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Iată de ee vă mulțumesc 
ratificarea In unanimitate s 
tratat. (Aplauze).

Au fost- rezolvate apoi unele 'cereri, 
de grațiere.

Realizarea angajamentului luai 
presupune o creștere a producției 
de 11,11 la sulă In cursul tuturor sc- 
mejtrelor, afară de ultimul, care va 
conatitul, prin rezultatele sale, un 
dar suplimentar făcut de oamenii 
muncii patriei lor socialiste, deci, 
lor lnșlle. Astfel, ctednalul in cure 
va avea nu zece .semestre, ci unspre
zece semestre, socotite In produse ale 
muncii, nti In .unități'calendaristice. 
Este un fapt care ne trezește un sen
timent legitim do mlndrie față de e-

Echipa de zidari, condusă de Valentin Grigore — șantierul nr. 1 al I.C.M. din 
Capitala — se numără printre echipele fruntașe In întrecerea sodalistâ

In continuarea lucrărilor, Consi
liul de Stat a adoptat următoarele 
decrete : decretul privind aprobarea' 
stemelor. Județelor' șl municipiilor ; 
decretul privind orgnnlzarea șl exe
cutarea pazei bunurilor,’ In vețicred 
apărării, Întăririi șl dezvoltării avu
ției naționale ; decretul pentru mo
dificarea:. Legii nr. 23/1071 privind 
apărarea secretului de stat In Repu
blica 'Soclaiistă România ; decretul 
pentru ratificarea Acordului Intre 
Republica-Socialistă România șl Re
publica Populară Democrată Coreea
nă, cu privire la asistența juridică 
ta cauzele civile, familiale șl penale ; 
decretul pentru ratificarea Conven
ției consulare intre Reoubllca Socia
listă România și ‘Republica Populară 
Democrată Coreeană ; decretul pen
tru ratificarea Acordului ■ cu privire

Socialistă Romflnia și Republica De' 
mocrată Germană.

După ratificare n luat cuvlntu 
tovarășul Nlcolae ■ Ceaușe.’cu, pre 
ședințele Consiliului dc Stat

le și 
tărl - 
afirmate 
ferlnțel Naționale a partidului — 
ml-nu pus in față o problemă arit
metic simplă, dar a cărei rezolvare 
va avea efecte pozitive considerabi
le asupra dezvoltării economiei 
noastre naționale șl, In consecință, 
asupra creșterii nivelului general de 
viață. ■

CU DOCUMENTELE CONFERINȚEI

• Organizația de partid. 
Inima vie a întrecerii 
socialiste © Controlul 
obștesc acționează ! 
© Noi piese la dosarul 

poluării
© Cabinetele de științe 

sociale, sprijin efec
tiv al școlii, care își 
așteaptă consacrarea

ține șl păstra multă vreme 
șl caracterele distincte ale 
naționalităților...* că „...tre
buie să luăm in conside
rare procesul istoric do a-

lanul spontan cu care toți, dar ab
solut toți, oamenii muncii s-au obli
gat să ofere țării acest semestru su
plimentar, dar șl un ■ sentiment s de 
deosebită răspundere, a fiecăruia 
dintre noi, atlt față de noi înșine, 
di șl față de comunitatea căreia 
aparținem.

O asemenea creștere a 
presupune, In adevăr, o Influență co
respunzătoare a numeroși factori care 
trebuie, să concure la realizarea aces
tui grandios obiectiv. în. primul 
rind, o întărire a disciplinei*; In 
muncăț care va duceți» mod necesar 
la reducerea intervalelor neocupate 
din programul fiecărui lucrător, plnâ 
la minimum posibil, adică — afară 
de cazurile de forță majoră — plnă 
Ia zero. '

In al doilea rinei. îndeplinirea pro
gramului de lucru trebuie &â fie 
pentru flecare un act de partici
pare. adică de dăruire,-de Înfrățire 
creatoare, cu mașina, astfel Indt 
flecare obiect fabricat să poarte, pe 
lingă marca fabridi, vizibilă, și ceva 
din elanul creator ol muncitorului 
care l-a desăvlrșIL Ridicarea nive
lului calitativ al producției nu se 
poate face deci! cu acest p-eț al în
frățirii, plnă la identificară, a omu
lui cu munca sa.

Conferința Națională a partidului a pus In fața conslruclorilor, 
titularilor de investiții, proiectanjilor, furnizorilor de utilaje sarcina 
do mare răspundere de a-și mobiliza țoale forțele ponlru realizarea 
exemplară a programelor de investiții, pentru scurtarea duratelor de 
execuție și de dare In funcțiune a noilor capacități de producție. In 
condițiile marelui efort de investiții pe care stalul nostru, întregul po
por II fac in acest cincinal — arca 540 de miliarde lei — devansarea 
termenelor de dare în exploatare a noilor obiective și capacități are 
o maximâ j’mportanțâ pentru, economie, pentru realizarea mai devre
me a planului pe perioada 1971—1975. Mai înlii, economia națională 
beneficiazâ, înainte de termenele prevăzute în plan, de producția 
acestor noi întreprinderi, precum.și de acumulările bănești aferente 
noilor capacilâfi • apoi, se scurtează,durata de imobilizare a fondu
rilor alocate pentru, realizarea programului de investiții; totodatâ, 
se asigură absorbirea mai devreme în cadrul noilor unități a zeci și

în ziua de 23 iulie a.c., la Palatul 
Republici!, a avut loc ședința Con
siliului de Slat, prezidată de tovară
șul Nlcolae Ceaușcscu,. președintele 
Consiliului de Stat. .

La ședință au participat tovarășul 
Iile Vcrdcț, prim-vlcepreșcdinto al 
Consiliului de Miniștri, miniștri și 
președinți ai unor comisii permanen
te alo Mnril Adunări Naționale.

PrezcnUnd spre ratificare, In nu
mele șl din insărclnnren Consiliului 
de Miniștri, Tratatul de prietenie, 
colaborare șl asistență mutuala intre 
Republica Socialistă România șl Re- 
Îiubllca Democrată Germană, semnat 
a București la I2'ma! 1972, tovară

șul Comeilu Mfinescu, ministrul afa
cerilor externe, a spus :

„Tratatul — primul document do 
acest gen Încheiat Intre cele două 
state — reflectă stadiu! actual al. re
lațiilor de prietenie dintre cele două 
părți contractante, dlnd totodatâ ex
presie hotărirll lor dc a adinei șl In 
viitor colaborarea dintru ele- pc plan 
[«oblic, economic, iehnico-ștlințific, 
cultural, precum șl In alte domenii. 
La baza acestei colaborări stau prin
cipiile internaționalismului socialist, 
suveranității șl independenței națio
nale, egalității ta drepturi șl.neames
tecului In treburile interne, .avanta
jului reciproc șl Întrajutorării tovă
rășești.

Tratatul de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală Intre Republica 
Socialistă România ți Republica De
mocrată Germană — a subliniat in 

■ încheiere - ministrul afacerilor . exter- 
irfijcorespunde principiilor da bâză 
^i&‘ipoItilclb>jxterMe b; .pșinlrMul -șl 
siăfuluj nostru,' 1ptereselor fundațnenr 
tale ale, poporului rontăn, iar obliga
țiile înscrise ,'l.h el silit in concordan
ță cu 'fingajamcnteie asumate de țari 
noastră prin alto Înțelegeri interna
ționale-. . ‘

Tovarășul" MihaL Dalea, președin
tele Comisiei pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționale, a pre
zentat raportul comun al comisiilor 
pentru politică externă, pentru pro
blemele de apărare șl juridică ale 
Marii Adunări Naționale, care au 
dezbătut șl avizat' favorabil proiectul 
de decret pentru’ ratificarea trata- 

-* tulul.

Consiliul do Stat □ adoptat In una
nimitate decretul pentru ratificarea 
Tratatului de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală Intre Republica

Angajamentele luate, ta urma ape
lului vibrant al tovarășului Nlcolae 
Ccaușescu, de a realiza planul ce
lor zece semestre In nouă semestre, 
angajamente asumate Intr-o atmos
feră da entuziasm de toți oameni! 
muncii, de la munatoHi din fabrici, 
plnă kt muncitorii de pe ogoare, 
la cel din laboratoarele uzlnn- 

dln Institutele de cerce- 
angajamehle pregnant re- 

cadrui lucrărilor rCon-

șeșle.cadrul activității Itlco- 
logico-educatlve ; pornitul 
de la ridicarea nivelului 
politic-ideologic, a conștiin
ței socialiste a maselor, ei 
stabilește căile pentru afir
marea hotărî lă șl consec
ventă In societate a princi
piilor de viață comunisto".

Din aceste principi! face 
parte integrantă șl politica 
partidului nostru fnțft do 
problema națională, relie
fată din nou cu ntîta clari
tate de recenta conferință. 
„Am pus și punem In cen
trul preocupărilor asigu
rarea deplinei egalități In 
drepturi a tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de na
ționalitate- — spunea se
cretarul general al partidu
lui, nostru. Și, Intr-adevăr. 
Rezolvarea problemei ■ na
ționale In România esto o 
realitate. Dezvoltarea Im
petuoasă a forțelor de pro
ducție pe Întreg teritoriul 
țării, crearea unor tot mal 
puternice unități economice 
și culturale in toate jude
țele țării permit orlrirul 
om, indiferent tio limba ce 
o vorbește, Bă se bucure de 
tot ce oferă socialismul o- 
muluL . . ■

Modul științific, consec
vența șl principialitatea cu 
care, in spiritul învățăturii 
marxist-lenlnlslo, a fost a- 
bordalâ șl rezolvată la noi 
problema națională, clarifi
cările do-amplâ-perspectlvă, 
teoretică și practică,’ aduse 
în raportul prezentat de to
varășul Nlcolae Ceauțeacu, 
Indicațiile dale privind so
luționarea în continuare a 
problemelor specifice ale 
naționalităților. In consens 
cu realitățile în dinamică 
evoluție.ale patriei noastre, 
slnt tot atllea argumente 
caro pledează pentru in- 
semnăiniea și din acest 
punct do vedere a Klrâlucl- 
tel contribuții teoretice u- 
duso de secretarul general 
al partidului. Atunci' cinici 
tovarășul Ccaușescu afirmă 
că' „...este evident că In 
condițiile dezvoltării-națlu-

lll-ci a ziarului răspunsurile unor colective 
însliluie de proiectări, factori de răspundere din minis- 

: Cum acționați ponlru a «curta termenele de. exe
cuție a noilor investiții ?

în socialism, să nu uităm, lupta 
pentru _vința este, o luptă dreaptă; 
cinstită. Nu poate spera nimeni din
tre* noi să - obțină de la Viață mal 
mull dealt II Îndreptățește efortul 
depus.- ■- <

Un ol treilea factor, deosebit dp 
important,' care trebuie să fie In 
pormahenta atenție n mturora, con
stă In perfecționarea continuă a or7 
ganlzării și conducerii procesului de 
producție, care să ducă la conUnui7 
tatea fluxului, și mi In întreruperi 
dăunătoare, ca in trecut. O coordo
nare 'precisă'a producerii Tuturor e- 
lementelor care concură la Îndepli
nirea unul obiectiv,* In nșa fel Incit 
fiecare-, să intre In procesul de n‘ 
sambiare- lă'momentul necesar, nu 
măi devreme șl. mai ales, nu mal 
tirzlu, este absolut Indispensabilă, 
dacă vrem ca. la capătul celor nouă 
semestre, fapta tsfi ,ni se potrivească 
cu vorba. Acest lucru se Îndeplinea 
cu oarecare greutate în trecutele 
cincinale. Iar astăzi avem un prețios 
aliat In știință și in tehnică, un 
aliat care va trebui să rezolve a-

la crearea sistemului internațional și 
a Organizației de telecomunicații 
spațiale „Intcrsputnlk* Încheiat Ia 
Moscova la 15 noiembrie 1071.

Toate decretele adoptate, nu fost. 
In. prealabil, examinate și avizate 
favorabil de comisiile permanente de 
spedailtate ale Mnril Adunări Nat 
tionale. , .

Consiliul de Stat n examinat In
formarea privind ncUvilaten ,do pri
mire, examinare șl rezolvare, n cere
rilor, reclamărilor, sesizărilor șl pro
punerilor cetățenilor adresate ConslL 
llulul .de Stat in nnul-1071 șl a adopt 
tat măsurile necesare penlru o mal 
justă și operativă soluționare a acest

Stimați tovarăși,
■■ - ■' * .• ■ ’ '■.■.?. \

Vă rog să-ml permiteți aâ subli
niez și cu acest prilej importanța pe 
care o are lratatul dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană. Tratatul dă expre
sie relațiilor do colaborare trainică 
ce s-au dezvoltat in decursul anilor 
inire cele două state, Intre partidele 
noastre, dorinței Itoin&nlcl și Repu
blicii Democrate Germane de a ex
tinde In ’ continuare colaborarea eco
nomică, ichnîeo-șlilnțlfică, cullurală 
și in alte, domenii, de activitate,-ații 
în Interesul celor două țări, dl șl al 
cauzei generale a dezvoltării* cola
borării intre țările socialiste, a uni
tății lor.

După cum so cunoaște, România 
B-a pronunțat întotdeauna In mod 
ferm pentru r.țcunpașter.ea Republicii 
Democrate Germano . de către . ălîe 
ffUitiB?rAîff sălutat șf salutăm'suec&eTe 
înregistrate po această cale — recu- 
noașterea dc către un număr .tot mai 
mare de state a’ Republicii Democrate 
Germane, înțelegerile realizate între 
Republica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei, pre
cum și tratativele in curs, earc au 
drept scop realizarea acordului pri
vind normalizarea relațiilor dintre 
cele două slate germane pe baza 
principiilor dreptului Internațional.

Apreciem că normalizarea relațiilor 
dintre cele două state germane, pri

mirea ambelor țări, eu drepturi egale, 
in Organizația Națiunilor Unite șl 
în alte organisme internaționale vor 
avea o importanță pozitivă asupra 
vieții ■ internaționale in direcția desț- 
tinderii și cooperării. Inclusiv In ce 
privește înfăptuirea Becurliății pa 
eoniinenlul nostru.

Pornind de la aceste considerente^ 
România va acorda și In viitor In-ț 
(regol său sprijin activității depuse 
p-e plan internațional’în vederea rc-ț 
cunoașterii Republicii Democrate 
Germane șl admiterii el în Organiza; 
ția Națiunilor Unite și în alte orga
nisme internaționale.

Considerăm că ratificarea în una; 
niniitate de către Consiliul de Stai a 
Tratatului de- prietenie, colaborare șî 
asistență mutuală dintre Republica, 
Socialistă România și Republica De[ 
mocrată Germană constituie încă • 
expresie? a dorinței întregului nostru 
popor tle-’a dezvolta largi relații de 
colaborare • și cooperare cu p-opornî 
Republicii ‘ Democrate Germane ; in 
același timp, ea dă expresie dorinței 
și speranței poporului nostru că aj- 
cest tratai va fi o conlrlhuțte de 
seamă la întărirea prieteniei și uni-- 
lății țărilor socialiste. Ia cauza priete
niei și colaborării intre toate 
rele lumii.

Abordind Intr-un spirit 
marxist-lenlnlat ' autentic 
problemelo fundamentale 
ale construcției socialiste

* în patria noastră, Confe
rința Națională a definit 
cu deosebită claritaie țelu
rile vastei opere pe care 
o făurește întregul popor, 
cfillo po care brebuio sâ 
1c parcurgem pentru a a- 
jungo cit mal repede la co
munism. Dintre aceste țe
luri face parte, firesc, 

țrealJnLrea unul înalt grad 
JtiJde conștiința socială a o- 

‘muluL Aceasta a , devenit 
de-acum un otalon moral, 
un obiectiv de ordin prac- 

< ’ tic, marcat In toate docu
mentele recent încheiatei 
Conferințe Nâționalo a 
partidului, de la raportul 
secrctariilul general care a 
Inaugurat lucrările șl pină 
la cuvintaren de Încheie
re. Dar Înseși documente- 

• le revin mereu cu referiri 
la alte documente cu pon
dere xerloasă, documente 
care,. In această, problemă, 
preocupă opinia publică — 
ram au fost, do. pildă, cele 
ale Plenarei din noiembrie 
anuî trecut.

însemnătatea istorică a 
documentelor Conferinței 
Naționale a P.C.R.! rezultă 
din faptul că flecare cuvînt 
conținut Intr-Insele eo ba
zează po; activitatea a mii 
do organizații de parlid și 
po consultarea întregului 
partid,’ a meșelor celor mal 
largi ale poporului Forța 
lor constă, mai presus de 
toate, în fundamentarea

zeci de mii do cadre calificate, ceea ce delormimT consecințe poziîîve 
pe plan social ; in fino, lerminlnd mai repede lucrârile, constructorii,: 
au posibilitatea sâ deschidâ, in avans, noi șantiere, potrivit preve
derilor planului. Deci, societatea noaslrâ oslo profund intereșqfij In 
punerea în funcțiune mai rapidă a noilor capacități și obiectiva, 
aceasta ovînd un rol de seamă in accelerarea progresului economic 
al țârii, In asigurarea mai devreme a efectelor economice scontate 
de pe urma efortului de investiții pe care-l facem în actualul cincinal.

Publicăm în pagina 
da șanîiere, î 
fere la întrebarea

marxlst-lenlnlslă a tuturor 
tezelor, a modulul de a a- 
borda problemele ; ta fap
tul că, conform spiritului 
legilor dialectice, ale cu
noașterii, partidul pornește 
Întotdeauna do la practică, 
apllclnd și ovalul nd gene
ralizările el teoretice și 
justețea lor, tot In practică, 
In realitatea Întregii țâri. 
Iată pentru ce slnt alls de 
frecvente, in activitatea 
partidului nostru, vizitele 
de lucru ele conducătorilor 
de partid, consfătulrllo cu 
reprezentanții diferitelor nil socialiste se vor men- s 
colectivități profesionale și 
atragerea maselor populara 
In discutarea unor proble
me do Interes națlonaL „Dc 
fapl — spunea tovarășul 
Ceaușețeu In raportul pre
zentat la Conferință — pro
gramul atloplat de plenara 
din noiembrie 1971 depi-
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Sosirea in țara noastră a unei delegații 
comune a partidelor Uniunea 
Națională Africană (T.A.N.U.) 

și Afro-Shirazi din Republica Unită Tanzania
Marți, 25 iulie, a sosit la Bucu

rești delegația comună, a partidelor 
T.A.N.V. șl Afro-Șhlrazl din Repu
blica Unită Tanzania care, la invi
tația C.C. al P.CJL, .efectuează o vi- 
zitfi prietenească In țara noastră.

Delegația este alcătuită din A.P. 
Biselro, membru al Comitetului Na
țional , Executiv al Ț.A.N.U., condu
cătorul delegației, locotencnt-colonel 
R. HaJL membru al Consiliului Re
voluționar din Zanzibar ; P. N. 
Mgaya, comisar al regiunii Tabora ; 
.Rajabti I-Ierl. secretar general al 
Ligii de tineret din Zanzibar:; 
N. Mvungâ. secretar executiv di s- 

. trictual . al . T.A.N.U.. din. LindI :
J. Mbonde, secretar .districtual al

Ligii de tineret din Irlngn ;'W. J. 
.Malcko, secretar asistent al Socțiel 
relațiilor externe a T,A".N.U.’

, La sosire, pe aeroportul Otope.nl, 
delegația a fost salutata de tovarășii 
Ghcorgbe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 

■Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
-P.CJL,- SicoUo Cuină, membru al 
C.C. al P.CJL, președintele Colegiu

lui Central de. Partid. Constantin 
Vâslite, adjunct de șait de secție la 
C.C. al P.C.R., Nlcolae Matei, se
cretar ol Comitetului municipal 

'București al P.C.R., Vasile Nicol- 
’clolu, secretar a] C.C. al U.T.C., de 
acUvtșU de partid..

In Anglia au loc ample acțiuni de solidaritate cu 
docherii, greviști.

Secretarul general al O.N.U. cere încetarea bom
bardamentelor S.U.A. asupra R. D. Vietnam

Rezoluția C.C. al P.C. din Cuba in legătură cu vi
zita lui Fidel Castro în unele țări din Africă și Europa

© India. Măsuri pentru urgentarea reformei agrare

Otope.nl
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De la Brăila și Tirgoviște

rezultate

Autocamion
Vaslle MIHAI

pe făcute

o inițiativă lflu-

„Perla" din MamaiaDublu K, O P. CONSTANTIN

Toate

portretele 
de

riaților din subordine 
să-și tacă conștiincios 
datoria.

1“ con- 
iblnatu-

Fo'o : S. Cristian

! consemnat ta sflrșl- 
il „maraton* pseuao- 

iepurele șl-a luat 
iar țoftmil EL. va 
achite I.A.S. Alba Iu- 

cpațra-

cflclente ca pro- 
Inlțlativelor me- 

sarcinilor

a,(zarea și funcțlo- 
obștcsc a trecut 
ifi Cum s-a acțlo- 
Lnlzarea acestuia 7

a rezultatelor obținute, In sfințitul 
fiecărui schimb, la panourile de o- 
r.oare, sa trec numele și slnt expuse 
—frumoșilor, !ar la gazetele

' ■ f ' ~ ■ ■
CE ECOURI AU AVUT OBSERVAȚIILE 

Șl SUGESTIILE CITITORILOR
CU PRIVIRE LA APLICAREA LEGII 20

l ■' '• W-t ;'t: s
Ghlban din Capitală,

Pe ocolite, sau

SClNTElA — miercuri 26

țlativele eficiente din 
Icre economie. Una din- 

.Calilaie.a

Rubricâ redactaiâ de
Dumitra TÎRCO® 
Gbeorghe DAVID 
c? corespondenții „Scînleii"

Intr-un șir de articole — 
In rare am făcut cunoscute 
observații și sugestii ale 
cititorilor — ne-am ocupat 
de modul cum se aplică 
Legea 20. Legea cu privire 
la organizarea contribuției 
în muncă șl bănești a găsit 
un amplu ecou in toate lo
calitățile țarii, cetățenii

„Nimeni și sub nici o formă nu se 
poate sustrage controlului șl răs
punderii față de oamenii muncii* — 
se spune în raportul prezentat do 
secretarul general al partidului la 
Conferința Națională. Este sintetiza
tă in această apreciere o realitate 
fundamentală : pe .măsuraa.tnalplă-

-
t.-ol obștesc, cu 1018 membri, caro 
fac parte din sectoare de mujică din
tre cele mal diverse*.

Intr-adevăr, de la intrarea legii in 
municipiul Botoșani s-nu 
icroase controale. Prac- 

asifi perioadă ou fost su- 
tcftril aproape toate ! unitfi- 

gorvjCjj sociale și

Să parcurgem In conti
nuare șl alte răspunsuri.

In răspunsul primit din 
partea Comitetului execu
tiv al Consiliului popular 
județean Galați se spune : 
„Urmare a articolului 
«N-au străzi, pietruite, dar

Ca pescar amator, 
om avut, dc aurind, 
fericitul prilej să 
prind, in apele Tiraa- 
vei Mari, apronpe 4 
kg de pește. Bucuria 
mea Insă (o asemenea 
„recoltă* de multă 
vreme nu obținusem I) 
s-a dus pe arta.» Ur
na vel, lnt.ru rit, după 
ce a fost preparat, 
peștele respectiv nu a 
putut fl consumat, a- 
vlnd un puternic gust 
de petrol.

Ceea ce am relatat 
nu-î o glumă pescă
rească. Pe suprafața 
rlulul Tirnava Mare 
plutesc In permanen
ța cantități de petrol 
șl tot felul do uleiuri.

vigoare, In m 
efectuați numi 
tic, In ai 
puse ver 
țile card' . _ .
publice, uri exemplu; edificator : la 
unul din controalele efectuate la uni
tatea „Gospodina* s-a constatat 
că nu se respectau regulile igle- 
nico-sanitnre, că se afla In vinznre o 
găină rcslrlnsă de sortimente, că 
servirea era necorespunzătoare ele. 
Care este situația acum ? Cel 5 com
ponent! ni echipei de control obștesc
— revenind in aceeași imitate după 
un timp de In efectuarea controlului
— nu consemnat „Curățenie exem
plară, servire ireproșabilă, în galnn- 
tar o mare! diversitate (Ic preparate*.

oi
pectivo — sa spune

strig după ajutor. Doi tineri 
sportivi caro alergau po mal nu 
sărit imbrăcuți In apa. După o 
luptă epuizantă cu valurile, ci 
nu reușit să-l readucă pe soțul 
meu pe dig, unde l-au acordat 
de urgență primul ajutor. După 
ce s-nu convins că so află in 
afara oricărui pericol, cei doi 
salvatori și-au reluat antrena
mentul pe plajă. Ulterior, am 
aflat de la citeva persoane care 
îl cunoșteau că el stat : Pompi- 
liu Pollmlcho și Emil Oprea, 
elevi la Școala (sportivă nr. 2 
Constanța. Grație cura" 
omeniei lor, acum fam! 
tră ®e poale 
la Petroșani.

Le mulțumesc !'

Ce ecou nu avut la auto
ritățile de resort interven
țiile din presă 7 în general, 
răspunsurile sosite la re
dacție scot in evidență 
faptul că, în multe locali
tăți, organele locale s-au 
arătat receptive la obser
vațiile șl sugestiile cetățe
nilor, publicate In ziarul 
nostru. Slnt edificatoare în 
această privință deciziile 
pe care le-nu luat după 
apariția articolelor din, 
„Srinteia® edilii din Brăila 
șl Tîrgoviște. Dar să exem
plificăm.

Orientarea Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului 
popular municipal Brăila 
de a cheltui din contribu
ția bănească 3®0 0®3 lei 
pentru construcția unor 
grupuri statuare n fost cri
ticată ca fiind neoporlună 
In momentul de față. „A- 
nalizlnd" din nou această 
problemă, prin prisma ce
lor relatate In articolul din 
„Sclntcla", comitetul exe
cutiv al consiliului popular 
municipal n stabilit să su
pună aprobării adunării 
‘ ' țllor, in prima ln- 

ș reducerea acestor 
din lista lucrărilor 

ite. Fondurile res
in

ilui și 
s noas- 

Intoarce Întreagă

’nerea dereconstrui un ci
nematograf din contribuția 
bănească a locuitorilor j a 
fost făcută din necesități 
do urbanizare a centrului 
municipiului*.

Necesități rint, fără în
doială, multe. Important 
este, l« etapa actuală, ca 
fondurile din contribuția 
bănească să fie Îndreptate 
epre acele dotări care nu 
mai pot suferi amlnareț și 
nu spre lucrări de amploa
re, care necesită o durată 
mare. |

Da la comitetele executi
ve sile consiliilor populara 
municipale Craiova, Tg. 
Mureș, Baia Mare și ora
șului Oltenița nu am primit 
nici un răspuns la observa
țiile critice de aceeași na
tură. De ce 7

în Încheiere, subliniem 
ceea ca am mal afirmat șl 
În alte articole : este nece
sar ca fondurile din contri
buția bănească a populației 
să fie cheltuite cu maxi
mum de spirit gospodăresc, 
pentru a da posibilitatea 
cetățenilor să beneficieze 
cit mal repede, prin propri
ile eforturi, de acele dotări 
strict necesare intr-o lofca^ 
litote sau alto. Obștea însăși 
este chemată — așa cum . 
prevede legea — să-șl asuma 1 
cu răspundere dreptul do' 
a hotărî asupra lucrărilor 
necesare, asupra prlorită- 
țillor. Organele locale da 
conducere ale județelor 
slnt datoare să analizeze 
cu toată seriozitatea mo
dul In care se aplică In 
fiecare localitate legea și 
să stabilească măsuri pen
tru folosirea fondurilor 
spre acele lucrări caro 
slnt cu adevărat de Inte
res public.

Const. raiESCÎJ

rile necesare pentru a 
se pune capăt poluă
rii aerului. Altceva 
Insă, In afară de con
struirea a încă două 
cașuri pe clădire, uni
tatea hu a întreprins 
nlmie pentru a schim
ba situația. Așa se 
face că de la această 
fabrică fumul conii- 
nuă să se împrăștie, 
fădnd aerul din jur de 
nerespirat. Sesizăm din 
nou, pa această cale, 
forurile competente să 
intervină cu mai 
multă promptitudine 
pentru a determina 
conducerea fabricii de 
mezeluri să respecte 
legea, lulnd măsurile 
tehnice necesare pen
tru a se evita polua
rea atmosferei.
(Iii. MACOVE1, 
C. BÎGU, 
P. DANILA 
ți al|i îl cetățeni 
din municipiul Birlad, 
județul Vaslui

.e, se află articole la zi caro 
_______despre experiența și metodele 
de muncă alo acestora.

Ne-u apărut 'evidentă nici preocu
parea organiMțiilor de pnriid pentru 
traducerea In fapt a Idoli subliniate in 
cadrul Conferinței Naționale a par
tidului : Întrecerea să fie cu adevărat 
întrecere, să poată fi măsurată in fap
te, să nu se reducă la angajamente 
formale. Comunistul Enumoll Folea, 
laminator, a terminat chior In octsslo 
zile un dispozitiv, conceput de el,' 
pentru schimbarea cilindrului supe
rior de In laminoare, prin care timpul 
de lucru la această operație se reduce 
cu SO la sută față de vechiul sistem ; 
Damien Pintllle, decapnto-, membru 
dc partid, o propus reorganizarea flu
xului de producție prin reamplasarea 
utilajelor in secția acoperirii meta
lice, ceea ce elimină gitalrilc, Îmbu
nătățește condițiile do lucru.

stimuleze ini 
punct de ved 
tre ele, Intitulată „Calitatea pro
duselor — o îndatorire patriotică*, 
nparținlnd organizației din secția 
acoperiri metalice, s-a soldat, la 
instalația de zincnre, prin realizarea, 
zilele trecute, a indicilor record de 
calitate : S3,77 la sută din cantitatea 
de tablă zincnlă cs'.o dc calitatea 
intli. Dar comuniștii nu se opresc 
aleii El aii hotărlt ca acest indice să 
fie depășit, iar plnă la afirșltul anu
lui secția să nu Înregistreze nici un 
rebut.

Foarte important este faptul că In 
vederea bunei desfășurări a între
cerii, organizațiile de partid acordă 
atenție unui obiectiv esențial : fle
care sector, flecare schimb, flecare 
echipă, flecare om să știe ce are de 
făcut pentru depășirea angajamente
lor. Astfel, imediat după Conferința 
Națională, s-au stabilit măsuri pre
cise pentru folosirea Intensivă șl ex
tensivă a agregatelor, pentru tnireți-

continuare In răspunsul 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular judo , 
tean Brăila — urmează g& 
fie destinate ailor lucrări 
do mal mare interes pu-i 
bile*. ,',Tn legătură cu ob-J, 
servațta critică din lirtico-’.-- 
Iul Cum e mai bine ? — 
se spune șl in răspunsul ■« i ,
Comitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal Tirgovișle — facem 
următoarea precizare : E 
adevărat că, pe Ungă alte 
lucrări de uUlllaie publică, £ 
comitetul nostru executiv 
n propus adunării delegați- 
lor șf alocarea unei sume 
do MOW) lei pentru con
struirea unui teatru de 
vară. Cum Insă lucrarea 
nu a Început plnă acum, 
comitetul executiv a hotă- ; 
rit să convoace in cursul 
lunii iulie o adunare popu
lară a reprezentanților co ■ 
țâțânilor, In care vom bu- “ 
pune spre aprobarea aces
teia transferarea sumei 
sus-mențlonnle pentru mo
dernizarea unor străzi șl 
trotuare din diferite car
tiere*.

Un mod concret, respon
sabil, de a trata sugestiile 
cetățenilor. Cum s-a pro
cedat Insă In alte părți T

pelor 7 Dacă la O.C.L. Alimentara so 
dă curs pozlUv propunerilor făcute, 
la unitățile centrelor de legume si 
fructe nu se poate verifica eficiența 
controalelor. De ce 7 Pentru simplul 
motiv că cei care referă asupra ob
servațiilor nu pun nici un fel dc dată, 
nu fixează nici un fel do termen, ast
fel Incit „rezoluția* să fio valabilă 
oricind (7 1). Alteori rezolvările slnt 
formale : „Am luat cunoștință*, „Vă 
rugăm aprovlzlonațl-vă cu mărfurile 
existente In depozitul central, pentru 
a nu mal fi găsiți de control fără 
produse* etc. Ce ecouri au asemenea 
rezolvări e tane dc înțeles.

Exemple asemă
nătoare ne-au fost 
sesizate șl din alte 
județe. Or, In lege, 
se spune clar că u- 
nitațlle vizate sini 
obligate să cercete
ze flecare sesizare 
și să comunice în 
cel mal scurt timp 
modul de soluțio
nare a eL Birourile 

executive ale organelor lorale ale 
F.U.S. au datoria de a veghea ca se
sizările echipelor să fie tratate, de cei 
cărora le sini adresai 
punderea, iar acolo C! 
țe de subapreciere a

toate sectoarele 
Iprcstatatoaro do

servirii sociale, 
publice.

Dc la intrarea 
1 In vigoare a Legii
I cu privire la orga
| narea controlului
. mai bine de o lui

nat pentru or gr____ _ w________
Cum au pornit la lucru echipele de 

8 control 1 Pe baza unor relatări
I transmise do corespondenții noștri

județeni vom da, In aceste Însem
nări, un prim răspuns.

. Corespondentul nostru din Iași ne 
aduce la

a dabilă a Consiliului orășenesc Paș- 
1 câni al Frontului Unității Socialiste. 
I Despre ce este vorba 7 Organizarea

unei ample acțiuni, cu 13 echipa de 
control obștesc, pentru n cerceta 

I modul cum se prezintă (aproviziona
rea și servirea In unitățile comer
ciale, cum se desfășoară transportul 
in comun.

I .Echipele au constatat că, in gene
ral, aprovizionarea este bună. Slnt 
de consemnai — șl au fost eonsem-

Inate șl ta registrele de control — 
și citeva observații critice : grafice
le livrărilor do la centrele de legu
me și fructo (C.L.F.) către uniiăți 
nu «Int bine alcătuite — ln sensul 
că se face o singură aprovizionare 

I pe zi, ceea ce are ca efect crearea 
g unor „goluri" In rețeaua comercială.
I Să semnalăm insă faptul cel 
I mal pozitiv al acestei acțiuni. în 
Ibaza celor sesizate de echipe, tova

rășul Eugen AIoraru-Nlchlfor, preșe
dinte al Consiliului orășenesc al 
F.U.S.. a organizat o analiză, cu toți I factorii responsabili din unitățile 

| . vizate — a doua zi și nu peste o 
fi săptămlnă ori două — ceea ce a
. avut drept rezultat adoptarea unor
I măsuri menite să ducă la Îmbună

tățirea imediată o aprovizionării și 
8 a servirii populației.

I Am insistat asupra acestui' fapt, 
fiindcă ei pune in evidentă con
cepția care trebuie sfi guverneze ac- 

Itivitatea controlului obștesc. Nu
o dată, in trecut — șl lucrurile se 
mai petrec și acum la fel — obser
vațiile echipelor erau înregistrate, I Indosarlnlc. dar arareori se adoptau 

I măsuri prompta de către factorii
8 responsabili pentru eliminarea nca-
Ijurtsurllor semnalate. In prezent, au

toritatea controlului obștesc este 
dată de noul cadru
gă toate 
centrale 

I in consli

goare — a 
nostru din ijudi 
Ioan Costaș, 
Județean ol 
pentru apUu». 
(terilor ci. I? 
de coo-doi 
municipiul!

late, cu toată răs- 
unde apar tendln- 

_____ lor să se facă 
âjșel la prevederile legii — oă fie trași 
la răspundere conducătorii unităților 
respective. Prompt, fără nici o aml- 
nare — așa cum prevede legea 1 Am 
mai adăuga, de asemenea, că, în pre
zent — o dată cu Încheierea perioadei 
do reorganizare — s-nu creat condi
ții să treacă efectiv la lucru leale cele 
circa 30 (MO de echipe de control ob
ștesc. cile se estimează că nu fost 
create 1a nivelul întregii țări. Nu
mai astfel acesst numeros detașament 
de control al societății Iși va putea 
aduce contribuția la perfecționarea 

. continuă a activității unor importante 
sectoare ale vieții noastre sociale ?i 
economice.

■ ncrea șl exploatarea lamlnoarclor. De 
exemplu, ta lnmlnoarele 1, 2, 3, nu
mai prin reducerea timpului de re
parații cil 120 de ore se vor obține 
suplimentar, ta acest an, aproape GMI 
tone tablă.

Sa poate spune că In aceste zile or
ganizațiile de partid so manifestă cu 
moi multă forță ca inima vie a între
cerii socialiste. Se desfășoară o in
tensă muncă politics de popularizare

Cum acționează 
organizațiile dc 
partid dlntr-o 
mare întreprin
dere, • ce și-nu 
propus acum, 
după conferință, 
comuniștii pen
tru n intensifica 
și amplifica în
trecerea socialis
tă ? în ce măsură 
organizația de 
partid înțelege Kă 
Întreprindă măsuri 
motoare n tuturor 
nite ,rii ducă in depășirea 
de plen, la creșterea continuă a efi
cienței economice ?

Uzlnn „Laminorul de tablă sub
țire* din Galați. Pretutindeni, in 
secții și ateliere, Întrecerea sodolLstă 
ne dovedește un fenomen viu, ma
terializai prin numeroase 
de valoare ale muncitorilor. Discu
tăm cu tov. Marin Trandafir, loc
țiitor al secretarului comitatului de 
partid po uzină,

— Deși n-au trecut declt dteva 
zile de la încheierea lucrărilor Con
ferinței Naționale, ne spune Interlo
cutorul nostru, organizațiile de par
tid au întreprins măsuri importante 
spre a axa obiectivele întrecerii pe 
problemele fundamentale evidențiate 
de Conferința Națională, a îmbina 
orientările preconizate In raportul 
Ia Conferința Națională cu condițiile 
speelilee uzinei noaslre. Astfel n- 
vem în vedere, în primul rind, ca

în centrul munici
piului Birlad — In 
zona din apropierea 
străzilor Victoriei, N. 
lorgn. Someșului, 11 
Iunie și N. Dălcescu 
— funcționează o fa
brică de mezeluri. In
stalațiile de ardere cu 
combustibil Uchld ale 
acesteia emană zilnic 
ta atmosferă nori ne
gri de fum, prin cite- 
vsi coșuri joase, con
struite la fel ca la 
cosele de locuit, 
constituind un real 
pericol pentru sănăta
tea locatarilor din Iur. 
în permanență, străzi
le, curțile șl casele 
cetățenilor slnt aco
perite cu un strat de 
funingine, ca să nu 
mal vorbim de faptul 
că nimeni nu poate 
ține o fereastră des
chisă.

în urma sesizărilor 
noastre repetate la di
ferite foruri, consiliul 
popular municipal a 
atenționat — de ce 
oare numai otit ?. — 
conducerea fabricii 
respective să Ia măsu

ra acestea ,să-și desfășoare activita
tea in buhe condiții, cu eficiență, 
organele F.U.S. s-nu Îngrijit ca in
struirea lor să se facă de către cadre 
de conducere, dc către specialiști al 
instituțiilor județene de profil, de 
către juriști etc.

,țn multej locuri, edhlnele. au
-taitlla .expreițaraț; atoEjiMQȚ wfe 
irite? prin lege. Este-de rsnarentf.ln;^ 
•hcăMtă privință nctivllatfe’ t^hfpe-^ 
lor alcătuite din fealarlați de la 
„Tehnometal", „Industria linei*, „De
poul C.F.R.*, care — unele dintre 
ele — au și efectuat două șl chiar 
mai multa controale in decurs de 
o lună. : ,

„Imediat după Intrarea legii in vl- 
i declarai corespondentului 
' lețul Botoșani tovarășul 

secretar al consiliului
„ l'.U.S. — am acționat 

îcarea in practică a preve- 
După înființarea comisiilor 
mare la nivelul județului, 
lui și orașelor, am trecut Ia ' 
a a 421 de echipe de con-

intrecerea socialistă să fie puternic 
dlrljaiă spre mal buna folosire a ca
pacităților de producție, spre întări
rea; controlului de calitate șl reduce
rea! consumului de metal, ■

Creșterea ritmului întrecerii socia
liste, in aceste zile, se datorează, in 
primul rind, desfășurării de către ortS 
ganlzațllle de partid a unor acțiuni 
de muncă politică de iaatură să de
clanșeze o atmosferă de emulație, să

Concret, responsabil

adincîre a democrației socialiste, do 
creștere a participării oamenilor 
muncii, sub diferite forme, la con
ducerea societății

între organismele Instituțlonalizn- 
te, prin care oamenii muncii iși 
exercită acest prcrognliv, se numără 
șl controlul obștesa Organizat tntr-o 
formă nouă, superioară, care asigu
ră antrenarea în cadrul Frontului 
Unității Socialiste a tuturor catego
riilor de cetățeni —- muncitori, teh
nicieni, ingineri, profesori, medici, 
juriști, gospodine etc. — controlul 
obștesc a devenit, fără Îndoială, o 
puternică instituție chemată să ve
gheze permanent, 
sistematic, asu
pra modulul cum 
cate folosit a- 
vutul societății, 
cum funcționează

lui',3dntela“vă comu
nicăm : s-au dat indicații 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular ol mu
nicipiului Tecuci pentru a 
ss realiza obiectivele pro
puse sfi sa construiască din 
contribuția bănească pe n- 
nul 1872*. Ce lnuicnțJl 
s-au dat ? Să dirijeze fon
durile spre construirea li
nei case de cultură, care 
costă perie 12 milioane 
lei. — adică exact ceea, ce 
criticam In articolul ci
tat — sau să fie Îndrep
tate spre alte obiecti
ve a căror necesitate so 
justifică mal mult 7 A- 
ceasta era întrebarea esen
țială. dar tocmai la ca nu 
primim răspuns. Aflăm, 
in Bchimb, cum au fast în
țelese aceste „indicații* do 
către organele de condu
cere alo municipiului Te
cuci. „Observațiile critice 
apărute în articolul din 
ziar au fost studiate cu (i- 
tenție. Cu cită atenție' au 
fast studiate ne < dăm sea
ma din paragraful ce ur
mează : pe viitor (subl. 
ns.) vom acorda atenție șl 
problemelor stringente alo 
orașului". (Am aflat Intre 
timp că organele locale nu 
hotărlt să reconsulte adu
narea delegaților In legă
tură cu schimbarea desti
nației fondurilor pentru 
rara de cultură — n.n.).

Să no oprim șl asupra 
unul nit răspuns : cel ol 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Bacău. Ziarul a cri
ticat orientarea edililor lo
cali de a ullliKi fondurile 
rezultate din contribuția 
bănească pentru construi
rea unui cinematograf In... 
centrul orașului, ta timp

j p rezeni 
obștesc

Idle, care oblî-
- de la cele

pită Ia cele locale — să ta
--Iterație observațiile și pro

punerile controlorilor obștești Exem
plul dial demonstrează că eficien
ța activității controlului obștesc 
depinde In bună măsură .de modul 
ta care, organele F.U.S. vor acționa 
pentru ca unitățile șl Instituțiile vi
zate să ducă la îndeplinirea propu
nerilor, sugesUilor și măsurilor pre
conizate de echipe-

In Județul Timiș — ne 'relatează 
corespondentul nostru — au fost 
constituite Mfl de echipa de control 
obștesc. Ele cuprind, în activitatea 
lor, pesta 4 3S0 de membri. Pentru

Obiectivele mari puse în fața În
tregului popor do Conferința Națio
nală n partidului, apelul însuficțltor 
adresat de tovarășul Nicotae 
Ceaușeseu privind îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen au găsit 
un puternic ecou în rtadul tuturor 
colectivelor de muncă în acest sens, 
una din rarcinlie mnjore nle orga
nizațiilor de partid este stimularea 
șl Intensificarea Întrecerii socialista, 
al cărei rol deo
sebit do impor
tări t In înfăptui- 
rea obiectivelor 
economice n fost 
cu pregnață sub
liniat în raportul TTT\
prezentat Confe- fi IA r- 0
rinței Naționale ' p f. M-șf 
da secretarul se- Vi j J N
neral ol partldu- jj q.

SE CERE ÎNSĂ MAI MULTĂ INIȚIATIVĂ DIN PARTEA 
CONSILIILOR LOCALE ALE FRONTULUI UNITĂȚI! SOCIA
LISTE PENTRU CA ACEST CONTROL SĂ FIE PRETUTINDENI 

LA ÎNĂLȚIMEA MISIUNII SALE SOCIALE

a fabricii respective. 
Po de altă parte, 
datorită rumegușului, 
vegetația din jurul fa
bricii a căpătat o cu
loare roșietlcă. 
acestea se produc din 
cauza neglijenței unor 
salariațl ai fabricii de 
P.F.L. Si, intrudt, In 
unele zile se poate ca 
fabrica să funcționeze 
fără să „emită* astfel 
de ugențl poluanțl, 

_ rugăm conducerea
lămlnă, snlnrlațll Fa- C-E.I.L. Focșani eă

bricll de plăci fibro- Impună tuturor sala-
' vh’ f !< L ■

tej ANI s-a vorbit aici, la uzina Lami
norul de tablă, despre adevărata fapte 
de abnegație, do dăruire, pefrecute in 
aceste zile. Intr-una din nopțile tre
cute, pe la ora 2, la laminorul nr. 4 
apăruseră mici defecțiuni, dar care, 
cu fiecare minut, descentrau cilindrul 
agregatului. Exista pericolul că cele 
6fl tone de materie primă, caro ®e a- 
flau in cuptor, să se degradeze prin 
supraîncălzire. Trebuia național Ime

diat. Comunistul 
Gheorgho Ispas, șef 

«mummuji» m de schimb, fără să 
ezite, a adunat e- 
chlpa, s-au procu
rat repede adno- 

FT TDx Mlri’ p’?ne' 5,1B K ta eforturi comune,
d pj f'l tenacitate și price-
0 H H pere, in mai puțin
<1 B 2/ Q de o oră cilindrii

) laminorului au fost
centrați, producția 
fiind reluată in n- 

„ celașl ritm, fără
•a ® _ nici o pierdere.. E-
il "H (TI IT 4Tlț xemplul acestui
I H Vi H M1 Bchimb, al acestor 
A H I V Sul oameni, a fost ime- tav'M d(at Bt!u3 ln cunoș.

tlnța Întregii uzine 
prin intermediul 

twi«wn4iBjtaaa«»i stației de radioam
plificare, populari
zat apoi intens prin 
munca politică des

fășurată do organizația de partid.
„Am consemnat citova fapte din 

întrecerea laminatorilor de ln Galați, 
caro exprlnta rolul viu, dinamizator 
al organizațiilor de partid ln aceusiă 
mare bătăile cu timpuh Ca urmare a 
intensificării Întrecerii, cu deosebire 
ln ultima perioadă, au fost produse 
peste pian, în acest an, 1 0-OT tone do 
laminate finite pline; in același timp, 
suma beneficiilor suplimentare se ri
dică la peste 2 mOlcane lei.

...Pentru a fi cu adevărat sufletul 
Întrecerii socialiste, comuniștii tre
buie să fie în primele rinduri, să 
constituia exemple pentru Întreaga 
masă a saloriaților. Este, de fapt, ceea 
ce s-a subliniat puternic do cătro 
Conferința Națională a partidului. 
Este un obiectiv care se realizează 
mereu mat bine aici ln GalațL

; ft-’. J5

n I ■ ■1 ll i
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Platforma industrială Tirgoviște Fabrica de rulmenți din Alexandria

Lucram în doua schimburi
încurajam inițiativele valoroase

Termenul de

multor

Dan CONSTANTIN

CIMENT
MINISTERUL ECONOMIEI FORESTIERE Șl MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

Cornellu CARJLAN

construcții 
disponibilă.

asigurate proiectele pentru obiecti
vele din 1073. La acest capitol, care 
slnt șl ce natură au restanțele 7 
Cc Întreprindeți pentru recuperarea 
lor 7

activitatea șantierelor

® Confecții metalice și prefabricate din producție 
proprie

® Noi formații de lucru
© Generalizam munca în acord global

Institutul de proiectări 
pentru industria 

chimică anorganică 
și îngrășăminte

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE

ruga un răspuns, pe puncte, dar. 
o In primul rind, la ora actuală, 

ingineri, șefi do 
maiștri, muncitori

Tov. tag. ION PMSACARU, di
rectorul Institutului de proiectări 
pentru uzine șl instalații metalur
gice — 1PROMET — din Capi
tală, ne-n spus :

— Necesitatea punerii mai devre
me In funcțiune a o serie de obiec- 

" nportante din industria me
lci, subliniată din nou la

Institutul de proiectări 
pentru uzine 

și Instalații metalurgice

La Conferința Națională a 
partidului, tovarășul IULIAN 
TUDOSE, directorul Grupului dc 
șantiere din Tirgoviște, s-a. an
gajat in numele miilor de con
structori de aici do a scurta du
ratele limită normate de exe
cuție a obiectivelor cu un tri
mestru.

- Constructorii nu hotărit de
vansarea termenului de punere 
in funcțiune a noului obiectiv 
Industrial, din trim. I 1971 in 
trim. II 1973. Aceasta Înseamnă 
o producție de 40 000 de bucăți 
rulmenți in anul viitor.

Alexandru BRAD, 
Constantin SOCI, 
Ion STANC1U

— Co măsuri mai importante, de 
ordin tehnic și organizatoric, se a- 
pllcă pe șantier, in scopul realiză
rii angajamentului 7

GIIE CIOCOII?, șeful șantierului 
T.C.I. Govora.

SClNT El A miercuri 26 iulie 1972

— Concret, la ce obiective In
dustriale in construcție.aveți in ve
dere reducerea termenelor dc pu
nere In funcțiune 7

— La forja do blocuri și bare, 
echipamentul industrial există șl, ca 
atare, ne-am propus să devansăm 
termenul do execuție din trimes
trul IV 1973, in trimestrul III 1973. 
La oțelfirla electrică nr. 1, perioada 
de încheiere a lucrărilor se Întin
de, de asemenea, plnă in trimestrul 
IV din 1073. Constructorii noștri, 
reaclunllzlnd graficele, vor dștign 
Ia acest obiectiv trei sau poate 
chiar mal multe luni. Avem ga
ranția că vom devansa termenele

— Hala mică, din cadrul secției 
de utilaj chimic, a fast închisă. 
Finisările, prevăzute n I! defini
tivate la 1 septembrie, vor fi;’ter
minate zilele acestea. Intr-un sta
diu avansat se află șl lucrările de 
instalații șl montaj. Cit privește 
hala maro, partea de construcțil- 
montaj și închiderea se vor Încheia 
cel mal tirzlu pină la 1 august, 
ded cu o lună înainte do termen.

T;1 .

cadrele tehnice, 
lot, economiști, 
cu experiență, corelează șl cuprind 
in grafice, la toate obiectivele In 
construcție, noile termene Iu care 
durata normată de execuție se poa
te reduce cu 3 sau mal multe luni. 
Aceasta, prin punerea In valoare 
a tuturor rezervelor interne de 
scurtare a fazelor de construcțll- 
montaj.

o In al doilea rind, se revizuiește 
componența formațiilor de lucru, 
se fac modificări in sensul optimi
zării lor, în așa fel Incit să se asi
gure obținerea unul Înalt randa
ment in muncă. La toate obiecti
vele, lucrările so vor executa la

■ c*

punere în func
țiune-a fost planificai, Inițial, 
in a doua jumătate a anului 
viilor. Angajamentul construc
torilor și montărilor prevede : cu 
0 luni mal devreme.

cată, Îndeosebi din cauza 
lipse! mijloacelor adecvate 
do transport po calea ferată. 
La ușl-fereslre, prevederile 
contractuale au fost reali
zate numai in proporție de 
80,7.1a sulă, dar aceasta se 
datorește exclusiv benefi
ciarilor caro nu au specifi
cat sorllmentețla, așa cum 
prevăd clauzele contractua
le. Restanțele vor fi recupe
rate in perioada imediat ur
mătoare.

Așadar, Ia Începutul lunii sep
tembrie a.c., primele capacități vor 
fi predate beneficiarului și vor pu
tea produce. Care este stadiul fizic 
al lucrărilor 7 întrebarea am adre
sat-o tovarășului inginer G1IEO11-

P AGI NA 3
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privința aprovizio
nării cu materiale de con
strucții a șantierelor se 
semnalează Încă neajunsuri 
rare frinează ritmul de e- 
xecuțle la o scrie de In
vestiții. Problema la ordi
nea zilei a devenit procu
rarea Întregii cantități de 
ciment prevăzută in plan, 
deoarece o serie de greu
tăți, survenite la fabricile

tlmente, in special ma
terial lemnos, șantierele 
au primit chiar cantități 
mal mari declt cele prevă
zute prin contractele acestei 
perioade. Restantele la o se
rie de contracte Încheiate cu 
unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale se lo
calizează, In special, la ci
ment unde nici producția 
planificata nu s-a realizat, 
clar nici nu s-n putut expe
dia întreaga cantitate fabrl-

2-1730 mc prefabricate din 
beton. La ciment, concomi
tent cu recuperarea grab
nică a restanțelor la unele 
sortimente, vor fi realizate 
plita la sfirșltul anului pes
te plan OS COT tone. Amin- 
tesc, printre măsurile ce 
le-am luat pentru asigura
rea livrărilor suplimentare 
de materiale de construcții: 
Îmbunătățirea indicilor ex
tensivi și intensivi de folo
sire a utilajelor conducătoa
re, In mod deosebit, in fa
bricile de ciment, dc mate
riale hidrolzolatoare, prefa
bricate, geamuri șl azboci
ment; scurtarea duratei do 
atingere a capacităților pro
iectate . la Combinatul de

— Urmărim, îndeosebi, creșterea 
gradului de industrializare a lucră
rilor pe șantierele viitoarelor obiec
tive, prin extinderea foloșlrii pre
fabricatelor, turnarea in cofraje de 
tip cheson, confecționarea pe șan
tier a construcțiilor metalice ș.a. IJa 
asemenea, pentru asigurarea din 
timp cu ^materiale șl utilaje a șan
tierelor Indicăm beneficiarului și 
constructorului, Înainte de termi
narea proiectelor, necesarul.

materiale de construcții de 
la Clmpulung Muscel cu 
două trimestre (la această 
unitate, chior in acest an va

tanțe In elaborarea acestor proiecte.
— Ce se preconizează pentru 

scurtarea ciclului de proiectare?:
— In primul rind, aș aminti uti

lizarea proiectelor existente, astfel 
Incit, mărlndu-se gradul de refolo- 
sire ol acestora, să se reducă timpul 
necesar Întocmirii proiectelor r no'. 
Apoi, folosirea calculatoridui 'elec
tronic la proiectarea- halelor meta
lice duce la o siguranță sporită a 
soluțiilor și la reducerea timpului 
de calcul. Șl, ceea ce trebuie subli
niat, de un real folos este 
colaborarea strlnsă ntJt cu benefi
ciarul, cit și cu constructorul. Astfel, 
specialiști al beneficiarului lucrează 
alături de prolectanțll Institutului 
in vederea alegerii variantelor op
time.; sciytindu-so perioada, uneori 
lungă, de avizare a proiectelor, cu 
acordul de . principiu al beneficia
rului.

— în ce măsură, la Întocmirea 
vom proiectelor,

O mare parte din ce
rerile suplimentare vor 
ti satisfăcute din canti
tățile de materiale de con
strucții pe care ne-am an
gajat să le fabricăm peste 
prevederi — ne-u spus ing, 
I. Ocroș. Ln ora actuală, am 
șl realizat peste 63 la sută 
din angajamentul de a pro
duce in plus, In acest an,

alte tipuri de aparatajo do 
Instalații. Desigur, rezul
tatele obținute ating o cotă 
pe care urmărim să o de
pășim substanțial chiar - in 
trimestrul acesta. Avem in 
vedere, In acest sens, În
deosebi, sporirea produc
ției do construcții metalice.

— Dar in privința asigu
rării materialelor necesare 
Înfăptuirii planului, care e 
situația

Refcrlndu-se la măsurile 
întreprinse po ța n Here 
pentru scurtarea duratelor 
de execuție n noilor obiec
tive și capacități, tovarășul 
CllALȘOR OLTEANU, di
rector general in Ministe
rul Construcțiilor Indus
triale, ne-a spus :

— în primul rind, am 
axat preocupările in direc
ția perfecționării In conti
nuare a organizării muncii 
pe șantierele de construcții 
in vederea Îndeplinirii rit
mice a planului de Inves
tiții, folosirii Intensive șl 
raționale a mijloacelor de 
producție șl o forței de 
muncă, reducerii ta mini
mum a dispersării forțelor 
de execuție și concentrării 
lor raționale ta fiecare lu
crare. S-au putut, astfel, 
depista rezerve eupllmen-

clențe In 
noastre.

• în fine, dar nu în ultimul rind, 
ne bazăm pe oamenii șantierelor. 
Comuniștii Gheorghe Stamate, șef 
de șantier ta confecții metalice, Du
mitru Mavrodln, șef de brigadă, 
Dan Cepleanu, inginer, șef de lot 
1a laminor, Gheorghe Loghln, 
maistru la cuptoarele adinei de ta 
degroslsor. dulgherii din echipa Iul 
Franț Szilogyl, flerar-bctonlșlli 
conduși de iordan Dragneh șl 
mulțl alții sînt In fruntea Întrecerii 
pentru realizarea exemplară a pla
nului și angajamentelor asumate in 
timpul desfășurării lucrărilor Con
ferinței Naționale a partidului, n 
sarcinilor ce ne revin in domeniul 
investițiilor ln acest cincinal.

live im| 
talurglc . 
Conferința Națională a partidului, 
a determinat o mobilizare a tutu
ror forțelor colectivului nostru. Se 
află In lucru, in 1 institutul nostru, 
proiectele convertizorului 3 de la 
oțelărta nr. 2 Galați, prevăzut să 
producă ln 1973 pe care le vom proiectelor, se are In vedere și re-
termlna cel mai tlrziu ta Începutul ducerea perioadei do construcție a
anului viitor. Corelat cu acest con- obiectivelor 7, 
verUzor, se proiectează o nouă ca
pacitate pentru producerea foniei 
— furnalul nr. i de la Combinatul 
siderurgic din Galați. Proiectele 
altor capacități' do producție, cum 
sini cele de ta uzina „Oțelul roșu“, 
Fabrica dc produse eărbunooso din 
Stalina, Fabrica de feroaliaje din 
Tulcea, slnt In lucru ln momentul 
de față. S-au stabilit grafice pre
cise, revizuite In aceste zile, pentru 
terminarea mal grabnică a fiecărui

acord global, ceea ce permite în
registrarea unui Înalt ritm dc 
muncă pe șantiere, in condițiile u- 
nel calități superioare a lucrărilor.

• în ai treilea rind, confecțiile 
metalice vor fi realizata dc noi, 
prin șantierul dc specialitate al 

nilul. Ne-am propus ca in pri- 
- w ' peste &09 

Producția

O pri
constituie și asigurarea 
tuburilor premo pentru lu
crările de alimentare cu 
apă. O parte din cererile 
noastre au fost refuzate din 
motiv că întreprinderile de 
profil din departamentul

La Ministerul Econo
mie! Forestiere șl Mate
rialelor do Construcții, 
tovarășii ing. VALEIUU 
CA IS AN șl ing. IOAN O- 
CROȘ, directori generali 
adjuncțl, apreciază că in 
semestrul Intii, livrările 
dc materiale au avut, ln 
general, o evoluție satis
făcătoare. Din unele sor

ing. CONSTAN- 
dl rectorul fabricii. 

Este vorba de Încheierea construc
ției halelor de fabricație, asigura
rea tuturor proiectelor și a con
fecțiilor metalice. A fost creat un 
comandament din reprezentanții ce
lor două ministere care dirijează 
bunul mers al lucrărilor ș.a. Acor
dăm o grijă deosebită pregătirii ca
drelor cu o calificare complexă, 
care vor lucra ln noua Întreprin
dere. 624 de muncitori se află in

rească), vom căuta să le definitivăm 
in funcție de succesiunea ți urgen
ța diferitelor lucrări de-pe șantie
rele respective. In ceea ce no pri
vește, ln aceste zile de după Confe
rința Națională a partidului, am 
luat măsuri pentru eliminarea unor 
faze, comprimarea altora sau pro
iectarea in paralel a mal ".. 
faze, pentru a dștlga timp. Pentru 
recuperarea acestor restanțe și a al
tor citeva. r:in șl trecut ta elaborarea 
unul grafic de urgențe. In funcție de 
stadiul Impus de desfășurarea lu
crărilor pe șantlerelb respective. In 
acest scop, este nevoie insă ca șl 
centralele și ministerul de resort să 
urgenteze asigurarea bazelor tehni
ce respective. între timp, noi cău
tăm să ameliorăm unele dintre pro
iectele elaborate, dar care nefilnd 
încă puse In operă permit Îmbună
tățiri (sub aspectul simplificării șl 
creșterii economicității, al eliminării 
de Importuri). Am mol alcătuit șl o 
suită de propuneri concrete pentru 
perfecționarea unor proiecte pentru 
patru mari platforme dc Îngrășă
minte chimice ale țării : Tg. Mureș, 
Turnu Măgurele, Craiova, Arad. Ele 
se referă ta reducerea unor spații 
dc depozitare, ta eliminarea unor 
amenajări Interioare (linii da mane
vră ș.a.), ta evitarea unor importuri 
complexe.

— La f iunie a.c. trebuiau să fie

— Pentru Îndeplinirea acestui 
angajament, vom aplica unele mă
suri tchnîco-organlzatorlce, stabili
te în urma unor lntllnlri dintre ca
drele de conducere din Ministerul 
Industriei Construcțiilor dc Mașini 
șl Ministerul Construcțiilor Indus
triali''

acum ln

grup-----------------
ma etapă să realizăm 
tone confecții, metalice, 
noastră de construcții metalice se 
va ridica in anii următori la 4500 
tone po an, față .de numai 700 tone 
cit prevăd sarcinile de plan. Pu
nem, do asemenea, un accent deo
sebit po producția proprie de pre
fabricate și agregate de balastiere. 
Realizările de plnă acum, 12 OOO mc 
de prefabricate șl citcva sule de 
mii de metri cub! de agregate, dau 
garanția atingerii unei Înalte efi-

. — .-MW V.- IT ■'
— Intre altele, este vorba dc 

generalizarea executării montaju
lui utilajelor tehnologice in două 
schimburi pe Întregul șantier, func
ționarea fără Întrerupere a stației 
dc betoane. Ne străduim, de ase
menea, să extindem experiența Jna- 
lntată In toate punctelo de lucru. 
De pildă, echipa comunistului Du
mitru Zorocllu avea sarcina ’ să 
execute numai mozaicurile, dar ea 
a preluat efectiv (rețineți, din'Ini
țiativă proprie î) șl executarea’ șa
pelor, a monolltlzăril -lor Intre che- 
soone, a tencuielilor șl altor lucrări. 
Comunistul Nlcotae Popescu șl e- 
chipa lui s-au angajat să execute, 
fără alt ajutor, toate pardoselile. 
Aceleași aprecieri pozitive se cu
vin ș! echipelor conduse de Con
stantin Trașcă sau Ioan Popescu.

Noul obiectiv industrial, pe care 
l-am adus ta cota finală, va pro
duce chiar ln acest an primele’ 5OT 
tone de utilaje chimice.

tare de sporire a producției 
de construcțll-monlaj.

în aceeași măsură, om 
concentrat toate forțele 
pentru extinderea practicii 
de a realiza ln unitățile 
noastre șl, mai ales, direct 
pe șantiere, prefabricatele 
și unele construcții me
talice do care avem nevoie. 
Ln această oră, in poligoa
nele de prefabricate ale 
ministerului se execută 
circa 59 ta suta din inlren- 
ga cantitate do elemente 
prefabricate din beton ne
cesarii Înfăptuirii planului 
do Investiții din acest an, 
aproape 23 GOO de tone de 
construcții metalice, iar In 
unitățile specializate ale 
trusturilor de instalații slnt 
produse peste 80 la sulă 
din pupitrele și tablourile 
de comandă, ventilatoare șl

Institutul de proiectări pentru uzine ți instalații metalurgice : inginerul pro
iectant Mihoi Racovijâ ți proiectantul Constantin Sibiu, lucrînd la proiec
tul unuia din noile obiective — convertizorul nr. 3, de la Combinatul 

siderurgic Galați

— Una dintre restanțe se referă 
la proiectul; pentru o instalație de 
produs fosfat de calciu (pentru 
Uzina chimică de 1a Valea Călugă
rească) șl ea a fost determinata de 
Intlrzierea procurării unor utilaje 
din Import (Importuri de comple
tare). In ceea co depinde de noi, 
vom face, totul pentru ca să fim In 
pas cu cerințele șantierului respec
tiv și să predăm proiectele ta ter
menele pe care acesta le va Im
pune. Dc asemenea, ln cazul proiec
telor pentru; dezvoltările de ta U- 
zlna de prototipuri șl utilaj chimic 
dc la Făgăraș ne aflăm abin In faza 
studiului tehnlco-economic, tot din 
motive care nu țin de proiectare. 
In legătură cu acest obiectiv, aș 
vrea să rpmnrc nevoia ca in situa
ția unor solicitări supraptan, > cu 
raracter de 'excepție, toți factorii 
implicați — do ta beneficiar, la 
constructor do utilaje șl i minis
ter — să Înțeleagă acest caracter ; 
or, uneori; acești factori Îngreunea
ză cristalizarea.'rapidă a eforturilor 
intensive alo proiectării. Ln fel 
stau lucrurile și cu proiectul pen
tru o Instalație de acid boric șl 
borax destinată uzinelor „9 Mal“ 
din Capitală. în încheiere, vreau 
să spun că ta toate aceste obiective 
noi vom căuta să facem totul pen
tru a țlno pasul cu șantierele, in 
funcție de felul cum acestea Ișl 
vor rezolva problemele ce le re
vin șl caro condiționează definiti
varea proiectelor respective. 
■■ 1. . | ■. ; — 1.

• Un comandament al celor două ministere intere
sate ne ajută în realizarea programului propus

© Un apel către furnizori și proiectanți
curs de calificare șl vor fi gata șă 
lucreze ln fabrică in unul 1973.

Dar realizarea angajamentului 
este condițională șl do soluționa
rea altor probleme : proiectantul, 
respectiv inșii tulul de proiectări 
pentru conslrucțta dc mașini, să 
pună ta dispoziția constructorului 
toate documentațiile șl, c.it mal re
pede, pe cele care privesc con
strucția subsolului tehnie de la 
hala monobloc ; furnizorii con
strucțiilor metalice, intre care 
U.C.M.M.A. Bocșa, să înlăture In 
cel mal scurt timp greșelile făcute 
ta fermele metalice aduse pe șan
tier, o parte montate ;■ urgentarea 
lucrărilor de proiectare șl de con
strucție pentru stația trafo 110 kW, 
al cărui termen n-a fost corelat cu 
punerea In funcțiune a fabricii.

Constructorii din Alexandria aș
teaptă răspunsuri concrete ta toate 
cele trei solicitări.

materialelor de 
n-au capacitate 
Din această cauză, obține
rea a circa 30 km de tu
buri premo rătnlne o pro
blemă deschisă, cu un epi
log Incert In prezent.

O altă problemă stringen
tă, care trebuie soluționată 
neintlrzlat, este șl impul
sionarea livrării de armă
turi din oțel-beton, ta care, 
in acest trimestru, se În
trevede o restanță dd peste 
13 COT tone. în sflrșit, o 
ultimă problemă : cablurile 

■ de . forță ■ din cupru, dome
niu in care șantierele de 
investiții, ajunse ln faza 
de execuție a lucrărilor de 
instalații, resimt lipsa li
nei cantități de 309 km, 
necontractate in acest se
mestru, datorită refuzului 
unităților constructoare de 
mașini. Indiscutabil, de
pășirea greutăților semna
late Impune o analiză cri
tică detailată pentru fie
care situație în parte, din 
care să reiasă limpede re
sorturile co trebuie puse 
grabnic in mișcare.

Cristian ANTONESCU

fi recuperată producția ne- 
reallzată datorita întinde
rii punerii in funcțiune a u- 
nor ■ capacități) etc. Tot
odată, Intenționăm să a- 
julăm constructori! în spo
rirea oroductlvliățli mun
cii șl, deci. In scur
tarea unor termene de exe
cuție, extlnzlnd substanțial 
producția de blocuri cera
mice care, unul viilor, va 
reprezenta 70—80 ta sulă 
din fabricația de materialo 
de zidărie. în concluzie, se 
poate afirma că sintem pre
gătiți să sprijinim construc
torii să-ș! Îndeplinească an
gajamentele de devansare a 
Intrării In funcțiune a unor 
obiective do Investiții.

Ing. NICOLAE POPOVId, direc
torul tehnic al institutului, a ținut să 
precizeze, ta început, că obligațiile 
pentru anul acesta au fost îndeplini
te Ln proporție de circa 123 la sulă, 
că proiectele elaborate slnt tot mal 
adecvate nevoilor economiei națio
nale, tot mol eficiente. Remedieri ta 
proiecte, solicitate de șantiere, deși 
au existat citeva, ele au fost neîn
semnate șl soluționate operativ. Cu 
toate acestea, ta citeva obiective e- 

T' taborarea proiectelor este intlrzintă, 
d *' mai alea din cauza dejpășiril terme- 
I nelor de livrare a utilajelor șl teh- 
V nologlilor (unele dintre acestea fiind 

procurate din import).
— Concret, pentru recuperarea 

fiecăreia dintre. aceste. restanțe a- 
mlntitc ce Întreprindeți 
Institut ?

— Vreau să remarc că ele privesc 
atlt proiecte cu termen de scadență 
ln anul 1072, dt șl proiecte pentru 
anul viitor. Astfel, proiectele pentru 
cele 2 instalații de obținere a crio- 
lltel, pentru Industria de îngrășă
minte cu fosfor (destinate Combi
natului chimic de ta Năvodari și 
Uzinei chimice de ta Valea Călugă-

de ciment din Aleșd, Tg. 
Jiu, Medgidia șl altoie, nu 
determinat apariția in luna 
Iulie a unei restanțe Ln 11- 
vrări dc 23 GOT .tone. Din 
această cauză, toate șan
tierele aparținlnd trusturi
lor de construcții indus
triale din Cluj și Timișoa
ra trec, acum prin momen
te de dificultate. în unele 
locuri, cum slnt platforme
le Industriale din Cluj, Bis
trița, Dej. Combinatul Ide 
îngrășăminte chimice din 
Arad, ritmul de execuție a 
fost redus ta minimum.

oblemă dificilă o

■* \ "o Pf1 1CJ Jl JL



vâraio nuclee alo InlrcgîS activități

J

i

de teatrologie" de la Bacău

tea-

ba educării morale n 
lumii șl omului. Mult 
timp înainte de ellbe-

politicâ. socialism ștl- 
‘La Liceul nr. 2 din

8,03 Deschiderea emisiunii 
rnloeaii. Telex.

8,05 Concert in haine do

li ra-
In 

„Docil 
țar®

. o stare cu un anumit număr de tac- 
.' lori de incertitudine la o stare cu un

care iși

rea unul motlel matematic. Acești 
specialiști, care nu vor fi, așa cum

de specialitate, 
o încărcare exce- 
cu material vl- 

v — precizează prof, 
directorul liceului —

însemnări
. ,. ’ loc al croației*. ldeea

SI O sugestie a fost reluată, re- 
“ cent, do uiți coleg! și

care să

do 01-

©0 rwM
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Anul școlar 1071—1072 a marcat 
conturarea și extinderea unei expe
riențe cu semnificații deosebita in 
viața Invățămfntulul nostru : în li
cee, ca șl în numeroase școli gene
rale șl profesionale nu (ost organi
zate Sbu se află Ih stadiul final de 
amenajare cabinete do științe soci
ala. Menite in principal să contri
buie la Îmbunătățirea predării ști
ințelor sociale, a economiei politice 
șl filozofiei marxlst-lenlnlsto Îndeo
sebi, la accesibllizarea șl mai pro
funda legare a noțiunilor do viață, 
de practica socială contemporană, de 
opera da edificare socialistă din țara 
noastră, In majoritatea cazurilor a-

Herulul adecvat procesului instruc- 
tlv-educaiiv — ne epune prof. Io
nel Vulpe, director adjunct ta Li
ceul „M. Eanlnescu*. din Buzău — 
pentru a crea profesorilor de spe
cialitate răgazul necesar glndîrii șl 
pregătirii atente n lecțiilor i» care 
le țin In acest cadra nou. elaboră
ri! unor planșe, bibliografii docu
mentare elt mal Ilustrative, pe înțe
lesul elevilor". în acest liceu au fost 

' amenajate un eablnet do Utoria Ro
mâniei. un altul de Istorie univer
sală și un cabinet de economie po
litică șl socialism ștltnțltlc. colectivul 

«- profesoral 'bucurindu-se. In această 
ceste cabinete s-au profilat ca ade- acțiune, șl de sprijinul substanțial al 

l unor Întreprinderi Industriale din lo-
politlco-educatlve din școală, locul calitate, aceleași caro l-au ajutat și 
ce pregătire șl 
desfășurare a nu
meroase acțiuni ___
nle organizației ErEszssEBSS&Eazs 
de partid șl de 
tineret. Cu allt 
mai mult, acum, (jR1! H
cind Conferința H ®
Națională n hota- îl ml fsaĂHK
rit ca doeumftn-. HnEaaMOlHM
lele plenarei din W Uu E20' H U
noiembrie sâ fie 
Însușite, ca parte 
integranta a pro
gramului parii- c,
dului, cînd e- H
xlcta o preocu- (C° ff H 1J
pare Intensă, pe \ § h| | !
deplin justificata, uj SB | I I
pentru formarea ”
omului nou, pen- " "
tru înarmarea iul 
cu concepția mar- 
xist-leninlsta, cu 
politica profund 
patriotică, inter- 
națlonnlistă a par
tidului nostru — 
este imperios ne
cesar sâ se per
fecționezi! preria- __  _
ren științelor so- 
claie ln școli, să 
se asigure aces
tora o maximă eficiență educativă. 
Un sprijin serios In aceasta privință 
11 poi aduce cnblitelelc de științe so
ciale.

Cele citeva luni de activitate di
dactică ln noile cabinete — multe 
dintre ele nu Început să funcțio
neze cu adevărat abia din trimes
trul al If-lea ol anului școlar — 
permit uncie observații mai gene
rale utile In perfecționarea pe 
mal departe a acestor adevărate 
laboratoare ale procesului de edu
cație comunistă din școli. Experiența 
cltorea licee din județeie Timiș, Su- 
csava, Buzău — pa care le-am vi
zitat în etapa d- încheiere a cursu
rilor — demonstrează că acolo unde 
amenajarea șl dotarea cabinetelor 
de științe sociale a preocupat nu nu
mai profesorii de specialitate, ci șl 
conducerile școlilor respective, orga
nizațiile de partid, s-a reușit orga
nizarea unor cabinele cu adevărat 
funcționale, adecvate specificului 
procesului instrucțlv-edncatlv, cn o 
dotare corespunzătoare. „Am pre
luat asupra noastră, a directorilor, 
grija pentru procurarea materialu
lui didactic necesar, a mijloacelor 
itKlIo-vizuale. a instalat iilor șLmobi-

11 ajută ta desfășurarea activității 
tehnico-productlve a elevilor.

Preocuparea de a transpune eît mai 
repede tn viață recomandarea con
ducerii de partid de a îmbunătăți 
predarea științelor sociale, de a crea 
un cadru adecvat aprofundării cu
noștințelor politice dc către tinere
tul școlar s-a . soldat cu rezultatele 
dorite acolo unde hărnicia șl dra
gostea dc muncă a profesorilor s-au 
îmbinat cu fantezia și ingeniozitatea 
in adoptarea unor modalități peda
gogice sugestive de prezentare — 
sub forma do planșe, grafice, hărți 
ele. — a problemelor fundamentale 
dc economie 
ințîfic, istorie.______ __________
Rădăuți; fiecare nou eveniment pe 
plan economic și social, dîn viața 
țării noastre rau a lumii contempo
rane, este cuprins operativ In scheme, 
grafice, fișe ce sini prezentata cu
rent elevilor In lecții, ta cercurile 
de spcclalllata snu la studiul po
litic.

Dacă la tncepulul acțiunii do or
ganizare a cabinetelor dc științe so
ciale s-a vădit tendința de amena
jare a unor cabtactc-muzeu sau ca- 
blMte-expozlțll, pe parcurs, colec- 
Uvelo profesorale s-au convins lot 
mal mult de faptul că pentru înțe-

dramatice

Spiritul de despro- 
vinclalizare &e infuzea
ză, din ce In co mal 
dens ln orațole țârii, 
Krin acțiuni cultura- 

s de interes real, une
le de anvergură, ur
mărind să tensioneze 
viața locală șl să-l 
confere un plus de 
substanță problemati
că. Două atari mani
festări nu avut loc nu 
do mult la Bacău și 
au atras atenția prin 
Ineditul Inițiativei. Ne 
oprim asupra lor nu 

, pentru a face o croni
că, ci pentru n le sub
linia semnificațiile In 
contextul vieții noas
tre culturale și Impli
cit pentru a stimula 
organizarea — și ln 
alte părți ale țării — 
a unor acțiuni de a- 
ceeași ținuta șl va
loare splrilualfl.

Prima manifestare a 
fost „Gata recitaluri
lor dramatica*. Ea a 
pornit de la realitatea 
a numeroși actori care 
Iși pregătesc apari
ții individuale, imbi- 
nlnd, ln IngenJoașQ 
compoziții, declama
ția cu versul clntat, 
croind, cu posibilită
țile Infinite ale aces
tui Instrument artis-

șS „Colocviul

binecunoscut șl mult 
prețuit trubadur cu 
chitară — a obținut .și 
trofeul galei, „Premiul 
criticii teatrale".

Lăudind Inițiativa șl 
apreciind deschiderea 
către o formulă Ine
dita de competiție ar
tistică a individuali
tăților actoricești, se 
cuvine totodată să su
gerăm organiza lorilor 
invitarea, din vreme, 
a unui număr cit mal 
maro de inlerproțl 
dîn toată țara, condl- 
țîonlnd participarea da 
premiera recitalului, 
câci n-are rewt să se 
facă o coSecțlo-al-

nlro de creație a cri
ticilor a avut Ioc , în 
decembrie 1037 și. că. 
după fructuoasele pre
mii pe care le-au acor
dat atunci unor spec
tacole, regizori șl ac
tori. ci nu s-au maJ 
convocat dedt după un 
deceniu, in decem
brie lfW7, cu ocazia u- 
nul festival teatral, 
cînd au decernat din 
nou un premiu al cri
ticii unul flnăr 
malurg; Spuneam 
acel articol : 
toți criticii din 
ar opta anual, in for. 
pentru operele reie- 
vante'ale culturii noas
tre teatrale, s-ar do- 
bîndi un stimul nou, 
un criteriu, s-ar adău
ga și o justJttcure e- 
eențlaja nouă nobilu
lui act critic, Însoți-

Icge.rea Și însușirea profundă a cu- 
■ noștințelor de către elevi, tu. acest 

cadru nou do desfășurare a lecții
lor, aceștia trebuie st albă- la dls-

faptaior actualității «octal-ccono- 
mlce contemporane (mnl mult prin 
tăieturi din presă, dificil de utilizat 

lianțe* în lecții). Forurile to-M -I’1 
cale do.partid ș! de stat nu elaborat 
diferite broșuri ți pliante, cu date 
atalls’Jce șl documentare, privind 
dinamica economică și floclnlă in 
cincinalul trecut șl in cel actual șl 
le-au difuzat cabinetelor de part’d, 
punctelor de documentaro din între
prinderi șl instituții. Prea puțin au 
fost ' îndreptate Insă aceste matert-. 
ale spre cabinetele de .științe soci-, 
ale din școli. Semnalind asemenea 
situații, In numeroase Jocuri s-a fă
cut propunerea din partea cadrelor 
didactice ca forările locale de par-

poziție o bogată literatură politică 
dc specialitate, colecții de ziare șl 
reviste cu profil’ politic-social, mu- 
lonee audlo-vlzualc. I«n Liceul „Ni- 
holaua Lenau", ‘cu limba de predare 
germană, din Timișoara, spațiul des
tinat cabinetului de știlnte sociale 
a fost astfel distribuit Ir.c’t să per
mită b utilizare cit mai eficientă: 
alături de oaia de cura destinata 
predării lecțiilor s-a amenajat o _ . ..
încăpere pentru proiecții, un punct situații, fn numeroase Jocuri s-a fă-
de documentare (cu ziare. . reviste, cut propunerea din partea cadrelor
materiale bibliografice curente). Iar didactice ca forurile locale de par-
In biblioteca școlii, situată lingă ca- tld șl Inspectoratele școlare să spri-
binet, o parte a fost destinată lite- Jine mal substanțial liceele In dota

rea cabinetelor 
școlare cu ma- 

.   — ;     ----- ( C T1 31II ] ilUStrl- 
tîv de actuali
tate necesar pre- 1 

STIINTF SnClâLF SW
de n dota cabi
netele do științe
socialo cu apara
te de proiecție, 

. niagnotofoane, pi- 
cupurl etc. va 
doblndl finalita
tea dorita In îm
bunătățirea pre
dării : lecțiilor, 
in măsura în 

.care întreprin
derile speciali
zata ale Minis
terului Educației 
șl Invățămlntu- 
lul vor produce 
șl pune operativ; 
la indemina șco

PHUGItAMUL I

. rte: ț.blrir'.t-A > ■:; f 
raiuri 1 politice 
„Ne-am glndil că 
sivă a cabinetului 
aial și intuitiv 
Erich Pfaff, ____
poate ta un moment dnt aft dlstragă 
Htențta elevilor dc la lecția curentă. 
Și apoi, acest material va putea fi 
consultat de elevi șl In afara orelor 
do cura, cind cabinetul este ocupat 
de alte clase".

Una din funcțiile Importante ale 
cabinetului de științe sociale — a- 
ceea do a prezenta cit mal sugestiv 
in sirinsă legătură cu capitolele mal 
importante de economie politiei, 
aspecte ale dezvoltării economice a 
Județului sau localității în care se 
află școala — ișl-a gfalt o rezolvare 
corespunzătoare ln multe locuri — 
la Liceul din Recaș, județul Timiș, 
ta. Liceul economic șl la Școala ge
nerală nr. 2 din Suceava ele. Nu-i 
mal puțin adevfirat insă că inten
ția dc a sublinia prezența și locul Ju
dețului in viața pollUcA și socială 
a țării a rămas, tn numeroase școli, 
numai ta stadiu] do_ intenție. în 
alte părți re ohtervă o nxlnre gra
fică sumară, schemalică, sflngace a 
problemelor. fundamentale ale filo
zofiei sau economiei politice, pre
zentarea improvizată a dotelor

ROMÂNIA FILM prezintă |
lat.- .. 1 . z».xc.gr.-u

Balada lui

3 Hogue

Film american în culori.
■ i '.

Regia : Șam Peckinpah.

Cu :

■J

Jason Robards, 

Stella Stevens, David 
Warner, Strother Martin

bum de spectacole vă
zute, unele rftavăziite. 
Evident, o condiție 
organtaitorică supe
rioara va ridica șl mul 
mult soclul Inițiati
vei ce, slntem încre- 
-____ &e va iMiltu- 
__ ____  —3 perio- 

. citate șl calitate in
trinsecă, „turnirul" a- 
cesta al recitalurilor ar 
putea oferi anual 
veritabilă „foaie de 
temperatură* a artei 
actorulul-creâtor, .

Cum s-a ajuna la 
„Premiul criticii 
trale* ? Tot forul cul
tural băcăuan n i 
pus un simpozion de 
teatrologie, soUchln- 
du-i in acest scop pe 
cronicarii teatrali al 
tuturor ziarelor cen
trale și revistelor do 
cultură din țară. Preo
cuparea pentru des
tinul unei activități 
spirituale generale este 
și ca un simptom 
a ceea ce numeam spi
ritul de desprovln- 
dallzare și, In acest 
context, este opor
tun să amintim că reu
niunea Importanta a 
crlUclior de teatru 
care a avut Ioc anul 
acesta la Bacău, sub 
auspiciile revistei ,.A- 
tencu* s-a desfășu
rat, acum tre: ani. in
tr-un fel, la Brașov, ia 
chemarea revistei „As- 
tra*. Ar putea sA ne 
surprindă doar faptul 
că o asemenea reu
niune nu s-a mal ți
nut dc multa vreme in 
București.

în 10OT,
Intr-un articol („Dacă 
toți criticii din ți 
râ...“) eă ultima In’J

dințați, se va 
tic miraculos caro e flonallza. Prin
artlstul-lntcrpret ln- dl 
sușl, universuri de vis. 
Câ organizatorii (co
mitetul județean și ca 
municipal de cultură 
șl educație socialis
tă, filtala Asocia ii ci 
oamenilor dc artă, 
teatrul „Bacovla*, re
vista „Ateneu") au 
fost, Inspirați, au do
vedit-o participarea 
prestigioasă șl succe
sul galei.

Prilejul n. evidențiat 
davtalura întinsă a 
posibilităților Inter
pretative singulare : 
Evn Pătrișcanu a ofe
rit un peisaj dc poezie 
românească modernă, 
Irina Rftehlțtanu-Siri- 
nnu a pus ln valoare 
admirabile producții 
folclorice, Dan Nnsta 
a susținut un recital 
„Emlnescu". Dem. Fur- 
dui a rostit un am
plu poem. al iul Walt 
Whitman. Olga Tudo- 
rache a Jucat mono
drama (oarecare) a 
ltd Corm «.'ell. Pre
miera, tinerii Sorin șl 
Rodlca Poitclnlcu au 
reeditat recitalul lor 
bacovion (ram vechi). 
Clavirele pling în 
oraș, actorii locali Ste- 
Itan Preda șl Cătălina 
Murgea au susținui 
promițătoarea piesă 
Intr-un oct n Iul 
George Gcnolu, Cină 
Ia vremea de veghe, 
tar Tudor Gheorghe —

Brtfel B-a ajuns la 
colocviul do la Bacău 
și la premiul acordat 
acolo.

Firește, „ -
comată, In colecții 
distincție . ndecs 
Împrejurării la 
am asistat. Dar

a fost de-
. .v. o

adecvată 
care 
sim

pozionul nu a avut 
In primul rind acest 
scop, ci șl-a propus 
o discuție, profesiona
lă — șl a șl izbutit, ln- 
tr-o măgură, c£ schi
țeze citeva irasăbiri 
ale condiției șl înda-o
toririlor actuale alr 
criticului de teatru. 
Profesiunea, ca . și 
multe altele, ara ne

cum- voie ocazli ln rar°. 
nm- Prtn dezbatere colec- 
p (|„ t|vă șl fecund schimb

de experiență, să-și 
înalțe - conștiința de 
sine, să-și autentifi
ce cele mai pozitive 
preocupări, să-și in
ventarieze torțele, o- 
bllgațlUe, dezlderate^J 
le. Sarcina — acorda
ta de o iMlltuțle sau 
nsumnlfi de Însuși co
lectivul crlScilo”, fă
ră alte patronaje — da 
a da calificative pu
blice realizărilor dln- 
tr-o stagiune (cum sc 
face In multe țări) ar 
fi ș! una din posibi
litățile fertile da au- 
toexamen.

Simpozionul do tea
trologie de ta. Bacău 

printre 
demon
ferment 
acUvea-

aminteam

«-a Inserts 
semnele caro 
slrează efi ud 
cultural nou
zft ginii i rea șl acțiu
nea creatoare In toa
te orașele și județele 
țării.

Valentin 
SILVESTRU

____ ______ ______ ________ .'lucru. 
. 8^5 Muzicianii de mllne. Un re

portaj dedicat celei mai ti
nere generapl dc artiști, șco
lilor, profesorilor și viitoru
lui public. Emisiune da Ema
nuele Luca șl losdt Sava.

18,09 Curs de limba rusa (lecția 
a 8-a).

15,39 Teleclncmatcca po rt teu Urto- 
ret. Istoria unei capodopere : 
„Omul șl camera'" de Dzigo 
Vertov. !

1S.W Telejurnal.
17,33 Deschiderea emisiunii de 

dupâ-amiază. Curs do Limba 
germană (lecția a B-a).

18,03 Interpretul săptaml
Gheorgho Roșogn.

ÎS,15 Oameni șl fapte. 
Noutăți cultural-arllstlce. 

18,19' Tragerea Pronaexpres. 
ia,60 Titnp șl anotimp ln agricul

tură.
1®,M 1M1 de seri. 
IMS Telejurnal.

t 29,W Avanpremiera.
I 13,15 Festivalul national do muzl- 
t că ușoară 187X Concursul de
I creație. Transmisiune directă 
l de la Constanța. ,
J. 11,05 Teleclncmateca : „Menajeria 
l dc sticlă" după piesa iul
1 Tennessee Williams. Cu : 
I Jane Wyman. Kirk Douglas, 
1 Gertrude Lawrence, Arthur
I Kennedy. Regis î Irving Rap- 

per.
I .-2; de ora”.
| PltOGttAMUL II

I Ni.M România ln lump.
S3,» SelecUunl din spectacolele 

prezentate la București de 
Ansamblul Berlln-Varidtâ din 
R.D.G.

3.1,03 Viața economică a Capitalei, 
si,S3 Arta plastică : Muzeul Theo

dor Aman. Comentează Mir
cea Iliescu.

a43 Teatru foileton : „MușailnU* 
trilogia Iul Barbu gtis- 
u-Delavrartcea. Sccna- 

rsgla : Sorana Coroa- 
plșodul XH : „Bătălia*.

iilor șl materia
lele intuitiva 

.;...-zn complementare : 
dlafllma. diapo
zitive, benzi de 

magnetofon șl discuri, harți și plan
șe ele.

Ar fi de dorit — șl unii dintre 
interlocutorii noștri și-au exprimat 
această opinie — ca , depășind 
stadiul preocupărilor do organi
zare, inspectoratele școlare — cu 
concursul comitetelor județene de
partid — să-și pună mal pregnant 
ca obiectiv analiza modului de pre
dare a lecțiilor de științe sociale in 
noile cabinete, evidențierea celor 
mai eficiente metode de transmi
tere și verificare a însușirii cunoș
tințelor, de utilizare a materialului 
dldactic-InlulUv. perfecționarea pre
gătirii profesorilor de specialitate, 
sprijin pentru aceștia In studierea și ,

, însușirea documentelor Conferinței 1 Ș.,TSa l̂la Na!
Naționale a P.C.TL O asemenea 1 8 .
amplă consultare poate fi rea
lizată acum,- in perioada vacan
ței do vară, In așa fel Incit,- la 
începutul noului nn de lnvățămînt 
cabinetele de științe sociale Bă de
vină un cadru de Indiscutabilă efi
ciență pentru perfecționarea predă
rii, pentru îmbunătățirea pregătirii 
pollUco-ldeologice a elevilor.

fi. Cara- 
gia!e“ (sala Comedia) : Despre 
unele lipsuri, neajunsuri șl defi
ciențe In domeniul dragostei — M. 
o Teatrul ,.C. L Nottara* (la tea
trul de varii „Herăstrău”) : Adio 
Charlie — M.
a Teatrul saUrlc-muzteal „C, Tâ- 
nase* (la grădina Boema) ; Trla- 
nltul meu drag — S3.
a Ansamblul artistic „Rapsod 
Română” 2 Pe plaiurile Morii

i

fesllva-Scmnalul 
lulul a fost dat. După 
cuvlntul președintelui 
juriului, muzicologul 
Nicotae dllnolu, di
rectorul Direcției mu
zicii din Consiliul 
Culturii șl Educației 
Socialiste, nu intrat 
In concurs primele 
melodii.

Stela Enache 
Gheorghe Enache 
prezentat compr

au
prezentat compoziția

- lui George Grigorlu
‘__ priete

ne'", un cin tec avln- 
iat, bine ritmat, 
cu un contur preg
nant. Am ascultat in 
continuare o melodie 
despre tlrgul Iașilor, 
autor Richard Stein, 
in interpretarea Co
rine! Chlrlac.

„Cino-1 fata ?* de 
Tem istorie Popa a n- 
mlntlt de „Fanfara 
militară"1. Tot In pri
ma seară nu fost pre
zentate valsul „In fle
care port" nl Iul Au
rel Giroveanu, cu un 
refren ușor memora-

lui George Grigor!' 
„Dă-ml mina prictc

Florlca D1NTJLESCU

MATEMATICA, ORDIMTOARELE,
SPECIALIȘTII Șl EDUCAȚIA

(Urmare din pag. I) ciul tuturor. Dar nu vom trece cu 
vederea nici necesitatea do a conti
nua formarea, in ritmul cerut de 
necesitățile de stat șl de menținerea 
unor poziții, de prestigiu qlșllgato 
in arena științifică internațională, de 
matematicieni in serviciul matema
ticii, de fizicieni in serviciul fizicii, 
de chimJști in serviciul chimiei și 
așa mai departe.’

Dezvoltarea Intensă a științei con
stituie astăzi o garanție sigură și o 

acelor specialiști care vor condiție indispensabilă a dezvoltării 
„dialogul- oamenilor mun- impetuoase a tehnlcii.de mllne. 
............. - - - - O cere, de altfel, progresul, care nu 

este; pur șl simplu, o trecere aleatorie

ceastă problemă și cu ajutorul ordi
natoarelor. Șl ’ordinatoarele o vor 
rezolva dacă se vor gflsi ta Ionii cu
venit și dacă vor fi Întretaie cum 
trebuie.

Ordinatoare vom nvea Pe lingă cele 
din import, vorii avea ordinatoare ro
mânești, produse ale geniului Inven
tiv al constructorilor noștri. O aten
ție susținuta va trebui să acordăm 
formării acel . ’ "’
mijloci „dialogul" oamenilor mun
cii cu mașina de calcul, adică pro
gramatorilor. . . . .

De asemenea, va trebui să se a- de la o stare la afla, ci o trecere dq la 
coTde o atenție deosebita formării a- " ""
celor cadre de specialiști care. — r-, t------------ ---—--------
pe baza unor dote inițiale privind > număr mai mfc de asemenea factori, 
desfășurarea unul proces, vor avea r"m 
de determinat traiectoria ulte
rioară cea mai probabilă a aces
tuia. Matematica no învață că o ase
menea pfoblență nu sb poato rezolva 
docil dacă exista o ecuație care să

făcut bună impresie, dimpotrivă, o demons- 
au plăcut auditoriului, trațle în plus câ, atunci 
S-au. reținut versurile cl nd sc îmbină talen- 
cinteeelor, semnate do 
TIberiu Utan, Ioana 
Dtaconescu, Alexan
dru MandL S-au re
marcat cltevn orches
trații birio alcătuite — 
„O pasăre, un flutu
re* ~ ------ ’

tul cu seriozitatea,, 
succesul la 
public nu este 
greu de găsit

Mal puțin 
toare a fost

- Corinei Chirinc.
,Co tinftr ești*, alege, în general, un

marele 
o cheie

edtficn- 
aparițla 

Ea lși 
*5.3 'lVO unur «teuy, alege, in general, un 
„Dă-mi^.mlna priețe- repertoriu care li n- n, j_. <... mnturiza.ro

bruscă, forțntă : melo
dii stil romanță, cln- 
tcce lăutărești dc mult 
știute. „Tu m-al fer
mecat* de Sile Dlnlcu, 
sau „Te iubesc pină la 
moarte* de H. Mâli- 
neanu — din micro re
citalul do aseară, cîn-

no*— Bineînțeles do- duce o
mlnfl clntecul do dra-

șpregosta, dar — spre 
satlafacțla generală — 
nu cel tributar model 
deznădejdii, lamen
tațiilor Lacrimogene, 
ci dntecul. plin da 
viață, optimist.

în prima seară q dtalul de aseară, dn- 
fertivoiul’,ii au fost o- tecc inspirate, inter- 
ferite publicului șl ci- Preta nu Ie-a adus 
leva, binevenite, ml- n*7Llc«’n ■ rtlm- 
crorecltaluri. Ele vor 
încheia, de altfel, fle
care scară a concursu- 
Iu.L Este un examen nl 
cintarețllor noștri, un 
examen pe carc-1, pri
vim cu exigență. în 
afară de apariții mai 
mult sau mal puțin

bil, șl ctnlccul lnchi- 
nat patriei de Ion “ 4
Stavăr. Coordonarea 
sensibilă ă melodiei 
cu orchestra, a sensu
lui versurilor cu armo
niile sextetului vocal 
a fost evidentă In 
compoziția „O pasăre, 
un fluture* a Iul Fio
rin Bogardo. Sergiu 
Mandi și-a interpre
tat, avlnd ca partene
ră pe Mihaela Mlhai, 
„Fabula veche*, pa 
versurile pline de iile 
nle Iul 
Mandl.

Pagini de dragoste 
(„Clne-I fata 7“ de 
Temistocle Popa), dn- 
tece do vibrație ci
vică („Tara mea"), 
imagini delicate G.Un 
tren In gară* de Ca- 
mdta Dăscălescu), cin- 
tece vesele, cu ritmuri 
moderne — cum a fost 
„Ce tinăr ești* de 
Radu Șerban, inter
pretat ’ cu vervă de 
Anda Călugăreanu.

Astfel s-a configurat 
programul primei seri 
a festivalului. o îmbinare de1 copilă- nă; do

' 13 melodii au fost resej de vte;rdemOTfa^^râțle;-ra' 
prezentate aseară pu- gic șl bucurie. Mlcro- 
bllculul, juriului. Ma- recitalul de aseară n-a 
jorltatea clntecelor au fost o surpriză, ci,

Alexandru

ecran, Imprimări la 
radio, foarte' puțini 
dintre soliștii de mu
zică ușoară s-au impus 
printr-un repertoriu 
vast, divers. Microre- 
citalurlle de la Con
stanța li prezintă pu
blicului, mai complet, 
Ie oferă prilej de a le 
fi apreciate calitățile, 
ținuta artistică, serio
zitatea cu care ișl 
pregătesc repertoriul.

L-am ascultat neen- 
rft pe Mlhal Corts ta mi
nereu, remarcat In e- 
dlțln din anul trecut 
a Festivalului de ta 
Mamaia. Cu flecare 
apariție, ce n urmat 
acelui moment, el și-n 
confirmat talentul. 
Are o aleasă muzica
litate, o sinceritate ta 
transmiterea cintecc- 
ior. Compozițiile sale, 
cu o linie modernă 
(amintim „Păpușa", 
„Fluturele*, „Ce faci, 
tu”) nu Intrat ta cir
cuitul șlagărelor. E- 
xlstă ta melodiile sale

potrivă, o notă falsă 
de patimă greu credi
bilă.

Nici evoluția Iui Dan 
Spătaru nu nl s-a pă
rut concludentă. Popu
larul nostru cintăreț 
de muzică ușoară ve
hiculează de cițlvn ani 
aceleași șl aceleași 
melodii. Aplaudăm șl 
acum „SA ctatăm, chi
tara mea* sau „Se 
tatîmplă dteodată* 
sau „A fost odată ca 
In povești*. Dar este, 
credem, nefiresc ca 
repertoriul său să nu 
se Îmbogățească, ca 
solistul să se automul- 
țumească cu citeva 
Irene știute acum 
toată lumea.

„.Prima seară 
încheiat. Pentru 
tăzi, cea de-a doua zi, 
ni se propun Încă 14 
melodii Intrate ta con
cursul do creație șl 
mlcroredtalurilo susți
nute de Mihaela Ml
hal, George Enache, 
Doina Badea. Au mul
te emoții compozitorii, 
concurențli, interpre- 
țU. Dar șl publicul aș
teaptă, plin de speran
țe, ca anul acesta, ta 
Constanța, festivalul 
să pledeze pentru o 
muzică ușoară moder- 

■■ aleasă inspl-.- 
iWârS ••.TfcS

Smaranda
OJ'EA.Mj

a cartea de Ia San Miehrle — 
18; u; 14; 18; 18.15, Bufonul regelui
— 1-3,32 S CINEMATECA (raja 
Union).
a Asii-seară dansăm tn famlUn : 
LUMINA — 0; 11,19; 13.S3; 16;
18,32; 20,43.
a Vedere de pe pod i GRTVTTA
- 8^3; 12; 15,»; ÎS; »,», MELO
DIA — 8,43: 11.ÎS; 13,45; 19; 18,»; 21.
§ Aventuri la Marea Neagră :

AOA — 9; IE»; 18; 19,30, MOȘI
LOR - 19, la grădina - 20,15. 
a Jocul de-a moartea : AURORA 
- »; 1L13; 13,33: 15,45; 18, la gra
dină - w.is, Tomis - a; n,ia; 
13,M; 19; ÎS,15. ta gradină - S3,», 
a Pădurea pierdută ; POPULAR 
- 15.23: 18; K,U.
a 2® 80S de leghe sub mări r BU- 
CEGI — 15,K; 18, la grădina — 
29,85.
a Robin Hood t COTROCENI — ....... 1SJ3. ]8

Jos 9 i

VICTORIA —
11,13; 13^3; ia; 18,M: SB,43.
Naufragtau ln spațiu (ambele 

serii) : PATRIA — 8.M; 13; 16,3®; 
n CAPITOL — 9; 13; 15; 18; îl. 
la grădină — 20,15.
a Balada Iul Cable Hogue i SCA
LA — 8,43: 11,13; 13,43: 19,13; 18,15; 
31,19, FESTIVAL - 8.43: 11,15; 13.M; 
15; 19,33; a, la grădină — », 
GRADINA SELECT — M.
a Program dc desene animate 
pentru copil — 10; 11,10, Pescărușul
— 13; 15,33; 18; M.I3 : DOINA
a Ferma din Arizona t SALA PA
LATULUI — IU3 (scria de bilete
— K34), LUCEAFĂRUL — 18; 13,33; 
17; 2S,C, BUCUREȘTI — 9; .13,33; 
IS; 18JS, GRADINA DOINA — 20,15. 
a Ora H 1 TIMPURI NOI — 8,13— 
33,13 in eonUmtaro.
a Ultimul tren din Gun HUI : FA
VORIT — 8,13; 11.M; 13,U; ÎS;
18,13; 20,33.
a Lejentta 1 UNIREA — 15,30: 18. 

Aceasta femeie i GRADINA 
REA — £3,15.

unul comisar de 
făcute procurorului repu- 

! CENTRAL — 6,33: 13; 15; 
17,30; 20,15, CIULEȘTI — 15,39; 18: 
Î3,39.
a Dragoste șl amenzi i MIORIȚA
— 10; l=,I0; 15; 17,3.3; 33. LIRA — 
13J3; 18. la grădină — 20,15.
a O afacere t FEROVIAR — 0; 
11,15; 15.45: 10.15; M, MO
DERN — 6; 11.13; 13,»: 16; 18,13; 
23,33. la grfidlnă — M.
a Explozia albă a DRUMUL SA- 
RH — 15,33: 17.45: M.
a Trei din Virginia s EXCELSIOR
— 0,45; 11; 13,13; 15.»: 18,15; 20,45, 
GLORIA - 4,15; 11,15; 13,30; 15,43; 
15,15; S3,45.

— o;

a BODil
15.K3: 18i; ®),15, WTAH - 
la grădină - M.16.
a Odiseea generalului 
CR1NGAȘI — 10; ÎS; S3.
a Casa de rub arbori î
— 8; ii.is; 18^8; ia; sa,is; îa.î®, 
FLAMURA — Si 11,15; 13.33; ÎS; 
18,13; M,39.
a Desculț tn pare i DUZEȘTI — 
i5,W, 18, la grădina — M,M.
a Waterloo s FERENTARI — 19; 18. 
a Tick... Ticlfi_ Tick™ i PACEA 
a Marea 'speranță albi ; FLO- 
REASCA — 15^3; 18: H,». ARTA
— ÎSJS; 18, la grădină — K,i5.
a I-ove Story : RAHOVA — 19,33; 
IS; 33,19.
a D. D. ta munte șl ta mare i 
FLACĂRA - 15JSî ia; M.16. g';
A UL UmuI do nilc ll i u

VOLGA

coordonata legal valabilă, nota (sau 
media), coordonată insuficientă pen
tru a i se putea determina, in con
diții optime de creație, locul de 
muncă.

Media, ea elament oficial unic do 
caracterizare a valorii, permite de
sigur o ierarhizam lineară, foarte 
comodă și care se practică din tot
deauna.

Dar, in selecționarea vocațiilor, o 
asemenea ierarhizare lineară este 
imposibilă, absurdă, nedreaptă, ne
naturală. încercați, vă rog, o ase
menea ierarhizare in domenlid poe
ziei. Toată lumea va fi de acord să 
acorde numărul unu lui Emlnescu. 
Greutățile vor începe Imedlal după 
aceasta, chiar de la numărul doi. 
Dar nu vreau să continui. Vreau nu
mai să atrag atenția câ însoțirea 
absolventului linei școli speciale nu 
numai de nota medie, c.1 șl de o ca
racterizare, un „curriculum vitae", 
care este redactat nu de elev, ci do 
profesorii săi, poate să permită, 
prin luarea in serioasă considerare 
a acestuia, o mal justă așezare ulte
rioară in procesul muncii, o evitare 
a pierderilor și, po ptan uman, a 
decepțiilor legate de plasarea pe o 
traiectorie greșită.

Nu pot încheia aceste rindurl fără 
a siibllnta, sub influenta răscoli
toare a repetatelor chemări ale se
cretarului general nl partidului nos
tru, însemnătatea problemelor de 
educație soctaitatfl. Toate condițiile 
materiale necesare unei funcționări 
ireproșabile n procesului producției 
materiale și ole creației științifico 
șl artistica nu-șl vor putea arăta în
treaga lor eficiență fără acel liant 
Indispensabil core se cheamă con
știința socialistă. La Conferința Na
țională a partidului, tovarășul 
Nicotae Ceaușescu reamintea aceste 
cuvinte al căror sens ne-a scăpat do 
multe ori in trecut din vedere, dar 
pe care trebuie sfl le avem mereu 
prezente in noi, in viitor : „Numai 
raptul de a fi socializat mijloacele 
de producție și de a fi asigurat 
repartiția justă a bunurilor nu re
zolvă problemele socialismului".

Construcția multilaterală a societă
ții socialiste implică o legătură or- ' 
gnnlcă Intre muncă șl etica omului. 
Ea constituie pirghta care să miște 
munții din loc șl apele din albiile 
lor, pentru a face să înflorească șl

mare i

o Uiumul domiciliu cunoscut l 
VrtTOKDL — 15,15; IR; N.1S.
a Osceola I COSMOS — 15,33; 18:

a Omul orchestră t MUNCA — 
; 1®; S3.

a Cinci pentru Infera ; PRO
GRESUL — is,k: u; 20,15.
a Toamna clieycnnllor 1 fiARO 
MET — 15,»; 18,39.

Cum factorii da incertitudine nu m 
pot, Întotdeauna, izola șl, cu a ti t mal 
puțin, număra, putem defini progre
sul prin trecerea de la atare măsurata 
prinlr-o anumita probubLUtate, In o 

/stare exprimata prfntr-o probabilitate 
dMCTlX exa^rsru mrobabilîstlc^Veesl nWj mare. Aceasta înseamnă o intor- 

r - - -- mare nMli bogată, mal ndincilâ și,
baza acesteia, o intervenție mai efi
cienta a tuturor disciplinelor științifi
ce, caro să permită, pină ln celo din 
urmă, așa cum am spus-o mai sus, o .. .. ......
orice fel, de in munca In uzină «au 
"pe ogoare, pină la munca din școlile 
generala sau specializate, din labora
toarele și dLn institutele de cercetare. 
Cu bucuria lucrătorului specializat 
remarc generalizarea sistemului cla
selor speciale. Este foarte blno că au 
apărat și clasele de matematică,' de 
fizică, de chimie, de biologie.

Cn să faci un lueru bun, nu e 
niciodată prea Ilrziu. Pentru ca 
această treabă sil ne mulțumească, 
totuși, pe to(i și corespundă dl 
mai mult scopului, urmărit, eu nș 
sugera cn ceea ce s-a făcut In tre
cut sporadic, spontan, fără o preala
bilă planificare, să ee facă de acum 
înainte organizat : fleenre universi
tar să țină un număr de lecții, din 
program, dar cu o perspectivă lăr
gită, 1a aceste clase spectate, in 
prezența profesorilor respectivi. Va 
fi un lucru excelent, ntll pentru 
elevii, cit șl pentru profesorii ncas-- 
tor clase.

Crearea claselor spectale este un 
mare pas ln selecționarea vocațiilor, 
nu insă șl singurul, Dlnlreo așeme- 
__ _1__‘ _ ___ _ l.__ _j o singură să crească patria noastră.

______  exact sau probabilistic, neest 
proces. în termeni axtăzl la modă, 
rezolvarea problemei necesită căuta-

.. ... o,|i. ... .. .

specialiști, care nu vor fi, așa 
sa crede Îndeobște, niatematicicni, ------- t- «■— -
vor trebui să Înțeleagă bine fenome- organizare mnl bună a activității de 
nul social șl fenomenul, economic, 
iar pentru a se putea descurca în 
fața complexității acestor, fenomene 
și a putea trasa o traiectorie prin- 
tr-un drum, nu la fel de larg ln În
tindere și așternut fj fapte, nu 
toate la fel de semnificative, vor tre
bui să aibă la bază o solidă cultură 
matematică, fotă de ce, nu cn mate
matician, ci ca cetățean, legat jirin 
mii și mii de fire de acest pâmfnt, a 
cărui pulsație de viață nu-l este in
diferentă, ci 11 tace să tresalte de bu
curie, salul cu deosebită satisfacție 
faptul că inforniatlcienli noștri dc 
inline vor aveaj Inceplnd din septem
brie ni acestui un. o perioadă de doi 
ani de educație nntenwilcfl comurta 
cu viitorii noștri matematicieni.

Pe lingă aceș'/ informntlcleni, vom 
avea nevoie /e numeroși alțl spe
cialiști Interdisclpllnari pregătiți : de 
biologi, in serviciul medldnel umane 
sau veterinare ; de chlmlștl, în ser
viciul biologici ; de fizicieni, ln ser
viciul chimiei sau al medicine! : de 
lingviști, In serviciul limbajelor ma
șinilor : de matematicieni, ln scrvl- nea clasă, elevul lese cu

(Urm a re din pag. I)

propiere care ore Ioc 
șl care se va accentua 
și mal mult In viitor" 
— ol se dovedește lp- 
că o dată un vizionar 
înțelept, un Ideolog șl 
un om politie capabil 
să investigheze legită
țile dezvoltării Rodnic, 
în interesul tuturor ce
tățenilor țârii.

Omul nou este o 
realitate obiectivă a 
godetățil socialiste, Iar 
formarea iul o latu
rii esențială a muncii 
ideologice. Numai In 
felul acesta socialis
mul poate fi o calitate 
nouă In șirul moduri
lor de producție, șl nu
mai dacă cei ce 11 mo
delează reprezintă el 
Înșiși noi caracteristici 
calitative in istoria o- 
meniriL Or, acest fapt 
ne pune In fața unor 
uriașe sarcini, pe noi, 
comuniștii, calași al 
frontului ideologic, 
înainte de toate ne 
creează sarcina de a fl 
noi Înșine in fruntea

luptei pentru formarea 
omului societății socln- 
Iistc. Sarcina do a nu . 
putea despărți munca rare, Gaăl Gâbor ecrln, 
nonxtrii do ldeea o- In unul dintre eseuri-
bieetivulul care ește lo sale consacrate n- 
modelarea omului nou 
— indiferent clacă lu
crăm la nivelul invă- 
țămlntului elementar, 
sau la cel mai înalt 
nivel al generalizări
lor teoretice.

In acest fel, de fapt, 
parlldul militează pen
tru una din tezele 
sale fundamentale. El 
promovează In; practi
că un principiu caro a 
fost întotdeauna. In 
toate epocile, etalonul 
conștiinței comuniste. 
Aș vrea să amintesc 
numai, că militanțli 
partidului au folosit 
pini» și anii de închi
soare In scopul de a 
se auto-forma. Scriitor 
fiind Insă, doresc gă 
exemplific și faptul 
că pentru cel ce și-au 
însușit principiile par
tidului, Însăși opera 
literară a fost doar o 
metodă pusă în sluj-

nallzăril sarcinilor cri
ticii literaro : „Critica 
nu este deplină, dacă 
o critică numai plnâ la 
gradul estetic. Critica 
trebuie să so inte
greze in controversele 
spirituale alo vremiî. 
Integrarea aceasta nu 
poate echivala Insă cu 
promovarea curentelor 
artiJitice. Ea militează 
pentru noua conștiin
ță umană purificată și 
pentru noul ethos".

Munca noastră este 
lupta pentru omul 
nou, pentru noile mo
ravuri omenești, far 
exemplul celei 
înalte moralități ni-1 
oferă ■— . prin docu
mentele sale, prin 
consecvența sa șl prin 
fidelitatea față de 
cauza poporului și a 
socialismului — Însuși 
partidul.

mal

tehnlcii.de
mnturiza.ro
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FOTBAL. — 
de fotbal.

din Cuba, a colaborării

clubul Uzinei de mașini elec- 
dln Capitală a avut loc, marți

LISTA DE CÎȘTIGURI
. 'i'’"'. i ' i’’ •ii’-.'s

la depunerile pe libretele de economii 
pentru construirea de locuințe

Plata cîștlgurllor se face do către 
filialele C.E.C.

zlntă un pl
leul sportiv de pe litoral 
oaspeți — din țară șl din 
- aflaț! la odihnă), deoa-

___  . se dezvoltă trainic 
legături de prietenie frățească șl co
laborare multilaterală, bazate — ■—

Tele
AUnUltral afacerilor
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Excelenței Sale
Dr. WILLIAM R. TOBERT JR.

Președintele Republicii Liberia
MONROVIA

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Liberia, adresez Excelenței 
Voașfre, ln numele Consiliului de Stat, al poporului român, precum și 
al meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mal bune urări de 
progres și prosperitate poporului liberian.

îmi exprim speranța că relațiile statornicite între țările noastre sc 
vor dezvolta în continuare, în interesul ambelor popoare, al păcii și coia- . 
borârii internaționale.

Rleearif tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții, membri ni delegației 
guvernamentale române.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezențl tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mlzll, vicepreședinte a! Consi
liului de Miniștri, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale.

Au fost do față V. 1. Drozdenko, 
................ i Sovietice la 

București, șl membri al ambasadei.
Its n ?îD ffffinf j ’ 0-îi3îirîi'.

(Agerpres)

Primirea la Comitetul Central al Partidului

l; £ - ,l- :■ g

Marți dimineața, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Pcrmanenl 
erelor al Comitetului Cent».

unt, se- 
itrai | nl 

Partidului Comunist Român, șl to
varășul Virgil Trofin, membra al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central al 

.Partidului Comunist Român, pre- 
^,’ședintela Consiliului Central al Uniu

nii Generale a Slndiraitelor din 
România, au primit, la Cpmltetiil 
Centra] al Partidului Comunist Ro
mân, delegația muncitorilor din Re
publica Populară Chineză, condusă

telului Central nl Partidului Comu
nist Chinez, membra al Biroului 
Permanent al Comitetului provincial 
Ilănan al Partidului Comunist Chi
nez, președintele Conferinței repre
zentanților muncitorilor din provln- 
cla Hânan, caro n făcut o vizită în 
țara noastră 1a invitația Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

A fost de fală Clan Hal-fun, am
basadorul R. P. Chineze ln Bucu
rești.

Cu acest prilej 
vorbire rare s-a

a avut loc
_ ___ .___ . desfășurat

de Sen Mao-kun, membru al Corni-' , atmosferă caldă, prietenească.

Cronica zilei
Ln Piatra Neamț s-au deschis, 

marți, cursurile intemaționalo de 
vară, pe teme de ecologie, ln care 
participă cadre didactice universitare, 
profesori din Invățămintul liceal și 
cercetători din Bulgaria, Cuba, Fran
ța, Polonia. Siria. Somalia. Shri 
Lanta, S.U.A., Tunisia, Ungaria, 
U.R.S.S., R. D. Vietnam șl din țara 
noastră.

în programul cursurilor, core se 
desfășoară ne parcursul a 15 zile, slnt 
înscrise prelegeri despre geologia

’-1

Teri in țară vremea s-a menținut 
călduroasă, cerul a fost variabil, In- 
norfirl mal accentunte E-au produs 
în regiunile muntoase, iar după-a- 
rntaza șl in ctmpla Dunării și vestul 
țării, undo s-au ‘ t.<nv,ețse-îi-’<<i 
zolate și frecventei 
ferice; vlntul n suflat slab, p 
potrivit, temperatura aerului Ia ora 
14 oscila intre 19 grado la Brașov șl

o con-
lntr-o

Carpațllor orientali, despre flora mon
tană, fauna carpatină, resursele mi
nerale, arta șl cultura in Carpații o- 
riontali, frumusețile naturale, evolu
ția structurii antropologice a popu
lației carpatice» Prelegerile vor fi În
tregite cu simpozioane și mese ro
tunde, precum șl cu excursii In zo
nele de Interes geologic, fnufilslic, 
precum și vizite In Nordul Moldovei 
și alte puncte istorice șl de artă me
dievală.

(Agerpres)

33 grada-la Oradea, Călărași, Vlziru, 
Hlrșova și AdamcIM.

Timpul probabil in 
23 .și 20 Iulie in tură 
variabil, cu Innorări 
tuaîe in jumătatea de

zilele de 27, 
: cerul va fi 

mai aceen- 
_ _ nord-vest a

țării și in zonele de deal și munte, 
unde vor cădea averse locale, înso
țite do descărcări electrice» Tempe
raturile minime vor fi cuprinse In
tre 10 șl 20 do grade, iar cele ma
xime vor oscila intre 22 șl 32 de 
grade, local mal ridicate.

•entru București cerul va fi varia-

...
ta durată, temperatura se menține 
ridicată.

SPORT ® SPORT « SPORT ® SPORT

FOTBAL — Constanța găzduiește

Faza finală a campionatului
i^ți^bpeiqh universitar

© Aseară : Cehoslovacia—R.F.G., România—U.R.S.S. 
© Astă-searâ : lugoslavia-Belgia, Ungaria-Spania

Primul dintre cuplajele sfarfurUof 
de finală ale campionatului european 
universitar de fotbal s-a disputat a- 
aeară, la lumina reflectoarelor șl in 

=*T>rezanta a circa 15 00® do spectatori,
pe stadionul central din Constanța. 
Cele patru reprezentative de fotbal 

hrtudențești — cu vigoarea, ambiția și 
entuziasmul proprii tinereții lor — au 
oferit un reușit spectacol sportiv, In 
repetate rinduri aplauzele tribunelor 
Însoțind fazele de calitate, șuturile 
nă praznice la poartă, precum și Inter
vențiile, adesea salvatoare, ale porta
rilor șl ale colegilor lor din apărare.

Mai lntli pe teren s-au întrecut e- 
chlpele Cehoslovaciei și R.F. a Ger
maniei. A fost un joc echilibrat, sur
priza consliluind-o de fapt compor
tarea fotbaliștilor cehoslovaci, cărora 
II se acorda șansa n doua in fața 
puternicei formații vest-germane, 
mare favorita a campionatului.

O primă repriză, jocul a fost fără 
goluri, dor cu destule faze ofensive ; 
apărările și-au făcut Insă intru totul 
datoria. La reluare raportul de 
forțe este in general același. Fotba
liștii cehoslovaci slnt, totuși, ceva mai 
deciși. Ei obțin victoria la limită — 
evident Intru totul meritat — în
scriind două goluri, față do numai 
unul nl echipei vert-germane. Iată 
deci, o primă maro surpriză 1

în continuarea cuplajului s-au In- 
tfln.lt echipele României șl Uniunii 
Sovietico. Deși echipa noastră a avut 
in general, Inițiativa, dominarea ei 
fiind — mai ales in repriza secundă 
— aproape categorică, pină către fi
nalul partidei conducea cu numai 
1—0 ! Acest gol fusese realizat de 
Marcu (min. 33), cu contribuția largă

a Iui Tarfllungă, care centrase preda, 
după o cursă impetuoasă pe extremă. 
Explicația acestei Ineficacități o gă
sim, pe de o parte ln faptul că înain
tașii noștri șutează Imprecis (deși in. 
centrul atacului s-a aflat golgeterai 
campionatului, Oblemenco 1), iar pe 
de alta in dlrzenla apărării echipei 
adverse. Formația română a „rotun
jit1’, In fine, scorul tocmnl ln min. 82. 
Autorul acestui al doilea gol a fost 
Munteanu (ce-I talcculso cu puțin 
timp înainte pe Oblemenco) ; credem 
Insă că merite pentru finalizarea fa
zei respective revin și iul Sandu 
Mircea, nl cărui șut expediase mingea 
către poarta goală. Dintre fazele de 
poarta se cuvin relevate încă două : 
una, in min. 30, se petrecea la poarta 
echipei sovietice ; Sandu Mîreea șl 
Țaralungă ratează do la numai 0 m. 
în min. 52, Mallnln, atacant central 
al echipei U.R.S.S., scapă printre 
fundașii noștri și este pe punctul de . 
a Înscrie imparabil ; portarul Ștefan 
plonfează cu mult curaj șl evită golul.

Asta-seară este programat cel de-al 
doilea cuplaj. Meciurile —■ deschise 
oricărui rezultat, apreciază specia
liștii —■ prezintă un plus do interes 
pentru publicul 
(lacalnlcl și < 
străinătate — ai . 
rece echipele respective evoluează .,fn 
premieră0 pe stadtonul din Constan
ța. Este vorba de selecționatele Iugo
slaviei, Belgiei (meciul acestora înce
pe ln ora 18). Ungariei șl Spaniei 
(„meci vedetă0, de la ora 19,45). A- 
ceastă ultimă partidă va fi urmărită, 
dealgur, cu mare atenție șl de folba- 
llștll șl antrenorii noștri, întrudt ln 
semifinale (vineri seara) urmează a-I 
tatltal pe Învingători.

în cîteva rinduri
nostru Ștefan Lelbner. 
în campionatul unional de fotbal, 
după 15 etape, conduce Znrlti Voroșl- 
lovgrad (22 puncte), deși aceasta a 
pierdut pe teren propriu (cu 1—2) 
meciul cu ȚSKA Moscova. TENIS. —

ATLETISM. — Sportiva bulgară 
Diana lorgova a înregistrat cea de-a 
treia performanță mondială a anului 
ln săritura in lungime : 6.09 m. ȘAIL 
-- în runda a treia a turneului final 
nl campionatului mondial shidentasc, ------
ce are loc ta Graz (Austria), echipa Finala zone! americane a „Cupei Da-
Romănlel a termlnnt ln egalitate vis", desfășurată la Santiago de Chile
(2—2) cu reprezentativa S.U.A în cla
sament conduce echipa U.R.S.S. (9 
puncta). România se oflă pe locul S 
(5 p). VOLEL — Președintele Fede
rației internaționale de volei, france
zul Paul Llbaud, a sosit In Pekin 
pentru convorbiri cu reprezentanții 
federație! de specialitate a R.P. Chi
neze. CICLISM. — Proba de viteză a 
concursului do velodrom „Cupa Ser- 
dlkn“. disputat Ia Sofia, a revenit d- 
dîslulul bulgar Boris Mladenov. caro 
l-a Întrecut ln finalii pe compatriotul

vis", desfășurată la Santiago de Chile 
intro reprezentativele S.U.A. și Chile, 
s-a încheiat cu victoria netă a sporti
vilor americani : 5—0. în ultimele 
două partide de simplu s-au înregis
trat următoarele rezultate : Smith — 
Cornejo 6—1. 1-0, 9—7, 8-1 ; Sala- 
mon — Plnto Bravo 6—1, 0—1, 6—2 
După cum se știe, in penultima etapă 
u „Cupei Davls" (semifinalele inter
zonale) vor avea loc meciurile S.U.A.
— Spania (la Barcelona) și România
— Australia (la București). Data 
acestora ; 4—0 august a-c.

Marți la amiază, tovarășul Gheor
ghe Radulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele păr
ții române in Comisia interguverna- 
nientală româno-sovieUcă de colabo
rare economică, a plecat Ia Moscova 
pentru a participa la cea de-n 6-a se
siune a acestei comisii.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri este insoțlt de Ioan Avram, ml- ______ ___ .
nistrul industriei conâlrucțJilor de ambasadorul Uniunii 
mașini, Mihnil Florescu, ministrul in- " ”
dustriei chimice, MIhal Suder, mi
nistru secretar de stat Ia Ministerul

PLENARA CONSILIULUI CULTURII 
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE

lor largi do oameni ni muncii In în
treaga activitate de perfecționare a 
societății noastre, Ia cunoașterea șl 
Înțelegerea profundă n tezelor teo
retice do mare importanță pentru 
etapa actuală și pentru perspectiva 
dezvoltării țării noastre, cuprin
se In raportul tovarășului Nicolae 
Ceausescu ta recenta Conferință Na
țională, la dezbaterea proiectului do 
norme ale eticii și echității socia
liste adoptat do conferință, ln tra
ducerea ln viață n acestora.

Au fost adoptate măsuri menite să 
lfirgeasi^ sfera de cuprindere a ac
tivității cultural-educative, conduce
rea ei pa baze științifice, o mnl 
bună conlucrare și coordonare Intre 
toate organele șl organismele cultu
rale, afirmarea mal accentuată a 
inițiativei șl creației cultural-educa
tive locale, participarea activă a 
populației ln această activitate.

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vlntul tovarășii Vasils Tomescu. 
secretar al Uniunii compozitorilor, 
nie Râdulescu, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
Teodor Călușer, președintele Comi
tetului județean dc culiură și educa
ție social istă Iași. Dinu Săraru, re
dactor la Comitetul de Stat nl Ra
di o televiziunii, Ion Smedescu. secre
tar general al Centrocoop, Roman 
Morar, secretar al Comitelului jude- 
rCluj al P.C.R., Constantin Co

președintele Comitetului jude
țean de cultură .șl educație socia
listă Bacău, Iulian Antonescu, direc
tor ln Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, Ion Brad, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Mihai Vulpescu. președin
tele Comitetului județean de cul
tură șl educație socialista Prahovo, 
Marin Groza, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor. Aurel 
Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., 
Dina Cocea, vicepreședinta A.T.M., 
Gheorghe Bunghcz, președintele Co
mitetului județean de cultură șl edu
cație socialistă Neamț. Vnsile Chir
ie?. vlecnreședlnte al Comitetului ju
dețean de cultură șl educație socta- 
Ustă Cluj, Maria Fanache, președinta 
Comitetului județean de cultură și 
educație socialista Sibiu. Ion Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

în Încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvlntul tovarășul Dumitru 

. Popescu,.. membru al Comitatului

președintele Consiliului Culturii .șl 
Educației Socialiste.

(Agerpres)

Marți, 25 iulie 1972, a avut loc 
plenara Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. La lucrările plena
rei, in afara membrilor consiliului, 
au luat parte președinții comitete
lor județene de cultură șl educație 
socialistă, oameni de cultură șl artă, 
activiști dej partid, reprezentanți al 
unor organizații obștești.

Plenara a analizat modul In caro 
s-a desfășurat stagiunea trecută a 
InstltuțUlor de spectacole șl cOnccrle, 
precum șl proiectele de repertoriu 
pentru stagiunea 1972—1973.

Apreciind faptul că stagiunea re
cent încheiata a marcat un pas Îna
inte sub raportul orientării Ideolo
gice, a structurii tematice a reper
toriului, in dezbateri s-a criticat 
faptul că aceasta nu a excelat prin 
diversitate, tar unele Instituții nu 
ocolit sau amlnat o parte din pie
sele cele mai reprezentative. Consi
liul a apreciat că propunerile fă
cute de colectivele teatrelor din în
treaga țară pentru noul ah oferă 
premise In vederea ridicării la un 
nivel mal Înalt a activității teatra
le șl muzicale, allt prin conținutul 
ideologic ște valoarea artistică a pie
selor Incluse in repertoriu, cit și 
prin numărul sporit de premiere 
care cuprind o mare diversitate do 
genuri șl teme noi. în stagiunea 
1972—1973 se prevede a se prezente 
circa 40 premiere absolute din dra
maturgia românească contemporană ; 
vu fi, de asemenea, mal bine, valo
rificată dramaturgia , noastră clasică 
și modernă, iar dramaturgia univer- 

. tea- 
cnre

rlflcata dramaturgia r......... .... 
și modernă, iar dramaf 
sală va fi prezentă pe scenele 
ferelor noastre cu 140 lucrări, din .
32 piese noi din dramaturgia con
temporană a țărilor sodnllăte fi 45 
piese inedite din dramaturgia con
temporană cu caracter militant, 
progressist, a altor țări.

J muzical include un 
.... mare de lucrări originale 

" ' ‘ ‘ iperă, balet
■ta, de cin tace patriotice, de 

s să ofere publicului o 
'etate artistică, să râs-

piese inedite 
temporarul 
l - '"■ t-

Repertoriul 
număr mal rr 
din genul simfonic, de o; 
și operetă, de ctntece pai 
masă, meni te i ’ 
mai maro varietate ™ 
pundă exigențelor educative actuale.

Plenara consiliului a examinat, in 
continuare, programul cuprlnzlnd 
sarcinile actuale In domeniul activi
tății cultural-educative da masă Iz
vor! te din documentele Conferinței 
Naționale u Partidului Comunist 
Român șl a adoptat măsuri concrete, 
a,căror îndeplinire,este menită sa . 
contribuie, prin. mtjlwicvIe-'Bpiteifi-' “ 
actl vltflțJ 1 cui luraUeduca U ve,: la mo- 
bilizarea oamenilor muncii In lupta 
pentru înfăptuirea cincinalului Ina- 

de termen, la atragerea mase-

I ——---
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HAVANA

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba 

Priin-ministTU al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba 

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

bertățll șl Independenței patriei, împotriva uneltirilor 
imperialiste.

ntșlri ale Republicii Socialiste România, al poporului Ne exprimăm convingerea că recenta vizită în Ro- 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoas- “«—*'•< -> 
tră, Partidului Comunist din Cuba, Guvernului Revo
luționar și poporului frate cubanez cele mal cordiale 
feltciiări cu prilejul celei de-a XTX-a aniversări a
Zflei Insurecției Naționale Cubaneze.

Poporul,român se bucură din toatfi inima de reali
zările remarcabile obținute de poporul cubanez, sub 
conducerea partidului comunist, în opera de transfor
mare revoluționară a societăți în domeniile politic, 
economic și social, și !! urează noi șl importante suc
cese ta edificarea societății EoriaUste, în apftrarea 11-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului

Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România

■$/ ■ ii ij" ’ jî;'

în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi

mânia a delegației de partid șl guvernamentale a Re
publicii Cuba, convorbirile fructuoase, tovărășești, pe 
care le-am purtat cu acest prilej vor contribui la dez
voltarea continuă a relațiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul Comunist din Cuba, a 
colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Cuba, în interesul popoarelor 
român șl cubanez, al unității țărilor socialiste șl a tu
turor forțelor revoluționare șl antlimperiallste, al cau
zei păcii în lume.

Primiți, dragi tovarăși, expresia sentimentelor noas
tre de Înaltă stimă șl prietenie.

ION GHEORGHE MAURER
PreședinîAe

Consiliului de Miniștri 
el Republicii Socialiste România

Poporul cubanez sărbătorește azi Împlinirea a 19 ani Cuba, in opera de construcție socialista. In consolI- 
do Ia asaltul asupra garnizoanei Moncada din Santiago darea continuă a cuceririlor sale revoluționare.
<le Cuba,, net eroic, de o mare bravură revoluționară, Intre România șl Cuba, Intre partidele șl popoarele

.......  J ...... . . giri s-au'stabilit și s-au dezvoltat trai- 
ln nr’InlinnliA pl muli ilnlano.! ?.

săvlrșiț de un grup de tineri revoluționari In frunte 
cu Fidel Castro. Moment de importanță istorică in 
viața Cubei, asaltul asupra Moncadel, citadelă mili
tară, bastion și temniță a regimului antidemocratic 
al Iui Batista, a marcat începutul insurec
ției armate eliberatoare, Încheiată victorios la 1 ianua
rie 11’89 prin răsturnarea regimului de dictatură al lui 
Batista.

Aniversarea zilei de 2£I Iulie prilejuiește ln flecare 
an poporului cubanez o trecere în revistă a remarca
bilelor sale realizări In edificarea și întărirea primului 
stat socialist din America Latină, in dezvoltarea soclal- 
economlcă a țării pe calea vieții noi, în lupta pentru 
zădărnicirea uneltirilor imperialiste.

Poporal român, care și-a manifestat de ta început 

pentru eliberarea națională șl socială,' urmărește
„f______Jl._______ . .« »» w »•

doblndlte'sub conducerea Partidului

solldâritatea cu lupta eroică dusă de poporul cubanez 

caldă simpatie amplele sale eforturi și realizările 
dobfndllc sub conducerea Partidului Comunist

cii 
sale 
din

din cele două țări s-au ‘stabilit șl s- 
nlco legături de prietenie șl colaborare multilateralii, 
bazate pe comunitatea, de orinduire socială, do Ideolo
gie și aspirații, pe principiile marxlsm-lenlnjsmulul șl 
Internaționalismului proletar. Recenta vizită făcută in 
România de tovarășul Fidel Castro Ruz, convorbirile 
purtate cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, schimburile 
fructuoase de păreri dintre delegațiile de partid șl gu-. 
vernamentalc ale celor două țări, desfășurate cu acest 
prilej, au marcat un moment remarcabil In den-oltarea 
ascendenta a relațiilor do prietenie șl solidaritate 
romflno-cubaneze, spre binele ambelor popoare, In 
Interesul întăririi forțelor socialismului In lume.

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a Insurec
ției Naționale Cubaneze, poporul român transmite po
porului frate cubanez sincere felicitări, urindu-I noi șl 
Importante Izblnri in edificarea noii orindulri, pentni 
înflori rea șl propășirea patriei ualo.

cfe bt©ri© Bmsă
în acesta zile, străzile Havanei șl 

ale celorlalte orașe cubaneze slnt îm
podobite festiv. în capitală șl in 
centrele provinciale, sărita lorirea Zi
lei Insurecției Naționale a fost pre
cedată de tradiționalul carnaval — 
Impresionantă explozie do veselie

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
0 DELEGAȚIE AGRICOLA DIN R. P. CHINEZA CONDUSA 
DE MINISTRUL AGRICULTURII Șl SILVICULTURII

Giosan, e Academiei de
științe a le șl Silvice, șl alte per
soane oficiale.

Au fost prezențl Clon Hal-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze ta Bucu- 

Otopenl, oMnețlI reștl, șl membri ai ambasadei, pre
cum și alțl membri ai corpului dl- 

—plomatlc.
Nicolae (Agerpres)

, .. ? -Ju'. . -

delegație agricolă din Republl- 
opuiară Chineză, condusă de

Sa Făng, ministrul agriculturii st 
silviculturii,, a sosit marți ta Bucu
rești. -

Pe aeroportul . 
au fost salutați de Angelo Mlcu- 
lescu, ministrul agriculturii, indus
triei alimentaro și apelor,

• MINISTRUL SĂNĂTĂȚII DIN TURCIA
I ■ ’' J .. «•; ■ ' - î-

în cursul după-amlezll, miniștrii 
sănătății din România șl Turcia au 
avut o Întrevedere în cadrul căreia 
au fost abordate probleme privind 
sistemul de organizare și preocupă
rile in domeniul sănătății publice 
din cele două țări.

Seara, ambasadorul Turciei la 
a oferit un dineu in cin-

(Agerpres)

, ___ a , .......... _ I F* «$. t ffl.

Marți Ia amiază a sosit în Capi
tală Kemal Item ir. ministrul sănătă
ții din Turcia, cu soția, care va face 
o vizită ln țara noastră.

La sosire,1 oaspetele a fost salutat 
de acad. Theodor Burghele. minis
trul sănătății, șl de nlți membri al 
conducerii ministerului.

Au fost prezențl Nazlf Cuhruk, București 
ambasadorul Turciei la București, șl. stea oaspetelui 
membri ai ambasadei.

„ 

impresionantă explozie de veselie 
8SSBWBS ■’
spectacole In aer liber. Bucuria ser
bărilor populare tșl are o semnifica
tivă motivare : colectivele de oameni 
ol muncii se prezintă ta acest 26 Iu
lie cu Importante succese In toate 
domeniile de activitate; cu angaja
mentele materializate ln depășiri 
substanțiale de plan, Îndeosebi pe 
frontul producției șl al construcții]or. 
Măsurile luate de partid șl guvern 
in cursul anului trecut, pe linia creș
terii producției și productivității 
muncii, a folosirii mnl bune a resur
selor materiale ,țl umane, a sporirii 
eficienței ln o șl a unei mai
bune or a muncii, au dat
roade, traduclndu-se in primele șase 
luni ale acestui an printr-o produc
ție sensibil sporită rață de perioada 
corespunzătoare n anului precedent 

Merită a fi subliniat, in primul 
rtnd, marele efort depus de oamenii 
muncii in campania națională a za
hărului — „Zafra“ — care s-a În
cheiat recent O seceta cumplită, ne
cunoscuta ln Cuba de zeci de ani, a 
afectat ca niciodată plantațiile do 
trestie de zahăr. în această situația, 
conducerea de partid a lansat lozin
ca „Coriar haita Ia ultima cana“ 
(A se recolta pinti In ultima trestie) 
și a chemat pe oamenii muncii din 
industria zahărului să depună efor
turi suplimentare pentru a se reduce 
la minimum posibil pierderile cauza-

j, ifp-’ ■ i,
I ;

te:de seceta. .JBHL__
găsit un larg ecou In Întreaga țară.

La recenta consfătuire a sindicatu
lui național din industria zahărului, 

. ' ? ' dr.
......aido Dorticos, a anunțat că, in 
ciuda feciorilor potrivnici generați 

dovedite de oamenii muncii, cantita
tea de zahăr necesară atit onorării 
angajamentelor )a export, cit și «iUb- 
facerii nevoilor interne. Totodată, a 
fost Îndeplinit planul de insămlnța- 
re a plantațiilor cu trestie in vede
rea realizării unei producții sporite 
In campania următoare.

Vești despre succese In producție 
au fost anunțate din cele mai diver
se sectoare ale economiei naționale. 
Iată dteva. Flota cubaneză de pes
cuit și-a Îndeplinit cu cinste sarcinile 
de plan pe priirir'*'®5”® '■—‘ "------
lui, producția 
mind a fi de 140

Iar aceasta chemare a

Iul naționa" " ' ' ' ' ' '
președintele Republicii Cuba, 
Osvaldo T...
ciuda factorilor

iele șase luni ale anu-
I__ «fani» 'W'

mind a fi de 140 COO de tone de pește 
— de șapte ori mai mult decît in 
lffi-3. Fată do primele șase luni ale 
anului 1971, In actualul semestru s-au 
produs cu aproximativ 70 ta sută 
mai multa materiale de construcție 
(ciment; fier-beton, prefabricate etc.), 
cu GO la sută mal mult tutun, pro
ducția metalurgică și mecanică a 
crescut cu 33 ta sulă, cea de energie 
electrică — cu 89 la suta, de textile 
șl Încălțăminte — cu 14 la sulă, ali
mentară — cu 5 ta sută etc.

în industria minieră și a metale
lor neferoase s-au creat condiții pen
tru o producție sporită de nichel și 
cupru, printr-o scrie de Investiții teh
nologico la combinatele Moa și Ni- 
caro șl prin repunerea in funcțiune, 
n unei mari mine de cupru, mo-'

globală pe 14J72 ur-

dernlzată și rculilalfi, ta provincia 
Orienta,

în vara acestui tin, din facilitățile 
șl Institutele tehnologice au 
cele mal mari promoții de al 
vențl din Istoria Cubei — Ingl 
tehnld hitecțl, Ktdr

^idartl se află p.
ȘWp promoție’’ _ cri agronomii ai

Universității din Santiago do Cuba, 
orașul unde ta urmă cu 19 ani s-au 
desfășurat evenimentele revolt 
nare aniversate astăzi,

Nu putem încheia acest sui 
bilanț de realizări fără a 
minți de intensa activitate politică 
șl organizatorică desfășurată de lor- 
ganizațille politice șl de masă, de ple
narele naționale ce nu avut Ioc In 
diferite ramuri de producție șl acti
vitate, de reorganizarea mișcării sin
dicale șl consUtulrea sindicatelor 
naționale pe ramuri de producției ne 
baze larg democratico — proces 
care va culmina In toamna acestui 
an cu convocarea Congresului oame
nilor muncii din Cuba. Toată această 
activitate polltlco-organizatorlcă a 
scos Ln evidență, o data mal mult, 
capacitatea creatoare și forța clasei 
muncitoare cubaneze, rolul cresdnd 
al partidului ta conducerea și rezol
varea cu succes a marilor sarcini șl 
obiective aie construcție! saclallste.

în aceste zile, poporul cubanez Iți 
exprimă cu însuflețire bucuria de a 
trăi și mund într-o patrie liberă, in
dependenta. suverană și privește cu 
tot mai multă încredere șl siguranță 
ziua Iul de mllne, viitorul patriei 
sale socialiste.

Victor STAMATE

LISTA DE CÎȘTIGURI
depunerile pe libretele de economii 
cișilguri in materiale de construcție

TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU TRIMESTRUL H.T973

Numă
rul cu

rent

1 
Numărul 
iibrciulul 
clștlsăior

Valoarea
digurilor
par- 
tlalâ

| IO 
L lalâ

1 947-318-1 20 GOT 20 000
2 036-270-123 10 WB ÎOOOB

' \ 3 038-416-20 5 000
4 SKMI-2I8-.3 5 004)
0 028-711-30 5ffi»
0
7

011-213-7
9M-626-2

3 OM»
5 8'0'9

8 910-633-44 50CQ
0 041-210-283 3 00'0

10 B03-S8O-147 0OTO
11 SJ2-1-KKI-12 3O®0
12 910-131-lâl 5 000
13 030-205-14 5 8CO
14 £63-209-201 5 Of»
10 im-»02-Ga 3 000
18 031-271-3ft3 3 0W)
17 M3-20'3-103 SCM)
18 923-523-71 5000
19 003-128-231 BOTO
20 OTd-526-30 3 000
21 00'9-213-97 0 0OT
22 9W-6I0-12 3 000
23
24

0J0-513-79
033-273-53

8 (MB
5l»9

23 951-2OT-45 5000
28 C'37-259-32 3 (MM)
27 M4-2O3-11 SOTO
28 £©3-610-103 3 (MB
29 919-723-15 3 000
30 023-135-70 5 090
31 027-338-30 3 090
32 013-714-127 5 000 ■■ "f; ; 8
33 023-208-52 5 OOO 155 WO

33 TOTAL : 103 OOO

TRAGEREA LA SORTI
PENTRU TRIMESTRUL 111972

Titularii libretelor de economii tișll- 
gătoare trebuie să se prezinte in cel 
mult 60 de zile de la data tragerii la 
filiala C.E.C.. pentru a II ®e elibera 

‘ adeverințele necesare procurării ma
terialelor de construcție.

î

PRONOSPORT
PREMIU E CONCURSULUI 
NR. 30 DIN 23 IULIE 1972

CATEGORIA I : (13 rezultate)
10,30 variante a 4 643 lei.

CATEGORIA a H-a: (12 rezultate) 
651,83 variante a 171 tel.

întrudt premiul de categoria a 
ITI-a cu 11 rezultata a fost sub pla
fonul minim de 20 lei, conform re
gulamentului fondul o fost atribuit 
celorlalte două categorii.

ADUNAREA FESTBVĂ DIN CAPITALĂ. =. |
Guerrero, însărcinatul cu afaceri ad- 
Interlm al Republicii Cuba ln Bucu
rești.

După ce a evocat lupta eroică a 
poporalul cubanez pentru eliberarea 
națională, Jesus Guerrero s-a oprit 

ținute pe 
n țării.

vigilența trează, gata preg&t.. „„ .... 
plngă orice agresiune, a dat șl o al 
bătălie Importantă : bătălia pentru 
i ’. ’ ■ :
ajunge la o formă do societate supe
rioară. Mai slnt multe lucruri de fă
cut, dar s-nu obținut Importante 
realizări ln domeniile economiei, edu
cației șl culturii. Aceasta a fost po
sibil datorită spiritului șl conștiinței 
generației noastre care, zi de zl, do
vedește prin munca sa că este demnă 
continuatoare a luptătorilor de Ia 
Moncada.

în Încheiere, vorbitorul și-a expri
mat satisfacția de a putea sărbători, 
alături de colectivul uzinei, o nouă 
oniversoro a evenimentului care a 
marcat Începutul In Cuba ai luptei 
înarmate Împotriva tiraniei. FI a ural 
gazdelor succese ln Îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de Conferința 
Națională n Partidului Comunist Ro
mân. De data aceasta, a spua el, sa
tisfacția noastră este șl mal mare, cu 
cit aniversarea are loc Intr-un mo
ment in care relațiile tradiționale de 
prietenie și frăție dlnlre popoarele, 
partidele șl guvernele noastre s-au 
Întărit și mal mult, ca urmare a re
centei vizite ln România a conducă
torului Revoluției cubaneze, tovară
șul Fidel Castro.

La
,.>fricci'. MBHL»-. ■!M|

după-amtază, o adunare festivă or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. cu prilejul celei 
de a XlX-a aniversări a Zilei Insu- 
recțlel Naționale Cubaneze.

Au participat reprezentanți ni Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., ai Ministerului Afacerilor 
Externe, numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri din uzină, precum si 
membri al Ambasadei Republicii 
Cuba la București.

Adunarea a fost deschisă de Ni
colae Matei, secretar al Comitetului 
municipal București ăl P.C.R.

Despre semnificația actului do In 
26 Iulie a vorbit Gheorghe Drignu, 
prim-sccretar al Comitetului de par
tid al sectorului 7 al Capitalei. 
Triumful revoluției din Cuba fră
țească — a spus vorbitorul — re
prezintă Încoronarea lupte! îndelun
gate duse de poporul cubanez pen
tru eliberarea națională și socială; 
constituie un moment de impor
tanță Istorică In procesul revoluțio
nar mondial, un exemplu Insufleți- 
tor ta lupta popoarelor pentru liber
tate, democrație ți progres socio!. 
Cuba socialistă a înregistrat succese 
de seamă In ce privește creșterea și 
diversificarea producției industriale ți 
agricole, avlntul științei și culturii, 
ocrotirea sănătății și ridicarea nive
lului de trai material șl spiritual al 
pnp’jlațlcî. Toate realizările obținute 
slnt rodul muncii pline de abnegație 
a clasei muncitoare, a Întregului po
por cubanez, sub conducerea parti
dului comunist și a guvernului re
voluționar.

Poporul român, a spus In conti
nuare vorbitorul, dă o înaltă apre
ciere muncii pline de abnegație șl 
eroism desfășurate de poporal cuba
nez. pentru edificarea societății so
cialiste șl consolidarea cuceririlor re
voluționare, împotriva uneltirilor a- 
greslve ale imperialismului american 
ți se bucură din toată inima de reali
zările remarcabile obținute de oame
nii muncii din Cuba in opera com
plexă de înfăptuire a unor adinei 
transformări. între Republica Socia
lista România șl Republica Cuba

s-au stabilit și 
legaturi de priel 
laborare multilaterală, bazate pe co
munitatea de orinduire Eoclală, de 
ideologie, a țelurilor și aspirațiilor 
fundamentale, pe principiile mar- 
xism-leninlsmului și internaționalis
mului socialist. Un moment remar
cabil In dezvoltarea relațiilor de prie
tenia romfino-cubnneze l-a constituit 
vizita recentă in țara noastră n dele
gației do partid șl guvernamentale 
cubaneze condusă de tovarășul Fidel 
Castro, prlm-secretnr al Comitetului 
Central ol Partidului Comunist din 
Cuba, prlm-mintstru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba. Con
vorbirile șî discuțiile fructuoase din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Fidel Castro, desfășurate intr-o at
mosferă tov de stimă și Ln-
țelegcre ret semnarea Co
municatului comun romfiho-cubanez 
constituie o contribuție valoroasă la 
întărirea șl dezvoltarea continuă a 
relațiilor . frățești dinfcre Partidul 
Comunist «Român și Partidul Co
munist , _
multilaterale dintre Republica So
cialista România șl Republica 
Cuba, in interesul celor două popoare, 
al cauzei unității țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor revoluționare și anti- 
Imperiallste din lume.

Vorbitorul s-a referit apoi la Im
portanța Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, care a 
dezbătut intr-un spirit do înaltă res
ponsabilitate comunista programul 
perfecționării societății noastre, al 
înfloririi națiunii, al bunăstării Ro
mâniei socialiste.

In continuare a luat cuvlntul Jesus

i' ■ r- T< “ V ' Ț . Ț'

—-.—externe al 
Republicii Socialiste România, Cornc- 
11U Mănexcu, a trimis o telegramă do 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Cuba. Râul Roa 
Garda, cu ocazia celei de-a XTX-a 
aniversări o Zilei Insurecției Națio
nale Cubaneze.

*
Cu prilejul celei de-a XTX-a ani

versări a ZJlâ Insurecției Naționale

po larg ta principalele Înfăptuiri ob
ținute pe drumul edificării socialiste 
a țării. . De-a lungul acestor ani, a 
arătat vorbitorul, poporul nostru, cu 
vigilența trează, gata pregătit să res
pingă orice agresiune, a dat șl o altă 
bătăile importanta : bătăi ta pentru a 
scăpa de subdezvoltare și pentru a

grame
Cubaneze, Consiliul Național nl Fron
tului Unității Socialiste, Consiliul 
Central oi Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Național al Femeilor 
din România, precum și alte organi
zații și instituții centrale nu trimis 
organizațiilor similare din Cuba te
legrame de felicitare.

(Agerpres)
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DEZARMARE

50 
un

ehi- 
mi-

■5

ce aparține lumii pre- 
științifice a tntunericu- 

. Iul fi medievalului T“

minunate fdri 
. ■ sele

nară, perforată tic cra-

liruleazâ grupuri do muncitori care cer 
i

cs

de solidaritate 
cu docherii greviști

• T1POGRAITI, MUNCITORII DIN TRANSPORTURI, MINERII, 
ALTE CATEGORII DE OAMENI Al MUNCII AU ÎNCETAT LU
CRUL

• SE PRECONIZEAZĂ DECLANȘAREA UNEI GREVE GENERALE
LONDRA 25 (Agerpres). — Acțiunea revendicativă, a celor IOC®) 

de docheri britanici — declanșată săptămlna trecută. In semn de 
protest față de arestarea a cinci docheri Implicați intr-un conflict de 
muncă cu patronatul — ia o amploare toi mal mare, prin sprijinul 
de care se bucură, in rindnrlle oamenilor muncii din numeroase 
sectoare ale vieții economice britanice.

Tipografii, muncitorii din trans
porturile rutiere, minerii din Tara 
Galilor,' Scoția șl Yorkshire, vlnză- 
torli din halele Londrei au încetai, 
Ia rlndul lor, lucrul, susțin!nd cauza 
docherilor șl cerind suspendarea le
gii Carr — lege anllmuncltorcască a 
reglementării relațiilor in Industrie. 
Dimensiunile crizei s-au arpplificat 
și mai mult odată cu eșuarea con
vorbirilor care nu avut loc. luni 
seara, intre prern’.crul Edward 
Heath și lîderll Congresului .Sindica
te! or Britanice (T.U.C.). Un comu- 
nirat oficial, dnt publicității ta sfir
șitul convorbirilor, afirmă , că „gu
vernul nu admite suspendarea legii 
Carr, dar, că acceptă să discute cu , 
sindicatele fn vederea modificării 
el". La rlndul său, Victor Feather, 
secretarul general ai. T.U.C.. a de- ,------—
clarat, după lntflnlrcâ cu premierul porturilor șl (locurilor —
.Heath, că sindicatele nu vor nccep- C.G.T. șl reprezentlnd ei
ta nici o soluție propusă de guvern 
înainte de eliberarea docherilor 
arestați. Miercuri. Consiliul, Execu
tiv ol T.U.C. se va reuni pentru a 
lua in discuție propunerea avansată 
do mal multe uniuni sindicale afilia
te, privind declanșarea unei greve 
generale, in nivel nntlonoL

Alarmai dc amploarea manifestări
lor dc solidaritate. ale oamenilor 
muncii britanici, cu lupta docherilor, 
guvernul britanic a acceptat reexami
narea cazului celor cir.cl muncitor! 
portuari arestai!.

RĂSPUNSUL DOCHERILOR
FRANCEZI

> ■ ■ ' '
I’ARIS 25 (Agerpres). — Confede

rația Generali a Muncii din Franța 
(C.C.T.) a adresat un apel iniuror 
docherilor francezi să boicoteze trans
porturile navale spre Marea, Brita
nic, in semn de solidaritate cu lupta 
revendicativă a muncitorilor portuari 
englezi. Un eomunlcal ol Federației 
----- ’ " 2_ — "1. ■ afiliată la 
-.G.T.’ șl reprezentlnd cvasltotallta- 
lea celor 10 (Hă de docheri francezi 
— cere membrilor săi „să refuze, 
pină la noi ordine, efectuarea orică
ror operațiuni de manevrare a măr
furilor provenind din Marea Rrliante 
sau destinate acestei țări". Primii care 
an dat curs apelului an fost docherii 
din portul Le l.I&vre.

INDIA

MĂSURI PENTRU 
URGENTAREA

REFORMEI AGRARE
DELHI 25 — Trimisul special A- 

gerpres, Ion’ Puțlnelu, transmite : 
Primii miniștri ai statelor componente 
ale Indiei, reuniți intr-o ședință pre
zidată de ministrul ngrlrâllurll, 

, Fakhruddln All Ahmed, au acceptat 
recomandările guvernului central 
privind llinilarea suprafețelor dc 
pAniint deținute de marii proprietari.; 
Prin aceste măsuri, guvernul ’ Indian 
urmărește -să instituie un program de 
reformă agrară generalizat.

S-a holăril, de asemenea,1 ca mă
surile anunțate — caro figurează, do 
altfel, In programul preconizat do 
Congresul Național Indian, partidul 
de guvcrnămlnt, la ultimele alegeri 
legislative — să albă un efect re1 
troacliv, iriceplnd cu 24 Ianuarie 1071, 
iar lermenuI-Umită pentru aplicarea 
lor să fio 31! decembrie 1072.

Dorind să , transpună In practică 
programul i susținut In ategeri de , 
C.N.I., guvernul indian a recoman
dat, încă din septembrie 1071, șefi-., 
lor de guvern din statele indiene a- 
doptarea unor măsuri [pentru limita
rea pro'prleiățilof ' marilor InLifun- 

.dlarl. Cu toata acestea, unele autori
tăți' locala au tergiversat adoptarea 
unor asemeriea măsuri, ceea ce re
flectă opoziția manifestată de prci- 
prletarll do pămlnt care dețin pos
turi de conducere in statele respec
tive. [

Răspunzînd unor profunde necesi
tăți ale țărănimii Indiene, noile mă
suri adoptate dc guvern constituie o 
etapă importantă pentru nrveniarea 
aplicării reformei agrare in întreaga 
tari.

K WALDHEIM

,Mă adresez din nou S.U.A. cu cererea de a 
amentele asupra R.D. Vietnam

NEW YORK 23 (Agerpres). - Se- exprimat dezacordul. guvernului său 
craterul general hl O.N.U., Kurt fală de referirea secretarului gene- 
Waldhelm, a declarat; Intr-o conte- ■ ral al O.N.U., Kurt Waldheim, la 
rință “de presă că,’ potrivit, tnfohno- —•»->■=— .t„ ji„
țlllor pc care le deține, bombarda- ■ 
mentele S.U.A.' asupra ILD. Vietnam 
au provoeal avarierea sistemelor de ' 
Irigații din aecasiă (ară. Ei și-a ex
primat profunda-îngrijorare In legă
tură cu „Inundarea unor suprafețe 
vaste șl pierderea unul mare număr 
de.vloți omenești".

„Am condamnat șl condamn aceste 
bombardamente și ni& adresez din 
nou Statelor Unite cu cererea ca ele 
să fie Întrerupte -fără Intlrzlere" — 
a declarat secretarul general ol O.N.U.

Reprezentantul permanent al S.U.A. 
-ta :Națiunile Unite, George Bush, a

față de referirea secretarului gene- 
:.i 

avarierea sistemelor de Irigații din 
R. D. Vietnam, ca urmare n bom
bardamentelor americane — transmi
te agenția Associated Presa.

Ih legătură cu aceasta, un purtă
tor de cuvlnț al O.N.U. a declarat 

, că secretarul general, Knrl Wald
heim. consideră de datoria sa să con
damne public efectele devastatoare 
ale bombardamentelor aviației ame
ricane asupra digurilor din bazinul 
Fluviului Roșu. Purtătorul do cuvlnț 
a reafirmat „Îngrijorarea profundă 
a secretarului generai nl O.N.U. In 
legătură, cu bombardamentele inten
se efectuate de aviația americană 
■asupra R. D. Vietnam".

Rezoluția C. C. al P. C. din Cuba
în legătură cu vizita lui Fidel Castro 
in unele țări din

HAVANA 23 (Agerpres)..— Agen
ția Prensa Latina n dat publicității 
rezoluția CC. al P.C. din Cuba cu 
privire In vizita tovarășului Fidel 
Castro în unele țări din Africa ?! 
Europa. Comitetul Central al Pnrtl- 
dulul Comunist din Cuba a ascultat,, 
In ,mal multe .ședințe de lucru, infor
marea primului secretar al Comite
tului Central, primului ministru al 
Guvernului Revoluționar, tovarășul 
Fidel Castro, cu privire la vizitele 
prietenești șl oficiale nle delegației 
do partid și guvernamentale conduse, 
de el in Guineea, Sierra Leone, Al
geria, Bulgaria. ■România, Ungaria. 
Polonia, R.D.G., Cehoslovacia șl 
Uniunea Sovietică și despre convor
birile purtate, cu conducătorii dc 
partid șl de stat din aceste țări — 
sc arată In rezoluție. C.C. constată 
importanța extraordinari

Africa și Europa

11ANOI 3 (Agerpres). — La 24 iu
lie,' aviația Statelor Unite a efectuat 
noi 'raiduri dc bombardament asupra 
■uilor zone populate din II.. □.'"Viet
nam, printre care suburbiile orașelor- 
Halfong și #Vinh Linh — transmite 
agenția V.N.A. In urma acestor bom- 
■bardamenle, nu fost Înregistrate nu
meroase victime In rlndul populației 
civile, au fost distruse locuințe, pre
cum și obiective economico șl cultu
rale.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității o

declarație In care, prolosllnd vehe
ment Împotriva acestor noi alocuri 
ale aviației S.U.A, cere guvernului 
de lai Washington să pună capăt ime
diat bombardamentelor asupra Viet
namului de nord, blocadei navale și 
tuturor celorlalte încălcări ale .suve
ranității și securității R. D. Vietnam.

„NEW YORK TIMES

__ ______ ,____________ 'ă a călătoriei 
șl a schimbului de păreri cu condu
cătorii acestor state ca o contribuție 
la unitatea forțelor nntlimperinlLste,, 
in Întărirea și dezvoltarea relațiilor 
do prietenie șl colaborare dintre 
Cuba și țările vizitate.

Călătoria tovarășului Fidel Castro 
a făcut posibilă Intllnirea rodnică ,a 
revoluției cubaneze cu procesele re
voluționare din țările africane, cum ■ 
slnt Guineea, Sierra Leone și Alge
ria, care, după ce au cucerit inde
pendenta națională pe diferite căi, 
dar cu participarea ei prin lupta for-

taior populare, înfăptuiesc In prezent, 
In condiții grele, transformări socia
lo. profunde. Delegația a putut sta
bili'un contact direct cu experiența 
construirii socialismului ți comunis
mului in Europa, cu'formele speci
fice pe caro le Îmbracă această con
strucție, din motive geografice șl Is
torice, în diferitele țări vizitate. In 
contactele cu mundtorll. țăranii, stu
denții, conducătorii de stat și ai 
partidelor revoluționare și marxlst- 
lcninlste din țările vizitate, delegația 

. a, primit Informații valoroase, care 
au ușurat Înțelegerea mai completă 
a marilor experiențe revoluționare 
din aceste țări. Contactai personal cu 
popoarele și conducătorii acestora nu 
numai că a permis extinderea sfe
rei relațiilor revoluției cubaneze cu 
procese istorico ntit de importante, 
dar va permite poporului și condu
cătorilor cubanezi să lărgească inter
pretarea șl înțelegerea problemelor 
din țările vizitate șl a situației lnț, 
ternnțlonalo complexe din lumetis 
contemporană reflectată in aceste 
experiențe.

Comitetul Centrai nprobă șl sub- 
” scrie la aprecierile făcute do tovară

șul Fidel Castro asupra realității vic
toriilor șl progreselor fiecăreia din
tre țările vizitata. ’ Comitetul Central 
sprijină, do asemenea. In întregime 
conținutul comunicatelor semnate.

R. P. POLONĂ

In jurul închisorii Pontonvillo, unde ou fost închiși cei cinci docheri, nairuleoză grupuri di 
eliberarea imediaiâ a acestora ți abrogarea legii ontimunciiorețli

Edward Gierek, pri®-se<âe- 
tar al C.C. al P.M.U.P., șl Piotr Jn- 
rojzewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al RlP. Polone, ou participat 
Ia o intllnlre cu reprezentanți ni fe
roviarilor polonezi, precum și ai or
ganizațiilor de partid șl sindicale ale K 
feroviarilor din diferite regiuni ale 
țării.

întrevedere Enver Hodja 
— Norodom Sianuk. Env® 
Hodja, primul secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, a 
primit pe prințul Norodom Sianuk, 
șeful stalului cambodgian, președin
tele Frontului Unit Național nl 
Cambodgiel,’ care a sosit In Al
bania pentru o perioadă 
odihnă do citeva zile. La întrevedere 
au luat parte Hadjl Lleshi, președin
tele Prezidiului Adunării Populare a 
R-P. Albania, Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului do Miniștri, și 
alte persoane oficiale albaneze, 
t

Rim Ir Sen,îef d0 5tnt ?1 pre' 
mler al Cabinetului dc Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit ■ delegația 
parlamentară kuwditlană, condusă de 
vicepreședintele Adunării Naționale 
a Kuweitului, Khalid AJ-Mukhlid, 
care efectuează In prezent o vizită In 
R.P.D. Coreeană.

Polonia, la invitația Ministerului Co
merțului Exterior — informează a- 
genția P.AP. Kdnig a fost primit do 
ministrul comerțului exterior al R.P. 
Polone, Tadeusz Olechowskl, șl a 
avut convorbiri cu reprezentanți ai 
organelor poloneze de resort

. Consultări ponton forma
rea noului guvern olandez. 
Barend Bieaheuvel,’ desemnat de re
gina Juliana a. Olandei să formeze 
un nou guvern, a irtceput luni con
sultările cu-o scrie de lideri politici. 
El a - declarat că speră să anunțe 
pină la sfirșitul„■ acestei săpțăminl 
lista noului cabinet, care, a precizat 
el, va Include doar nume prezente și 

'pentru’ o perioadă de - ,n foslul «uverrl- 
le citeva zile. La Intrevei

Guvernul Statelor Unite 
și guvernul Sudanului au 
hotmît să restabilească re
lațiile lor diplomatice, ,nce‘ 
plnd cu dală de 25 iulie — se arată 
liitr-o declarație oficială a purtătorii- ■ 
lui de euvlnl nl Depariarncnlulul dc 
Stat. Ceia două țări- vor proceda In 
un schimb de nmbasaciori intr-un vii
tor apropiat

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR 
ÎN VIETNAMUL DE SUD

viETNAMifl, DE SUD 35 (A- 
gerpreș). — Potrivit agenției dc 
presă '„Eliberarea”, în perioada 
dintre 7 aprilie și I” Iulie for
țele armate de eliberare din 
Delta Mekong au scos din luptă 
circa 57 OM de militari Inamici 
și au cucerit 6®) dc. posturi șl 
puncte Întărite ale armatei sal- 
goneze, ellberlnd 1 100 sate și 
cătune. Drept urmare, arată a- 
gen'ia „Eliberarea", un alt mi
lion dc locuitori ai Deltei Me
kong și-au recăpătat dreptul de 
a fi sUpinll pămlnlulul lor.

PROBLEMA RETRAGERII 
DIN INDOCHINA 
rămînc pe agenda 
Senatului american

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
Senatul american n votai. Suni, cu 
de voturi pentru'șl '45 Împotrivă, 
amendament lh prolectuL de- lege a- 
supra ajutorului acordat străinătății. 
„Amendamentul Cooper-Brooke" pre
vede suspendarea - acestui ajutor și 
retragerea unilaterală a forțelor ame
ricane din Vietnam. I.^ios și Cnmbod- 
gin. cu condiția eliberării prizonieri
lor dc război americani;

Reacționlnd la nceastâ Intring^re 
fără precedent, partizanii Admlnlstra- 

, țlel au contraatacat șl, preferind sa
crificarea Întregii legi a ajutorului 
.pentru străinătate, ou obținut respin
gerea acesteia, inclusiv a amenda- 

,mentalul > Cooper-Brooke, cu numai 
48 de voturi, contra 42.

In acest context, olwervalorit poli
tici apreciază că Administrația va În
cerca, să obțină adoptarea unei noi 
versiuni n legii ajutorului pentru 
s'.rălnătate.

„Busola noastră e defectă. 
Navigam intr-o direcție greșită11!

WASHINGTON 25 — 
Corespondentul Ager
pres: C. Alexandroaie, 
transmite : Tot mol 
mu Iți oameni de știin
ță americani, reprezen
tanți al artei șl culiu- 
rll,. se alătură zecilor 
dc 'milioane de compa- 
lrioți care protestează 
împotriva războiului 
din Vietnam ,și a esca
ladării cheltuieli lor mi
litare ale S.U.A. în- 
tr-un articol publicat 
in ziarul „NEV/ YORK 
TIMES", prof. Albert 
Gyorgyl, laureat ai pre
miului Nobel, serie :

„Ceva s-a deranjat la 
busola noastră. Se parc 
cd cineva a inversai 11- 
tCrelfi ,.S° și .JjN", fă- „.uru, per/urutu 
clndu-ne să navlgâm a- ■ tare de bombe, 
cum intr-o direcție gre
șită. Ne-am început na
vigația, ca stat inde
pendent, cu circa ' 200 
de ani. in urmă, prin 
renunțarea la colonia
lism, și declararea ega
lității tuturor america
nilor și a1 dreptului lor 
de a-fi căuta fericirea
așa cum vor ei. Totuși, . 
acum sintem angajați 
in cel mai atroce război 
colonial. Acum o sută 
dc ani am dus un 
groaznic război civil

Președintele Asociației 
de prietenie China — Japo
nia, ^llao Cen-clh, a primit dele
gația do activiști al C-onsiiluiui Ge
neral ai Sindicalelor șl ni Federa
ției Sindicatelor Independente din 
Japonia, condusă de Siirnio Iguchi, 
care so află Intr-o vizită in B.P. 
Chineză. Cu acest prilej, menționează 
agenția China Nouă, a avut loc o 
convorbire cordială ți prlelertească.

0 delegație a P. C. Fran- 
COZ, Raymond Guyoț,
membru al Biroului Politic, a Între
prins o vizită la Alger, unde a avut 
convorbiri cu responsabilul aparatu
lui de partid ol Frontului de Elibe
rare Națională din Algeria, Kald 
Ahmed, și cu membri ai conducerii 
acestui partid. Părțile au procedat 
la un larg schimb de păreri asupra 
evoluției raporturilor dintre cele două 
partide, precum și nsupra tuturor 
problemelor de interes comun.

în legătura cu dezvolta
rea colaborării economice 
dintre Polonia și Berlinul 
occidental, lnlre 20 21 !u!Je’
Karl K0nig, împuternicit al Senatu
lui Berlinului occidental pentru pro
bleme economice, a făcut o vizită in

Convorbiri bulgaro-mon- 
golc. k® SoRa'S-ou Încheiat con
vorbirile între Pelăr Mladenov, mi
nistrul afacerilor externe nl R. P. 
Bulgaria, șl Lodonghlin Rincin, mi
nistrul de externe nl R. P.' Mongole, 
caro s-au referit la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale. La încheierea con
vorbirilor nu fost semnale un comuni
cat șl o nouă convenție consulară — 
anunță B.T.A. Marți, Stanko Todo
rov, președintele Consiliului de Mi
niștri nl R. P. Bulgaria, l-a primit pe 
Lodonghlln RIndn.

La Trieri s-au încheiat lucră
rile primului Congres european 
de literatură științifico-faniar- 
licâ. Marele premiu rezervat pu
blicațiilor literare ncspccializatc 
a fost acordat revistei „Viața 
Românească", penîra numărul 
2 din 1070. dedica! literaturii șl 
artei ftiințifico-fantattlcc.

Consiliul ministerial al 
Organizației pentru pune
rea în valoare a apelor flu
viului Senegal, organizație de 
cooperare din rare fac parte Sene
galul, Moli șl Mauritania, și-n în
cheiat lucrările primei sale reuniuni 
ta Dakar. PartldpanțJI au elaborat o 
serie de măsuri pentru crearea t.iruc- 
turllor de lucru ale organizației. în 
programul acesteia figurează proiecte 
privind construirea de baraje pe flu
viul Senegal, îmbunătățirea condi
țiilor de navigație, precum șl efec
tuarea unor cercetări agronomice și 
hidrologice.

HH

In sprijinul transformării Ok'rnaweiJaponia. Demonstrație In orașul Nahci,
.intr-o insulâ a pâcii, fârâ irupa și baze militare'străine, pentru îmbunătă

țirea condițiilor do viață ale populației '

înființarea unui Consiliu 
Suprem Federal al Apărării 
a fost/aprobată de Consiliul de Mi
niștri al Stalului Unit, al Emiratelor 
Arabe. Consiliul va fi prezidat de 
Zayed Bin Sultan, președintele Sta
tului Unit al Emiratelor Arabe.

Evoluția crizei de guvern 
din Finlanda. Fln-

, landei, Urho Kekkonen, a cerut,1 
marți, liderului Partidului do centru, 
Johannes Vlrolalnen, să angajeze 
tratative In! vederea formării unu! [ 
nou guvern, majoritar In parlament, i

De o. săptămină se află In 
turneu in Italia ansamblul fol-i 
doric „Doina" al tineretului jf 
studenților din București, Pra- 
zentind1 spectacole de etniece și 
dansuri populare românești in 
oralele' Rieli, CiBltavecchia,' 
Macerata și altele, ansamblul ai 
repurtat un deosebit succes, [ 
fiind aplaudat la tcehâ deichlsă.

Reuniune economica a 
Commonwealthului. > l0»-; 
dra s-a deschis reuniunea dc trei; 
zile a reprezentanților economici șlj 
comerciali al celor- 31 de țări ale 
Commonwealthului. La conferință 
vor fl discutate probleme legato de 
apropiata aderare a Angliei in Plata
comună, care, după cum șe șUe. ofec-i 
tenză serios relațiile economice tradi
ționale dintre țările Commonwealthu- 
lul.

■ [i '■ ;
pentru unificarea na
țiunii noastre, in timp 
ce, in prezent, cheltuim 
o mare parte din tre
zoreria noastră pentru 
a împiedica o mică na
țiune asiatică sd-ji re
facă unitatea:

Noi propovădulm a- 
părarea mediului li
man, Sn timp ce buldo
zerele noastre distrug 
zilnic mii de acri 
păduri, defoliem mi
lioane de acri de jun
glă, distrugem cu 
micalela noastre 
lioane de acri de lanuri 
de cereale, transfor- 
mirra o mare parte a 
unei i ’ 
intr-o priveliște

' Li. < X ■

Noi am acut, dc a- 
semenea, o altă buso
lă, la care „s“ însemna 

.’ „siguranță0 și „n" indi
ca „nimic", sau „anihi
lare”'. Și, totuși, acum 
irosedăm echivalentul a 
15 tone de trinitTOto- 
lucn pentru fiecare su
flet. Figurativ vorbind, 
acum fiecare dintre 
noi stăm pe o stined de 
15 tone de TNT, știind 
cd aceasta ar putea 
provoca o explozie in 
lanf ?! distruge întrea
ga omenire.

Noi am mai cnut o 
busolă la care ,,s“ in- 
samna ,^ense“ (rațiune) 
fl „n" era „nonsense0. 
Si la această busolă 
pare să fi inversat ci
neva literele, iar ome
nirea cheltuiește acum 
HX) de miliarde dolari 
anual pentru armamen
te, hlrburl militare .dis
tructive, in timp ce ju
mătate din copiii noș
tri se culcă flamlnzl și 
nu au destule: proteine 
pentru a se dezvolta 
normal.

De ce nu ne trezim 
odată ți nu ne trimi
tem liderii la o adevă
rată conferință la nivel 
înalt, r pentru a arunca 
peste o-ord -toate buso
lele defectate și toata 
htrburile militare dis
tractive, pentru a înce
pe o nouă perio-add, o 
etapă a realismului, 
cinstei, iincerită|ii, u- 
manismului, intelipen- 
țel, bunăvoinței, com
pasiunii și solidarității 
umane, făclnd să înflo
rească acest mic glob 
jșămlntesc al. nostru, 
lăslnd in urmă tot ceea

în primul semestru
VARȘOVIA 23 (Agerpres). - 

Agenția P.AP. Informează căi Ia 
Vnțșovla a avut loc o ședință a 
Consiliului do ‘Miniștri al R-P. Po
lone, la care a fost examinată în
deplinirea sarcinilor planului econo
miei naționale ți a bugetului de șint 
In primul semestru al anului 1072.

Dateie cu privire la dezvoltarea 
economică a țării in această perioadă 
demonstrează că transpunerea j în 
viață a poiltlcli soctal-eeonomice 
trasate de Congresul al VI-lea al 
I'.M.U.P. dă rezultate însemnate. [Au 
fost depășite sarcinile do producție, 
precum șl sarcinile in domeniul 
Îmbunătățirii condițiilor de viață [ale 
populației. Economia a Înregistrat 
ritmuri inalto de dezvoltare. In pri
mul semestru, planul anual al indiis- 
triei a fost îndeplinit in proporție 
de 51,3 la sută, tar cel al exportu
rilor — do 5-3,Q in sută. Se dezvolta 
In ritm accelerat producția agricolă.

In contextul pozitiv ui realizării 
sarcinilor social-economicc, in pri
mul semestru s-au înregistrat și [fe
nomene negative — scrie P.A.P. Ast
fel, in unele sectoare ale industriei 
producția nu s-a dezvoltat ritmic. 
Economia a suferit pierderi conside
rabile din cauza lntlrzJerilor In da
rea in funcțiune, cu întreaga capa
citate, a unor noi Întreprinderi, Nu
meroase întreprinderi (dar mal pu
ține dedt In anul precedent) nu | Iți 
Îndeplinesc sarcinile " dc producție. 
In agricultura unor voievodate creș
terea producției este îngrijorător de 
mică, iar uneori se înregistrează ți o 
redueerc a șcptcluluL

DE LA GENEVA
GENEVA 23 (Agerpres). — La 

Geneva au continuat, marți, lucră
rile Comitetului O.N.U. pentru de.- 
znrmare.

In intervenția sa, ambasadorul; ca
nadian George Ignatieff a atras n- 
lențln in spedal asupra necesități! 
Încheierii, dt mal curlnd, a unul 
acord dc Interzicere totală a expc- 
rlențclor nucleare. Lulnd cuvînlul, 
conducătorul delegației Mongoliei, 
O. HosbaJpr, s-a referit, de aseme
nea, la interzicerea generală a ex
periențelor nucleare. Reprezentantul 
Pakistanului, Nalz Noik, a arătat că 
guvernul său se pronunță pentru 
prohibirea completă a armelor chi
mice.

economică și socială din Chile
SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager

pres). — Intr-un discurs rostit la 
posturile do radio șl televiziune, 
președintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, s-a referit ta obiec
tivele economice și sociale ale țării 
In actuala etapă.

Vorbind, apoi, despre unele difi
cultăți economico și ovodnd, in pri
mul rind, dezechilibrul balanței co
merciale, Salvador Allende a men
ționat printre cauzele acestei situații 
creșterea cererii interne, provocate 
de sporirea puterii de cumpărare a 
populației, și scăderea cursurilor 
prețului mondial ol cuprului in 
1071, ceea ce n- dus la, reducerea cu 
2OT do milioane do dblari a venitu
rilor obținute din exploatarea acestei 
bogății. Președintele s-a referit, in

continuare, Ia strategia guvernul® 
său In cursul celei de-a doua etape 
de dezvoltare a țării, InslsUnd asupra, 
necesității depunerii de eforturi peri
tru garantarea ireversibilității refor
melor realizate.

In încheiere, președintele Allende 
a rezumat astfel sarcinile imediate 
ale noii etape de edificare economică 
și socială : definirea normelor avind 
ca scop garantarea pentru flecare 
categorie de muncitori șl de Între
prinzători mici ți mijlocii a unei 
dezvoltări normale a activităților, 
sporirea producției pentru ameliora
rea nivelului de frai al populației ți 
asigurarea condițiilor care să facă 
Ireversibile schimbările progresiste 
Intervenite pină acum.

• Concluziile misiunii speciale a Comitetului de decolonizare 
ai O.N.U.

; P MpWT '■ ■ i '■ ' ’ ■' 'u“ !' ' |

NEW YORK 25 (Agerpres). — Mi
siunea^ specială n Comitetului de 
decolonizare nl O.N.U;, formată din 
reprezentanții Ecuadorului. Suediei și 
Tunisiei, caro a vizitat in lima 
aprilie, regiunile eliberate de forțe
le patriotice din Gulneea-Blssau. a 
publicat urta raport. Potrivit docu
mentului, care cere trimiterea de 
misiuni similare șl In zonele’elibe
rate din Angola și Mozamblc. tri
mișii Comitetului de decolonizare nu 
avut posibilitatea să se inlilnească 
cu populația, membrii administra
ției și liderii politici, oonstatind 
pretutindeni un sprijin, entuziast ai 
populației față de măsurile, progra-

mele de reconstrucție ți Instituțiile 
create do Partidul african al inde
pendentei din Gnlneea-Blss.au “șl 
Insulele Capului Verde. Membrii mi
siunii cer ca O.N.U. șl instituțiile 
sale specializate să ta In considera
ție o posibilă recunoaștere a rolului 
determinant al acestei organizații po
litice in Gulneea-Btssan și Insulele 
Capului Verde șl să o trateze ca 
autentic reprezentant al populației 
din aceste teritorii.

Raportul va ■ fi supus aprobării 
celor 21 de membri ai comitetului 
urmlnd ca. ulterior, el să fie trans
mis Adunării Generala pentru apli
carea recomandărilor.

Conducătorii militari al Argentinei 
— președintele Alejandro Lanusso și 
generalii Carlos Alberto Rey șl Car
los Guido Coda — au ratificat recent 
„codul electoral" al viitorului scru
tin prezidențial, care urmează s& 
consfințească totodată revenirea la 
regimul parlamentar. Potrivit preve
derilor acestuin, nici unul dintre cel 
trei nu va putea să-și depună can
didatura înainte de a-șl da demisia 
din toate funcțiile pe care le exer
cită. Dnta limită pentru prezemloreu 
demisiei a fost fixată pentru 25 au
gust a.c. Această prevedere se apli
că, de asemenea, tuturor celor care 
doresc să cnndldezo pentru funcții la 
nivel național, provincial șl munlcl- 
paL

Nu de mult, In completarea acestei 
măsuri, președintele Lanussc n fă
cut b declarație- In care sublinia că 
toți candldațli; In funcții oficiale vor 
trebui să se afle șl să rămină in 
țară, lnceplnd de in 25 august șl plnă 
la terminarea alegerilor. :

AUt noul „cod electoral", dt și ce
lelalte decizii au produs vii reacții In 
cercurile politice din țară, Peronlșlii 
și alte forțe nu contestat prevederea 
că orice persoană (ded, Implicit, 
Juan Peron —aflat, după cum se știe, 
In exil la Madrid) ce dorește să can
dideze la funcții oficiale să se în
toarcă In țară pină la 25 august și să 
rămlnă pirul la terminarea alegerilor.

Hector Campora, delegatul personal 
ol fostului președinte, a declarat că o 
asemenea decizie echivalează ai o a- 
nulare .a hotăriril anterioare, potrivit 
căreia se recunoscuse lui Peron drep
tul de a candida, fără să te fixeze 
vreo dată-llmliă iii vederea reve
nirii sale in țară. Or, acesta nu s-ar 
putea Întoarce’ pină dnd nu, ar dis
pune de ceea ce consideră el a fi 
„garanții sigure". O poziție similară a 
luat și un reprezentant nl Mișcării de 
Integrare șl- dezvoltare. In frunte cu 
un alt fost președinte, Arturo Fron- 
dlzi, care a arătat1 că noile măsuri 
vizează, in fond, menținerea in conti
nuare a actualelor stări do lucruri. O 
scrie de grupări politice — Partidul 
justlțtallst (peronlsl), Mișcarea de in
tegrare și dezvoltare, Partidul demo- 
crat-creșlin și o fracțiune importanta 
a Uniunii civice radicale — nu anun
țat, ca răspuns, constituirea unui 
Front Civic de Eliberare Națională, 
sub auspiciile lui Juan Peron.

Constituirea acestui front este apre
ciată de observatori ca fiind de na
tură să complice actualul proces poli
tic argentincan; ca urmare, stnt aș
teptate noi regrupări nle diferitelor 
formațiuni șl personalități polities fi
nale în „cursa electorală" pentru fo
toliul prezidențial de la Casa Rosada 
(sediul guvernamental).

V. PAUNBSCU
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