 
prina acțiuni de mo- e-au realizat utllale In 
de ml za re a producției 
Si a utilajelor tehno
logico. Ca urmare n 
collcitflritor tot mal 
mari de rezistente e- 
lectriee tubulare. co
lectivul de concepție 
a elaborat proiecte 
pentru automatizarea 
Si creșterea caoadta- 
ț.i de producție. Se

B

valoare de aproape 3 
milioane lei urnind ca 
!n viitoarele Iun! să 
£ie puse In funcțiune 
alte Instalații, cu ma
șinile de nituit eilen- 
tiOBse. aontru mașini
le de calculat electri
ce. mașini de litat un 
cuptor de coacere în 
flux continuu sl altele.

,"7K ( ■■ t

MICROMUL, GRAMUL, SECUNDA

la uzma „Semănătoarei din București
Inițiativa cunoscută sub nu- .tort îmbunătățite procesele,de 

'mele „Mlaonul-gramul-secun- estate la Uh‘important hurrifir
da“, lansata 'de muncitorii Uzi- dc piese ș! reduse pa această
nai de rulmenți din Brașov, s-a cale consumurile de metal, 
extins In majoritatea întreprin- Po baza propunerilor făcute do 
dărilor constructoare de mașini. muncitori, riwtsirile rezultat® de 
Colectivul uzinelor ..Semănft- la debitarea taglclor f.lnt acum 
toarea" din Capitală — care a utilizate.
adoptat și el această inițiativă , I Datorita acestor măsuri. Intre- 
— a obținut succese Importante prinderea bucureșteană a retal- 
!n valorificarea superioară n zat pină acum o economie de 
metalului.

Prin elaborarea <le noi norma
tive pentru operațiile de debi
tare. forjare șl malritare ou

i ■ ■ . .

iOS® 'S

le,-,1

peste 200 tone metal din cele 
409 tone pe care s-a angajat să 
le obțină pină la sHrșllul anului.

(Agerpres)

d

— I-am întrebat dupd ea 
am rămas singuri-,

— Trebuie. Șl, da altfel, 
să Stifi că activitatea ob
șteasca rn.fi ajută foarte 
mult în lărgirea orizontului 
meu general, mă ține fn 
confort permanent fi cu 
vfafa din afara unllfiffl. cu 
preocupările cetățenești 
majore, ceea ce constituie 
clșliguri incontestabile pen
tru un activist de partid.

Spiritul de permanenta 
perfecționară și autoperfec- 
țlonare constituia domi
nanta principală a relații
lor dintre oameni in aceas
tă Institufie militară de in- 
rrJțâmtnt șl este, de ani de 
cile, suportul trainic al 
succeselor înregistrate de 
fiecare nouă promoție da 
zburători.

De altfel, munca infimi# 
eu elevii, pentru modelarea 
lor ca zburători și coman
danți pricepuți, constituie o 
adevdrafd pasiune a ofițe- 

rultatela doblndile anul rului Burlacu. Iar nevoia 
trecut: 5130 I
41 I9S kg sfeclă ae zanur, 
3 030 kg prin la hectar In 
cultură neirigată. Rezultata 
încununata da Ordinal 
Muncii d. I. Se dezvoltă a- 
vicullura. fnccplnd din iu
lie 1970, 13 hale vechi de 
păsări pentru ouă. Iată ar
gumente convingătoare i- 
iusMnd pasiunea chibzui
ta, entuziasmul lucid, com
bativitatea comunista a 
președintelui în afirmarea 
noului.

prectafte In 1972. Stau 
mărturie. de asemenea, rc-

depășim cele mai bune re
zultata obținute pinfi acum, 

tatfi am reușit
•Miner încercat, autentic 

exemplu de conțlttartozUa- 
te, de exigență față de tine 
însuți, fata da profesia ta, 
este ta același timp un sti
mulator al energiilor colec
tivului. „Să fim mereu ta 
fruntâ", iată o deviză a lui, 
a ifitregii brigăzi. Iar a- 
cum, ales ca delegat la Con
ferința Națională a partidu
lui, se zimțe purtătorul de 
curfnt al minerilor gorjeni, 
al angajamentului lor ferm 
de a obține nota maximă la 
acertc examene, do a do- 
btndi noi zuccere în marea 
întrecere redaltatâ consa
crată realizării cincinalului 
în patru ani ai jose luni 

I

PENTRU CA NOUL 
SĂ DEVINĂ 
REALITATE 

COTIDIANĂ...
Noul are în comunist a- 

IIaiul cel mal de nădejde, 
militantul cel mat comba
tiv pentru biruința lui pa 
toate tarimurile.

Unul dintre locurile unde 
acest adevăr se impună cu 
forța realităților concrete 
este cooperativa agricolă 
de producție din satul 
Smirna, județul Ialomița. 
Șl accoiîa, mai ales prin 
entuziasmul cu care tra
duce in viață tot ce repre
zintă manifestare autentițfi 
a noului președintele a- 
ceitel cooperative. Inalna- 
ral>a07<tooR,vasile Ber- 
beccr

în tripla lui ipostază, de 
prețedi n te.' fîhrtii e W îk eco- 
nomlsl, Vaztja Berbecel 
spune că „în affideultard 
trebuie să știi să privești 
departe, pornind întotdea
una de la fundamentul si
gur al calculelor. Noi pri- 

___ ___________ ___ vîm totul prin prisma efi- 
trecută de către vecinii dcnlei“.

lată o profaslme dc cre
dință a cărei apUcare în 
viață a dat roade grăitoa
re. Temeinic, cu muncă stă- >i i i

■ /■ I J v’ v î

E;
l Cind vorbesc despre
1 pasiunea de a munci, det- 
! pre eroismul in munci!, oa- 
i menii de la pcploatarea

minieră Ploțnna, din jude
țul Gbr), asociază aceste 
trăid'.url de numele comu
nistului |On Rîmescu, 
combalner In brigada Iul 
Nicolcie 'Duîigeanu. Și nu 
întinytaltor.

iunie 1972, ora 7,30 
dimineața. In caietul dis
pecerului de serviciu a fost 
înscrisă cu cerneală roșie o 
însemnare care avea să de
vină în scurt timp un ade
vărat mesaj pentru toți mi
nerii ifotrulul : „Brigada

■■ Iui Nicotae Duîigeanu, de 
Z Șpregătire, a
•a realiral <«5 metri liniari 
> înaintarc.ln luna funie cu o 
ț.j .combină 'PK—3M“. Din nou 
1. deci artualtirte Motrul, 

r • 'cu^ acest remarcabil succes 
dedicat Conferinței Națio
nala a partidului.

Ca reprezintă, de fapt, 
acest nou record ? Interlo
cutor, com bai aerul Ion Ri
me teu.

— Racordul obtlnut luna
.................. 

noștri de ta abatajul fron
tal 214 ne-a determinai fi i 
pe noi sfi încercăm ta lo
cul nostru de munci, tă 1

■>

J

de tineri piloli

6

I'

li
4

J 
î

kg porumb, lăuntrică a perfecționării sa 
I de zahăr, străduiefte s-o insufla tu

turor ele'vUor-pilotk
•— Este o situai ie para

doxală — ni se destfiinule 
secretarul. Ne luăm eu greu 
râmgs bun de ta fiecare 
promoție dc ofițeri. Și, to- 
tufi, cea mai mare șatlsfac
tio a noastră o constituie

ZBORUL 
SPRE ALTITUDINILE 

PERFECȚIONĂRII

Sortie, cu o xl toalnte, 
dlntr-o unitate unde se a- 
flau, ta practici!, eleut al 
Scolii militare de ofițeri dc 
actajte „Aurel Vlaicu". In 
care Iți desfășoară activUa- 
tea. ca secretar al comitetu
lui de partid, s! se odihnea 
ca să plccerintrro a.’td.uni- 
taîs, peste o. zt- „Se^pdiA-, 
nea" este un fel da o zice, 
fiindcă l-am gdrit analtetetl, 
împreunfi ■ cu l :,do:l^activittiii 
de la comitetul județean de .
partid, căile de rezolvare a iă “ UM‘ «o'* detașament
unor probleme la a căror de tineri pltofi temeinic
soluționare. în calitate de pregdtiti pentru xborul spre 
deputat în consiliul popular, 
era solicitai td-ți aducă a- 
portul și el -- colonelul
Dumitru Burlucu.

— l'teuțifi să faceți fafă 
tuturor acestor solicitări ?

plecarea lu unitățile de lup-

aMitudlni, în cărduh si în 
vic'd...

Victor B1RLADBANU 
Ion DUMITRESCU 
Lucian C1UBOTARU 
Adrian IONESCU

SPECIALIȘTI DIN FABRICI Șl UZINE ARGUMENTEAZĂ CU CIFRE Șl FAPTE
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in continuarea investigațiilor întreprinse de ziarul 

nostra în vederea depistării unor noi posibilități dc ex
tindere a metodei extrudării la rece, publicăm azi alte 
opinii ale unor specialiști din întreprinderi construc
toare de mașini.

„FOLOSIM PROCEDEUL,
ȘTIM CIT ESTE DE VALOROS Or, greutatea cea mai mare consta in 

Șl ÎL VOM EXTINDE ------------ -- --------------- ----
NEÎNTÎRZIAT0

/ - 15 '
Dlficulăm cu Ing. GHEORGHE 

NETA, tehnolog șaf la UZINA „RUL
MENTUL» DIN BRAȘOV, care ne-a 
spus.:

— Extrudarea la rece este. In
tr-adevăr. un procedeu deosebit do 
eficient sub toate aspectele : consum 
de metal mai redus, productivitate a 
muncii ridicata șul Folosirea acestui 
procedeu este determinată Insă do 
dțlva factori esențiali, printre care 
asigurarea unor oțeluri cu o struc
tură și duritate corespunzătoare, do
tarea cu utilaje de presat șl SDV-urL

— Apredlnd avantajele po care le 
oferă aceasta tehnologi o modernă, 
după cite știm, colectivul Uzinei de 
rulmenți din Brașov 11 utilizează cu 
rezultate excepționale, de mai mulți 
ani. la executarea rolelor de rul
menți. în ce constau realltarilc obți
nute In practică 7

— Comparind-o cu procedeul clasic 
de strunjire. pe care i<i înlocuit, 
extrudarea la rece permite realizarea, 
ta medie, a unul consum de metal 
cu circa 25 Ia suta mai redus. La pro
ducția de role - a anului 1972, acest 
procent este echivalent eu economii 
de circa 350 tone metal. Dar aceasta 
nu este totul. în razul rolelor, apll- . 
earea noii tehnologii a dus la o 
creștere a produeiivitațll muncii de 
circa 13 ori față de vechiul procedeu. 
In urina noastră se executa, prin 
procedeul extrudării la rece, 58 de 
repere. Acest nou procedeu va fi ex
tins chtar In acest an al la alte re
pera. alungind Plita la sfiraltui anu
lui eă executam. p<? această cale, 85 
ia suta din producția do role. El poa
te fi extins si Ia executarea 
inelelor de rulmenți cardanlcL Aid 
abiicarca lui este mai 
cată ta sensul că redonta UnM

com ©11-

7

spectale formate din utilaje do debi
tare. refulare, fosfatarc și extrudare.
* ... . . . .......... _ ii

procurarea acoslor utilaje din Import, 
ale neaslguri!ulu-.’.e la această data 
tn țară, l’e de altă parte, se impune 
ra Industria siderurgică Bă asimileze 
ta fabricație oțelurile respective, 
pentru b nu lo mai aduce din Import.

■■ J :'i ; / î ■ \ ’M i ' '2
„Ministerul sâ organizeze 
un schimb de experlenȚâ 

ia Sinaia0

Ne-am notat ®i opiniile tag. 
ADMAN ADASCâEitei, șeful ser
viciului mctalurg șef. și ale ingine
rului șef adjunct do concepție, DU- 
MITRU BUZELAN, de ta UZINA 
MECANICA „NICOUNA- DIN IAȘI, 
lată-la pe scurt :

Plnă In prezent nu am aplicat a- 
cest procsjdeu In uzina noastră, cu 
toate că prezintă numeroase avan
taje economice, dintre care cel mai 
important cate awda că se’ obțin pro
file complicate șl cu toleranțe res- 
trinse și. in general, piese care nu 
mal necerită ulterior prelucrări me
canice, Uzina noastră nu dispune do 
utilaj adecvat pentru a folosi aceasta 
metodă șî, datorită acestui fapt, cel 
puțin ta perioada actuală, ciad no 
aflăm Ia începutul însușirii profilului 
de urină constructoare de mașini, nu 
ne-am glndit ta acest lucru.

Aceasta nu Înseamnă că nu no in
teresează, In cel mai înalt grad, 
experiența Uzinei de mecanică fină 
din Sinaia. Chiar socotim necesar ca, 
în afară de literatura de specialitate 
pe care o studiem, să facem un larg 
schimb de experiență cu uzina amin
tită. Pentru aceasta ar fi necesar să 
se orjianizCTp Imediat, chiar de către 
minister, un' astfel de schimb de ex
periență. în urina din Sinaia am 
avea prilejul să cunoaștem direct „p® 
viu" acest procedeu tehnologic, re-

imitatele obținute prin aplicarea Iui, 
date asupra proieciSHi utilajelor, a 
matrițelor, oțelului folosit 1a aceste 
matrițe, prtwum șl posibilitatea de 
Intrnjițtorarc directa. Ia acest 
schimb de experiență ar fi bine să 
participe constructorul șef, tehnologul 
șef, sculerul șef și alți specialiști din 
urinele constructoare dc mașini. 
După aceasta, să se efectueze un stu
diu tehnico-economlc in fiecare în
treprindere (șl noi ne propunem să-l 
Liiocmlm Imediat) asupra reperelor 
ce s-ar putea realiza prin ex
trudare la rece, pentru care in
tenționăm să cerem concursul Fi
lialei noastre de proiectare din Iași, 
în acest studiu vom stabili utilajele 
c®rc trebu ie "o tos'te șl modul lor de 
procurare, atlt prin Investi (li. cit și 
prin/ autouiUare. De fapt. In uzina 
noastră, prin autodotară am executat 
utilaje șl alta dispozitive ta valoare <fo 
peste 1 MO W0 lai. Bine ar fi să se a- 
sigure șl o tipizare o utilajelor pe ni ni 
mai multe urine, care apoi să fie rea
lizate centralizat. în tot caztil. în a- 
ceaslfi problemă este nevoie $ da 
sprijinul I.C.T.C.M. din București.

de mașini.

din ichnico-economlc in flecare in-

ducțta de lanțuri articulate, la fa
bricarea ungătoarelor cu bile.

— în urmă cu doi ani, ne spunea 
Inginerul AUGUSTTN DURUS, com
partimentul de mașlnl-unelie a În
căput executarea liniarelor cu canale 
dreptunghiulare, pentru fixarea opri
torilor la avansul longitudinal do la 
mașinile de frezat modernizata, din 
piesa realizate la „Metrom" Brașov 
prin extrudare In aluminiu. La acest 
reper, consumul de metal s-a redus 
cu 50 Ia suta, manopera cheltuita cu 
80 Ia sulă, Iar productivitatea mundl 
la prelucrare a crescut de 1! ori.

Pentru fundamentarea efectelor e- 
conomlce, asigurarea condițiilor teh
nice șl organizatorice necesare In 
uzină, în vederea aplicării extrudării 
la rece, se va elabora plita Ia 20 au
gust a.c. un studiu tchnlco-econornic 
temeinic.

— Obiectivele acestui studiu, na-a 
relatat Ing. LIVIU VLASIA, meta
lurgii! șef al uzinei, slnt : LdentlJHca-

a reperelor caro se pot realiza prin 
trudarea Ia rece, calcularea avan-

Dupti o 9unâ de la lansa 
rea Inițiativei: „Produc 
tiviiate orara maxima 
cu cheltuieli minime

Cimentiștii 
din. Bicaz 

și-au doborit 
propriile recorduri

„Pînâ la 20 august a.c., 
vom elabora un studiu 

de însușire a noii 
tehnologii0

’* ■ !

rea
exL..._____________
tijelor economice caro rezulta, pre
cum șl stabilirea utilajelor necesare 
și a modulul de organizare a produi 
țlel. ExLsiă posibilități de aplicare

cum șl ștab!' 
șl a modulul

Ne găsim în biroul coMtracloni- 
luî șef al UZINEI MECANICE DIN 
CUGIR.

— Noi, ne spunea Iov, CORNIXIU 
CASIN'. Inginer gof de concepție, am 
luat un prim .contact eu Uzina de 
mecanică fină din Sinaia, un grup de 
spedalLșiî afflndu-se acolo In delega
ție. Peste dteyi zllo, un nou colectiv 
da specialiști se va deplasa ta Sinaia 
pentru documentara.

Cadrele tehnice de la Uzina me
canică din Cuglr apreciază că noul 
procedeu este bine venit. De £aț»t.. In 
întreprindere se utilizează o metodă 
apropiata de extrudare — denumită 
deformarea la rece — la fabricarea 
unor șuruburi de diferite mărimi 
pentru mașinile do cusut șl mațlnlle- 
urielie, a anumitor role pentru pro-

ic- 

meîbdel în compartimentul produc
ției de mașini de cusut (pentru Înce
put, pentru o grupă de B bucșe caro 
se execută acum prin așchlere), de 
imașint-unelte șl la alta repere.

Eeonomllle de metal care, or rezulta 
se apreciază a fi de ordinul sutelor dc 
tone tatr-un singur an. Dar extin
derea metodei de extrudare îs rece, 
In domeniul fabricației de ntașlnl-u- 
no?.*;, undo se folosesc «erU relativ 
mid de piese, Impune ta prealabil 
realizarea tipizării unor euhansamble 
și piese — obiectiv care, de aseme
nea, prezintă avantaje multiple in 
legătură cu . specializarea producției, 
reducerea prețului de cos', creșterea 
productivității mundl. în uzină cxl».- 
wi premise, in cazul asigurării utila
jelor necesare, pentru ea această me
todă să poată fi aplicată cit mal cu- 
ritid, ta bune condiții tehnice șl e- 
conosnice.

țlel de mașini de cusut (peni 
put, pentru o grupă do S bu

în urmă cu o lună, ziarul 
nostru consemna faptul că, 
pentru a dnsii ața cum se cu
vine apropiata Confcrin.‘ă Na
țională a partidului, colectivul 
Fabricii de ciment din Bicaz a 
luat inițiativă valoroasă de a 
realiza o „productivitate orară 
maximă cu cheltuieli minime”. 
La numai dteva zile, acestei 
inițiative 1 s-au alăturat șl 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii Fabricii de dment din 
Turda, precum șl. alte colective 
din industria materialelor d® 
construcții.

Ieri, am revenit la Bicaz, 
undo am aflat că dmentiștil 
de aid șl-au doborit propriile 
recorduri prevăzute in progra
mul de acum o lună, <' " 
lansat Inițiativa. Astfel, 
toarele dș clinker s-a 
o creștere a productivi 
rare cu 11,3 tone, față 
tone cit prevedea angajamen
tul Ca urmare, in prezent, bri
gada condusă de maistrul Nl
colae Bostan, de pildă, precum 
și alte formații do lucru, ’rea
lizează frecvent In medie die 
14,5 tone da ellriker pe oră și 
cuptor, fapt care la nivelul sec
ției întrece recordul atins cu o 
lună in urmă eu poște 0 tone 
pe zL în fruntea întreceri! pen
tru dobortrea propriilor recor
duri m situează. In prezent, 
brigada condusă de Iile Gh. 
Sandu, caro a atins o pro
ductivitate do 113 tone pe 
cuptor. In Ioc de 115 tone cil 
prevedea angajamentul îmbu
nătățit Ia începutul lunii Iu
nie. Așa după cum ne-a spus 
inginerul Voslte Manolache, 
directorul fabricii, toate a- 
cftîtea au creat premisele ca, 
pln.l ta aflrsltuj anului, să sa 
realizeze sunlimentar 20 OTO tone 
ciment față de ISOOT tone rit 
era antțnjamentul luat cu o lună 
In urmă, dment cu care pot fl 
construite in plus 1180 aparta
mente convenționale.

Ion MANEA 
corespondentul „Sclnteii'

Nlcolae MOCANII
Mnnole COHCAC1
Ștefan D1NICA 
corespondenți „Sdnleii
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Deschidem Nftmenclato- 
rul meseriilor și speclalliă- 
ților care ®e pregătesc prin 
școli proferionale șl prin 
licee <lc speclnlliate ;/me
seria -de operator este 
aid divizată In specia
litățile ceramist, cimen- , 
tist, azboclmeîitlst, pre
lucrător marmură ț>l șirul 
continuă. Continuă $1 numai 
o filă mal departe dud so 
eerie despre sUdar simplu, 
sticlar artistic, operator la 
prelucrarea geamului etc. 
ca despre tot atlica specia
lități cu durata de școlari
zare deosebită. Peste alte 4 
pagini, una dintre meseriile 
Siflce lucrătorilor de con- 

cțil monlaj se continuă 
In „speclalltațlle" de beto- 
rdst. șamotot-, ipsosar. mo
zaicar etc. etc. întregul no
menclator nu este . declt o / 
asemenea continuare, cu li
teră măruntă șl in rinduri 
dese, pe nu mal puțin de 
E7 de pagini.

Șl to:uși. nu această suc
cesiune slîrncște nedume
rire. Exagerarea se eviden
țiază cl nd o rnporlfim la 
practica șantierului do 
construcții, do pildă, un
de activitatea betonlslu- 
lul se desfășoară alături 
de cea a mozaicarului sau 
a clmenUSîulul, cu Între
pătrunderi șl colaborări tl- 
reș’J incit un adevărat spe
cialist in prelucrarea mar
murei e normal să se 
priceapă și in efectuarea 
mozaicului. Altfel speciali
zarea riscă sfi fie olnonlmă 
cu... unilalerallzarea.

Iar o asemenea u.nilntc- 
ralizare s-a dovedit a fi o 
frină deosebit de puternică 
aUt pentru perfecționarea 
pregătirii Individuale, cit 
șt! pentru cre'terea efica
cității economice a muncii. 
In lucrările Conferinței ex
traordinare a organizației 
de partid a municipiului 
București s-a demonstrat 
elocvent faptul că Închis
tarea pregătirii viitoru
lui muncitor In forme 
rigide aduce serioase pre
judicii economice, stin- 
jeneșle progresul tehnic, 
Îngreunează adaptarea din 
mers a potențialului forței 
da nuv-că la exigențele 
din c» In ce mat înalte ale 
producțleL Nu puține sint 
șl friptele care arată cum

5 «■ p j I 
ds pe urma acestei &‘firi da 
lucruri suferă Însuși lnvfi- 
țămlntul, al cărui caracter 
sistematic nu numai că pre
supune, dar și impune co- . 
relații șl Întrepătrunderi 
desfășurate InJr-un orizont 
larg, o mobilitate de adap
tare in acord cu rapidele 
prefaceri tehnlco-economl- 
ce din societatea noastră.

chiar cu dispărut din pro
cesul de producția.

Neîndoielnic, In ultimii 
ani au fost difuzate In școli 
instrucțiuni precise avlnd, 
Intra" altele. șl menirea da! 
a prelntlmplna multe dintre 
consecințele — nefaste azi 
—' alo specializării exige-1 
rate. Dacă o asemenea spe
cializare ee păstrează totuși,

profesor va fi obligat să se 
pregătească pentru... pregă
tirea a 4 feluri de lăcătuși, 
să zicem, dne mal poate 
garanta un nivel corespun- „ 
zător de predare'?

— înlr-ndevăr, la fărtml- 
țarea profesiilor — continuă 
inginer Alexandru Bușul, 
director adjunct la Grupul 
școlar al Combinatului si-

ifl AȘTEPTAREA UNEI CONCORDANTE MAI REALISTE INTRE 
ȘCOALA PROFESIONALA Șl CERINȚELE EFECTIVE 

ALE RAMURILOR ECONOMIEI NAȚIONALE

„Pulverizarea meseriilor 
conduce nu o dată la pre
darea do cursuri după pro
grame învechite — observa 
tovarășul inginer Gheorghe 
Oloffn, director adjunct 
ol școlii profesionale 
„Progresul1" din Brăila- Do 
pildă, partldplnd la o oră 
de asistență la fizică, am 
constatat că profesorul 
era nevoit «fi le vor
bească strungarilor despre 
reacția chimică a zahărului. 
La alte obiecte se reia ma
teria claselor V—VIII0. Și 
astfel, tlnfirul muncitor în
vață despre lucruri care, In 
timpul celor doi sau trei 
ani dl durează școlarizarea 
Iul, și-au diminuat eu mult 
importanța țl ponderea sau

ea reflectă un anume mod 
de a concepe pe alocuri 
relațiile dintre tavățămlnt 
șl producție, dialogul ■ intre 
factorii direct Implicați in 
activitatea practică a vii
torilor muncitori.

— Să presupunem — ne 
spunea Inginer A. Mazlnger, 
director adjunct al grupu
lui școlar „Steagul Roșu" 
din Brașov — că grupul 
nostru școlar dă curs ce
rerii pe caro ne-a adresat-o 
recent uzina tutelară de a 
nu-1 mal pregăti lăcătuși 
in general, cl lăcătuși pen
tru agregate (ca. ?J cum a- 
ceștla din urmă n-ar putea 
fi formați. In chiar pro
cesul de producție, prin 
specializarea celor dimii), 
în aceste, condiții, ci nd un

derurglc Hunedoara — se 
ajunge nu o dală datorită 
unui grad neoorespunzător 
de corelare inlre progresul 
tehnic șl pregătirea forței 
de muncă. Șl cea dinții’ 
consecință ®e oglindește In 
faptul ,c.ă fondul existent al 
forței de muncă din ce ini 
ce mal greu poate fi pre
luat șl adaptat exigențelor 
mereu sporite de pregătire 
tehui el, chiar dacă media 
de vîrsta e redusă ; făriml- 
țnrea însăți a specializării 
ca atare nu mal îngăduia, 
la nivel Individual, polica
lificarea atlt de necesară 
In condițiile progresului 
contemporan.

Solicitați să-și spună pă- 
rerea asupra soluțiilor ce ar 
trebui aplicate de urgență

1 ’ ■ J 1 ,- ’
I ăi.**1 T fspr4 t‘.

pentru ca pregătirea viito
rilor muncitori calificați să 
nu fie mal efectueze unilate
ral, toți Inlcrloeitoril an
chetei, de față au , indicat 
mal Inti 1 revizuirea;nomen
clatorului de specialități.

Pe baza Încadrării nomen
clatorului . In limitele . șalo 
firești., etapa următoare 
se identifică in simplifica
rea programelor din anii 1 
șl II In așa fel incit disci
plinele predata ®ă prezinte 
o largă șl substanțială des
chidere spre totalitatea 
factorilor pe care-i presu
pune o meserie.

In sflrșll,. accentuarea 
practicii in producție a ele
vilor a fost pe bună drep
tate indicată ca factor ho- 
tfirltor in eliminarea specia
lizărilor unilaterale, tar un 
asemenea factor iți află In 
prezent o largă bază da a- 
plicare ; „cu condiția, fi
rește, ca practica să nu 
mal fio segmentată, ci ,sfi 
albă continui late, reunind, 
sâ zicem, 2—3 sau chiar 4 

■zile de la începutul săptă- 
mlnllo-(Ing. Dlonlsle Dobra, 
director tehnic al Întreprin
derii „Textila0 din Pitești).

Așadar, din investigațiile 
de mal sus ®e vede că e- 
xista. In general, o opțiune 
limpede pentru o pre
gătire profesională con
cepută pe o bază largă șl 
cit mai completă, in con
sens deplin cu cerințe
le producției. Există, de a- 
semenrâ. experiența unul 
an de generalizare a atelle- 
rulul-școală in practica fn- 
vfițflrnlntului și u pro
ducției, experiență valoroa
să nu numai prin numărul 
atelierelor Înființate, d sl 
prin demonstrația că hu 
poate exista o producție 
perfecționată fără un lnvă- 
țămlnt modern» după cum 
nici relația Inversă mr e 
posibilă. Ceea ce se impune 
acum este un dialog perma
nent și fructuos intre școală 
șl uzină, un efort din 
ambele sensuri pentru re
zolvarea urgentă n proble
mei pregătirii viitorilor 
muncitori In acord cu exi
gențele societății
Mlli.il IORDANESCU 
N. Gr. MARAȘANU 
Ghcorțjhe CÎRSTEA
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8,03 Deschiderea emisiuni! da dl- 
nimoata. Telex.

o,to ia;c<aiiJU : auen.
&,ij O viapi ponuru o Idee ; Lu- 

înl&xe.
0,55 Puoacnalc.

18,to Cura «o limba rusă (tocila 
u 3-a).

115,13 Te.ecjnoinaieca pc.T.-u copil : 
„Cenușăreasa-.

13,03 u vamroasa inițiativă ergo- 
nonuca. ,

13,31 Telejurnal.
lî^j ues&uuerea emisiunii da 

aupa-amtazâ. Cura de limba 
germana (lecția.-a s-a).

1Î.C0 uo la doom La marele rol.
Cu Valcnun Teoooraan des
pre muzica do opera, despre 
inierprerarc și creație In mu
zică. Emisiune -ac nonca 
Gneorghescu 
llanu.

1B.35 Keitemor.

M,13, ARTA
— 33,13.
a Jocul de-a moartea ;
VIAR — 0,13; 11,30; 13,43: ÎS; 18,13 
S3,», MELODIA — 0 ............. .. "
30.43. MODERN — 0;
18; 18,18; S®,43, la grădină 
o Serala : MELODIA — iu;
o Floarea-soarelul : 3 LUMINA 
b; ti.13:' iijj: îajs 
a Vera Cruz — 18; 12 
șl Pauachon — ia.13, ______
S3.M : CINEMATECA (sala Union).
a Marea speranță albă i EXCEL- 1 
SIOR — 5: 11,13; 13.W; IS; 18.15; 
S9J0, AURORA — D; 11.15; 13.83;
ÎS; 18.15, la grădina — £3.15.
e AsLă-seară dansăm In familie i 
UNIREA — 16: 18.13. In grădină — >

— 18, la grădină

FEIIO-
____ _
tija; i3,ri; 
11.18: 13.S3;

" — 50.11 
18; 18,81

îiKÎrâ'.ri.;
14: 10. Pat 

Itebeca —

ș

R

și Marianii

ÎB,'îă Tragerea Pronoexprcs. - 
ia,to Timp și anotimp in agricul

tură.
10.83 îmi de ceri. Filmul „Cocoșul 

roșu'.
19.83 Toicjurrud.
S3,to Raportam Conferinței Națlo- 

naie a partidului. Oameni șl 
fapte din marea întrecere.

S3,S3 Prim plan : Ion Arrnan- 
eu, lăcătuș monsator la 
FJSLU.A.H.

S3,<5 Te.ecinomaieca : „Frumuse
țea diavolului'. Regia : Renă 
ClaJr. Cu ; MtcheJ Simon, Gti- 
rard Philippe,

23.83 Cin ta Georga 
a,S3„î4 de ore'.

PROGRAMUL

83,03 România ta lume.
12,33 Festivalul de muzică ușoară. 

Concurau! clntecului polonez 
— Opo’.a 1973.

11,03 Viața economică a Capitalei.
31.83 Ana plastică : Muzeul „Gh. 

Tattarescu'.
81,43 Teatru foileton : „MușaUnU* 

după irllogla Iul Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea. Seria a 
Mi-a ; „Luceafărul”.

S. Vaiere. 
Eîiache.

II

• cs nema

— 9: 11,13; 13,83.
— 9;rlI.I5

18; 18,15, la grădină — ,53.13. , > / 

unirea”^ 7 b ;~*3 bTÎ's.'Ia"grtcîînă — 
80,50. PACEA - 15.45: 18: S3.
a S3 tos de leghe sub mări ; GRT- 
Vita — 9: li.io: 13,83: 15.43: isi.13; 
50,83, FLAMURA — B; 13: 13; 18; 
85,30.
Q Odiseea generalului Josă : LIRA 
— 15.83: 18.
a Genoveva de Brabant : GRADI
NA LIRA — 83.30.
o Casa de sub arbori : GLORIA — 
e: n.15; 11»: te: ta.ts: so.sn. to 
MIS - 0: 11.15; 1340; 10; 18.15./la 
grădină — S3,M.
a Osceola : BUZEȘTI — 1543: 18. 
ta grădină — 8340.
a Il<,bln Hood s DACIA — 9: 11,13; 
13.83; IS; 18.13; 5043, GIULESTI — 
13,83; 18: 83.M.
o Felix Și Otllla I FLACARA — 
13,83: 19.
a Mărturisirile unui comisar de 
politie făcute procurorului repu
blicii : volga — ®: 11,15; 13.83; 
13; 1843: 83.43.
• Pentru că se Iubesc s FEREN
TARI — 1543 • 17.45; M.
o Desculț Ln parc : MIORIȚA — 8; 
11,15: 1S.50: 15.43: 18: 8345.
A Puterea șl Adevărul t CRÎN- 
GASI - 1345: 19.
• Ultimul domicilia cunoscut t 
CENTRAL — 0.15; 11,83; 13.45: 18: 
18.13; 8343.
o Așteptarea : DRUMUL SĂRII — 
184J: 17,43: 59.
o Goya s COTROCENI - 1540: 19- 
o Adio, domnule Chips ! : VIITO
RUL - 15.43: 10.
n Anchetatorul j FLOREASCA — 
13,51; 18; 5043.
• Nu te întoarce : VTTAN — 13,83; 
18; 50.13. la grădină — S0.1B.
O Toamna chej'ennilorPOPU
LAR - 1543; 18., COSMOS —
1549: 19.

Femei tn olaald : MUNCA
is: so
o, Beata ; 1
1749: 19.50.
a Legenda :
n Această
MOSIT.OR —
n 19 fete șl
GREȘUL — 1343: 18: 83.15.

188

10,50t ;

- i343: 18. 
GRADINA

LAROHET
I M OSTL O R 

femele s
■ ÎU.15.
I nu marinar ; PRO-

a
O

k/ț- -S\.;

/Ar-',; f

*' ' •. '• Nj
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ROMANIA FILM" prezintâ sâptâmîna viitoare pe 
ecranele Capitalei 

PESCĂRUȘUL-
Dupâ piesa cu același titlu de A. P. Cehov. Cine- 

mascop-color. Producfie a studioului „Mosfilm". Re
gia : luli Karasik. Cu : Ludmila Savelieva, Alla De
midova, luri Iakovlev, Valentina Telecikina.

li

a Explozia albă s VICTORIA — 0; 
11,13; u.M; 16; îa.sa; »,44
Q Vedere do pe pod 1 SCALA — 
6; 19,59; 13; 15.?5; 1«43; u,15,‘ FES
TIVAL - 8,45; 11,13; 1343; 18; 18,83; 
21. La grădină — S3, GiLăDLNA 
SELECT — sa, 15.
a Program do desene animats 
pemra copil — 1Q, Batalionul Invi
zibil — 11,83: 1345; 15,13. Inima e 
un vinilor singuratic — 18; 85.39 : 
DOINA.
o O afacere : SALA PĂtiATULUI 
— 17,13 (seria de bilete — 41W); 
£3 (seria do bilete — 4193),-PA
TRIA - io; 12.83; 10; 18,»; 51, 
CAPITOL — 043; 12; 14.15; 16,»: 
18,43: 21. In grădină — 29.18.
o Ora elefanților albaștri — G— 

l 13.83 In continuare ; Program de 
I filme documentare — 20,15 : TIM- 
l PURI NOI.
/ a Trei din Virginia I LUCEAFA- 
ț 11UL - SJî; 11: 1343; 10; 1843; 21. 
I BUCUREȘTI — 043; 11: 1340; 18; 
» 1843: 21. FAVORIT — 9.15: 11.83;
/ 13.45; 13; 13,15; £943, GRADINA 
4 DOINA - 83,15.
I a Aventuri Ia Marea Neagră l 
Ș BUCEGI — 1843, Ia grădină —

a Teatral Național „I. L. Cara- 
glalo” tsala Comedia) ; Sâplămlna 
patimilor — S3.
e Teatrul de comedie ( la teatrul 
de vară „Herăstrău") : Fata mor
gana — »4î.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra' (la teatrul de vată .43 
August") : Inblre penlra Iubire — 
8343.
a Teatral ..C. I. Noltara" (sala 
Magheru) : Zlg-zag —„S3.
a Teatrul nallrlc-muzlcal „C. Tă- 
nasc" (grădina Doerna) : Trăanltul 
meu drag — 20
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței 
- 18.83.
a Spectacol de sunet 
(la rotonda scriitorilor 
Clșmlglu) — 2343; 21,13.

B H'0 0 0 O E 12 . El,. El S 

pot stabili Intre scenă șl sală dia
logul creator, schimbul de Idei șl 

bliculul din Capitală spectacole șl sentimente menit a îmbogăți splrl- 
concerte de o Unută aleasă. tual alea col^tlvA Exigenta este o,

- Una din misiunile primar- conditio a calității. Iar ^ponsablll- 
‘ diale ale oricărei iMtilulii cui- **'*'"' «-:!« mn-

turale este, evident, i stimularea 
și sprijinirea creației originale. 
Ce experiență s-a acumulat In 
acest sena, ce proiecte de per
spectivă există 7

— în orientarea acUvitătll teatre
lor șl instituțiilor muzicale, direcția 
principala o constituie, desigur, 
sprijinirea creației originale, atît 
In sensul promovării lucrărilor va
loroase. cit șl al sUmulfiril apariției 
unor lucrări noi. care ®ă răsoundă 
imperativelor majore ale societății 
noastre sorinllsle. slujind la definirea 
și îmbogățirea profilului spiritual al 
omului do âzl. în această direc
ție, obligația InstitutIilor noas
tre esste brlmordinlă. Iar Iniția
tiva șl , răspunderea lor sint ho- 
tfiritoare» Repunerea in scenă n 
unor lucrări valoroase apărute In 
arill trecut! a fost. In această sla- 
gluna o acțiune pozlUvă care a 
confirmat o serie de valori stator
nice alo dramaturgiei, noastre socia
liste.

Dar marea, permanenta aten
ție a lnsUtuțlIlor trebuie în
dreptată către realizarea unor lu
crări noi. do rezonantă contempo
rană majoră. în această" direcție pu
tem spune că. tn prezent există un 
climat favorabil unei colaborări 
fructuoase cu autorii dramatici șl 
cu compozitorii; încă din toamna 
anului teeciit; pe baza unor ample 
discuții cu j creatorii, au fost elabo
rate planuri tematice de perspecti
vă pentru realizarea unor lucrări 
dramatice și muzicale corespunzătoa
re comandamentelor istorice actuale. 
Aceste planuri au început să prindă 
viată. Dramaturgi șl compozitori va
loroși au prezentat lucrări noi. dte- 
va fiind înscrise In repertoriul sta
giunii 1071—1072 ; cele mal multe In 
repertoriile stagiunii viitoare. Alte 
lucrări sint In curs, do definitivare, 
în tot acest proces Instituțiile artis
tice au de Îndeplinit un rol substan
tial Ele nu pot așleata In mod pa
siv să „apară" capodopera, d tre
buie șă contribuie să stimuleze, să 
provoace apariția acesteia. SI aici, 
dlscerhămlntul și responsabilitatea 
sint e«en!la!e- Căci nu lot ceea ce 
se scrie este, In mod automat va
loros. Revistele Si editurile au publi
cat. în ultimii ani. mal multe piese 
declt In trecut. Teatrele sint datoare 
eă cerceteze cu atenție tot ce apare șl 
61 aleagă cu grijă acele lucrări care

(Urmare din pag. I)

lalea artistică și ideologică este ma
nifestarea fundamentală o splriluiul 
creator.

— Conferința Națională a 
partidului șl aniversarea Repu-

fie tmpllnesc astăzi DO de an! do la 
nașterea aceluia /..I _ "
numele la loc de cinste ln Istoria 
șULnței românești — 
dintre cele mal proeminente șl de 
tradiție școli de cercetare, școala de 
matematică — Tralan Lalescu. O 
aniversare ce are loc ln condițiile 
line! prestigioase afirmări a creației 
matematice românește în tot mal 
ample sfere teoretice șl practice.
pănat relativ grabnic, dar a foști plină festa, prin excelentă, ca un mate
rie realizări valoroase șl semnificații matldan' al generalizărilor. El vă- 
inalte. Născut la București, ln 12 dește preocupări multiple în diverse
Iulie 1US2, ca fiu al unui modest func- sectoare ale matematicii,
ționar de bancă, viitorul mare matema
tician- Lți face Studiile in orașul natal 
(cele primare). Ia C.rn'ova. Roman șl 
Iași (cele gimnaziale), după care ur
mează, la Iași ți București, faciiltățlla 
do matematici. Rezultatele sale excep
ționale,-obținute tn anii de studii, 
mai ales in fa
cultate, li aduc o 
bursă — bursa 
iiVasdle Ada- 
machl" — care-1 
permite să se spe
cializeze sl să-șl 
la doctoralul la 
Paris. La Sorbo- 
na . ore profesori 
iluștri. Pasiunea 
sa nentru mate
matici aM noi sl 
fertile Influente. "
Tralan Lalescu apara ca un, crea
tor original InL domeniul do speciali
tate. chiar do la teza de doctorat 
consacrata ecuațiilor integrale (o dez
voltare .creatoare a „ecuație! Iul Vol- 
terra"). care li șl este publicata In
tr-o revistă de specialitate franceză.
Dezvoltarea ulterioară a tezel.de doc
toral II va face să aducă prima con
tribuție românească mal Importantă 
la dezvoltarea acestui sector de bază 
nl matematicilor moderna sl la re
dactarea primei lucrări mai Impor
tante de acest profil din lume. După 
Paris urmează o scurta „escală" la 
GOttingen, unde Intră ln legătură di
rectă cu preocupările șl personalita- 
țUe școlii germane do matematică 
a timpului. Dar abia după tatoar- . 
cerea în tară geniul său mate
matic Lșl va afla terenul unor afir
mări multiple șl plenare.

' I'.Numit,- 'pe ’ rind, La tneeput profe-? 
soc de matematici la gimnaziul din 
Giurgiu, asistent la Școala de poduri 
șl șosele din București, profesor su
plinitor de analiză șl demente do 
matematică la Facultatea do știlnte 
a Universității din București. Tra
ian Lalescu io manifestă ca un ca- . 
dru do cercetare șl un pedagog ino
vator ; predă un curs do ecuații in
tegrale la universitatea bucureșteană ■

■li'

care șl-a impus Lalescu pune bazele unor noi cen- 
teteri-ț tredo Învăță mint, așa cum este ca-

ln istoria uneia rul IX>!.[ehn!ce u Timișoa
ra (1920). în anul 1027, tn plină ac
tivitate, contractează o pneumonie 
81, după numai 2 ani, se stinge din 

'viată, la virata - de 47 de ani.
în aprecierea operei salo ae poate 

spune că Tralan Lalescu se manl-

Cu prilejul celei de-a 51-a aniver
sări a victoriei Revoluției Populara 
Mongole, însărcinatul cu afaceri ad- 
Interlm. al R- P. Mongole ln Bucu
rești, Dolgpriin Piirev.-a rostit, marți, 
o cuvîntare la posturile noastre da 
radio, șl televiziune.

(Agerpres)

Cronica zilei

DE LA NAȘTERE

hor tfe scfâifâtnatîcd la 'dL"i J

— ceea ce reprezintă o noutate pen
tru Învățăminte! superior matematic 
de la noi — deschid® noi orizonturi 
cercetării matematice proprii ; In
teoria numerelor șl In algebră, geo
metrie, calculul vectorial șl tensorial, 
seriile trigonometrice, analiza mate
matică proprlu-zteă, mecanică, elec
tricitate ®1 chiar In aspecte Unind 
de tehnică. ■

Pe măsura trecerii anilor . ocupă 
diverse trepte ale ■ profesoratului. 

" Concomitent cu activitatea de pro-

avlnd un 
aport creator pregnant în activita
tea sa didactică se consacră, deopo
trivă, activității de catedră, dar și 
aceleia de editor de manuale șl tra
tate de specialitate, realizate singur 
caii In colaborare cu o Iți specialiști.

In ceea ce priveș
te rezultatele cer
cetărilor sale, li
nele au nu nu
mai o Importanță 
Istorică, dar șl o 
evidentă valoare 
do 
Așa cum, o 
todă 
numele este apli
cata și astăzi. E- 
xLstA, așadar, o 
valoare In sine a 

operei de matematician a iul Lalcs- 
cu. Nu este Insă singura. Creația sa 
matematică s-a impus și prin conse
cințele fertile pe care ie-a determi
nat ‘In creația matematică ■ timpu
lui, dar mai ales ulterior — In cer
cetarea matematică din tara noastră, 
dar șl ln cea de peste hotare.

Ca profesor sau savant, el a pus 
baze noi, soiide, învățăm!ntulul bu- 
parlor matematic, celui secundar țtl 
școlii do cercetare de acest profil. 
Pornind de la unele din realizărllo 
sale, elevii săi au ajuns, unii In 
scurtă vreme, gă Ie dezvolte creator.

Do remarcat, totodată, că studiile 
sale originale au impulsionat nu nu
mai sferele cercetării teoretice din 
domeniul matematic, dar șl pe cele 
practice. In acest sens, sint edifica
toare investigațiile do nivel aplica
tiv Intervenite in mecanica teoretică 

.sau In sfera dedridtfițll. In dome
niul fizicii sau al fizicii matematice. 
Tralan Lalescu și-a adus contribuția 
șl la Închegarea colectivului care a 
început' tipărirea „Gazetei matema
tice". După’cum, activ popularizator 
al științei matematice, românești, sil.- . 
mulează, eforlurflo de. legare a preo
cupărilor proprii do profil cu cele 
de posta hotare. Po direcții deschise 
de opera Iul Tralan Lalescu se îna
intează șl astăzi cu rezultate meri
torii.

Reeditarea, cu relativă regularita
te, a operei sale matematice, ca șl 
consacrârea unul însemnat număr de' 
lucrări vieții șl operei sale ilustre 
sint dovezi concrete ale perenității 
geniului său în cuprinsul științei șl 
tehnldr romfineșlL Aniversarea de 
astăzi este o nouă dovadă a cinstirii 
șl aprecierii do care se buqurfi opera 
șl personalilatea acestui pionier de 
scamă al școlii matematice româneșU 
— școală științifică aMtă în plină 
.afirmare, creatoare ln condl'iile fer
tile create da . dezvoltarea socialistă 
a țării noastre.

Pro!, unlv.
Gheornho MAHINESCU

în perioada 23 funie — 8 Iulie ne-a 
vizitat tara. In calitate dp lector nl 
C.C. al P.C.U.S.. tovarășul H. ÎL 
Bakov, secretar al-Comitetului regio
nal Ceceno-Inguș al P.C.U.S.. caro 
a Unut expuneri In- Caoltală; sl In 
Județele Teleorman ai Doll, pe tema : 
„Activitatea P.C.U.S. .pentru educa
rea în spiritul ihtcrnattonaltonilul 
socialist șl întărirea prietenie! dintre 
popoarele U.H.S.S.'.

Oaspetele sovietic a vizitat, totoda- i 
tă. obiective economice si turistice sl 
a purtat discuții la comitetele iude- 
țene de partid respective și la ScetLa 
propagandă a Cofnl teiului Central.

actualitate.
me- 

ce-1 poartă
Delegația Tribunalului Suprem al 

Republicii Populare Ungare, condusă 
de președintele Szakaca odOn, corn 
a făcut o vizită ln tara noastră la 
Invitația Tribunalului Suprem al Re
publicii Socialiste Romfinta. n părăsit 
mnrtl dimineața Capitala, fiind con
dusă la aeroportul Otopenl de Eml- 
llan Nuccscu, președintele Tribuna
lului Suprem, de alt! membri al 
conducerii tribunalului, precum ti da 
Însărcinatul 'cu afaceri n.l. nl R. P. 
Ungara La București, Domoxos Vo
lute.

*

Marți seara, a sosit în Capitală o 
delegație guvernamentală blrmană, 
condusă do Mating Lwin, ministrul 
comerțului al' Uniunii Blrtnane. La 
sosire, pe aeroportul OtopenL oaspe
ții au fost întlmplnațl de Nlcolae 
Nlcolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior. A 
fost prezent Thakln Kyaw Tun. am
basadorul Uniunii Blrnxine la Bucu
rești, șl alțl membri ni Ambasadei.

_......... L
Răsrnmrind Invitației conduceai 

Ministerului Economiei Forestiera șl 
Materialelor do Construcții, o delega
ție <Hn Republica ' Populară Congopw 
condusă do Alfons Cagohe. ministrul 
agriculturii, apelor șl pădurilor, a: 
sosit marți la București. Pe aero
portul OtopenL oaspeții nu fost In- 
Umpinațl - de MI hal Suder, miniștrii 
secretar de stat La Ministerul Eco
nomică Forestiere și. Materialelor de 
Construcții, do funcționari supe
riori. A font prezent Jean Baptiste 
Lounda, ambasadorul R.P. Congo [in 
București, si alti membri al Amba
sadei.

(Agerpres)

*

ERATA
DIntr-o regretabilă nealllcnHL 

tni caro cerem scuza, titlul 
știri din pagina' n IV-a (coL 
Jos) a ziarului nostru de ieri a _ 
rut eronat Se va dti corect: „Ml' 
ting de solidaritate ’cn lupta popora
lul șl tineretului coreean*.

DGTl" 
unei

a&a»

E5

cletnțli, de formare dezvoltare
a conștiinței socialiste, a Drofllulul 
etic al omului de ari. „Avram , lan- 
cu“ de Pavel Bollu (care va fl pre
zentată cu prilejul centenarului ma
relui luptător revoluționar). „Pre- 
șul“ț de Ion Băieșu. ..Un fluture pe 
lampă0 șl „Cititorul de contor" de 
Paul Everac, „Trecere prin veranda 

„Numă-

șui"! d 
lampă' 
Paul Everac, „Trecere prin veranda 

partidului șl aniversarea Kepu- verde" do George Genota. „Numă- 
blicii sini două evenimente care răloarea copacilor" de Koc.il:; Istvăn, _. .. ----- - ----------- . -L-

„Despre unele deficiente, lipsuri șl 
neajunsuri tn domeniul dragoste!" 
de AL Mlrodan. „Im! n!eg turnul" 
de l’askandl Gezn. ..Ospățul scafan
drilor" de Iile Păunescu. „Buna 
noADlo nechemată" de Al. Popescu, 
„CunajUhțe de concediu? de Peter

* pol prilsfai instituțiilor teatrale - „Femela fericită’' de Corneliu Leu. 
ți mțLstcale a/lrmarea tpirllulul ' ~ . .
de inițiaUcâ, q responsabilității 
creatoare

— Prezențe active In viata socială 
șl politică a țârii noastre. Instituții
le hoaxtre teatrale șl muzicale par- 

‘ tlclpă la atmosfera însuflețită In

Iile Păuncscu. „Buna

4

— Ce alte preocupări destina
te perfecționării activității tn a- 
cesl domeniu se află ln principal 
in atenfla direcției de resort din 
Consiliul Culturii fi Educației 
Socialiste, a conducerilor instl- 
tuțiiloT teatrale șl muricale ?

— Ne glndim, în primul rind, la o 
profilare mal judicioasă a activită
ții unor teatre, mal ales din Capi
tală. pentru lărgirea gomei artisti
ce. pentru dezvoltarea unor genuri 
insuficient cultivate la noi sl im
perios necesare educării spectatori
lor. De pildă, ln București șl-ar 
Justifica existenta un teatru dedi
cat ln exclusivitate satirei, ca 81 un 
teatru dedicat dansului șl poeziei. 
Activitatea artistică destinată tlne-

T
Șl

care oamenii muncii Intlmplnă eve
nimentele 
în cinstea 
partidului, 
tă In Sala 
țtonal ln ,_____
bucureșlene". cele mal bune specta
cole ale tor cu ple.se românești. Un 
vibrant spectacol „sunet șl lumină" 
sa desfășoară seară do seară in ca
drul natural al parcului Cișmlglu. In 
țară, teatrele participă La acesi eve
niment cu spectacole adecvate. In- 
Blltullile muzicale au prezentat con
certe speciale dedicate Conferinței 
partidului. Opera română din Bucu
rești s-n remarcat ■ In mod special 
prin spectacolul de balet pe o temă 
revoluționară „Primăvara" do Cor- 

. nel-TrâlIescu.
Aniversarea Republicii va consti

tui un moment Important al stagiu
nii viitoare. In repertoriu se prevede 
o creștere - masivă a numărului pie
selor românești ce vor ti prezentata 
ln premieră absolută. Pină Ia a- 
ceastă dată au tosl înscrise în re- 

I pertorln 31 de piese cu o tema
tică variată, Lnfătlșind lupta 
poporului nostru pentru libertate 
națională șl socială, pentru a- 
lungarea monarhiei, eroismul co
muniștilor ln Ilegalitate — dezbătlnd 
probleme do stringentă actuali
tate Izvorî io din procesul de 
transformare revoluționară a so-

Istorico ale aceriui an. 
• Conferinței. Naționale a 
teatrele Capitalei nrezin- 
Comedla a Teatralul Na- 
cadrul ..Lunii teatrale

Itlesz, „O fntfi imposibilă" do Virgil 
Stoenoscu, „Casa care a fugit prin 
ușă" de Petru Vlntilă, „Comedie cu 
ollence" de Gheorgho Vlad". „Fata șl 
Caruselul" ți „Adio, malestate !“ do 
AL Voltin —. sint cltova din i tulurile 
pieselor ce vor fi prezentate In prima 
parte a stagiunii, in Intlmplnarea a- 
nlvers&ril Republicii. în cura de defi
nii’vare se află încă -o serie de lu
crări datorate unora din cel mal buni 
dramaturgi din toate generațiile.

Aniversarea Republicii va fi In- 
tlmpinată do ’ teatre cu „Decada 
dramaturgiei originale" care se va 
denfășiira tn nrirna fază ta cadrul 
unor-centre interludețeno. tar In 
faza finală ta București, In nrirna 
decadă a lunii decembrie.

Contribuții de seamă la sărbători
rea zilei Republicii tșl vor aduce șl 
teatrele muzicale, care au înscris 
In /repertoriul lor o seamă de opere 
originale. Intre cp’-j 10 premiere 
absolute. Lucrări simfonice ample, 
dniece de masă, lucrări vocal- 
slinfonice ele se adaugă acestor o- 
pera. valori ficlnd teme majore In
tr-un spirit militant, mobilizator. Re
pertoriul stagiunii viitoare răspunde 
Intr-o,_ J _____ l™"'...
culturale și educative, printr-o mal 
ndlncă ancorare Intr-o problematică 
soclal-p-olitlcă actuală, prlntr-o mal 
mare varietate de genuri și modali
tăți artistice, printr-o mal eehilibratil 
comporițlc.

retor generalii ar trebui definită cu 
claritate atît în telurile, cit șl în 
mijloacele sale.

Ne preocupă perfecționarea ca
drului legal, organizatoric, in caro 
tel desfășoară activitatea Instituțiile 
de spectacole fi concerte. Unele re
glementări au fost lăsate de mult In 
urmă de cerințele vieții șl Insfișl 
dezvoltarea mișcării noastre artis
tice impune o revizuire a condiții
lor, care să favorizeze mal buna 
utilizare a cadrelor arltetlcc. .mani- 
testarea Inltlotlvclor creatoare, a 
deplinei responsabilități. Inclusiv ps 
planul gospodăririi judicioase a să- 
lllor de spectacole, a fondurilor alo
cata de stat

Creșterea spiritului de răspundere 
a artiștilor, a conducătorilor de 
Instituții este in prezent o ne
cesitate Imperioasă a îmbunătățirii 
activității. Conducătorii Institu
țiilor și regizorii — care au devenit 
ln teatrul contemporan adevărațll ani
matori al colectivelor artistice - răs
pund de orientarea întregii activități 
a Instituției șl. Ib egală măsură, de 
valorificarea întregului potențial de 
talente Si energii creatoare din ca
drul colectivului.

După cum este de datoria artiști
lor să nu-șl risipească talentul șl 
energia .In mărunte manifestări fri
vola aducătoare de cîștlgurl ușoa
re, dar scump plătite prin Irosirea

unul potential creator valoros, prin 
pierderea prestigiului șl a demnită
ții tn fața publlculuL

No preocupă, de asemenea. lua--_, 
rea unor măsuri de perfecționare a 
pregătirii profesionale a tuturor ca
drelor artistice, tn vederea ridicării 
nivelului general al calității specta
colelor' șl. deci, 'al capacității <ie 
educare estetică a maselor.

Sinlem preocupați de elaborarea 
unui repertoriu de perspectivă, care 
să asigure orientarea statornică a 
teatrelor și n InslltuUllor muzicale 
spre valorile durabile ale culturii 
naționale șl universale șl caro să 
albă din timp toate condițiile pen
tru buna sa realizare.

Tn vederea lărgirii ariei do difu
zare a culturii teatrale șl muzicale, 
ne preocupă Îmbunătățirea politicii 
turneelor, coordonarea mal siste
matică și orientarea acestora,: astfel 
Incit cele mal bune lucrări drama
tice șl muzicale să poată tl urmări
te de dL mal multi spectatori. Ini
țiativele InstRuțlllor tn organizarea 
unor acțiuni speciale, temeinice, de 
educare a receptivității spectatori
lor cînt șl nici do dorit

Spiritul de Inițiativă găsește as
tăzi teren, fertil de manifestare In 
condițiile dezvoltării procesului ge
neral de democratizare a societății 
noastre șl. Implicit, al sistemului de 
conducere a instituțiilor ele artă. 
Formarea 
muncii ca .JHBL,.— 
ducere si ‘In Instituțiile artistice, 
asigură un cadru legal șl obiectiv 
pentru ca Instituția să-șl orienteze 
activitatea sl să-31 rezolvo proble
mele fundamentale In lumina unor 
principii specifice so-Iotătll noastre, 
pa baza unor largi consultări, ma
ture. responsabile. Tocmai tn res
ponsabilitatea fiecărui membru al 
comitetului de conducere ae află șl 
eecretul bunel funcționări o aces
tor comitete, care trebuie să con
tribuie substantial la- Instaurarea 
unul climat creator in InsUtutle. a 
unul climat bazat pe etica si echi
tatea socialistă, pa etica profesio
nală

Sint toate acestea doar clteva din 
multiplele preocupări din actuali
tatea vieții noastre artistice. Slntem 
holărlțl ca. folosind toate mllloaceie, 
stimulînd energic Inițiativa respon
sabilă a oamenilor de artă să adu
cem In fata spectatorilor creații pa 
măsura cerințelor tor. a Imperative
lor spirituale, elice ale tlmnulul do 
azi al țării, timp dinamic, de adinei 
Fi semnificativa mutații sociale șl 
umane.

comitetelor oamenilor 
organe colective de con- 

rartisHce,

.■rtoriul stagiunii viitoare răspunde 
tr-o mai maro măsură necesităților

X
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OASPEȚI
DE PESTE HOTARE

(Agerorea)

ALBA

VASLUI

______ __ _ . amanfl de prietenia, 
solidari lato cu nopoarele din Asin 
Africa au adresat organizațiilor'

' epj'Ș. ":i. ’ j J r? [.1 ';;7 'J r-rt f "
rilclpal ' cfal-culturală șl adtiJiar-gaspodărcas-

U ni unea 
din RomQula, Uniunea Tineretului 
Comunist, Uniunea Asociațiilor Stu
dențești din România, Comitetul Na
țional pentru Apărarea Pârii. Con-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

turll șl Educației Socialiste. Minis
terul Educației si Invățflmlntului. '

....... externă a 
fel, secretar al

coreean pentru unificarea pașnică, 
democratică și independentă a pa
triei salo.

i BRAȘOV: XVRANCEA

NEAMȚ-

Generală a Sindicatelor similare din R.P.D. Coreeană tele
grame de felicitare în legătură cu 
publicarea Docta rație! comune privind 
îmbunătățirea relațiilor dintre Nordul 
81 Sudul Coreei și ramificarea țării

miel „Ștefan Gheorghiu" pentru pre- 
__  _ _ _ gătlrca cadrelor de conducere a acil- 

socretar aT C?C. al P.C.R.. a primit vltățll de partid, soclai-polillce. eco-

veraul cenlrafrlcan.
Referlndu-se. ta Încheiere, ta coo-j

Excelenței Sale NICOEÂE CEAUȘESCU

i
Primire la C- C- al P. C.ÎL

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv,
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Dineu în onoarea
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(Agcrurcs)

Încheierea convorbirilor oficiale
I

La 11 iulie, la Ministerul Afaceri
lor Externe, s-au încheiat convorbi-, 
rile oficiale dintre Cornellu Măncs- 
cu. ministrul afacerilor externe al 
Republici! Socialiste România. șl 
Stefan Olszowski, ministrul aface
rilor externe al Republicii Popular» 
Polone. ■ -

Cu această ocazie s-a efectuat un 
schimb larg șl util do păreri cu pri
vire la stadiul actual sl perspectivele 
dezvoltării relațiilor bilaterale ro- 
mâno-polone, precum si în legătură 
cu unele oroblcmc Internationale 
actuale. îndeosebi privind pregăti
rea si organizarea Conferinței nen-

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de simpatie către victimele 
Inundației cnre a lovit recent statele noastre din nord-est. Știu că cei 
care au avut de suferit în urma acestei tragedii împărtășesc preocupa
rea dumneavoastră, Intrucit el încep munca de reconstrucție.

In mod sincer

RICHARD NIXON

ln curaul zilei de mart! delogația notnlce rjl administrației do stat
'A

în cursul vizitei ln .țara noastră, 
delegația Radtotelevlzlun.il din R.P. 
Ghinezfl n avut întllnlrl de lu<su cu 
conducerea Radioîelevlziunll române 
și a vizitat obiective economice șl 

. soclal-culturale din București șl 
din mal multe județe alo tfirtti Au 
fost,vizitata unități productive apar- 
ținfad ramurilor construcției de ma
șini. chimiei, energeticii. , industrial 
ușoare, agriculturi!, șantiere de mun
că patriotic^, stațiuni talneo-clîma- 
terlce. porturile Galați .șl Constanța. 
Delegația a avut convorbiri ta comi
tetele județene de partid Argeș, 
Dolj șl Constanta. La Consiliul Cul
turii șl Educație» Socialiste. Minis-

de producție, cu termene

• • •

tul securitate și cooperare In Eu
ropa. ■ i . ’

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat Intr-o atmosferă de prla- 
ten'.e șl înțelegere' reciprocă, a-a a- 
predât cu satisfacție dezvoltarea cu 
succes a relațiilor reciproc avanta
joase dintre ambele Uri

RadlotelevlzlunU din R.P. Chineză, 
condusă do tovarășul Tung-LJn. "vi
cepreședinte., care face o vizită 
de prietenie In tara noastră. ■ ;

La . primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au participai tovarășii MihsU. 
Bujor Ston. președinte al Comitetu
lui de Stal al ltad_iotalertzlun.il ro- 
mfu:<‘. șl Gheorghe Atanaslu. vicepre
ședinte al comitetului.

La primire a fost prezent Cian I-Ial- 
fun. ambasadorul R. P. Chineze, . la 
București.

în aceeași zl, delegația a fost pri
mită de tovarășul Leontc Rflut-.i, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al Consi
liului de conducere, rector al A cade

mihisWilui afecerefor externe d României
tar general la Ministerul Comerțului 
Exterior, Mlhal Marin, ambasadorul 
României la Varșovia, d alto per
soane oficiale.

De ațemenea, au luat parte Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Pokme la București, și perBoanrteo- 
flctalo care il Însoțesc pa ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone.

. .: J ' l’<
în timpul dineului, care s-a desfă

șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, miniștrii Ștefan Olszowski șl 
Cornellu Mănascu au toastat pentru 
sănătatea conducătorilor de partid ei 
de stat din ccie două țări, pentru 
prietenia și colaborarea româno- 
polonă. pentru prosperitatea si pro
gresul celor două popoare.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor extamo al
‘ Xp.P. Polono, Ștefan OlKzowakl. o,

fiterit, marți, un dineu fa onoarea 
■ministrului afacerilor externe . ol 
Republicii Soctallsta România, Cor
nellu Mănescu. .

Aupartlc'pat Mlrcea Mollțîi șl Teo
dor vaslllu — miniștri, Nlcoiae Eco-
bescu, adjunct nl ministrului aface
rilor externe. Aurel londcă, socrc-

' .... - 4 • . .. .

Conferinfă de presă
Marți după-amlază, ministrul nfa- 

cerilor externe âl R.P. Polone. Ște
fan Olszowski. 8-a înltlnlț cu repre
zentanți a! prese! centrale, al „A-, 
Rerpres". a! Radlotele'rtzlunll. cu «>- 
respondent! a! presei străine.

Adrerindu-eo ziariștilor, oaspetele 
a declarat efl vizita Ea în Romflrtia 
B-a desfășurat sub semnul prieteniei 
dintre cele două tflri. subliniind că 
a avut onoarea de a fl primit de 
tovarășul Nlcoiae Ceauțescu. corre- 
■tar general al Partidului Comunist 
Român, pr&țedlntele Consiliului de 
Stat Vorbitorul a apreciat că vizita 
pe care o efectuează La București 
oonirlbule la extinderea relațiilor 
dintre România șl, Polonia, ta Ințeilc- 
Kerca intro popoare. „Convorbirile 
purtate la București, a spus nilhlst 
trei Olszowgkl. au avut loc în spi
ritul tradiționale! prieteni! existente 
între Polonia și Romflnla".,E! a arfl- 
tat efl s-a făcut un schimb de Păreri 
ta legătură cu stadiul șl perspecti
vele de dezvoltare a rgtațiUor bila
terale pe multiple ptanun : politici 
economic. cwMi.ral.’3 consular: ’,)»

Rugat, do X)?pțfiz®nț®ntul riamlttl 
».SțtoțFLn"^ 6fl,;ș^, refe^Sa „jptațiLtoftH. 
economice polono-române. .Ștefan dfczowski ă relevat . !-
namfc șl perspectivele favorabili 
pentru dezvoltarea ' lor. în această 
Tlvintă, ministrul polonez a amin
tit efl In acordul pe anii 1971—3!?75 
este prevăzuta o crejîero o acestor 
schimburi cu 73 la sută. „Cu toate 
acestea, a spus ministrul- polonez^ 
considerăm că .stadiul actual, al 
schimburilor economico, al relații-; 
lor noastre economice. In general, 
nu corespunde înefl posibilităților nc- 
tuale, ale puțind fl dezvoltate cu 
succes in continuare". Ministrul po-y 
Jonez a subliniat, de asemenea.' ne-i 
cosltalea intensificării. In’ continua
re. a colnbo-ăril polono-romflne In 
domeniul eonstructitior do mașini, al 
Industriei electrotehnico s! electro
nice, ol IndiKtrlcl grele. îndeosebi al 
construcțiilor de nave șl, mașinilor 
grele. Posibilități mari, a spiis SteJ 
fan Oiszowxkl. există In ce privește 
dezvoltarea colaborării tehnleo-ștlln- 
țlftee. culturale, a mflloacelor de co
municație. niraseL' mdtoteîevlzluhll 
ete.

Referkidu-se ta problemele Inter
naționale. Ștefan OtezowAi a nrătat 
că fa dlsrutllio purtate cu condurfl- 
tortl romflni au fost abordate proble
mele dezvoltării politice ale EuroneL 
HubUnllndii-’Sa In rwl deoyehlt că 
dezvoltarea iwlltlcl! de destindere tu

această parte a lumii reprezintă un brie, ln Helsinki. Există posibilități 
fenomen pozitiv. „Aceasta, n arfitat • ca această conferință de securitate 
ministrul polonez, este o urmare a «- >„ —i
politicii consecvente n țărilor socia
liste. in riadul cărora un rol foarte 
important 11 joacă Inițiativele Uniunii 
Sovietice. României. Poloniei șl altor 
.țări socfaltata".

R&spunzlnd la o întrebare a rodac- 
torutal ..Agerores*. ministrul polonez 
6-a arătat optimist In legătură cu po- 
filblUiațlle ținerii conferinței pentru 
Bocuritato europeană. „în prezent, a 
arătat eL Intr-un numflr din ce ln 
ce mal mare de țări. Indiferent de o- 
rfndulrea lor soclal-polltică. s-a, ma
turizat Ideea necesității nartldpării 
ln o astfel de conferință. Această 
concluzie am putut-o trage In urma 
convorbirilor pa care le-am nnrtaț 
tn ultimul timp eu miniștri! de ex
terne al Suediei," Danemarcei. Aus
triei, Norvegiei. A.ș vrea efl enun. de 
asemenea, a continuat Ștefan 03- 
Bzowekl. că fa timpul .vizitei pre
ședintelui Nlxon la Varșovia a fost 
abordntâ nceasifl problemă. Aceasta, 
indrtvebl în legătură cu propunerea'-1 
cunoscută ca Statele Unite sl Canada

europeană sfl fie convocată în anul 
viitor. Activitatea Poloniei In acest 
domeniu, ca de altfel șl a României 
61 a altor țări soctaUste. are La bază 
hotârirlle d« la Praga ale Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante ta Tratatul de la Varșo
via. în ce ne privește, noi elaborăm 
poziția noastrâ pentru convorbirile 
multilaterale. Do asemenea, pregătim 
o serie de consultări cu alte țări ta 
vederea convorbirilor multilaterale. 
Am stabilit cu tovarășul ministru 
Cornellu Mănescu un contact airina 
pentru delegațiile noastre la Hel
sinki"

în Încheiere, răspunzând la o altâ 
kiîrctare adresată de renrezcnlantul 
Rndtotelevizlunll, ministrul de exter
ne polonez a arătat efl tratatul po
lono— veal-german. încheiat !a 3 Iu
nie anul acerta. Dune bazele norma
lizării relațiilor dintre cele două tflri. 
Ministrul de externe polonez a Pre
cizat : „No! considerăm tratatul ca o 
reglementare .trainică"a problemelor'

cu prilejul publicării Declarajiei comune privind 
îmbunătățirea relațiilor dintre Nordul și Sudul Coreei 

și reunificarea țârii

Ilona! pentru Apărarea Pădi. Con- Sudul Coreei șî reunificarea țării
stilul Național al Femeilor. Crucea și au reafirmat solldarilatea militanta 
Rosie. Uniunea ziariștilor. Asociația șl sprijinul față de lupta poporului 
juriștilor. Liga romflrifl de nrletenle șl ............. ... - •
Bl

în ziua de 11 iulie 1072 a avut loc 
la Padaail Marii Adunări Naționale, 
sub conducerea tovarășului Alexan
dru Sencovlcl, ședința Comisiei pen
tru Industrie, construcții si trans
porturi, în cadrul căreia au fost dez
bătute, din însărcinarea Consiliului; 
de Stat, probleme privind asigurarea, 
de către Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, cu utilaje șl 
construcții metalice a principalelor: 
capacități de producție, cu termene

de punere In funcțiune in anti 1073 
Si 1073.

La lucrările comisiei au participat 
reprezentanți al organelor centrele de 
sinteză, al conducerii Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini și 
ai ministerelor beneficiare. directori 
de uzine.

în urma discuțiilor. comisia a a- 
doptat propuneri care vor fi prezen
tate Consiliului d® Stat

(Agerpres)

Președintele Comisiei pentru politico externa 
a Parlamentului Austriei

Marți după amiază a sosit ta Ca
pitală Karl. Czcrr.e'.z, președintele 
Comisiei pentru politic! externă a 
Parlamentului Austriei, secretar al 
IntemațioMtal socialiste, care la In
vitația Comisiei pentru politică ex
ternă a Marii Adunări . Naționale va 
face o vizită ta țară noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de Mlhal 
Dales, membru supleant ol Comita

tului Executiv al C.C. ol P.C.IL, pre
ședintele Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N., Jean Llvoseu, 
membru nl Comitetului do conduce
re ai grupului parlamentar pentru 
relațiile do prietenia Romflnla-Aus- 
tria, șl alte persoane oficiale.

Au fost do față Rudolf Bogner, În
sărcinatul cu afaceri ad-lntcrlm al 
Austriei la București, șl membri ai 
ambasadei.

MITING DE PRIETENIE CU POPORUL 
REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ

cunoscută ca Statele Unite sl Canada frontierelor, ca o rezolvare a con- 
g? J°?,r«ctpo la conferința eurțmeanfl. 1 taclefor dintre Polonia si Republica 
Convorbirile multilaterale, dună nă- Fed era Iff a Germanici".' ' ‘r ■
rerea mea. pat Începe ln 'toamn'.f -ua ro» r-urevS pil;
acestui an. probabil în luna notem- (Agerprea)

Convenției

Gheorghe Năstaso, efl vizita domnea- 
vooslrti fa județul nostru constituie 
o noufl contribuție la dezvoltarea re
lațiilor prietenești dintre Republica 
Socialistă Romflnla șl Republica Afri
ca Centrală, dintre Partidul Comu
nist Romfln șl Mișcarea Evoluției So
ciale din Africa Neagră.

Mulțumind pentru cuvintele adre
sate. Jean Louis Paimhta, membru al 
Biroului Politic al M.E.S.A.N„ mi
nistru de interne, a subliniat efl a- 
cestea filat o expresie a primirii căl
duroase pe care locuitorii Județului 
Argeș au rezerval-o oaspețUor. Vi
zita noastră, a spus vorbitorul, sa 
Înscrie ln cadru!' relațiilor noastre 
de colaborare, a cflror bazfl a fost 
pusă ln timpul contactelor șl convor
birilor oficiale dintre președintele 
Nlcoiae Ceaușescu șl președintele 
Jean Bedel Dokassa. Ea ne-a permis 
să cunoaștem reaUtflțlle dlntr-o tară 
prietenă care &e străduiește să-și 
asigure o puternică dezvoltare ln 
toate domeniile de activitate.

După ce s-a referit la eltuațfa' 
pollllcfl. economica, roetalfl șl cultu
rala a țâri! sale, la eforturile pe 
caro le depune poporul centrafrlcan 
pe calea dezvoltării Independente,! 
Jean Louis Pslmhls a menționat câ' 
Republica Africa Ceniralfl 'dlsmnw 
de enorme resurse naturale încă’ta-: 
suficient exploatate. De aurind. * .31 îCTTWs'X «î n:»»-ftarefi’l- iâ ter-Bl te. 11 Câ ’ ’

dumneayoas-'X-ga^in^iîri j.fdrtețlur.e: nof tabricîf de- 
.... , prefac5rarefa"tiitunulute arahldelbr sl'J

In ! continuare.-,vorbitorul a relevat ? a altar produse, u'nitflțl ce vor con-! 
preocupările actuale și de perspectivă tribul la înfăptuirea politicii de dez-
ale bamenjlqr muncii din Argeș oen- voltaje economică prevăzută de gu-,
tru dezvoltarea economică s! sorini- veraul cenirafrlcan.
culturală a județului, succesele 'obli- Referfadu-se. fa încheiere, ta coo- 
nuto în cinstea Conferințe! Națtonale ■ pararea româno-centrafrloină ta ex-j 
a oartldulul sl o aniversării Rcpu- nimftîmS hwiainm- 
blicti.

îmi este deosebit de oîflcut sfl re
lev, a spus In încheiere tovarășul

La Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Pitești a avut lac 
marți dupfl-amlazfl un miting do 
prietenie cu poporul Republicii Afri
ca Centrală, la care au participat 
numeroși locuitori al orașului. Au 
fost prczențl membrii delegației Mlș- 
B Evoluției Sociale din Africa 

ră (MJE.S.A.N.) din Republica 
Africa Centrală, care se află in țara 
noastră.

La miting a luat curtatul Gheorghe 
Năstase, membru al C.C. a! P.C.R.. 
prim-sccretar al Comitetului Jude
țean Argeș al I’.C.Il. Reamintind că 
In urmă cu doi ani populația orașu
lui Pitești și a altor localități a făcut 
o călduroasă primire conducătorului 
poporului cenlrafrican. generalul 
Jean Bedel Boka&sa, vorbitorul n 
arătat că locuitorii județului Argeș, 
asemenea întregului popor român, 
urmăresc cu caldă simpatie st solida
ritate Internaționaliste eforturile po
porului prieten din Republica Africa 
Centrală îndreptate în direcția con
solidării Independenței naționale, 
pentru ieșirea din orbita subdezvol
tării șl pentru construirea unei baza» 
economice proprii.

Stlm. de asemenea, că știm®. res
pectul și prietenia pe care le nutrim 
față de ponorul centrafrican sînt 
reciproce.'fapt relevat si cu prileiul 
vlzlteLne .care tovarășul Nlcoiae---- -------- ---------------- .
C^gusSseu,'secretar general al Parii- ' . ispHts’eVa' i lncepul' -'sfl pr< 

aceaRță-orimăva-fl ta Bangui șl ft alls ‘ -'■W: HattaKalfi -de-bumbac!-'' Urnita 
l^Hțflțfas^ACrumoasa dumr - -■ • «s*

'? : '■' ■ ., . ■ ..... W' '■ , . . ... ■ I ,

Președintele Consiliului municipal al orașului Helsinki
Î'T' ț v <•;’:", ■.’.’’’/rot <-,;]»>»;«•'j •'?•». / f.i jyj î

Președintele Consiliului municipal' ' cial-feulturalâ șl «tilltar-gaspodăreas- 
al orașului Helsinki, Jussi Sauk- că a municipafllflUlor din cele doufl
konen. care se află Intr-o vizită In capitale , șl au fost subliniate bunele
țara noastră, n avui marț! dlmlneg-'.".țraiațilJad "prietenie dintre Romănia < 
ți o întrevedere la Cortetilul popii-..MlaK Finlsmda,' precumșl posibilității 
far ol1 municipiului București cu'iiri-® ' ac dezvoltare continuă a acestor-re- 
mărul" generU’Tal'"_rtfapita!rt’.".Ghe<H-«',=-"!- lațiL • ‘ -ivire...-, v.-'

« DuSîs, hfisss-
o! Consiliului locuințe' din Capitală, precum și

Muzeul de Istorie- al Republltil So
cialista România.

In cinstea președintelui Consiliului 
municipal al orașului Helsinki, În
sărcinatul cu afaceri-ad-Interim al 
Finlandei ln București. Perttl Knu- 
konen, a oferit un dineu.

prim-vicepreședinte al Cocsdiuluî 
popular municipal, șl âlțl membri al 
comitetului executiv o! consiliului, 
precum șl Periti Kaukonen, însărci
natul cu afaceri od-interim al.Fin- 
landei la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă1 cordia
lă. a avut Ioc un schimb de opinii 
privind activitatea economică (Agcrpzes)

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMITJ

f.

II Iulie, la Ministerul A- 
Externe s-a semnat Con-

modern motel ia punctul numit 
„Moara Grecilor*. Motelul dis
pune de un spațiu de cazare con
fortabil, un restaurant, bar și o

8a
C
r.
I"
I ■

flfMromano
Mnrțî, 

facerilor 
vențlu Intre guvernul Republici! So- 
dnltate România șl guvernul Repu
blicii Populare Polone pr|vlnd în
ființarea șl activitatea Centrului de 
Informații șl cultură română ia 
Varșovia șl a Centrului de Infor
mații șl cultură polonă la București.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Cornellu Mănescu, 
ministrul afacerilor exiefna al Ro
mâniei, Iar din partea polonă do Ste
fan OLtowsM. ministrul afacerilor 
externe al Poloniei.

La ceremonia semnării nu partici
pat. Mircea Malita. ministrul educa
ției șl invățfimlntulu!, Nlcoiae E- 
cobesru sl VaaUo Gllaa. odțuncU al 
ministrului afacerilor externa, Ion 
Dodu- Bălan, vicepreședinte al Con-

stilului sl Educație! So
cialiste. Mlhal Marin, ambasado
rul Republicii Socialiști! Româ
nia In R. P. Polonă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. r

Au fost prezcnțl, de asemenea, 
Jaromir Ocneduszko. ambasadorul 
R.P. Polone la București, și persoa
nele oficiale care 11 însoțesc pe mi
nistrul de externe polonez.

După ©amnare, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Soctaltete Roma
nia, Coreollu Mănescu. și ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Polona, Ștefan Olazowski, 
au rostit scurta afocutiunl. subliniind 
importanța acestui document pentru 
extinderea legăturilor de colaborare 
teațească între oameni! de știință, 
arlfl șl cultură din România și Po
lonia.

Plecarea spre patrie
Seara, ministrul afacerilor externe

Oiszowskh aal R.P. Polone, Stefan O 
părăsit Capitula.

în vizita oficială do ■ prietenie fă
cută In tara noastră, oaspetele a 
fost însoți: de Witold Lukcszewlcz. 
deputat, membru al Comisiei de po
litică externă a Seimului TL P. Po
lone. Jerzy Rosznk. Jozef Wykrcîb-

misiei de politică extern! n Marii 
Adimflr’ Naționale, Mlhal Marin,

•T*

wiez. directori în Minlatcrul Aface- ____ _ _ __
ritos- Externe. Adtuiâr; Naționale, Mihăl "Marin'

La plecare, pe aeroportul Otopenl, ambasadorul Românie! la. Varșovia, 
ministrul afacerilor externe ai R. P. de funcționari superior! din M.A.E.

Au fosl de față Jaromir Oche- 
duszfeo, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București, mem- 

W-OSWHî 
(Agerpres)

Polone a fost ralutat de Cornellu 
Mâncscu, ministrul afacerilor ex
terne, Nlcoiae Ecoboscu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Slan- 
clu Stolnn, deputat, membru al Co-

bri al ambasadei.

ploatarea boafltlllor minerale alei 
Reriubllcil Africa Centrală, vorbito
rul și-n exprimat convingerea efl în
ceputul bun de colaborare In acest’ 
domeniu va cunoaște si ln viitor un 
cura ascendent, și a subliniat că po
porul romfln. cnre a luntat pentru 
propria Independenta secole de-a 
rindul, Intelese șl susține lunta im>-
porului conirafrlcan pentru libertate 
și Independență națională și face 
totul pentru ca relațiile de Prietenie 
81 colaborare statornicite să fie con-: 
©oildate șl să-isi dovedească nelntlr- 
zlat rodnicia.

Participant!! la miting au mani
festat îndelung pentru prietenia din
tre popoarele Republicii Socialiste 
România și Ropubllcli Africa Con- 
SrnlsL /. ■
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TENIS

A XIII-A EDIȚIE A 
„CUPEI BALCANICE"

Tnecplnd de astăzi si ninS du
minică Inclusiv, pe terenurile din 
parcul Progresul din Canlfală se 
vor desfășura întrecerile celei 
de-a XIII-a edlill a „Cunel 
balcanice*, la tenis. Meciurile 
încep In ora 15,60.

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 

ALE ELVEȚIEI
‘■ ’■‘•1 ' B ' "'(/.ilș

La Gstaad au început camplona- 
teJe Internationale de tenis ele El
veției. în 16-jm!le competiției. Ion 
Tiriac "(România) l-a învins cu 6—1, 
6—2. pe Terry Ryan (S.U.A.). Aite 
rezultate mal Importante : Panatta 
(Italia) — Nowicki (Polonia) 6—1. 
6—2 : Munoz (Spania) — Fteteher 
(Australia) 6—3. 6—1 ; r " ..
(Belgia) — Zugarel!! (Ttalla) 6—2, 
6—1 ; Moyer (S.U.A.) — Holccek 
(Cehoslovacia) 6—4, 6—4,

• NATA1TE. SERIE DE RECOR
DURI LA CAMPIONATELE R.D, 
GERMANE, Jn prima zl a cam
pionatelor de natațle ale R. D. Ger
mane. care se desfășoară la Leipzig, 
cunoscutul Inotetor Roland Matthes a 
stabilit un non record mondial în 
proba de 2&8 m spate cu timpul de 
3'02^8/10. El a îmbunătățit cu două 
secundo șl opt zețlmi vechiul record 
care-I aparținea. Această performanță 
11 recomandă pe Roland Matthes 
drept unul dintre marii favdrițl al 
apropiatelor întreceri olimpice de la 
MQnclien;

Cțiî un nou record european s-a în
cheiat preta feminină de 200 m flu
ture, In care Rosemarie Kether a fost 
cronometrai^ în 2'lff"5/10 (vechiul re. 
cord s ZW’âOO fuaste stabilit In anul 
IG70 de compatrioata sa Helga Lind
ner). Un nou record național a sta
bilit Roger Pyttel (in virată de ÎS 
nni) ta proba de 200 m fluture, pe 
care a dștlgat-o.în WW10. Proba 
feminină de IOD m1 bras a revenit 
Brlglttel Schuelisrdl cu l’18”4/10 (nou 
record național), « FOTBAL. într-o 
declarație făcută reprezentanților 
Presei internaționale. Abti'o Almeida, 
unul din conducătorii Confederației 
braziliene a sporturilor, a declarat că

r

echipa de foita! a Braziliei d-a atins 
obiectivul propus, ctellglnd „Cupa In
dependenței",. El a arătat că fotbaliș
tii brazilieni stat singurii din Ame
rica de Sud, care pot rivaliza la ora 
aceasta cu echipele europene de va
loare recunoscută, ca R.F- a Germa
nie! șî Angliei.! „Cu toate acestea. • 
continuat Almeida, de multe ari e- 
cblpa braziliană nu ne-a convins pe 
țlopiln. tnaJ ales In, medurile susținu
te împotrivă. Cehoslovaciei și Scotiei. 
Dacă am face o comparație Imr© e- 
chlpale R. F. a Germaniei șl Brazi
liei. desigur’ formația vest-germană 
este superioară In acest moment. Ofi
cialitățile braziliene cunosc însă acest 
lucru <?1 vor lua măsurile coresminză- 
toare elaborind' un program vast do 
pregătire fizică șl tehnică". în Înche
iere, Almeida a spus că fotbaliștii 
brazilieni urmează să Întreprindă in 
cursul anului viitor un lung turneu 
de acomodare ta Europa.

*
Duminică se va disputa pe hipodro

mul-din Ploiești. cu începere de la 
ora 9,13. „Derby"-ul de trap al țării 
noastre. Principala alergare a anului 
se va disputa pe clasica distanță de 
2 MO m șl va reuni la start ed ma! 
buni cal de 4 ani.

Vești bune pentru 
automobiliști

Pentru șoferi, municipiul Foc- 
ahl nu vti mal fl un oraș greu 
Je străbătut, cu străzi înguste șl 
întortocheate. Bulevardul „liueu- 
reștla, de exemplu, pe o lungime 
do 3,2 km, ptaft In Plata Unirii, 
se modernizează. Pe aici se va 
circula pe patru benzi. De o 
parte șl de alta a părții carosa
bile vor fi spații verzi si tro
tuare late de aproape 5 metri. 
Lucrarea tace porte dlnte-un 
program de modernizare a în
tregii rețele strai tale a.munlci- 
nlulul

5

Centru 
de sănătate

La poalele 'dealului Pietricica ■ 
din Piatra Neamț se construiește 
un nou șî modern spital, specia
lizat In probleme de chirurgie, 
cu o capacitate de 7OT locuri. 
Noua unitate sanitară va dispu
ne de un bloc opera’.oriu central 
șl do die o sală do operație la 
flecare nivel. Pentru scurtarea 
termenului de dare in folosință, 
pentru Ieftinirea costului vi asi
gurarea unor caracteristici func
ționale corespunzătoare s-au a- 
doptaf soluții ■ tehnlco-construc- 
tlve avansate : cofraje mctaUce. 
planșee prefabricate, tlmpdărle 
din aluminiu.

De trei ori 
mai multă apă 
în zona Carpațllor de curburâ 

se desfășoară vaste lucrări pen
tru crearea unei no! surse de 
alimentare cu ’apă a Brașovului. 
Se lucrează Intens ta ridicarea 
unul ba-a] ce va avea o Infll- 
țlmc! do 41 metri șl caro 
va. forma un lac de acu
mulare cu un volum de 
18.3 milioane metri cubl. Se 
lucrează, d-a asemenea, ta o 
aducțluhe de apfl plnă la stația 
de tratare. De-osc!- vor porni 
spre Brașov doufl conducte de 
aducțlune cu un debit total de 
1 030 litri pa secundă : uaa pen
tru apă Industrialii, alta pentru 

■ npfl potabilă. Practic,' prin a- 
ceste lucrflrL se triplează capa
citatea de aducțlune a opel pe 
care o va primi Brașovul

grfldlnă ds vară. De asemenea, 
in vecinătatea motelului a fost 
deschis un magazin cu G raioane 
specializate, unde turiștii pot 
gas!, Intre altele, articole reali
zate de artizanii locali.

Punct muzeistic 
sătesc

^BISTRIȚA» 
NĂSÂUD

în comuna Celaru a fost inau
gurat primul punct muzeistic 
sătesc din seria celor 10 eare 
iirtncuzâ a ea înființa In peri
oada urmfitoare !n județ. Punc
tul muzeistic din Celaru cuprin
de exponate din trecutul cel mal 
îndepărtat pinfl In zilele noas
tre. Acest punct muzeistic este 
In cea mal mare parte opera 
Invfițâtorilor pensionari soții Ze- 
noble șl Marin Georgescu. In 
casa cărora a șl fost organizat,

*
Marți, membrii delegației Mișcării 

Evoluție! Sociale d!n Africa Neagră 
(M.E.S.A.N.). dfa Republica Afrira 
Centrală, și-au continuat vizitele In 
Judelui Arg«ș. însoțiți de tovarăși! 
Gheorghe NBMașc.- membru al C.C. 
al P.C.R.. prim -«sere tar al Comite
tului județean de partid Argeș. Ai
des MUItaru, membru al C.C. al 
P.C.R.. șef de secție La C.C. slP.C.R.. sef de secție m ™
P C.R. șl Alexandru PopcBcu. nrim- 
secretar al Comitetului muntcinal 
de partid Pitești, orimarul munici
piului, membrii delegatiel au fost 
oaspeții muncitorilor, inginerilor șl, 
tehnicienilor de la Grunul Indus
trial de petrochimie, combinatul de 
exploatare șl Industrializare a lem
nului șl de la fabrica de stofe „Atee- 
seana". în flecare unitate Industria
lă. oasnetll au primit exollcati] asu
pra Proceselor tehnologice, o acti
vității deafășurafe de tinerele co
lective nlîeștene sl asupra rezulta
telor .muncii.

Au fost vizitate nnol noul cartier 
de locuințe „Calea B'injrertl* ș! ex
poziția de fior! din Pitești.

în c’nstea oaspeților a. fost oferit 
un dejun.

(Agerpres)

Expozitie-sondaj
în muplclplul Alta lulla.a fost 

deschisă „Expoziția realizărilor 
economic! locale din Județul 
Alta". Printre cele paste TOT de 
exponate se numără articole 
metalice de uz casnic garnituri 
de mobilă, covoare, confecții, ar
ticole de artizanat etc. Expozi
ția prilejuiește efectuarea unui 
sondaj util asupra cererii el pre
ferințelor cumpărătorilor |n ve
derea orientării producției vii
toare.

Eficiența 
atelierelor școlare

La cosa corpului didactic din 
orașul Bistrița a fost deschisă 
o "expoziție reunind lucrări 
realizate de elevi in atelierele 
școlare. Printre cele paste 1 fJOO 
do exponate se numără : oale și 
ulcioare smălțuite, etajere pen
tru cârti; costume populare, fețo 
de mase și prosoape cusute cu 
indemlnare, aparate de radio cu 
tranzlstori. Expoziția demon
strează cu prlso31ntfl.efjlci.enta 
activității desfășurate In atelie
rele școlare din ludet,

'Moara Grecilor"
La circa 10 kilometri de orașul 

Vaslui, pe șoseaua care duca 
spre Iași, s-a dat In folosință un

Sesizări pe 
bandă 

de magnetofon
Un grup de specialiști de la 

întreprinderea de rațele electrice 
din Bacău a realizat o instalație 
automata pentru înregistrarea 
chomflrilor echipelor de inter
venție, în cazuri de deranja
mente, la apelul telefonic ai eo- 
llcitantuluL un mecanism declan
șează automat o bandă de mag
netofon, pe cnre se află înregis
trat următorul text : „Aici, echi
pa de intervenție. Reclamațla dv. 
m înregistrează pe bandă. Spu
neți, vfl rog. numele, adresa și 
natura deranjamentului. Pentru 
comunicare aveți ta dispoziție 
doufl minute*. Sl banda Înregis
trează sesizarea. Instalația este 
un prețios ajutor al echipelor de 
Intervenție, care pol cunoaște ta 
orice moment starea tehnică a 
rețelei electrice $1 pot acționa 
operativ.

La 18 iulie

specială LOTO
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează o nouă
tragere specială Loto. în riua 
de 18 Iulie 1872. In afară de 
premii tu bani, de valoare fixă 
și variabila. Ja această tragere 
«o vor atrlbuL In numflr neli
mitat ciștlgurl '—
..Dacta-l’wM* șl _____ _ _ ... .
Se vor efectua S extrageri. Ln 
crima șl a doua, obișnuite, se 
vor extrage 9 numere diferite 
din OT șl. respectiv. 7 numere 
din restul de 81. La următoa
rele doufl. suplimentare, se vor 
extrage cite 6 numere din 00. 
Cea de-a cincca extragere este 
specială. în cadrul acesteia se 
vor extrage B numere din SO. în 
total, se vor extrage 36 de nu-, 
mere. Se poate participa cu bi
lete de 2. fl șl 15 tel. varianta 
de 15 lei oferind drept de par- 
tidnaro ta toate cele dnd ex
trageri.

In autoturisme 
..Skoda S IOT-,

Radtotelevlzlun.il
ltad_iotalertzlun.il
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CONVENȚIA
■1

HELSINKI II (Agerpre.nl.—.Minis
trul finlandez al afacerilor externe.

Sesiunea a XXVI-a 
a Consiliului de Ajutor

FINIANDA este gata să înceapă convorbiri pentru

Economic
La 11 Iulie, la Moacova nu conti

nuat lucrările celei de-a XXVI-a se- 
Elunl a Consiliului do Ajutor Econo
mie Recteroc. cu onrtictearea șefilor 
de guverne ale Republicii Populare 
Bulgaria. Republici! Socialiste Ce
hoslovace. Republicii Democrate 
Germane. Republicii Populare Mon
gole. Republicii Populare Polone. 
Republicii ■ Socialiste ■ România. Re
publicii Populare Ungare sl Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La lucrările sesiunii participă o 
delegație a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. în calitate de 
observatori, la lucrările aosiunll oar- 
ticlpă o delegație a RcDubilcli Cuba 
șl ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare De
mocrate Coreene te U.R.S.S, A con
tinuat examinarea problemelor le
gale de. Înfăptuirea unor acțiuni din 
Programul complex al adîndril ®i 
perfecționării te continuare a co
laborării . sl , dezvoltării integrării 
economice socialiste a- țărilor mem-

rA’prezidat'tovarășul'A. N. Kotf- boriț-ii șl 'J^oUÂrTl totegrfirii joco- 
ghln, președintele Consiliului de Ml- * 
niștr! al U.RH.S. 1

Ivi ședință, conducătorul delegației 
Republicii Cuba. Cartai Ratad 
Rodriguez, ministru ol Guvernului 
RevoluțioMr âl Cubei, a făcut. In 
numele guvernului său. o declara
ție, în care a expus cererea Repu
blicii Cuba de a deveni membră a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. exprtmlnd. totodată, acordul 
acesteia de â-șl asuma obligațiile 
cuprinse în, statutul C.A.E.R. în cu- 
vlntul său. tovarășul Rodrittucz a 
dat o’’ Înaltă apreciere activității 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. rezultatelor colaborări! eco
nomică șl tehnico-șSilnilfice a țări
lor membre ale C.A.E.R. și succese
lor obținute te realizarea Programu
lui complex al adlndrll șl nerfec- 
Uonărll In continuare a colaborării 
și dezvoltării Integrării 
socialiste. El a subliniat că succese
le Cubei stet indisolubil legate de 
ajutorul imens pe core II acordă 
Cubei țările socialiste frățești, fap
tul că astăzi nu poate fi imaginată 
doznmllarea economiei cubaneze 
fără o slrînsă colaborare economică 
cu țările m’embrfi. C.A.E.R. sl 
fără aderarea Cubei la procesul a- 
dlndrll sl perfcbUonăril în continua
re a colaborării șl dezvoltării Inte
grării economice socialiste. în con
formitate cu articolul 2 din statutul 
C.A.F_lt.. care prevede că intrarea 
ta C.A.E.R., ca membru, este des-

. chlsă pentru acele țări care împăr
tășesc scopurile șl principiile Consi
liului șl care și-au declarat acordul 
de a-șl asuma obligațiile cuprinse 
în statut, sesiunea a holărit in una
nimitate ca Republica Cuba să fie 
primită ca membră a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, Sesiunea 
a trasat sarcina Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R. ca. împreună cu re
prezentanții Republicii Cuba, să ela
boreze, țlntnd «eama de specificul 
economiei și de așezarea geografică 
a Republicii Cuba, măsurile cu pri
vire la parUdporca Cubei la lucră
rile Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, la realizarea Programului 
cocnpjex al adlndrll șl perfecționări! 
In continuare a colaborării șl dezvol
tării Integrări! economice socialiste.

ParticipanU! In sesiune ou salutat 
călduros declarația Cubei cu privire 
la dorința sa de a Intra In Consiliul 
do Ajutor Economic Reciproc și nu 
exprimat convingerea că participarea 
Republic!! Cuba la procesul adlndrll 
$1 perfecționării In continuare a cola-

Kalevi Sorsa. a comunicat repre
zentanților la Helsinki el Republi
cii Democrate Germane șl Republi
ci! Federale a Germaniei că, potri
vit opiniei guvernului țării salo, a 
sosii timpul să se întreprindă pași 
pentru stabilirea de relații diploma
tice Intre Finlanda șl R.D.G.,. pe de 
o parte, între I Finland a și R.F.G.. pe 
do altă parte, anunță agenția A.D.N. 
Kale vi Sorea a‘ arătat că ar trebui.

totodată, să Înceapă convorbiri șl 
asupra altor probleme cuprinse ta 
memorandumul guvernului finlan
dez din septembrie 1071 șl care pri
vesc reglementarea generală a a- 
cesîoT relații.

★ ■
Agenția A.D.N. precizează că gu

vernul R.D.G. a salutai încă de la 
început [n-opunerea guvernului fin
landez din 10 septembrie 1071, de- 
clarindu-se' gafa să Înceapă tratati
vele corespunzătoare.

Președintele Mao Tzedun 
a primit pe ministrul de externe 

francez, Maurice Schumann
PEKIN 11 (Agerpres). — Președin

tele ?>!ao Tzedun a primit luni ’/pe 
Maurice Schumann,, mlntstrull francez 
al afacerilor externe, cu care a avut 
o convorbire amicală șl sinceră — a- 
nunță agenția China Nouă.

A fost prezent Chi En-lal, premie
rul Consiliului da Slab

★
Ministrul afacerilor externe ai 

Franței a.oferit, luni seara, o recepție 
In saloanele Ambasadei. Franței la 
Pcltln. Printre persona li ta ți le prezente 
se aflau Li Slen-nlcn, vlrepremlcr ol 
Consiliului do Stat, Ci Pta-fcl, mi

.nistrul afacerilor externe,1 Pal Slan- 
kuo, mints Irul comerțului exterior, 
alto persoane oficiale chineze, tn 
toasturile rostite cu acMt prilej, 
Maurice, Schumann șl CI Pîn-fel au 
apreciat convorbirile avute ea fructu
oase șl constructive.

*
Delegația guvernamentală franceză, 

condusă de Maurice Schumann, șl-a 
Încheiat vizita de prietenie Întreprin
să la Republica Populară Chineză. 
Marți, delegația a părăsit Pekinul, 
IndrepUndu-se spre SarihaL da unde 
a continuat drumul spre țară.

I

economice

nomJce socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R. va contribui la Întări
rea ta continuare a unității șl 
coeziunii comunității țârilor socia
liste.

La ședință au luat cuvlniul condu
cătorii delegațiilor țărilor partici
pante : tovarășul S. Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, toviirfipil 
L. Strougal, președintele guvernului 
Republici! Sodallsle Cehoslovace, to
varășul W. Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, tovarășul D. Mal
dăr. prim-ylcepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, tovarășul P. Jarosze- 
wiez, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republici! Populare Polone, 
tovarășul I. Gh. Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, tovarășul J. Făek. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republld! Populare Ungare, to
varășul A. N. Koslshin, președintele 
CorwlltaM de Miniștri al U.R.S.S.. 
tovarășul G. Biedlrt. președintele 
Consiliului Executiv Federal al Re
publici! Socialiste Federative Iugosla
via. precum ei tovarăral N. V. 
Faddeev, seoeterul C.A.E.R.

Schimbul de păreri «te desfășoară 
tatr-o atmosferă tovărășească.

Ședința sesiunii va continua ta ziua 
de 12 iulie.

(Agcrpres)

și tehnico-științifice in Europa
GENEVĂ11 (Agerpres). — în'con- 

tinuarea lucrărilor Consiliului Eco
nomie șl Social al O.N.U.. au loc 
dezbaterile la punctul ’ privind coo
perarea regională.

în Intervenția sa. șeful delegație! 
române, ambasadorul Constantin 
Ene. reprezentant permanent al 
României pe lingă Oficiul O.N.U. din 
Geneva, a arătat că țara noastră, ca 
țară europeană, acordă o ateul le de
osebită activităților Comisiei, Econo
mice a O.N.U. pentru Europa. în 
continuare, reprezentantul român a 
abordat problema comerțului Inter- 
european, domeniu prioritar tn acti
vitățile comisiei, mcnționlnd exis
tența unor limite șl practici discri
minatorii. restrictive, tn calea schim
burilor comerciale eurooeno. Comi
sia Economică a O.N.U. pentru Eu- 
rw>a — n spus mal departe vorbi
torul — poate șl are datoria să ac-

doneze pentru stimularea cooperării 
științifice îi tehnice Intre țările con
tinentului, pentru promovarea pro
gresului științific șl tehnic pe plan 
european și International. In același 
timp. Comisia va trebui să contri
buie. Intr-o măsură sporită. la dez
voltarea cooperări! Industriale Intre 
țările regiunii. Reprezentantul ro
mân a subliniat șl necesitatea abor
dării unor terne ca mediul ambiant, 
tehnologia. urbanismul. energia, 
transporturile, ceea ce ar face sA 
sporească eficacitatea activităților 
acestei comlsiL Arăt'nd că România 
concepe procesul cooperării ca fiind 
bazat pe participarea directă, fără 
nici tin fel de dlscrlnJnlirl, a tuturor 
statelor interesate, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru admiterea R-D. 
Germane, cu drepturi depline, la ac
tivitățile Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa.

, Recrudescența violențelor
1
? • nou intr-o fază cntl- 
• că. După o «scurtă pe- 
y rioadă de armistițiu 
i precar, ta care timp nu tollco 
! avut Joc peste 2©9 tatei 
l incidente, la Belfast șl

Londondery au reinre- 
\ put violente lupte de
t stradă ; ta Interval de
! numai două zile, au a-
l vut loc numeroase Sx-
j plozIL Bilanțul- este
1 tragic : paste zzee
t morțl și 20 de răniți.
J Luni, unul din liderii _ .
I organizației extremiste aripa oficiata a LR.A„
i protestante declara , că a menționat că „regre- 
1 „pînâ la Izbucnirea tă holărirca aripii pro- 
4 războiului civil au mal vlzoril de a relua opc- 
? rimas puține ore”. rațiunile ofensive". Da- 
ț Incidentele din . ulii- poiata Bernadette Dev- 
i mole zlio au arătat cit lin. la riadul său, a a- 
i de fragilă era liniștea cazat aripa provizorie

Instaurată In Irlanda că „face Jocul ex’.re-

. Situația din Irlanda rul organizației U.D.A. 
de Nord a Intrat .din “

CHILE 8

r 0 . 4

& Un discurs radiotelevizat al președintelui Salvador
Allende

SANT1AGO DE CHILE 11 (Agerpres). — Prefedintele Republicii Chite. 
Salvador Allende, a rostit luni scara un discurs radtoteleeizat în care a 
evocat o scrie dc probleme politice ți economice ale țării.

Salvador Allende a afirmat că opo
ziția. care nu exprimă interesele 
maselor largi ale poporului chilian, 
se stritdulcșie, s& submineze transfor
mările revolta" "1 £
vernul Unității Populare și să pro
voace o criză polilleă. „Faptul că 
unii conspiră și că alții doresc să 
dea un camuflaj constltu'țlorîal ac
țiunilor lor sedițioase a adus țara In 
pragul confruntărilor” a spus pre
ședintele. £1 a afirmat eh o verita
bilă conspirație a fost organizată din 
afară, referlndu-se in context la

ULAN BATOR 11 (Agerpres). 
Cu prilejul celei de-a Sl-a aniver
sări a victorie! Revoluției Populare 
Mongole, ta Piața Stilie Bator, din 
capitala terii au avut loc. marU. o 
paradă militară și o demonstrație a 
oamenilor muncii, ta tribună s-au 
aflat Jumjaaghlln TedcnbaL nrlm- 
secretor al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, presedln-

tale Consiliului do Miniștri, șl ol ți 
conducători de partid șl de atât. A 
luat cuvin tul generai de armată Ba
tin Dorj, ministru] apărării.

In după-amlaza aceleiași zile, pe 
Stadionul central din Ulan Bator a 
început tradiționalul „Nadom” — 
sărbătoare națională care prilejuieș
te desfășurarea unul amplu program 
cultural-șportiv.

. să submineze iramfor- 
iționare inițiate de ffu- 
|I1 Populare șl să

.1

atari referlndu-se 
dezvăluirile făcute recent de aland 
„New York Times” privind nolle ma
nevre ale companiei nord-nmerica
ne „International. Telephone and Te
legraph", destinate să creeze dificul
tăți economice statului chilian pen
tru a-1 plasa intr-o situație de criză 
Ireversibilă. Allende a anunțat că va 
cere Congresului ttS se pronunțe de 
urgență pentru proiectul de lege prin 
care s-a hotărit exproprierea compa-

r?’i tf ' " !
nlel nord-nmericane „Internațional 
Telephone and Telegraph”. „Domni
ta tea țârii, a spus el. cere să fie 
adoptată această Inițiativă”.

Președintele a dat asigurări po
porului chilian că guvernul Unității 
Populare este decis să la măsuri 
energice pentru a Infringe rezistența 
opoziției șl a depăși greutățile econo
mice Prin care trece in prezent (ara.

în altă ordine de Idei, șeful sta
tului chilian a arătat că alegerea 
noii conduceri a Confederației Oame
nilor Muncii din Chile, desemnarea 
rectorului Universității tehnice, pre
cum șl alegerea președintelui Comi
tetului Executiv a! Federației studen
ților — alegeri in cadrul cărora 
reprezentanții Unității Populare au 
obținut victoria — demonstrează 
sprijinul pe care oamenii muncii 11 
acordă politicii economice Si sociale 
a guvernului, hoUrirca lor de a 
dejuca manevrele cercurilor reacțio
nare.

In vederea reluării conferinței cvadripartite

Le Duc Tho a, plecat spre Paris
..HANOI 11 (ABerpres)ți£r». Aganțla^^fmUitarilor inamici din zona orașu- 
V.N.A. anunță că Le Duc Tho, con- iul An Loc, precum' șl n pozițiilor ' 
siller special al delegați®! R- D. 
Vietnam la conferința cvadrinariflă 
în problema Vietnamului, a părăsit 
Hanoiul, indrepltadu-se spre Paris, 
pentru a-și continua activitatea in 
cadrul conferinței, ale cărei taerări 
vor fi reluate Jpl, 13 Iulie.

*
HANOI ll (Agerpres). — Aviația 

Statelor Unite a atacat marț! două 
diguri din provincia Hai Hung, acesta 
fiind al clollcâ atac din ultimele zile 
amipra sistemului de baraje șl diguri 
din R. D. Vietnam. Relevind pericolul 
tacnlculabll pe care 11 reprezintă 
atacurile americane asupra siste
mului hidraulic, o declarație a MJ- 
nljtterului de: Externe al Tt.D. Viet
nam cere cu fermitate Încetarea ime
diată a bombardamentelor, minării și 
blocării porturilor nord-yletnameze 
șl a tuturor celorlalte arte de violare 
a sruverainilățJl șl securității R. D. 
Vietnam.

Agenția V.N.A. a Informat marți 
că alto șapte avioane aparțlnlnd for
țelor S.U.A. au fost doborlte In di
verse regiuni iile R. D. Vietnam.

VIETNAMUL DE SUD 11 (Ager- 
prea). — Lupte violente s-au desfă
șurat in noaptea de luni spre marți 
Intre unitățile forțelor patriotice de 
eliberare șl trupele salgoneze In 
vecinătatea orașului Quang Tri. din 
Vietnamul do sud. în sprijinul mi
litarilor ralgonezJ au Intervenit 
bombardiere americane ..B-52” sl ar
tileria navelor do război alo fioiel a 
7-a n Statelor Unite.

Artileria torțelor patriotice a de
clanșat, luni, un tir susținut asupra

IUI «JJt HrfW, ' țM ITULLLUi U [W.J țAJLk'VÂ

salgonczc sltuale de-a lungul șose
lei nr. 13. Ia circa ICO tan nord 
Saloon.

PAKISTAN

Eforturi consacrate restabilirii calmului
in provincia Sind

RAWALPINDI 11 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, Zulflknr 
Aii Bhutto, a prezidat o nouă reuniu
ne de urgență a guvernului pakista
nez, consacrată examinări! mijloace
lor necesare pentru restabilirea ime
diată a calmului in provincia Sind, In 
core, de rind zile, continuă să albă 
Soc ctocnîri între populația de limbă 
urdu și cea de limbă slndhl.

S reuniunea guvernului, preșe- 
AR Bhutto a numit un comi

tet alcătuit din patru membri si l-a 
însărcinat cu soluțlcmarea urgentă a

conflîctuUil lingvistic din regiunea 
Sînd. Bhutțo s-a InUlnlt la Rawal
pindi cu reprezentanți al populației 
de limbă aindhl si al celei de limbă 
urdu. sosiți la CaracL La Încheierea 
acestor întUnîri. relatează agenția 
Router. președintele Bhutto a decla
rai : „Toate ' eforturile trebrile ' con-

sacrale restabilirii calmului. Dorim șl 
putem aft găsim o soluție durabilă”. 
La: rindul lor, reprezentanții celor 
două populații au lansat un apel că
tre toți locuitorii din Sind, cerîndu-le 
„să asigure succesul eforturilor ta- 
teeprinsa pentru soluționarea diferen
dului șl aă se abțină de la declan
șarea waor noi incidente”.

*
CARACI 11 (Agerprea). — La Ca

rne! a fost instituită, marți, starea de 
asediu, informează agenția United 
Press International. Postul de radio 
pakistanez a anunțat că la 11 iulie 
au fost ucise cind pereoane în CTi-.-r.il 
ciocnirilor produsa intre forțele do 
poliție șl 1 000 de persoane care ce
reau drepturi egale pentru limba 
urdu. Agenția relevă că starea de fi
ned Iu a fost extinsă s: In orașele 
Hala, la 32.tan da Carad, și Tandu- 

'vralayar. la frl km vest da CaracL

U. A.

McGOVERN IN DRUM 
SPRE ÎNVESTITURA

La , Palatul sporturilor din 
Miami Beach, stalul Florida, au 

) început marți (ora 1,30, ora 
Bucureftiului) lucrdrUa Conven
ției Partidului democrat din 
S.U.A., consacrata desemnării o- 
ficiale^ a candidatului la alege
rile prezidențiale din luna no
iembrie fi aprobării platformei 
electorala a partid ului.

Intr-un ultim efort de a bloca 
cu orice chip înaintarea spre ln- 
veitilurd a renatorului din Da
kota de sud, tabăra „Stop 
McGovern" a încercat să ră
pească protagonistului prelimi
nariilor cele 151 de mandate elec
torale din statul California, re
trase lui McGovern prin hotă- 
rirea Comisiei de acreditare d1 
partidului. Dar Convenția a ho- 
tdrlt cu 1 S1S voturi, contra 1 238, 
mult peste așteptări — să atri
buie ecuatorului din Dakota de 
rud toate cele 217 mandate ale 
Megaților eali/ornienL Cu a- 
testea, senatorul McGovern con
tează, în prezent, pe sprijinul a 

l aproximativ 1 4E0 din cel 3 010 
i delegați Ia. Convenție, minimul 
1 necesar desemnării sale fiind de

GHANA

ORIENTUL
APROPIAT

loborlte In dl-

IMITAREA ACTIVITĂȚII 
MONOPOUIRIIOR STRĂINE

ACCRA li (Agerpres). — Guver
nul ghanez h pus sub sechestru bu
nurile a nouă companii străine din 
Industriile minieră șl forestieră și n 
cerat o cota mal mare de participare 
la operațiunile acestora. Hotfirirea 
guvernului ghanez privește. Intre 
altele, bunurile companiilor „African 
Manganese Company" și „Kaisscr 
Aluminium", afiate sub control 
american, șl companiei „Ashantl 
Gold Fleldus". sub control britanic. 
Concomitent, guvernul ghanez a or
donat o Investigație asupra tranzacții
lor ta devize ale unor companii stră
ine occidentale.

După anunțarea acestor măsuri, re
prezentanții diplomatici al S.U.A șl 
Marii Britanii au făcut demersuri pe 
Ungă auloritățilo de la Acera, 
amenlnțlnd că Inițiativa guvernului 
ghanez nr putea duce Ia suspenda
rea, de către S.U.A. șl Marea Brita- 
nle. a finanțării programelor de dez
voltare ale Ghanei. (AP.)

e Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, negociază pentru 
eliberarea unul grup ue ofițeri sirieni 
șl a unui ofițer libanez capturați tn 
timpul Incursiunilor trupelor israe- 
I5ene in sudul Libanului la 21 Iunie, 
n anunțat un purtător de curint al 
O.N.U. (A.P.).

o Secretarul general al Ligii Ara
be. Mahmud Riad, aflat Intr-o vizită 
la Rabat, a fost primit de regele 
Hassan al II-lea ai Marocului, pe 
care l-a informat despre rezultatele 
recentelor sale contacte cu autorită
țile libaneze șl cu liderii rezistenței 
palesllnene. A fost evocată propune
rea suveranului marocan de a se 
convoca o conferință a primilor mi
niștri sau a miniștrilor de externe 
arabi care să discute problemele pri
vind atacurile lsraellcne In sudul Li
banul uL (REUTER).

1 MD mandate.
Tot In cadrul acțiunilor pro

cedurale ale Convenției, delega
ția statului Illinois, condusd de 
primarul orașului Chicago, 
Richard Daley, a fost recuzată 
de la participarea la dezbaterile 
de la Miami Beach. Observato
rii din capitala S.U.A. consideră 
această decizie o a doua clcio- 

i ria a senatorului McGovern.
Marți dupâ-amiază, Hubert 

I Humphrey a făcut cunoscut cd 
, s-a retras din cursa pentru in- 
1 Dgntitțîra Partidului democrat la 

alegerile prezidențiale din toam
na acestui an. La numai două 
ore da la retragerea din cursa 
preridențtald a senatorului Hu
bert Humphrey, un alt candidat 
la Inveitilura Partidului demo
crat și-a anunțai , hotărlrea 
de a renunța. Acesta este 
senatorul Edmund Muskle, care 
abandonase, de altfel, și campa-

!

UUUHUVIMUL', UC UiL/Ul. Șl CQKiptl- 
\nia alcgerilOȚ preliminare. Ast
fel. marți seara ie mal aflau In 
cursă, alături de George McGo
vern, i. ~ ___
Si (ruperealorul George Wallace. 1 
In aceste condiții, membri ai 
conducerii campaniei electorale 
a prolaponlslului preliminariilor | 
au anunțat că acesta a si În
ceput redactarea discursului •

aiaturi de George McGo- 
senatorul Henri Jackson i

APROPIATA ȘEDINJA 
A COMISIEI COMERCIALE 

MIXTE SOVIETO-AMERICANE
WASHINGTON 11 (Agerpres). - 

în legătură cu deschiderea, la 20 Iu
lie. la Moscova, a lucrărilor primei 
ședințe a Comisie! comerciale mixte 
sovleto-americane. Informează a- 
gențla T.A.S.S.. Peter Peterson, mi
nistrul comerțului al Statelor Unite, 
a declarai. In cadrul unei conferințe 
de presă la Casa Albă, că activita
tea comisiei, ce urmează ®ă- se în
trunească "alternativ la Moscova și 
Washington. va inaugura un proces 
prin Intermediul căruia guvernele 
celor două țâr! speră să realizeze 
acorduri Intr-o serie de domenii.

Ministrul american a amintit efi 
această comisie a foaj areată in 
timpul recentei întîlnirl la nivel 
înalt de la Moscova In «copul de a 
contribui la dezvoltarea relațiilor 
comerciale reciproc avantajoase din
tre Statele Unite șl U.R.SJS.

Comisia sovteto-amerleană. a spus 
Peterson, va examina probleme pri
vind acordul comercial general. In
clusiv acordarea, In mod reciproc, 
ă clauzei -națiunii cele! mal favori
zate șl încheierea unor' Înțelegeri 
referitoare la acordarea reciprocă de 
credite de stat Comisia va analiza 
Întregul complex al relațiilor co
merciale sovleto-americane, eviden
țiind șl. in măsura pdsMUtătlfor. 
rezolvând problemele care prezintă 
Interes pentru ambele părți

pentru acceptarea tnuertiturii j 
Partidului democrat, contiderlnd 
cd principalele obstacole fa ca
fea sa rpre confruntarea electo
rală cu Richard Nixon ar fi fost 
depășite.

C. ALEXANDROA1E
Washington

lui Michel Debre in S.U.A.
WASHINGTON H (Aaerpres). — 

Cu prllelul vizitei sale oficiale In 
S.U.A. — prima vizită în S.U.A1, 
după 11 ani. a unui ministru 
francez al apărării — Michel Debre 
a ținut o conferință de Dresă la 
Washington. In care a subliniat' ca
racterul definitiv al retragerii Frân
tei din organismele integrate milita
re ale N.A.T.O. „Franța, a spus d, 
este mal lntli răspunzătoare pentru 
proprHIe sule interese si Deritru 
securitatea, sa”. Invitat de ztarisll.Jtla 
menționeze problemele abordate ta 
cadrul, întrevederilor cu conducă
torii americani. Mlchel Dobră a citat 
perspectiva convorbirilor axunra secu
rității europene, reducerea reciprocă 
a tortelor militare., problema acor- 
durilor amerlcanp-HOvlefice pentru li
mitarea armamentelor nucleare stra
tegice. ffiomnate recent la Moscova. 
(A.F.P.)

• Intr-o declarație, reluată de 
ziarul egiptean ..AI Gumhuriya”, 
Khaled Hassan, membru al Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. aflat In pre
zent intr-o vizită la Cairo, a relevat 
că au Început pregătirile pentru des
chiderea unor birouri ale organizației 
in Senegal, Uganda, Nigeria șl R.P. 
Congo.

f ;K.

P. STANCESCU
Vlena,.ll

tații sini tiliji id 
„pretteze" ora supli- jn 
mentaro fi duminica,

Tn cercurile progre
siste din Irlanda de 
Nord ee «fac tot mai, 
puternic auzite apelu-' 
rUo la Încetarea oaU- 
litățllor, la reluarea 
cHalogulul cu calm, 
răbdare șl Înțelegere. 
Acesta a fost tonul ge
neral și In cadrul dez
baterilor de luni după 
amiază din Camera 
Comunelor cînd repre
zentantul guvernului 
britanic a declarat că 
„poUtlea de reconcilie
re va continua” șl că 
.mu se va răspunde la 
violență cu violentă”. 
Pe do altă parte Insă, 
guvernul britanic tre
buie să.facă față pre
siunilor exerdtate de 
cercurile de dreapta de 
la Belfast șl de la Lon
dra, care vor să sa 
treacă ta măsuri „dras- 
tlcc” In Irlanda do 

este apreciata de ob- Nord. Ia instaurarea le- 
scrvatoril pollUci ca gll marțiale și a țrlbu- 
filnd de natură să Ih- 
tlrzie aplicarea măsu
rilor privind afirșilul 
IniemârUor și adopta
rea unei legi asuora

(Ulster Defence Asso
ciation), ceste de re
marcat că plnă șl 
unde organizații ca- 
' " > condamnă fi
ri:șa provizorie a 
I.R.A. pentru graba cu 
care a anulat armisti
țiul. Așodațta, pentru 
Suri civile'din Ir- 

de Nord a de
clarat că I.R.A. „a că
zui in cursa pregătită 
de cercurile de dreap
ta". De asemenea, or
ganizația „Slnn Fete”.

reluarea

agențiile de .presă transmit Maraton parlamentar

de Nord, cit da ușor mlșUlbr protestanți", 
pot cercurile extremis- Jleluarea ostilitățilorpoi cercurile extremis
te să profite șl să de
toneze o situație ex
plozivă. în zilele pre
cedente. presa londo
neză a publicai pe larg 
informații despre „pro
vocările extremiștilor .,
protestanți”. Duminică drepturilor cetățenilor 
a fost rindul aripii In vederea lichidării 
provizorii 
republicane Irlandeze 
(Î.R.A.) - cătollcă - 
să prodnme că perl- 

ioada do „armistițiu" a
încetat șl că „va relua 
acțiunile ofensive”.

Dar, concomitent cu 
criilcUe aduse cercu
rilor extronislo pro- 

ț testante, grupate In Ju-

a armatei discriminărilor politice 
Irlandeze șl sociale — principala 

.«ursii de ț alimentare a 
conflictului. „Acțiunile 
politice de masă con
stituie singura cale de 
succes —5 scrie ziarul 
„Morning Star*, 
acest scop, dorim 
aripa .provizorie

In 
ca 
a 

I.It.A. să revină asu
pra holărirll sale".

nalcjor mUltare. Extre
miștii protestanți, care 
afirmă că au ..pregătit 
de luptă” 43 OM mem
bri, vor „o răfuială” 
ltolărltearo cu LR.A. 
Pentru 12 lulte, ziua u- 
nor tradiționale pariizl 
protestante, forțele 
britanice iau măsuri 
ferme în vederea păs
trării ordin! L La Bel
fast au sosit alți &‘M 
soldați britanici ; Insă 
12®3 vor veni În ur
mătoarele 2! de ore.

N. PLOPEANU
Londra, II

Convorbirile sovieto-bel- 
gîene. | Bruxelles au Început 
convorbirile Intre ministrul de exter
ne al BelgleL- Pierre ■ Harinel, șl 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice.' Andrei Gromlko. Au 
fast analizate probleme ale reJațlllor 
bilaterale șl alo situației internațio
nale..' Părțile au procedat la 'un 
schimb do păreri cu privire la pre
gătirea șl convocarea conferinței ge- 
neral-europehe de securitate șl cola
borare. Andrei Gromlko a tăcut o vi
zită primului ministru al Bclg’.ei, 
Gaston Eyskens. Totodată, In dntaea, 
oaspetelui sovietic, regele Baiidouin 
a oferii un dejun. ff.A.S.S.).

Papa Paul al VI-leaI a po
rnit, marți, la Vatican, pe William Ro
gers care l-a Informat asupra rezul
tatelor vizitelor președintelui S.U A.. 
Richard Nixon, la Pekin șl Moacova. 
O mare parte a convorbirilor a foii 
consacrată situației din Indochina șl 
Orientul Apropiat. Papa ș!-a reafir
mat „dorința ea arzătoare de a ®e a- 
Jungc dt mai repede postau la o In- 
(elegere-reallsth șl definitivă. In con
formitate cu aspirațiile juste ale po
porului vietnamez”.

Smndcch Norodom Sianuk, 
șeful stalului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiel, care Întreprinde o virilă o- 
flclală la Nouakchott, a participat la 
o conferință a cadrelor Partidului 
Poporului din Mauritania, prezidată 
de șeful statului msuritan, 
general al partidului, M„l 
Daddah reL._ __ _
Nouă. Cel doi șafl de state au rostii 
cuvintărl.

_______ ___ secretar 
partidului. Mol:Iar Ould 
tLatează agenția China

Kim Ir Sen, ’et 61at- pfC- 
mter al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit delegația gu- 
vemamenialS algeriană, condusă de 
ministrul sănătății. Omor BoudieUab. 
zău fost prezcnțl Hă Dam. ministru 
de externe', șl, Ll Rak Bin. ministru 
ol sănătății ș! președinte al Asocia
ției do prietenie Corcea—Algeria.

Cu acest prilej. Klm Ir Sen a avut 
o convorbire cordială șl prietenească 
cu oaspeții algerieni.

In Senatul italian au 
început, marți, dezbaterile pe mar
ginea deda rației-program n nou
lui guvern, prezentată săplăml- 
na trecută do premierul Giu
lio Andreotti Urmlnd dezbaterilor 
din Camera DeputațUor încheiate 
vinerea trecută cu racordarea votu
lui de învestitură, actualele discuții 
din Senat au (os* concentrate Ja ma-
xlniuni, urmînd a lua sfijșlt miercuri
seara. 1

Primul congres al sindi
calelor arabe “ £<>sl |n-’iu«ura.t 
la Bagdad de către Izzat Mustapha, 
ministrul Irakian a! sănătății șl mem
bra al ConsSJJulul Comandamentului 
Revoluției. Congresul so desfășoară 
sub deviza „Petrolul arab să aparțină 
arabilor”.

ll

J
I

Convorbiri polono-auie- 
ricane în domeniul colabo
rării tehnico-științifice. ° d»- 
lcgațto poloneză, conduită de Jan 
Kaczmarek, ministrul științei, tavă- 
țămlntulul superior șl tehnicii, și o 
delegație americană, condusă' de 
Edward David, consilier ad președin
telui ȘjUrAj pentru problemele știin
țe!. au Început la Varșovia convor
biri asupra colaborării In domeniul 
științei șl tehnicii, ta legătură cu 
o recomandare conținută >. In comuni
cași! comun privind convorbirile 
purtate ta Polonia de președintele 
Richard Nixon, s-a hotărîL totodată, 
aă fie pregătit un acord polono-ame- 
rican de colaborare tchnlco-șllințlfîcă, 
relatează agenția PAP.

nd ta îndoială obicc- 
tiuiiaieu autorităților 
în decizia pe care au 

• luat-o în această ches
tiune. ...

După epuizante dez
bateri opoziția nu a 
reușii înzd jd de
monstreze valabilita- , 
tea acuzațiilor sale. . ..____
In această atmosferă acestei reglementări;

_  ■ , — încărcată,, cancelarul comentatorii atraaa- 
smi a epuiza ordinea Bruno Kreisky d'pre- 
de zi stabfIKd JnițiaL zentat raportul asupra 
Această P’-elungire situației economice. In 
forțată a activității general tabloul evo-

t-se date- luției economice

Parlamentul aus
triac fi-a încheiat du
minică teara sesiunea 
de primăvară cu o în- 
tlrziere de 4S de ore 
și dupd cinci zile de 
fedinfe maraton. Este 
pentru prima oară in 
21 de ani cind depu-

derli opoziției 
teama de a nu-ji a- 
suma răspunderea 
pentru o creștere ne
controlată a prețuri
lor acccptlnd în cel« 
din' urmd proiectul. * 
Presa vleneza se ara- < 
t<l Instl reținută în an- < 
tfciparea 'eficacității <

tenția asupra faptu
lui că numai în răs
timpul de cilava zile, 
intervenit între tra
tativele propriu-cise 
dintre socialiști ji 
populițtl și votarea 
legii ca atare, prețu- 

_ -----  --------- ---- rite au creicut din
țlonală a rezistai ui- nou la unele produse 

' "1:,'" ... Urnelor perturbați! importanta.
b’’oicT U ÎI din lumea occidentala. lată de ce presi- D.N.O.-City («om- Mai

plertU de clădiri ce 
vor fi construite pen
tru cele douâ orga- jn iit'imâ" țedlnfă "a 
nisme ale Națiunilor parlamentului ornice- 
Unite — A.I.E/l. -fi 
O.N.U.U.I. — cu se- regie 
diul la Vlena),, popu- rifor

parlamentare 
rează polemicii deo
sebii de ascuțile, îs-, 
bucnltd miercurea tre
cuta între guvern și 
deputății partidului 
populist (P.P.A.), în

...... ■ . etto-
.'tiflei economice se 
tnfățifează pozitiv.
Ritmul de dezvoltare 
ca fi anul acesta de 
5 la sută, moneda na

Ulii mnicc TCCuit-maia. lată de ce pre.d- 
Mai puțin șatisfdcă- unM jyrețufilor râmt-
ce pricește prețurile. "ek,• ■■■ -- - j subiect acut de pre-
parlamentului prolec- ocupare pentru opinia
(ul de lege privind publică austriacă,
reglementarea preju-
■ a fost adoptat 

Uș!U IncCTCÎnd id pu- în unanimitate — U-
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