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pe marginea interven 
Comitetul pentru de

întrevederea a prilejuit, de ase
menea, un schimb -de Informații 
asupra activității șl preocupărilor 
actuale ale P.G.R, și P.C. Finlan
dez. .

Discuțiile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferfi caldă. prietenească.

Cu prilejul întîLnlrii s-n proce
dat la un schimb de păreri !n pro
bleme actuale ale situației politice 
din Europa șl din lume, subllnlln- 
du-se însemnătatea intensificării 
luptei unite a popoarelor pentru 
crearea unul climat de securitate, 
înțelegere și cooperare Internațio
nalii. pentru triumful Idealurilor 
păcii, colaborării si progresului 
omenirii.

sută. la sulă ; o reducere a consu
mului specific de nisip de miez oe 
tona de piese bune turnate de la 1,3 
tone la 0.9 tone,. Numai pe această 
cale uzina va realiza in acest an o 
economic de circa 30 MO tone nisip 
de miezuri. în nlus se înregistrează 
Irnbiinătațlrea substanțială a caJltalli 
produselor șl reducerea rebutului cu 
20 la sută.'

Forjorii nu rămln nici el in urma 
tovarășilor lor de la turnătoria de 
fontă. Cea mal recentă realizare a lor 
o constituie aplicarea unei noi 
tehnologii de forjare a arborelui mo
tor pentru tractoarele do S3 cai pu
tere. care duce la obținerea unei 
economii de metal de clrcn’40 de ki
lograme pe bucală

recenta Conferință Na- 
a pufni aprecia cu satis

facție că programul elaborat de Congresul 
al X-Iea se înfăptuiește pas ca pas șl a 
adoptat, sprifinindu-se pe aceste realizări, 
un cuprinzător ansamblu de măsuri menit 
sil determine noi progrese în lupta pentru 
Înflorirea patriei, socialiste, pentru bună
starea și fericirea poporului.

lăuda- 
nostru 
merită' 
lin se

in

'• Vietnamul de sud : Lupte violente în zona orașului 
Quang Tri

popoare, al cauzei unității mișcă
rii comuniste șl muncitorești in
ternaționale, n tuturor forțelor an
gajate In lupta împotriva Imperia
lismului, pentru pace, democrație. 
Independență națională și progres 
social,

In cursul convorbirilor â fost 
evidențiată evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-flnlandeze, îm
preună cur dorința de a se acționa 
pentru extinderea șl adincirea re
lațiilor politice, economice, tehnl- 
cp-științlfice. șl pa alte .planuri 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Finlanda, corespunzător .in
tereselor celor două popoare, ale 
păcii șl colaborării internaționale.

meță- 
tnele 
plăcea 

toate pinzele 
In viață, in 
In largurlx.
cunoscut In

©Am primit scrisoarea 
dv. I

Slmbătă dimineața, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
s-n Inttlnlt, In stațiunea- Neptun, 
cu tovarășul Arvo Aalto, secretar 
general al Partidului Comunist 
Finlandez. i

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

In cadrul intllnirii s-a exprimat 
deplina satisfacție pentru relațiile 
de prietenie, colaborare 'tovără
șească,. solidaritate Internațională 
existente între Partidul Comunist 
Român șl Partidul Comunist Fin
landez, a fost relevată hotărî- 
rea comună de întărire a acestor 
raporturi frățești In Interesul prie
teniei dintre cele două partide șl

ta exploatările Paro- 
șenl șl Dllja, și nici 
lipsa de preocupare a 
unora pentru forma
rea de cadre calificate. 
Spiritul analitie. lucid, 
al Conferinței Națio
nale o partidului este 
prezent In fiecare lua
re de cu vini : „Avem 
condRli. dar slnt folo
site doar jumătate din 
numărul combinelor 
din dotare ; cele 121 
mașini de încărcat din 
bazin nu aceeași soar
tă". Sau : „Degeaba 
avem cile patru ingi
neri pe schimb dacă 
nu avem un singur ar
tificier". Sau : „Unii, 
clnd pușcă, fac mai 
mull Turn decll avan
sează".

pe ape amintirea celor 
19 de ani de profesor 
rat la școala navală, a, 
celor 40 do promoții do 
cadre marinărești la 
formarea cărora a 
contribuit.

— De clnd slntețl 
membru de partid ?. 
l-am Întrebat mal 
lirziu, pe dunelă.

— De aproape 20 de 
ani. Dacă m-ai Întreba 
de ce om devenit, ți-aș 
răspunde prin 
fora profesiei 
pentru că Îmi 
„cu ’ '
sus I" 
muncă,

I-ărri 
acerată călătorie și pe 
elevul caporal Aurei 
Șerbu, viitor ofițer, u- 
nul dintre cel mal ti
neri de pe navă, ți pe 
sergentul Ghcorahe 
Traseu. De ffipt, prea 
multe despre Șerbu nu 
am notat, doar atlt că 
de loc e din Banat șl. 
că aproape tot timoul 
său liber aici, pe na
vă, 11 petrece la cabi
na de comandă. Parcă 
a devenit o umbră a 
căoitanulul de rangul 
3 Dan Stăiculescu; ofi
țerul cu navlgațln. îl 
fascinează de-o drep
tul pregătirea, trecu 
tul șl experiența a- 
cestuia. Slălculescu 
Intr-adevăr, deși rela
tiv ilnfir șl el, a făcui 
navigații astronomice 
In Marea Neagră, Mar
mara, In Medltcrann, 
Adriatlca, Tlrerilnnă, 
și In Oceanul Atlan
tic. a făcut navigația 
costieră la țărmurile

Joi. 27 Iulie 1972. 
seara. Pe masa de pe 
scena Casei de cultură 
a sindicatelor din Pe
troșani sini expuse 
cinci lămpașe miniatu
rale, Pe flecare, gravat 
un nume : Petre Con
stantin, Erou al Mun
cii Socialiste — Lu
pani ; Nlcolae Ilie — 
Anlnoasa : Petru Ro
man — Anlnoasa ; 
Constantin, Grădinara productive. In special
— Urjcanl ; Nlcolae 
Dngureanu — Lupenl.

Slnt numele clșUgă- 
torilor întrecerii Lan
sate do eroul de ta Lu
penl. Obiectivul — 
„cel puțin două cicluri 
pe post 1". „Tradus1*, 
înseamnă mii do tone 
de cărbune scos, peste 
plan, „la zJ“ șl avan
sări de sule de metri 
de galerie lunar. „Sim
bolul stimei șl apre
cierii ce v-o purtăm"
— lămpașelc slnt 
minate celor | 
șefi de brigadă ; 
Constantin are o 
tlvată" - 
concediu,

Bujor ALMAȘAN
ministrul minelor, petrolului 
și geologiei

© Noi bombardamente asupra capitalei R.D. Vietnam

bală cu 113,3 milioane lei peste 
prevederile planului. Această pro
ducție se concretizează in cantități 
Importanta de metale neferoase In 
minereuri, 7 000 tone bauxită, a- 
proape 22 DUO tone concentrat de 
fler, 53 000 tone s-re, precum și 
cantități însemnate de diferite 
substanțe nemetalifere extrase su
plimentar față de plan. Merită 
citate pentru realizările de pină a- 
cum colectivele exploatărilor mi
niere din cadrul Centralei cărbu
nelui din Ploi ști, Centralelor mine
reurilor neferoase din Deva și Bala 
Mare. Combinatul minier Suceava. 
Realizări fructuoase s-au cblJnul 
și In dome Ui activității geologice 
și de Investiții.

în întrecere au apărut Inițiative, 
acțiuni și recorduri care se cuvin 
relevate, cel puțin pe scurt. Spre 
exemplu, ta Exr ararea minieră 
Ploșilna, din bazinul Motra. bri
gada minerului Victor Mâldărescu a 
obținui o avansare lunară de 205 
metri liniari Intr-un abataj fron
tal. tar brigada minerului Nlrolac 
Dulugeănu o avansnre.de 808 metri 
la lucrările de pregătire In cărbune 
— rezultate comparabile cu realizări 
similare pe plan mondial Un larg e- 
cou a ovul In ultimele luni inițiativa 

brigăzii Eroului Muncii Socialiste Pe-

in- 
patru 
Petre 
..mo

re află In 
Lfimpașul 

brigăzii Iul este Inml- 
nat locțiitorului, Con-, 
siantln Nlchiia.

Cel 4M de partlci- 
panți — „de ta pali- 
gerl la directorul ge
neral," cum spune un 
glumeț slnt repre
zentanții celor 22 OM 
satariați ai centralei 
cărbunelui din Petro
șani. Se primesc feli
citări, se aplauda.. se 
rostesc angajamente 
noi Nu numai.

Fesilvlșmul nu-l In 
firea comuniștilor, nici 
a minerilor. Curind. a- 
dunarea te trans formă

Ca In flecare an, .șl In acest miez 
de vară oamenii muncii, întregul 
nostru popor sărbătoresc Ziua mi
nerului, cinstind munca harnicului 

' det.,-ament al clase! muncitoare, con
tinuator a! unor glorioase tradiții 

'.>ant de nă- 
edlticare a noii 

irbălorlrca din acest an a

„Cu toate pinzele 
sus I" — chemare ce 
vine din copilăria na
vigației, o proaspăta, 
vie șl azi, în lumea 
navelor ultramoderne. 
No! n-o amintim insă 
de astă dală ■ doar ca 
pe o- metaforă a nă
zuinței spre' înainte : 
ea exprimă și la pro
priu imaginea navei 
școală „Mircea" a Ma
rinei noastre militare. 
Or, rindurlle de față 
vor să surprindă cltevn 
profiluri tocmai de 
pe bordul acestui ro
mantic veller — de pe 
care nu pășit In carie
ra militară mal toate 
promoțiile noastre de 
cadre marinărești — 
In timpul unei călă
torii recente In largul 
Mării Negre, In Mar
mora, Egee șl Medîte- 
ranfi, pină pe Coasta 
de Azur a Franței.

„.Odată m-am în
treținut îndelung cu 
comandantul unei nave 
de luptă care se re
marcase prin colita ți 
deosebite. El Iml a-' 
mintea, cu o caldă re
cunoștință, un nume 
Bălăbănc.'îcu. Vorbea 
cu emoție despre fostul 
său profesor de ma
tematici do ta școala 
de ofițeri de marină, 
„mcdel pentru o în
treagă carieră milita
ră". L-am cunoscut 
personal abia acum pe 
căpitanul de rangul 1- 
Eugenio Bălăbănescu, 
pe nava „Mlrcea". Era 
cel mol vlratnlc ofițer 
de la bordul navei. 
Aducea In acest marș 

V

Intr-o adevărată ședin
ță de lucru. Fruntașii 
Ișl Împărtășesc expe
riența..sini populariza
te Inițiativele apărute 
,ln curau! lunilor mal 
șl Iunie. Slnt formula
te șl critici. Nu slnt 
uitați nici cel 2 27G 
metri „minus" la o- 
vansărl, cu efectele 
lor : lipsa fronturilor

® „Ghana nu va permite capitalurilor străine să de
vină stăpînii resurselor naționale" — declară șeful 
guvernului de la Accra

BRAȘOV ' (Corespondentul „Scln- 
tel** Nlcotac Mocanu). Uzina de 
tractoare din Brașov n fost șl este 
denumită, nu fără temei, o citadelă 
a tehnicii și tehnologie! moderne, un 
vast laborator unde slnt experimen
tale $1 aplicate cele’ mal modeme 
tehnologii do fabricație. Punctăm cl
tevn din realizările de ultimă oră ale 
colectivelor din sectoarele calde. La 
turnătoria de tontă, procedeul de 
confecționare a miezurilor in cutii 
calde este extins în aceste zile la 
încă CT de poziții (miezuri). Acest 
procedeu. care se aplică acum la 
circa 10 In,sută din totalul miezuri
lor do seric mart, oferă avantaje net 
superioare procedeelor clasico: o 
creștere a productivității mnncll cu 
a-,■.x'iriiî,-. i-,UvUxÂ-is

— Noroc bun! Cum II?
Salului 11 era adre

sat maistrului miner 
loan Boțol șl ortacilor 
săi caro tocmai Ieșeau 
din schlmbuî IV.

— Ca de obicei :

■■I ' a 
de 

hiperbolicii

Ceaușcsca sublinia că hotărlrlle
Iul vor marca ridicarea pe o treaptă nouă, 
calitativ superioară, a operei de edificare 
a socictăfii socialiste în România, Și, in
tr-adevăr; întreaga istorie a acestor ani 
arată că hotărlrlle congresului an insuflat 
an Imens avînt constructiv In toate dome
niile vieții sociale, au declanșat vaste ener
gii, materializate în progrese substanțiale 
In toate domeniile vieții sociale.

Pe drept cuvlnt, 
flonală a P.C.R

® Însemnări după în
cheierea concursului 
și festivalului național 
de muzică ușoară

„Trebuie procedat cn 
ta Uricani ; au aceleași 
condiții, dar rezultate
le slnt altele. înainte, 
cînd lucrau cile opt 
ore. ăla nu-șl puteau 
îndeplini planul, tar a- 
cum. doar in șase ore, 
au șl depășiri de te 
miri" — slnt cuvinte-' 
le-concluzie aproape 
ale fiecărui partici
pant la discuții.

— Cum procedați de 
vă laudă all'.a lume ? 
— l-am întrebat a 
doua zi pe Inginerul 
Nlcolae Nlcorlcl. di
rectorul ' exploatării 
miniere Uricani. Ca
re-! secretul.?

— Nu eu 'slnt 
tuL Colectivul 
de mineri. El 
tonte. Nu-l nld 
erei. Să mergem 
rrjnă.

O<a 0.09. Intrăm In 
„colivie". Un semnal și 
slnlem... absorbiți 
Coborlm 1a 220 de me
tri ndlnclme.

© Cronica internațională 
© Noutăți in legătură cu 

cel de-al Vl-lea pavi
lion de mostre de bu
nuri de consum

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tre Constantin de In Lupani, care a 
chemat la întrecere pentru realizarea 
in abataje frontale a două cicluri 
peste planul lunar. întrecerea cu a- 
cest obleci.lv a cuprins toate brigă
zile de la asemenea locuri de muncă 
din Valea Jiului. Remarcăm, de ase
menea, și alte Inițiative, cum slnt 
cele ale brigăzilor conduse de Petra 
Roman, de ia Anlnoasa. Constantin 
Grădinara, de ta Uricani. Tralan 
Pasca, de ta Exploatarea minieră 
Voivozi. Vaslle Tnminschl. de la în-, 
treprinderea minieră Bihor, care 
s-au soldat cu Importante sporuri de 
producție de cărbune, minereuri sau 
alte substanțe minerale utile.

Simultan cu succesele obținute In 
dezvoltarea producției, prin alocarea 
de c.T.r stat a unor importante fon
duri de Investiții, exploatările „ta zi” 
șl numeroase mine nou construite au 
tosf dolate la nivelul tehnicii mon
diale. iar minele existente nu fcesl 
aproape in totalitate recchlpate cu 
mașini șl utilaje. în acesi mod a fos! 
ridicat gradul de mecanizare a opc-

Comentarii ale presei străine 
ției delegației române în 
zarmare

Se Împlinesc trei ani de la Congresul al 
X-lea al partidului. Au lost trei ani denșl, 
dinamici, Încununați de noi succese, gra
vate adine în noua Istorie a României so
cialiste. A încerca să schițăm o retrospec
tivă a uriașei activități creatoare, declan
șată șl organizată pe liniile de iorfă ale 
programului Congresului al X-Iea, ar în
semna practic să conturdm însuși edificiul 
în plină construcția a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, cu tot ceea ce am 
realizat pină acum, cu perspectiva largă șl 
luminoasă pe egro o avem în fafâ. Acest 
bilanț, această definire șl mai clară, și mal 
mobilizatoare a orientării spre viitor Ie-a 
realizat, în mod strălucit, CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A PARTIDULUI din Iulie.

In încheierea raportului prezentat Ia 
Congresul al X-lea, tovarășul Nlcolae

Anticipări - ipoteze 
„Timpul probabil' 
poate aspira la certi 
tudini

vura iugoslavă 
temporană

Europei șl Africii, 
utilizat sistemul 
navigație .
In BLseala și In Ca
nalul MlneclL.

Șl, devenlndu-1 JiinS 
bră, aici, în Egee, e!- 
levul caporal Șerbu 
vrea să-1 copieze pină 
șl In mișcări, în ex
presii, visează să â- 
Jungfi șl el, odată, un 
adevărat ■ „lup de 
mare".

Sergentul Gheorgh'e 
Trașcu are cu totul 
altă ț.'Ovesle. El nu se 
visează marinar de 
carieră, cl Ișl îndepli
nește pur șl simplu 
stagiul militar aici, lă 
marină, ca semnaliza
tor șl observator. în 
viața civilă a fost lă- 
căiuș-mecanic șl ace7 
eașî meserie vrea s-o 
practice din nou „după 
ce termină armata" 
numai că șl-a propus 
să absolve școala me
die. Pină atunci, creț7 
te ta școala curajuîul 
bărbătesc.

...Venea, da, venea o 
briză dinspre... acasă șl 
aducea ceva fără de 
care poale nici nu s-ar 
putea naviga po apa 
depărtate și străinei 
Eram In Medileranâ, 
navigam în sudul Slci- 
llel, cu ciudatul senti
ment de a ne afla in
tre Africa și Europa', 
cu ochii’scrutlnd de
părtările, clnd, po ne-Ș 
așteptate, ne învăluia

Colonel L. TARCO

revoluționare și particip: 
dejde ta opera de- edific 
societăți.
Zilei minerului se desfășoară Intr-o 
perioadă marcată de puternicul a- 
vlnt creator^ al poporului nostru 
pentru n da viață hotflrlrllor recen
tei Conferințe Naționale a partidu
lui, ‘rare Șa Jalonai ctar programul 
accelerării progresului economleo-so- 
cial al României , socialiste.

Răspunderile minerilor pentru tțsl- 
gurarea bazei de materii prime a țârii 
sporesc considerabil acum. In condi
țiile Iri care, ta chemarea Conferințe* 
Naționalei ijnrne'nll muncii din întrea
ga țară s-au angajal să asigure-reali
zarea planului cincinal Inalnte de ter
men. Este neîndoios că ceea re țara 
economia noastră așteaptă din partea 
colectlveto din industria minieră re 
va îndeplini .întocmai.

Minerii s-au 'prezentat la con
ferința partidului șl — din
nou — acum, de ziua lor. cu
realizări ,>mn? de menționat. In
primele șapte luni, ale antilul ei au 
realizat o producție industrială glo- (Continuare in pag a 11-ti)

7

avansnre.de
obleci.lv


permanent și in magazine

aceste cifre, ele

(Urmare din pag. 1)

A

Cil

B

(Unnare din pag. I)

o fi tot „SE-

la „Continental". 
In plin centru I 
In chiar timpul 
Incognito in uni

tară

Măsurile pe
Industria

„sccrft-

“galerii.
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Peste cllevn zile — la 10 august — 
se deschide cel- de-al‘6-lea pavilion 
de mostre. Ce elemente dc noutate 
va prezenta actuala ediție a lntlinlril 
anuale dintre producătorii de bunuri 
de consum șl public ? Am socotit că 
nu vom diminua cu nimic interesul 
vizitatorilor oferlndu-le, cu anticipa
ție, cltcvnj Informații.

în primul rlnd. cllevn cifre elocvcn-

fac pentru aprovizionarea populației 
industria locală, cooperația mește
șugărească, de consum șl cooperati
vele agricole, acești producători ex
pun , In comun, pe județe. în felul 
acesta se va vedea foarte clar care 
slnt județele efectiv receptive la ce
rerea populației locale. Acest mod 
de organlzore a expunerii sperăm 
că vn contribui* la stimularea produ-

SCINTEIA — duminică 6 august 1972

RE A
Minerii își onorează 

sărbătoarea prin 
succese de prestigiu
P E T R OȘ ANI (Corespondentul 

„Sdnteli" S. lonescu) : Colectivele 
de muncă de ta exploatarea minieră 
Lonea din Valea Jiului ișl amplifică 
eforturile in abataje pentru a In- 
tlmpina cu realizări superioare ziua ____ „„ „„
do 23 August șl n 23-a aniversare a de" La Fabrica de conserve din 
republicii. Un bilanț recent de
monstrează că, pe ansamblul minei, 
un Ioc fruntaș 11 ocupă sectorul IV, 
unde In cursul lunii trecute au fost 
extrase peste plan 1 802 tone cărbune, 
urmot fiind do sectorul II, cu un 
plus de peste 1560 tone cărbune. 
ÎJIn cadrul acestora, cele mai bune 
rezultate au fost obținute dc brigăzile 
de mineri conduse de Ioan Mlclea III, 
RLstacho Borș, Gheorghe Dobro- 
geanu, Ioan Timiș șl Traian Mol
nar.

Balazs IosLf din abatajul frontal nr. acum mul multe utilaje. Este
601 al minei VlrghLș 1, brigada lui cura de terminare o instalație
Ignat Kolumban de la jireabataj a distilare pentru valorificarea supe-
acolelnșl mine, precum șl excavata- rlonră a subproduselor din frudo.
riști! Orban Ioan și Gall Imre de la 
cariera Itacoș.

Prin autoutilare-mașini
de mare randament

SFINTU-GHEORGHE (Corespon
dentul „Scinteii" TOmUrl Gczaj : în
trecerea socialistă a minerilor bazi
nului carbonifer al Bnraoltului — 
care astăzi sărbătoresc IOT de ani de 
la deschiderea minelor din această 
zonă — are In aceste zile o deosebită 
amploare. Planul de producție pe 
luna iulie a fost realizat în proporție 
de 107.9 la sută la producția-marfă, 
extrfigindu-se peste prevederile pla
nului 4 183 tone lignit, astfel incit 
depășirile față de planul pe primele 
7 luni au atins cifra de 27 OHO tone. 
Un ultim rezultat : pe data de 3 au
gust s-au extras peste prevederi 164 
tone cărbune. S-au evidențiat in a- 
ceostă ultimă sfiptfimlnă brigada Iul

SLOBOZIA (Corespondentul „Sdn- 
tell" l„ Ciubotaru). Un colectiv 
— — ........„ ---- Fe
tești a realizat recent, prin auloutl- 
lare, in condiții foarte avantajoose, o 
serie do mașini care vor contribui la 
creșterea productivității muncii. Este 
vorba de mașina de tăiat vinete și 
morcovi rondele, care orc o capaci
tate do 500 kgtară, dc mașina uni
versală de tăiat, de mașina de-spălat 
șl uscat reclplcnțl, de două prfijitori 
continue de legume ș.o. In urma in
troducerii In producție a acestor ma
șini, forța de muncă disponibilă va 
fi Îndrumată spre benzile de lucru 
din secțiile de fabricație. O contri
buție deosebită Ia obținerea acestor 
realizări nu avut inginerii Mircea 
Brebu, Mircea Corbel, maistrul prin
cipal Petre Vcrbuncu. șeful atelie
rului mecanic Florian Petcu. lăcătușii 
mecanici Cornel Rlzea, Nlcolne Pa- 
valacho șl Vaslle Standu.

Utilaje livrate înainte 
de termen, 

consum de metal redus
CLUJ (Corespondentul „Sdnteii" 

Alexandru Mureșan) întreprinde
rea „Tehnofrlg" Cluj n livrat pinfi

cioară a subproduselor din
Apoi, se află in stare avansată dc 
execuție un malaxor cu deschidere 
frontală pentru produse din came, 
o mașină de iocat, un transportor 
oblic șl altele. Conform graficului 
slnt onorate șt obligațiile la export. 
Slnt gata de drum ultimele 50 insta
lații de răcit lapte din cele 260 cite 
au fost contractate, pentru acest an, 
cu Republica Democrată Germană. 
Colectivul uzinei s-a angajat să li
vreze peste plan'utilaje frigorifice șl 
piese de schimb In valoare de 0 
milioane leL Mal bine de jumătate 
au și fost livrate.

Colectivul de aici sl-n propus cn. 
prin aplicarea unor tehnologii noi șl 
a unor Îmbunătățiri constructive, să 
economisească in anul viitor circii 
380 tone de metal. Pinfi la această 
oră au fost revăzute consumurile la 
120 de. produse din cele 203 prevăzu
te șl rezultă o economie de 301 tone 
de metal. Lucrarea va fi Încheiată 
peste citcva zile la toate cele 203 
produse și se contează pe o redu
cere a consumului de metal cu 
446—150 tone.

te : zece din pavi
lioanele comolff- k 
xulul expozițlo- 
nal. inclusiv pavi
lionul cel maro r 
(care anul trecut 
nu a fost utilizat), 
vor fi ocupate. 
Față de 20 060 mp, 
cit acoperea pavi
lionul la ultima 
ediție, suprafața 
actualului pavili
on fiind aproape 
dublă, evident, și 
numărul șl diver
sitatea exponate
lor vor fi mal 
mari. O cifră glo
bală încă nu se 
cunoaște. deoarece 
standurile slnt In 
curs de finisare. 
Se știe de
pildă, că industria 
ușoară, unul din 
principalii expo
zanți, prezintă 
circa 40 (NM do 
modele ; Indus
tria locală, coo
perația meșteșu
gărească, de con
sum șl sectorul n- 
grlcol — peste 
20 0®0 de produse. 
Totalul va fi desi
gur mult mai 
mare pentru că, la 
însele impresionante, se vor adăuga 
acelea ale Industriei alimentare. In
dustriei chimice, a construcțiilor do 
mușini ele.

, Anul acesta organizarea expunerii 
are citcva elemente originale. Ca șl" 
plnfi acum, fiecărui minister ii este 
rezervat un pavilion. Dar pentru a 
putea avea o privire di mal exactă 
asupra ofertei, la anumite categorii 
de mărfuri produse de industria 
ușoară,' in afară do standurile cen
tralelor Industriale ts-au pregătit 
dteva „puncte tematico" pe destina
ții : articole pentru' copil, vestimen
tație pentru stradă șl ocazii, echipa
ment de protecție, de vacanță etc. 

intru a puica ,,dn-

^anlzare a expunerii sperăm 
contribui* la stimularea produ-

vorbă cn ele să fie produse. Pentru 
a ovlia o asemenea situație, In mo
mentul dc față o comisie mixtă, for
mată din reprezentanți al producăto
rilor șl al comerțului, triază mode
lele In funcție de întrebarea : există M 
condiții materialo pentru a fl Intro
dus In fabricație de serie 7 Numai 
dacă răspunsul este afirmativ, el va 
fi expus. Aș vrea să subliniez că cel

©
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posibUltfițl pentru Îndeplinirea mal 
devreme a clndnaîuluî In li
nele sectoare și la unele sec
țiuni de plan. Minerii, toți lucrători! 
din această ramură slnt hotfiriț.i sfi 
muncească cu responsabilitate șl dă- 

. roi re,-sfi folosească mai Intan.s rezer
vele de câre dispun pentru a contri
bui In modul cel mal plenar la în- - ,. .. |nftfni0 (j|e

caro colce- 
ralnierfl slnt

rațiilor grele șl cu un volum mare 
de muncă, ceea ce a făcut posibilă 
reducerea efortului fizic al mlncrilor 
șl, totodată, creșterea apreciabilă a

Grljf^partidului șl statului pentru 
continuo Îmbunătățire o condițiilor de 
muncă șl de viață ale minerilor ne &- 
pare pe multiple alte planuri. Un prim 
aspect de relevat este creșterea de 
apraape 5 ori a salariului mediu în 
perioada 1SM—1072. îh afara fonduri
lor de Investiții desUnale, deopotrivă, 
construirii de capacități noi și asigu
rării de condiții normale de muncă, 
pentru măsuri de protecția munci! ee 
cheltuiesc anual fn această ramură deschidere si de oresăUre sl ex-
peste 200 milioane IcL în perlradn 
amintită au fost ■construite din fon
durile statului șl date In folosință 
minerilor circa 34JCNJ9 de apartamente 
și aproape 30 000 de locuri in blocu
rile pentru nefomillștl. Mii de fami
lii de mineri au beneficiat, totodată, 
de credite pentru construirea de lo
cuințe proprietate personală. O mare 
dezvoltare nu cunoscut in acești ani 
Jante localitățile miniere din Valea 
Jiului, Maramureș, Munții Apuseni, 
Motru șl altele. în centrele indus
triei miniere s-n lărgit mult rețeaua 
de școli, spitale, policlinici, cinema
tografe, cluburi.

Introducerea e.xpcrlmeîitală a pro
gramului de lucru de 6 ore pe schimb 
fn subteran — dc care beneficiază in 
prezent peste 35 000 dc salarlați din 
aproape toate bazinele Industriei mi
niere — precum șl aplicarea noului 
sistem de salarizare șl majorarea sa
lariilor din ultimii ani au fost mă
suri care au mărit forța de atracție a 
muncitorilor spre acest sector 
Industrial. Programul de lucru 
da 6 orc pe schimb va fl gene
ralizat, pe măsura creării condi
țiilor, în toate minele cu activitate In 
subteran.

Cum afirmam mal înainte. în aceas
tă zi minerii privesc, cu încre
dere spre viitor, spre sarcinile ce 
lo stau în față In cadrul grandiosului 
program de construire n societății so
cialiste multilateral dezvoltate adop
tat de Congresul al X-lea ai parti
dului. spre obiectivele trasate de 
Conferința Națională. în urma anali
zelor efectuate —șl care continuă n- 
slduu — se conturează de pe acum

făptuirea cincinalului Înainte 
termen.
li vele din .______  ___
chemate să le aplice, In acest ecop, 
slnt extrem de variate. în primul 
rind, se cer exam.lnate. posibilitățile 
pentru accelerarea ritmului de exe
cuție a lucrărilor de cercetare geo
logică, ca și pentru asigurarea unui 
decalaj: corespunzător Intre lucrările

ploatare proprlu-zlafi. în al doilea 
rlnd. vor fl analizate critic studiile 
tchnico-economlce ale obiectivelor și 
capacttMlior noi, In scopul realizării 
unor Indicatori superiori celor prevă- 
zuțl In planul cincinal. Se vor exa
mina, totodată, posibilitățile pentru 
devansarea punerii In funcțiune a 
lucrărilor de Investiții.

Analiza situației actuale, a posibi
lităților existente șî stabilirea mă
surilor necesare pentru creșterea gra
dului de concentrare a producției pe 
mine, zone, orizonturi prezintă un 
mare Interes pentru ramura noastră, 
în acest scop, cadrele din centrale, 
din exploatări, cu concursul specia
liștilor din cercetare șl proiectare, vor 
trebui să lărgească producția la 
minele cu condiții favorabile, tă ex
tindă metodele de exploatare de 
mare productivitate. s& perfecționeze 
organizarea proceselor de bază „ și 
auxiliare, să crească coeficientul nu
mărului de schimburi. Măsuri ample 
vor viza utilizarea mal bună a for
ței de muncă, creșterea productivi
tății muncii, reducerea costurilor de 
producție si sporirea rentabilității.

Există garanția că muncitorii, in
ginerii șl tehnicienii, toți oamenii 
muncii din Industria mlnlerfi vor în
deplini întocmai sarcinile ce le re
vin din hotfirlrile Congresului al X- 
lea'și ale recentei Conferințe Națio
nale a partidului. De ziua lor. ti fe
licit pe toți minerii și Ie urez să 
înscrie noi pagini de eroism, no! suc
cese pe frontul desfășurat ol mun
cii consacrate propășirii patriei 
noastre socialiste.

4-

Mina Lupani. Șiruri nejfîrțde 
do vegoneie aduc din adlncuri 
rodul muncii enluziasie a 

minerilor

lucrările do lvestițli s-au 
dublat. N-o să credeți, 
dar așa-I : noi am ce
rut-o. înainte plecau oa
menii de la noi. Ajunse
sem să cerem Împrumut 
echipa întregi. Au venit 
de la Țebea, dc la Baia 
Nouă. Acum se întorc șl

măm dorința de u-1 vedea 
pe Constantin Grfidinaru, 
omul-care, de trei luni, a- 
vansetiză intre 140 șl 170 
metri pe lună șl pe pro
fil de 12^ mp. In trei 
luni n-a d.șilgat sub 200 T- "■*
da Iei pe schimb. Strfibu- cei care au b'oc®1- 
tem sute de metri de gale
rie inalntd apoi stingă, iwwMM-wimtwmresB 
dreapta, urcăm, coborlm.
Flșiilul aerului In galerio nnțL
acoperă pe cel al cizme- K t;Aț: \
lor de cauciuc pe p<xîe- j| []ț
țele din lemn. Mergem 
de clnd c lumen.

— Cam unde slntem 7
— La vreo șase kilo

metri de la Intrare^
Pașii devin tlrșițl. în

cerc să-ml „păcălesc" o- 
boseala dlscutlnd.

— Nu-i ușor să fii mi
ner..,;

— Nici prea greu nu-i. 
Important e ®ă-țl placă 
meseria, sfi-l dibui secre
tele, să-ți folosești r 
mult capul. Unii cred că 
a tl miner înseamnă eă 
ții un fel de uriaș. Nu-i 
adevărat ; sllnca o des
pici mai ușor cu mintea 
decit cu brațul. Șl cu dis
ciplina. în "70 se lucrau 
opl ore intr-un schimb 
Acum, doar șase. Slnt di
rector aici nu de mull 
timp. Am fost la Petrlia. 
apoi la Lupenl. Față de 
”70, planul s-a triplat, iar

— Au explodat toate o- 
datfi. Asta meșter I

Ne-atn Intoro. Cam un 
metru dincolo de ultimul 
bandaj se căsca o grotfi 
parcă tăiată cu dalta.

— Așa trebuie — Iml 
explică minerul Constan
tin Notai. Drept, cn fă
cută cu mina.

am ajuna să ne-nțelegem 
fără să vorbim. Un „se
cret" jtot există : știm 
fiecare ce avem de făcui. 
Nu numai azi și milne, 
dur șl in trimestru’ IV și 
chior șl La Începutul Iul 
■73. Altfel luerezi dnd știi 
cit aiJ de lucru și pentru 
cine lucrezi™.

La suprafață 11 regă
sesc pe director. Se grfi-

Minutele dinaintea puș- Să fio acesta 
cârlL Minerii Constantin iul“J 
Moise, Nicolae Sîolcnn. 
Nlcotae Gratnn. șeful de 

mal brigadă Nlțfi I-Lrincescu 
1 terminaseră de „bătut"

găurile, tar acum II lă
sau pe artificierul Emerik 
Karom „sfi-sl tacă mese
ria". De unde slntem au
zim o singură bufnitură, 
un bubuit de tunet fil
trat parcă prin trei rin- 
durl de plsifi groaeă.

— Știam efi-s 32 de în
cărcături. N-arh auzit de
cit una. N-au explodai 
toate 7

„.Din nou pe 
în sfirșil, am ajuns și in 
punctul de lucru al or
tacilor Iul Constantin 
Grfidinaru.

— Care-1 „secretul"7
— Secret ? Am spus-o 

și aseară, ta public : se 
lucreazfi bine toate șase 
ore de lucru. Nu-nccpem 
lucru plnfi nu ne apro
vizionăm cu lot ce ne 
trebuie. Lucrăm de șase 
ani împreună. Cu Aurel 
Sosal. Ion Dannlache. Ma
rin Munteanu, vagoneta
rul, cu Dumitru Manclu

bea sil meargă să ta de 
ta ^consiliul popular che
ile cetor 20 de apartamen
te noi repartizate mine
rilor de ta Uricani.

I-n Ieșirea din sala de 
apel, 'un grup „gălăgios". 
Un bălrlnel numără niș
te bani : 1 IOO de lei. Aflu - 
că-1 cheamă Ferdinond 
fjllohi, că-l pensionar, dar 
că se' ocupa „din pllctl- 

• sealftj cu difuzarea dc 
carte.1! i.lng.i el — două 
geamantane goale. Banii 
reprezintă vlnzarea tlln 
ziua aceea. Abia „țlr.e 
piept" celor din brigada 
Iul Ion Nechițelu. Vor
bește cu pentru cl. dar 
suficient dc tare să se 
facă auzit.

— Auzi, ăștia ■ prind 
dușmănie pe mine că de 
ce nu le aduc mai multe 
cărți. Vor dc mecanică șl 
de electrică, și de radio. 
...Păi d-aia nu aduc fiind- 
cfi-ml trimit puține de la 
București I

Și ăsta i 
CREȚUL" 7

— înțelegem din răspunsul dv. efi 
toate modelele expuse au șansa sA 
fie văzute In magozlno, intr-un vii
tor apropiat, dacă ele vor întruni ca
litățile cerute de public. Dar cel mal 
bun mijloc de sondaj este, după cum 
știți și dv., cel făcut: cu produsele 
înseși. Vom putea cumpăra, pe Ioc, 
modelele expuse 7

— Nu putem promite că absolut 
toate modelele 
expuse 
putea 
po loc. 
norm de 
vlnzarea 
imposibilă in 
țiul existent, 
tem informa Insă 
pe viitorii vizita
tori că o rețea de 
poirlo 30 de punc
te dc desfacere, 
unele aparțlnlnd 
comerțului, altele 
direct producăto
rilor, va pune la 
dispoziția publi
cului o gamă va
riată de mărfuri, 
Intre care și unor 
lej din 
expuse 
dur lie 
dărilor 
toârc.

Prezența la pa
vilion a tuturor 
producătorilor de 
bunuri do con
sum șl a repre
zentanților co
merțului din în
treaga țară este 
un prilej pentru 
organizarea Intil- 
nlrllor de lucru. 
Exlstft un pro

gram. în acest sens, destul de bo- 
gnt. ÎS cuprinde consfătuiri pe tema 
diversificării producției șl a îmbu
nătățirii calității produselor, prezen
tări de modă, un simpozion orga
nizat do Asociația română de mar
keting — „Marketingul produselor 
noi șl organizarea compartimen
telor de marketing în Întreprinderi', 
o discuție despre construcția mobliel 
șl posibilitățile do mobilare a apar
tamentului etc. In toată perioada 
funcționării pavilionului — 10—31 nu-

□

□

se vor 
cumpăra 
Slnt e- 

multc și 
lor ar fi 

spa- 
Pu-

© 0 suprafață de două ori mai mare
© 40 000 de exponate ale industriei ușoare 
© 30 de puncte de desfacere a produselor

Garanția că ceea ce vom vedea in standurile pavilionului vom găsi

De ademenea, pentru a ____
țări" mal precis efortul pe care

cătorlior locali de bunuri pentru 
populație, a emulației atit do nece
sare pe acest plan.

Roferlndu-ne la unele speranțe ale 
cumpărătorilor, deșteptate do pavi
lionul de anul trecut, dar, din păcate, 
neîmplinite, oțn cerut unele precizări 
tovarășului director general al pa
vilionului, Ovldiu Drfigol.

— Anul trecut, In chestionarele de 
sondaj care s-au completat, întreba
rea „clnd ie vom vedea In maga
zine" 7 devenise generală. Totuși, nu 
toate modelele expuse atunci au fost 
văzute In magazine. Ce garanții 
există că In acest nn lucrurile nu sc 
vor mal repeta ?

— într-adevăr, așa s-n Intlmplat. 
Unele lntreprlndcrl au expus mo<It?le 
care aveau un rol pur decorativ^ Nici

modelele 
In slnn- 
Intreprin-
produefi-

de-a! 6-lea pavilion de mostre nu 
are un caracter demonstrativ, ci un 
caracter de lucru. Se vor Încheia con
tracte Intre partenerii interni șl ex
terni, se va face șl in aecst an un 
sondaj al opiniei vizitatorilor cu pri
vire la utilitatea șl calitatea expona
telor. InsUlutul de cercetări comer
ciale a pregătit acest sondaj In două 
etape : prima — scadentă la 22 au
gust — va furniza date precise ce vor 
orienta cererea pe care comerțul ur
mează să o formuleze In vederea în
cheierii contractelor cu furnizorii din 
Industrie pentru perioada imediat ■ ; „ , ,,,
următoare. Rezultatele finale ale a- S115*' _ P® platoul expozlționaj sa vor 
cestui amplu sondaj vor servi, In 
continuare, ndnptăril la cerințele 
pieței, la o mal bunii fundamentare 
a contractelor. .

orgnnlza Jocuri distractive pentru co
pil șl tineret.

Rodlca ȘERBAN

AMPRIMITSCRISOAREA DVJ
BOGDAPROSTE 

PENTRU CEI DOI 
KILOMETRI...

Școala de 10 ani din 
muna Lunca 
dețul Mureș, 
doi kilometri
- Și 1

co-
ju-Bradului.

este la vrec 
do primărie.

culva venit
tină condica de 

u școlii la primfi-
Ideea să 
prezentă 
rle. Cadrele didactice tre
buie să bată In fiecare zi 
niște kilometri plnfi la pri
mărie (clnd se duc In școa
lă); trebuie să bată apoi lor 
nbjle kilometri (dnd so În
torc do la scoală). Uneori 
se Intfmplfi sfi-1 bată și de 
nxal multe ori ; de pildă, 
clnd responsabilul cu păș- 
trnren condicii de prezență 
a cadrelor didactice e plecat 
de la primărie. Bat drumul 
sau... așteaptă.

Tovarășe Aurel Treblcl 
(dinsul mi-a sesizai poves
tea asta), mă glndesc că 
incă-l bine pentru cadrele 
didactice din Lunea

De clțlva ani se aplică In viață le
gea privind cercetarea provenienței 
unor bunuri ale persoanelor fizice, 
care nu au fost doblndllc In mod 
licit Consecința :.pe de o parte, ten
dința de căpătuială a primit o ri
postă fermă, holfirită, pe măsura e- 
xlgențelor noastre elice : pe de alifi 
parte, sumele rezultate din încăl
carea normelor noastre dc muncă șl 
de viață se reîntorc In circuitul eco
nomic. acolo de unde. In chip rapace, 
au fost smulse.

Sancționați! — oameni de diferile 
profesii, dar cu același profil moral : 
dorința de înavuțire, de a da socie
tății cit mal puțin șl de a pretinde 
șl lua cit mai mult — slnt oblSgațț 
astfel să reflecteze In chip serios ia" 
foptelc lor, la imposibilitatea convie
țuirii acestora cu normele noastre de 
conduită socială.

Mal mult : pentru a evita repeta
rea unor asemenea acte antisociale, 
legea obligă pe conducătorii de În
treprinderi șl Instituții, dc unități ale 
alimentației publice etc. sâ-l schim
be din funcția de gestionari pe ce! 
ce s-au dovedit a tl necinstiți, care. 
In loc sfi-șl exercite funcția In Inte
resul societății, și-au exercitat-o In 
propriul lor Interes, lovind In inte
resele generale.

Surprinzător Insă : nu o dală, cbtar 
după pronunțarea hotfirirli judecă
torești care li obligă In plato impo
zitului de 80 la sută din sumele pro
venite ilicit fără muncă, unii sanc
ționați continuă să ducă o viață de 
lux, în vfid'iă disproporție cu veni
turile lor din muncă : chefurile sini 
șl pe mal denarle chefuri, achizițio
narea de bunuri costisitoare continuă 
tn ritmul deja cunoscut (Unii dintre 
aceștia ajung din nou in fala In
stanței). Pe bună dreptate, se naște 
întrebarea : de unde are — din nou 
— proaspătul sancționai utfțla hani ?

Gheorghe Fabian. Tost responsabil 
ta bufetul ..Breaza" : Grlgore 
Cimbală, barman la barul „Conîl- 
nentai" : Ana Uorloiomci Nfistfises- 
cu. ospătar la bufetul „Stejarul" — 
toți "din Iași — sini numai clțlva din
tre cei care — orin modul lor de 
viață, in vădită disproporție cu eh- 
țigările - provenite din muncă — nu 
ridicat asemenea senine , de întreba
re. Primul nu a iusllfțcnț provenien
ța unei sume de 33 161 Iei : cel de-al 
doilea nrovenlemn' unei sume dc 
53 977 lei. Iar A.H.N. proveniența u- 
nal sume de 30 127 lei. Drept pentru 
care au suferit rigorile legi). Si lo

dulul. Ar putea fl 
muți Intr-o zi — pentru că 
tot zic medicii că meraul 
pe Jos face bine — să sem
neze condica nu 1a primă
rie; cl In Inspectoratul șco
lar al județului, aleglnd In
tre' via Mărășeștl ori Ro
șiori. Să zică bogdaproste 
pentru cel doi kilometri. 
Plnfi la vreo nouă Idee.»

indru-

EXTRAPLAT" 
SĂ FII Șl NU POȚI 
INTRA ÎN BOXĂ...
Patruzeci de familii 

Timișoara s-au Învoit 
O.P.L.P.P. să le facă 
bloc. Șl O.GL.P.P.-U1 
făcut Iacă de acum doi 
pe Calea Șagulul, blocul 
nr. 40.

— Deci 40 de familii s-ap 
învoit cu... să le facă un 
bloc. Și le-a făcut blocul 
•10. ȘI ? Nu slnt de acord cu 
numărul blocului ? E prea 
mic ? Să mal pună un zero I

— Clnd s-au tocmit s-au 
tocmit sfi Ie focă șl boxe.

— &-au făcut boxe 7
— Ba de făcut le-au fă

cut, dur nu se poate ajunge 
ta ele pentru că pe culoa
rul care duce Ia boxe nu 
montat nlșta conducta. 
„Extraplnt" să fH și nu poți 
intra In baxa pe care ai 
plătit-o șl de care al nevoie. 
De doi ani se poartă cores
pondență, șl încă ce cores
pondență. cu O.C.L.P.P.. 
I.L.UT., T.C.T., D.S.A.P.C. 
șl încă multe alte inițiale.

dln 
cu 
un 

le-a 
ani.

tuși, Imediat după aceea, și-uu re
luat traiul In „stilul" lor binecunos
cut Do unde banii 7

întrebarea o adresăm directorului 
întreprinderii de alimentație publi
că Iași. Gheorghe Manollu.

— Știu eu ? I — se miră aceste. 
Imediat după pronunțarea hotfirirli 
judecătorești noi ne-am făcut dato
ria : l-am schimbat din funcție.

Rezultatul ? Tot fila. Au 
boxe, dor nu prea au...

— Exact ca In clntecul 
iul Coșbuc : „Am cap, dar 
parcă nu-1 mal nm...°. Asta 
apropo de cei care...

UN CEASORNICAR 
PUNE FLECURI 

LA PANTOFI
Vasllo Oltcanu, după ce a 

terminat școala generală de 
8 ani, a încheiat un contract 
dc școlarizare cu coopera
tiva „Meseriașul" din Gher- 
la-Cluj* In specialitatea de 
ceasornicar. Clnd n Ieșit 
calfă a fost repartizat la 
un atelier de ceasornicărie 
cu mandatar. Acest manda
tar era plătit clnd dorea el, 
cum dorea el și, mal alea, 
fără ștat de' platA Dupfi ce

cat In meseria de ceasorni
car. SI ce credeți că a fă
cut această conducere 
ceasornicarul 7

— L-a
prozar 7 

— Nu I 
cizmărie, 
nlnțat că 
zlntfi la noul post va 
școlarizarea. Vreți să

repartlzat la

La un atelier
Ba chiar l-n nme- 
dacă nu se pre- 

;t va plăti 
" -3 vă 

dațl și dv. o părere In le
gătură cu povestea osia 7

descoperit
„chestii", in loe sfi se la 
niște măsuri, tlnăra califi a 
fost trimișii la plimbare. 
Numai c& Vwlle Oltcanu 
nu s-a dus la plimbare, ci 
la conducerea cooperativei. 
care l-n școlarizat si califi-

tru întreaga unitate, nu e o treabă 
ușoară. Numărăm alături de el, ca 
să ne treacă vremea : 6 000 sticle cu 
bere. 2 500 litri „Pelin". 1 W0 sticle 
„Aligote", Riesling'... ( (Fără să 
vrem, gîhdlm : „Ce pline” pentru 
Fnblan ; ce bacșiș ar fl scos el din 
asta™.). în sfioșii, adjunctul terml-

Da. ce doriți 7

anchetă socială

Șl Gheorghe Manollu ne pune In 
față deciziile numerele 02 șl 052 prin 
care Gh. Fabian și respectiv Ana 
Hortolomei Nfistăsescu — datorită 
necinstei de care au dat dovadă — 
au fost scoși din funcțiile avute șl 
„puși să trece podele" — cum se ex
prima directorul — In calitate de 
muncitori necallficați. NI se arată 
chiar o declarație srrlsă prin care 
Gh. Fablan se arăta de acord 
noua Iul situație...

Terasa „Circ" Ni s-a spus că Gh. 
Fablan lucrează alei. De aceea, 
cercăm să stăm de vorbă cu șeful 
unltfitli.

— Șeful nu e aici, vorbiți cu ad
junctul. nl se spune.

Mergem la omul Indicat șl aștep
tăm o clipă. Se primește marfa pan-

tn

Să stăm de vorbă cu dv. In le
gătura cu Gheorghe Fabian.

— Eu slnt Fabian I
Surprizele se vor ține lanț : șl Ana 

florlolomel NSstfisescu și Grlgore 
Cimbală ocupă — In continuare — 
tot funcțiile avute. Ba nu, al doilea 
nu mal c barman 
ci Ia „Unirea" — 
(ospătar destoinic. 
Incursiunii noastre _______ .
late. Grigore Cimbală primea 
nici o jenă... bacșiș !).

Discutăm cu Petru Berieă, 
torul agenției O.N.T. Iași, de 
aparține ..Unirea". NI se arai

direc- 
__  _ care 

,.... . .. . NI se arată alte
hîrtll. alte numere de înregistrare.

— Bine, dar Cimbală este In lo
cal, servește șl se „servește" eu bac
șișuri grase.

— A da. deocamdată nu avam cu 
cine II înlocui.

LA CINE LĂTRA 
CIȘMELE ?

în lungul Dunării, de lo 
portul Giurgiu la voie, ci
neva a tfilnt pădurea dc 
sălcii. Cfl a tăia t-o, treaba 
lui (să zicem) — ne scrie 
un dtltor — dar problema 
este că tot ce a fost doborit 
se ~dlstn.ijțe fără milă. în 
zona cunoscută sub numele 
de „Clorolu" (km 41») s-au 
făcut unele „figuri", adică 
metri steri In niște gr 
undo s-a adunat șl apa 
ploaie. De asemenea, 
perimetrul dintre Podul 
Prieteniei șl port este aban
donat puzderie de lemn 
corhănit (curățat de ra
muri), care n început sil 
putrezească.

Deci dinele ăla pe care 
l-am auzit lfltrind ieri 
noapte era din Giurgiu. Se 
pune întrebarea : la ce lătra 
— In lemnele putrezite ori 
ta cel care le-nu făcut să 
putrezească 7

Dacă nr lătra mai gros—

NIcuta TANASE

— Știți de clnd trebuia Cimbală 
înlocuit 7 I

— ? I
— Din Iulie anul trecut!
Pentru faptele săvlrșite, pentru 

încălcarea normelor noastre de 
viață șl de muncă, legea li obli
gă pe Inavuțiții din bacșișuri, din 
supraprețurl șl nlle nete de para
zitism să restituie societății sumele 
pe nedrept încasate. Șl holSrirea a- 
ceasta o pronunța justiția. Pentru a- 
celeașl fapte, legea prevede In mod 
obligatoriu înlocuirea lor din funcți
ile ocupate, de care s-au 
nevrednici. Șl „hotfirirea" ____
trebuie pronunțată de conducerea u- 
nlifițll In care aceștia și-au desfășu
rat activitatea. Este o dublă obliga
ție : prima izvorăște din necesitatea 
apărării de către toți a normelor c- 
tlcil șl echității socialiste ; cea de-a 
doua — izvorăște din lege. Nici una, 
nici cealaltă nu ix>t fl eludate prin 
măsuri formale, prin hîrtll.

Comoditatea, „lipsa de personnl” — 
a se cili „dezinteresul" — nu not 
scuza sub n'd o tormfi abdicarea de 
la aceste imperative. în funcțiile de
ținute, conducătorii unităților in cau
ză slnt șl trebuie să se dovedească, 
în toate actele lor, reprezentanți al 
societății noastre, ai modulul de 
viața socialist care le impune o frtal- 
tfi Intransigență împotriva concepți
ilor de viața burgheze, Împotriva în
șelătoriei, mitei, speculei, oricăror 
forme dc procurare a unor venituri 
ilicite.

Or. în aplicarea principiilor noas
tre dc muncă șl de viață, o legilor nu 
slnt șl nu pot exista „zone albe". A- 
tiludinea comunistă, poziția fermă 
împotriva parazitismului, n tendinței 
de înavuțire trebuie să se manifeste 
nu numai în Instanță, cl — mai ales I 
— acolo unde acestea apar. Organi
zațiile de partid, toți comuniștii tre
buie fsfi se angajeze primii In lupta 
împotriva elementelor necinstite, a 
tuturor celor care vor să dea sode- 
tfițll dl mal puțin — sau nimic — 
șl sfi Ia de in societate rit mal 
mult. Este de datoria lor să inter
vină I Șl pe bună dreptate ne putem 
pune întrebarea : cit vor mal tolera 
organele și organizațiile da partid 
lipsa unei atitudini ferme, intransi
gente din partea rbnducfitorllor de 
unllfiți 7 Pentru că n» numai legea 
trebuie sfi tie una pentru toți, cl și 

lie eticii noastre socialiste.

dovedit 
aceasta

Titlis ANDREI 
Manolo CORCACI
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cruciale In 
directa șl 
aceste fo- 
ou dat o

Sărbătorim azi împlinirea a trei 
ani de la Congresul al X-lea ol 
P.C.R. In condițiile puternicului elan 
creator generat in rlndurilc între
gului popor de Conferința Națională 
a partidului, do grandiosul program 
adoptat pentru Înflorirea multilate
rală a patriei. Momente 
viața țârii, aflate Intr-o 
nemijlocită continuitate, 
rumuri ale comuniștilor 
elocventă expresie trăsăturilor fun
damentale ale politicii partidului 
nostru — cutezanță și clarviziune, ri
gurozitate științifică șl spirit nova- 

' tor. amplă perspectiva istorică. '
Însuși climatul de muncă avlntată 

șl responsabilitate civică.’do amplă 
angajare și intense eforturi creatoa
re in toate sferele vieții sociale, pe 
care-l cunoaște uzi țară noastră ve
rifică in mod elocvent aprecierea fă
cută de tovarășul N'co'ae Ccuușoâcu 
In raportul prezentat la Congresul 
al X-len : „Holărîrîle pe care le va 
lua actualul congres deschid noi șl 
strălucite perspective României, vor 
Inaugura o nouă perioadă de muncă 
intensă a partidului, a poporului, o 
etapă de noi realizări mărețe In 
țoale domeniile vieții sociale. Con
gresul al X-lea va Intra In Istoria 
patrie! ea un moment ce marchează 
ridicarea pe o treaptă nouă, cali
tativ superioară, a operei de edifica
re a societății socialiste în România".

Anil card au trecut demonstrează 

temeinicia obiectivelor fundamenta
le stabilite, justețea politicii Inter
ne și externe a partidului, a liniei 
sale generale marxist-lenlnisle. ba
zată pe aplicarea creatoare a legilor 
generale alo construcției socialiste 
la realitățile românești. Pe 'măsura 
treceri! timpului înțelegem mal pro
fund dl de armonios, cutezător șl. 
totodată, realist eite programul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ce infuzie de „visare" 
lucidă șl spirit științific Includ op
țiunile Congresului X, reafirmate șl 
dezvoltate In documentele Conferin
ței Naționale, perspectivele deschise 
de ele dezvoltării economlco-socla- 
le a țârii In următoarele două dece
nii.

Intr-adevăr, chiar un bilanț cit dc 
sumar relevă o asemenea deasltale 
a progreselor, cantitative șl calitati
ve. In țoale sferele vieții economice, 
politice, sociale și splrltuaje a ițcț- 
cletățLi. Incit ne vine greu să cre
dem că perioada ce ne desparte de 
congres nu este mai mare dorit trei 
ani. Fie că ne referim la măsurile 
multiple elaborate șl aplicate In a- 
cest răstimp pentru dezvoltarea ra
pidă n bazei tehnlco-malerlale sau 
la îmbunătățirile aduse organizării 
economiei, la perfecționarea condu
cerii societății sau la adlnclrea de
mocratici socialiste, la Intensificarea 
acllvitățll politico-ldeologlce sau la 
promovarea largă a principiilor eli-

cli șl echității socialiste, constatăm 
că In toate aceste domenii ritmul Ihar 
intăriJ depășește considerabil'nivelu^ 
rlle înregistrate anterior.

Cele peste 3®0 de obiective șl ca
pacități Industriale' importante, In
trate in funcțiune numai In răstim
pul acestor trei ani ; depășirea sim
țitoare a ritmurilor dezvoltării eco
nomice prevăzute In Directivele Con
gresului al X-lea : primele rezultate 
ale aplicării programelor de dez
voltare prioritară a unor ramuri șl 
subramuri „de vtrf* ale industriei 
moderne, cu și a vestelor programe 
naționale de dezvoltare a zootehniei 
șl de îmbunătățiri funciare ; noile ___ . ... ___  ___ _
poziții cucerite pe „frontul cunoaș- pere de construcție socialistă In țara

—■_ „a----- .1 noastră nu s-a acționat pe un front dameniale ale națiunii
allt de larg, .eu o asemenea vigoare 
și consecvență, pentru perfecționarea 
organizării șl conducerii tuturor la
turilor vieții sociale ; niciodată im
perativul însușiri! științei conducerii 
nu a ocupat locul primordial pe care 
II deține azi pe agenda preocupă
rilor de zl eu zi ale tuturor organe
lor partidului șl stolului nostru 
socialist. Niciodată profundul de
mocratism propriu orlnduirll ‘noastre 
nu șl-a găsit o asemenea întruchipa
re plenară ca tn ansamblul măsuri
lor aplicate In ultimii arși pentru 
crearea cadrului Instituțional și a 
climatului propice participării cit 
mal active a maselor la conducerea 

dialogului permanent al

an de an depășite, crelndu-se condi
ții pentru vibranta chemare o Con
ferinței Naționale privind îndeplini
rea cincinalului Înainte de termen, în 
vederea accelerării șl mai acceniua- 
te a progresului economico-soclal al 
țării. Pe baza dezvoltării In ritm 
susținut a producției materiale. a 
creșterii produsului soclul șl venitu
lui național, au fost adaptate noi 
rhăsurl privind creșterea nivelului de 
trai al populației au fost sporite sa- 

; larlllc minime. Conferința Națională 
stabilind suplimentarea simțitoare a 
prevederilor cincinalului In ce pri
vește sporirea salariului mediu.

Niciodată . In dvrarsu! întregii o- onArș'eî’P'Hiirwl-î» s> A 5 I s'î H* r> 
teri!" prin- generalizarea Invățămln- 
tulur de 10 ani, trecerea la rctclcls- 
rea cadrelor, o tuturor lucrătorilor 
din unitățile socialiste ; activitatea 
laborioasă In vederea înfăptuirii pro
gramului de educare comunistă a 
maselor reflectă, toate, puternicul 
Impuls de mobilitate șl dinamism 
Imprimate de congres Întregului me
canism al vieții economlco-sccialc.

Tot ce a hotărit congresul, flecare 
din sarcinile stabilite se realizează 
riguros ; mal mult, pe baza Investi
gării exigente a resurselor existen
te, a rezervelor Interne ale produc
ției, au putat fi adoptate masuri de 
rcdlmenslonare a unora, dintre o- 
blcetîvele dezvoltării economice șl 
sociale. Prevederile planului nu fost statului,

partldulul cu poporul, întăririi lega
lității socialiste, creșterii atribuțiilor 
organizațiilor obștești. Niciodată e— 
sența umanistă a orlndulrli noastre 
nu a apărut atlt dc evidentă cum 
apare azi in lumina vastului program 
al P.C.R. de îmbunătățire u activită
ții polîtico-ldeologice, de ridicare a 
conștiinței socialiste a maselor și a- 
flrmare consecvenlă In societate a 
principiilor do viață comuniste.

Toate aceste realizări — și atîtea 
altele pe «sire nu avem posibilitatea 
de a Ie enunța măcar In cadrul li
mitat al unui articol — se datorase 
forței de creație t> poporului, Însu
flețit de convingerea ea politica par
tidului este expresia intereselor fun
damentale ale națiunii noastre so- 
clnllsle, că obiectivele stabilite de 
partid nu reprezintă slmpite dezide
rate sau perspective abstracte, că 
tot ce se prevede in documentele de 
partid se materializează in fapte, in 
resimți vil, spre binele poporului, 
spre înflorirea țârii

ÎN ACESTE ZILE PREMERGĂ
TOARE MARII SĂRBĂTORI A E- 
LIBERARH PATRIEI, ÎN ACEST 
AN AL CELEI DE-A XXV-A ANI
VERSARI A PROCLAMĂRII REPU
BLICII, IN INIMILE NOASTRE, 
ALE TUTUROR, RĂSUNA ECOUL 
VIBRANTEI CHEMĂRI ADRESATE 
DE SECRETARUL GENERAL AL 
PARTIDULUI DE IA TRIBUNA 
CONFERINȚEI NAȚIONALE ÎN-

TREGULUI PARTID, ÎNTREGULUI 
POPOR, DE A-ȘI DĂRUI CAPACI

TATEA ȘI PUTEREA DE MUNCA 
PENTRU CA, ACCELERIN» DEZ
VOLTAREA ““
CIALA A ȚARII, L„ ____ --------
PATRIA NOASTRĂ PE ORBITA 
CIVILIZAȚIEI MODERNE. SA ASI
GURAM UN ÎNALT NIVEL DE 
VIAȚA. MATERIALA Șl SPIRI
TUALA, ÎNTREGII NAȚIUNI.

Prin tot ce am Înfăptuit in acești 
ani, prin tot ce ne propunem pentru 
realizarea programului stabilit de 
Congresul ai X-lea șl Conferința.Na
țională, sporim forțele sociallsmu- 
lul $1 Influența sa In .......
convingător avantajele și superiori- tea sa organică, ■ indestructibilă cu 
tatea acestuia. În felul acesta, prm masele; un' popor harnic șl talen-

și mindrla noastră nu a fost obținut 
ușor, fără strădanii șl sacrificii, toa
te slnt rodul muncii harnice, pline 
de dăruire șl abnegație a poporului. 
Depinde de noi, de eforturile crea
toare șl perseverența noastră, ca pro
gramul stabilit de Congresul âl X-lea 
șl Conferința Națională să fie rea
lizat Integral și In condiții optime. 
Viitorul este In mitaile noastre. 
Avem tot ce e necesar spre a atinge 
oblectlvole stabilite :> un program 
limpede, cutezător -șl realist ; o ba
ză tchnlco-materială In continuă dez- 

, vollare ; un partid puternic, do ne- 
_______ JBML.___ _____ .___ -■ învins", prin Ideologia morxlst-leni- 
șl Influența sa In lume, dovedim nlstâ care-l călăuzește șl, prin unita-

ECONOMICO - SO- 
ARII, SA ÎNSCRIEM

succesele dobir.dlte în făurirea noii tat, care Ișl consacră toate forțele 
orlndulrl sociale, ca șl prin politica victoriei, cauzei socialismului.
sa externă constructivă in deplină Cel mai dinamici șl mal clocotitori 
—-^Jn ț|ro| ce|or 28 de ani de viață 

liberă a patriei, acești trei uni care 
au trecui de lu Congresul al X-lea 
Învederează prin tot ce am înfăp
tuit În acest răstimp, ca șl prin toi ee 

____ _ ... ____ ____  _ __ proiectăm la scara viitorului, acea 
clnilor naționale șl Internaționale, a realitate fundamentală care coiwti- 
patrlotlsmulul șl Intcrnațlonallsmu- tU|e temelia certitudinii șl optlmls- 
lui. Prestigiul șl autoritatea Interna- muîul n, care pr)vlm z|ua dc milne

concordant^ cu interesele fundamen
tale ale poporului român și cu inte
resele generale ale cauzei păcii șl so- 
clalismului, partidul nostru ilustrea
ză o data mal mult acea, trăsătură de
finitorie a Întregii sale activități care 
constfi In îmbinarea organică n sar- 

patriotismului 
lui. Prestigiul 
îionalS ale României socialiste sini 
ax! mal mari deelt orldnd. avem ne- 
numfirațl prieteni pe îoalc meridia
nele globului.

Nimic din cele’ ce fac ezl bucuria 

— coeziunea de nezdruncinat a în
tregului popor, liber șl s’.âpln pe 
soarta sa, In jurul conducătorului În
cercat, Partidul Comunist Român.
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acostui
acestui

crearea

NICOLAE CEAUSESCU
C. AL P.C.R. PREZENTAT LA CONGRESUL ALX-LE£ AL PARTIDULL/h

irinurn

producția de materiala

sociala, CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI

termen} pentru accelerarea progresului patriei.

1975 au fost efectuate lucrări pe mai 
dc 1 milion de hectare.

o Decembrie 10T0r.se hotărăște asigurarea 
venitului minim garantat membrilor coopera
tori pentru munca depusă.

sb Fisiarit.

îngrășăminte azotcase din Slobozia (ceniru), Combinalul de celuloză, hirlie, canoane din foioase din Drobota Turnu-Soverin (dreapta)Obieciivo industriale ridicole in ultimii lrei ani s Termocentrala dc la Rovinari (sîinga), Combinatul de

crearea unei economii avansate

• În acest răstimp (In Iulie 1071) au fost 
prezentate Comitetului Executiv șl aprobate 
In unanimitate propunerile tovarășului

in vederea ridicării

care să permită manifestarea inorganizatoric 
burilor țării,

științei, 
bunăstării

a elaborat și adoptat noi

o Producția globală agricolă realizata în 
1971 a fost cu 13,2 la sută mai mare deci! cea 
objinuiâ în 1970 și cu 14,1 la sufâ deal media 
anuală din psrîoada 1965—1970 și a ihtrocuf 
de 1,9 ori nivelul antebelic.

• Morile 1970 : plenara C.C. al P.C.R. a- 
dopiă Programul nafional privind dezvolta
rea zootehniei șt creșterea productivi anima
liere in anii 1070—19S0, menit sfi asigure 
crearea unei structuri de produefie modernă 
in agriczi’.tură, și Programul național privind 
gospodărirea rațională a resurselor de. ăpfl, 
extinderea lucrărilor de irigații, îndiguiri, de
secări și de combatere a eroziunii.

e> Martie 1070 : a fost încheiată generaliza
rea experimentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor.

lărgirea ' libertăților, dezvoltarea democrației socialiste”

înseamnă dezvoltarea susținută 
condițiilor 
dreptății și echității socialiste. In ai patrulea

h toate aceste domenii, in toate sferele vieții
masuri pentru înfăptuirea în cit mai bune condiții și depășirea prevederilor Congresului al X-lea, pentru realizarea cincinalului înainte

o Aprilie 1970 : a fost majorat salariul tari' 
far minim, concomitent cu Tcducarca și re
așezarea impozitului pe salarii ți alte ve
nituri.

o Progrese substanțiale au fost realizate în 
dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-ma- 
torialo : comparaliv cu anul 1970, la începutul 
acestui an agricultura dispunea în plus de 
peste 6050 do tractoare, aproape 3 400 com
bine pentru rocoltat coreale; cu 6,6 la sută a 
fost majorată în 1971 cantitatea do îngrășă
minte chimice — substanfă activă folosită în 
agricultură.

o Aprilie 1971 : sini adoplqie măsuri de îm- 
bunotâjire a condițiilor de via’ă ele membrilor 
cooperativelor agricole : întreținere, medica
mente și materiale sanitare gratuite pentru 
pensionari și familiile acestora ; tratament In 
stațiuni balneodimaforice ,■ ajutoare pentru 
incapacitate temporară de muncă ; concediu 
plătit pentru sarcină și lehuzie ; ajutoare lu
nare pentru fiecare copil în virsfă de pînă la 
16 ani împliniți.

o August 1971: este majorată alocafla de 
stat pentru copii și se îmbunătățește regimul 
dc acordare a acesteia.

© Din cele 2,2 milioane hectare care ur
mează a fi amenajate pentru Irigații pină In 
anul 
bine

DiN RAPORTUL C

..... ____ ____ ,
NIcolae Ccaușcscu pentru îmbunătățirea ac
tivității politico-ldeologlce, de educare nur- 
xls't-lenlnlslă a membrilor dc partid, a tutu
ror oamenilor muncIL

o în noiembrie 1071, plenara C.C. al P.CJL 
adoptă Programul P.C.R. de îmbunătățire a 
activității ideologice, ridicarea nivelului ge
nera.! al cunoașterii șl educarea socialistă a 
maselor, așezarea mai fermă a relațiilor din 
societatea noastră pe baza principiilor eticii 
și echității socialiste. Programul este însușit 
de Conferința Națională ca document pro
gramatic al conferinței.

© Este in curs generalizarea invățămintului 
dc 10 ani, acțiune care urmează a se încheia 
In anii 1973—J974.

— factori de beză 
a tuturor oamenilor

o în cel trei ani care au trecut din actua
lul cincinal au Intrat in funejiune circă 500 
obiective șl capacități industriale.

o Producția anului 1971 oslo do 1,6 ori mai 
maro deci! producția industrială realizată în 
întreaga perioadă a primului cincinal 
(1551—1955). In prezent producem, în industrie, 
de 21 ori mai mult dorit în anul 1938.

• Februarie 1971 s Comitelui Cenlral al 
P.C.R. adoplă Hotărirea cu privire la perfec
ționarea pregătirii cadrelor de partid, de slaî 
și ale organizațiilor de masă in problemele 
conducerii activității economice și sociale.

• Martie 1071 : se adoptă Legea privind 
perfecționarea pregătirii profesionale, a lucră
torilor din unitățile socialiste.

a întregii opere de construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate în România

..a -'Jfsîjjfinis bis tj;

o _ Pe baza unor hofSriri alo conducerii ;do 
partid se înființează Academia de științe so
cialo și politico (februarie 1970) și se organi
zează Academia „Ștefan Gheorghiu" pentru 
învățâmînt social-politic ți perfecționarea ca
drelor de conducere (octombrie 1971).

crearea 
spiritul 

cadrului

o 1970—1971 : choltuieliio de la bugetul de 
stat pentru acțiuni sodal-cu'luralo se ridică Ia 
72,2 miliardo lei ; s-cu dat în folosință popu
lației ele la orașe și salo 313 000 apartamente.

o August 1972 : majorarea salariului tarifar 
minim pe economie (de la 800 Ia 1 000 lei).

o Au avut Ioc, cu participarea conducăto
rilor de partid și de sial, numeroase confe
rințe șl consfătuiri pe plan național — pe 
linia practicii democratice de dezbatere 
cu specialiștii, cu oamenii muncii, a măsuri
lor de perfecționare a activității in diferite 
domenii :

Cu conducătorii contralelor industriale j 
cu lucrătorii din întreprinderile agricole de 
sfat ; cu secretarii comitetelor comunale de 
partid și primarii; cu cadrele de conducere 
din întreprinderi și centrale ; cu inginerii ți teh
nicienii ; In domeniul comerțului exterior.

• In toți acești ani au continuat vizitele sîs- 
temalice do lucru alo conducerii do partid și 
do stat, cu consultările oamenilor muncii în 
judoțe, întreprinderi, pe șantiere.

o Importante măsuri pc linia creșterii ro
lului și atribuțiilor organizațiilor obștcșli in 
conducerea vieții sorialc au fost adoptate în 
acest răstimp la Congresul Sindicalelor (mar
tie 1971), la Congresul U.T.C. (februarie 1971), 
la Congresul U.N.C.A.P. (februaria 1972).

e A fost insfifuționalizcitu adunarea gene
rală a oamenilor muncii ca for suprem do con
ducere muncitorească a întreprinderilor. Prin 
aceeași lege sînt precizate slruciura și atribu
țiile comilatclor și consiliilor oamenilor mun
cii ca organe d@ conducere colectiva la ni
velul întreprinderilor și centralelor.

o S-a legiferat modul de încadrare și pro
movare in muncă a personalului din unitățile 
socialiste de stat.

o A fost adoptată legea cu privire la orga
nizarea și funcționarea controlului obștesc

și culturii 
și spirituale 
aceasta presupune 

sfera vieții sociale a

repartiției bunurilor produse de societate în 
de producție, a organizării societății, 
mai activă a celor ce muncesc la conducerea

o In anul 1970 au fost elaborate programe 
pentru dezvoltarea prioriSarâ a unor sub- 
ramuri moderne, cum ar fi: electronica ți 
electrotehnica, mașlni-unelte, mecanică fină, 
construcția de nave, 
plastice șt rășini sintetice, de fire ți fibre chi
mice, de produse ale. chimiei de sinteză fină, 
de oțeluri superioare.

o Aprilie 1972 : Comitetul Executiv al 
C.C al P.C.R. a adoptat programul pri
vind perfecționarea sistemului informațio
nal, introducerea sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare automată a datelor și 
dotarea economiei naționale cu tehnică mo
dernă de calcul.

© An dc an, creșterea producției înregis
trează rILmuri superioare prevederilor din 
Directivele Congresului X : față de 8,5—9,5 la 
suia, cit se prevăzuse Inițial, producția 
globală industrială a crescut anul trecui cu 
11,5 la sută ; comparativ eu semestrul I 1971, 
producția industrială a sporit în primele 
6 Iun! din acest an cu 12,6 Ia sută.

o Pentru prima oară, in anul 1971, crește
rea venitului național a fost mâl rapidă de
cât cea a produsului social : '12,8 Ia sută, com
parativ cu 11,2 Ia sulă,

perfecționarea continuă a bazei tehnico-materiale 
al partidului nostru presupune, în [ 

satisfacă cerințele mereu 
ai progresului și civilizației. Aceasta cere 
muncii, înfăptuirea 

perfecționarea continuă a relațiilor 
fiecărui cetățean, participarea tot

program este lărgirea și
țel major de * perspectivă
industrii și agriculturi moderne, în stare să 
învățămintului 
materiale

rînd,

„Obiectivul fundamental al 
multilateral dezvoltate. Realizarea

țării, făurirea societății socialiste 
primul rînd, creșterea intensă a forțelor de producție, 

sporite ale societății. în al doilea rînd, aceasta 

în al treilea rînd

10T0r.se
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Autosaivare

Nu au trecut decit citeva zile de rile Încă vizibile In peisajul clnte- 
In Încheierea Concursului șl fasti- cuiul pentru toate viralele. Evident, 
valului de muzică ușoară româneai- pe scena concursului au urcat șl 

muîte melodii anoste, care nu spu
neau nimic nimănui ; sub cile un 
titlu pretențios, seducător au fost 
prezentate dntece fără tangențe cu 
muzica ușoară. Unele, dcciamatlve. 
au repetat dteva inflexiuni ale mu
zicii populare, dar au rămas departe 
de emoție șl autenticitate, altele 
.și-au propus Unii melodice greoaie, 
dificil de memorat. în sfințit, nu este 
de neglijat lipsa de abilitate a unor 
creatori In a-.șl prezenta lucrările lin 
formule orchestrale Ingenioase. Or
chestrațiile Încărcate de alămuri — 
ața cum tun mai amintit, cu partl-

că — Constanța 1072, manifestare 
care n prilejuit o meditație mal 
atentă asupra .condiției muzicii ușoa
re, consîilulndu-se, in același timp, 
!nt.r-o pledoarie concreta pentru o 
creație muzicală dc largă accesibilii- 
late, Intr-o edificatoare consacrare a 
adevărului de mult cunoscut că acest 
gen se .adresează deopotrivă tuturor 
generațiilor, fiecare virstă descope- 
rlndu-se pe sine In universul de note 
.și cuvinte ai muzicii ușoare. Un 
concura care e fost pregătit luni de 
zile, din care s-au selecționat lucră
rile cele mal valoroase poale ajuta, 
credem, la confi
gurarea Imaginii .. ................
fidele o stadiului 
actual al muzicii 
ușoare româ
nești. Slnt vizi
bile eforturile 
creatorilor de a 
ieși din cadrul o- 
blșnult al formei, 
de a dărui cln- 
teeelor optimis
mul concordant 
cu starea de spirit generală a specta
torului. de a despovăra partiturile de 
acele tinguirl nesflrșlte care, plnă nu 
de mult. Inundau excesiv spectaco
lele, emisiunile de muzică ușoară. 
Clnlecul de dragoste a fast acum 
mal tineresc, mal plin de speranțe 
— așa cum trebuia să fie ; clnlecul 
prieteniei, dntceul tinereții șl-au 
găsit echivalențe In citeva ritmuri 
avlnlate. Nici aducerile aminte nu 
nu fast siropoasa. îmbibate de cu
vinte galeșe, bâtrinlcloase.

Un succes al festivalului 11 consti
tuie prezența Intre melodiile sale 
n unor frumoase cintcce Ir.chi- 
nale țării, dntece care s-nu im
pus prin melopel largi, generoa
se. pline de vibrație.

Nu nu lipsit melodiile vesele, fabula 
cit tllc ; flo-l rare, este adevărat, dar 
cele prezentate au produs o bună 
impresie. Raportarea in Inegalabilele 
ritmuri ale dnteculul popular, asi
milarea creatoare o temelor .șl mo
tivelor acestuia s-nu concretizat In 
citeva șlagăre cărora le întrevedem, 
încă de pe acum, popularitata 
Din cele 27 de melodii prezentate, 
citeva m anunță ca serioase preten
dente la... circuitul șlagărelor. Toate 
acestea — calitatea In evident pro
gres a melodiilor, diversitatea lor, 
efortul către un clntec capabil să 
depășească simplismul și tacurile co
mune, atragerea In rlndul lextlerilor 
a unor poeți de talent, preocuparea 
pentru conținutul clntcculul — au 
făcut ca ediția 1872 a festivalului să 
anticipeze un moment nou lo icvo- 
luțin muzicii noastre ușoare. Cu 
condiția de a nu absolutiza succesul, 
de a privi cu ochi critic la minusu-

mai bun argument in favoarea afir
mației noastre.

Am remarcat in comentariile noas
tre din timpul desfășurării festiva
lului Ideea organizatorilor (Consl- 
Liul culturii și educației socialiste. 
Comitetul de stat hi i Radlotelcvl- 
ziunll. Uniunea compozitorilor) de n 
prezenta melodiile intrate In concura 
In dublă Interpretare. Binevenite 
au fost șl microrecitalurlle ce au În
cheiat flecare seară a concursului.

Anul trecut, la ediția concursului 
de muzică ușoară aplaudam citeva 
nume noi dc Intcrpreți, mal puțin 
clntece bune. Anul acesta am avut 
prilejul să aplaudăm mai multe șla
găre, evoluția unor buni soliști. Ceea 

ce nu ne Imple- 
dică să privim cu 
regret la ..pasul 
pe loc" pe care 
II băl unii dintre 
tinerii 
in care 
Iși . punea 
speranțe.

Cdrtcursul de 
muzică ușoară 
românească, pre
zentarea melO'di- 
u m icroreci taluri-

* l
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Directorul : LUMINA — 0: 15,23;
13,3.3,
Dacâ o marți, o Belgia i LU-

CEiVi’ArtUL — 0: 11.13; 
1S.K; 23,45, BUCUREȘ 
11.15; 13,3.3: 14^3: 18.43: 
DINA IXMNA — 10,13.
a Nautra;ia|l In spațiu (ambele 
serii) : PATRIA - 9,53; 13: 15,23; 
a, CAPITOL — (; U; 13; II: 21. 
Ia grâdlnfl — sa .
A Balada Iul Cable Hogue : SCA- ț 
I.A - B.45; 11,13; 13,15; 1S.13; 1B,«: 
51.15, FESTIVAL - ®.«; 11.15; 11J3: 
1®: 18,23; 21. la grădină - S3. FA
VORIT - s,s>3: t®.«; is.is; is,43: 
1B.16: S3,30. GRADINA SELECT
— 23.
a Lupul negru : VOLGA — 10;
12,53; 15,15: 1B: »J0. FtaSCARA - 
15,53: 1B: K.15.
Q Vedere de pe pod : CENTRAL
— e.so; ts; 15: 17J3: M.ts. duceof
— 15A3; ÎS), la grădină — S3.13.
• Dragoste șl amenzJ : FLOliEAS- 
CA - 13.33: 13: M.»).
o Desculț In parc i VICTORIA — 
0; 11,13: 13.23; 1«S 19.33; 23,45.
O De-a? fl llarap Alb : TIMPURI 
NOI — 9^3—23.15 In continuare.
q Ferma dJn Arizona : FEROVIAR
— 9: I2J9: is: tos. melodia - 
9; ia.33; 18; 19,3®. MODERN — 0: 
12J3: ÎS; 10.5®. In grădină — S3. 
o Explozia albă : DACIA 
ii. 13: 13.33: 10; ia.13: S3.ro.
A Ultimul tren din Gun Illtl.i EX
CELSIOR — 9: 11.15; 13.33: IB:
18.13: ro.ro.
a Program 
pentru copil 
Osceola — 13; 
DOINA.
a Jocul de-a moartea :
— 0; 11.13: 13.ro: I3.<z; 18,13 
FLAMURA - 9: " 
1B.1J: W.M.
a Aventuri Ia 
LIRA - 18, la 
V1TAN — 15, la „ .
a Marea speranță albi r
— I5J3:'1S, la grădină ■

- 9;
de desena animate 

0: 19.15: 11.50.
13.10; IS: S3.15 :

: GRIVIȚA 
— ia,i3: N.5a.- 
11,13: 13.K; ts:
Marea Nea urî s 
grădină - 50.13. 
grădină — M,15- 

’ "■ BIJZESTI
____ „___- M.33.

a Comparllmeolul ucigașilor, — 
1S: 12: 14; 1S: IS.15. Bebeca - 
23JSS : CINEMATECA (sala Union). 
n Doamna șl vagabondul s UNI- 
REĂ - 15,Mj I®.
a Felix șl Olllla : COTBOCENI - 
15M: 10.a Inima e ,un vinilor slngurație : 
DBifMUL.SARân - 15J3: u,«: »■ 
a 12 fele șl un marinar i PACEA
— lî.lB: 10: 23. I
o nobin Hood s FERENTARI — 
15.30: 17,43; 50. MUNCA - 13,»: 18: 
50J3.o Pescărușul s VIITORUL — 1S.43: 
1»; 50.15.
a O afacere : GLORIA — 9: 11.13: 
13,33: ns: iB.15: ».M.
a Pădurea pierdută i COSMOS — 
1X25: 18: 25.13.
a Trei din Virginia : AURORA — 
0.37: 13: 15.25; 1®: 23.K. la gră
dină 23. TOMIS - 9.25: 12.13: 13: 
17,45. In grădină — B5J3.
n Pentru că se Iubesc : 
GREȘUL — 15.33: 13: S3.13.
o Cava de sub arbori : OIULESTI
— I5.ro; îs: sa.M. miorița — io: 
1230: 13: I7.ro: 5S.
A Steaua Sudului : CltlNGASI — 
U.K': is: 50,15
a Assâ-seară dansăm In familie : 
RAHOVA — 15.25: 18: 53.11 
a Mărliirlslrlle anal comisar de 
nolKIe Tactile nrocurorotul repu
blicii : Moșilor — u.m: i®. ia 
grărt-ft - 23.15.
m Ancheta de la hotel Excelsior i 
POPULAR — 13,25: IS; S3.15,

a Teatrul țatlrlc-muzleal ..C. Tfi- 
nașe" (la țo5dlna Boema) : TriSs- 
nlutl m«u drag — Z6, '
de vară „S3 August") : 
joaca fotbal — a.
e Teatrul evreiesc de 
șirag de perle — 19.™

i
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dele corzilor îngroșate — au predo
minai. Rar s-a auzlț o formulă mal 
aerată, in rare instrumentiștii, sexte
tul vocal să găsească tălmăcirea di
rectă a clntecului. Dc alei, monoto
nia, aceleași sonorități, aceeași per- . 
cuțle. în unele transpuneri s-a pier
dut din vedere vocea solistei sau 
a solistului, astfel Incit s-a pu
tut. „nuzi totul" In afară dc melodie 
și cuvinte.

Fără îndoială, cum am afirmat 
deja, față de anul trecut, concursul 
de creație a fost superior ; vo- ră- 
mlne citeva cintcce bune, Inspirate. 
Credem Imsfl că In preocupările crea
torilor de muzică Ușoară va trebui 
să se afle In continuare, pe prim 
plan, realizarea unor melodii Inspi
rate din trăirile ți munca spectato
rului de azi. că atitudinea etică ci
vică ponte sâ-și afle corespondențe și 
pe portativele muzicii ușoare, după 
cum realizarea mal multor cintcce 
vesele, cintcce satirice, melodii care 
pot fi einlate în grup vn trebui să 
devină obiectiv de lucru pentni com
pozitori. într-un cuvint, să-șl afle o 
replică practică încercările nereușite 
de a face din muzica ușoară mo
mente dc savantă filozofare, poeti
zările forțate, Ininteligibile. Nu se 
poate uita că prima condiție a mu
zicii ușoare este accesibilitatea, că 
un cinice inspirat este ușor învățat, 
poate fl fredonat de toată lumen, 
încă de acum pot fi auzite fredo
nate de Iubitorii muzicii ușoare me
lodii ca „la-țl mireasă ziua bunfl", 
„Fabula veche", „I-Iel, mare", „Ce ti- 
năr ești", „Nu te mai ascunde". 
„Timp ®cnln“, „Privește lumea", „în 
fiecare port". Aflăm In aceasta cel

Hor din concura șl
lor au lăsat, In general, o Impresie 
pozitivă, mult mai buita cleclt cea pe 
care .și-ar fi pulut-o formula un te
lespectator după transmisiile care 
l-au fost oferite. Dupfi cum conside
răm că va veni in sprijinul ediției 
viitoare, al perfecționării pregătirii șl 
organizării festivalului și concursu
lui de muzică ușoară nominalizarea 
altor citeva deficiențe semnalate la 
actuala ediție. în primul rlnd. faptul 
că nu a fost, prea vizibilă preocu
parea de a se lansa nume noi de 
tineri compozitori ; că nu participat 
in general creatori consacratI eu cile 
3—4 melodii. De asemenea, că Inter- 
prețll s-au ales uneori Ia Intlmnla- 
re, spire descrvlclul solistului .șl ni 
cinteeului. S-a ocoli*, o judecată Jus
tă a valorilor interpretative. de®i 
prezentările In concura și festival nu 
fost edificatoare.

Muzica ușoară,.-ne-ain convins Încă 
o dată, se adresează; tuturor vlr- 
stelor. Un compozitor scrie un cln
tec bun. îl poate face șlagăr un in
terpret bun, 11 poate duce spre ano
nimat un altul.

Concursul de muzică ușoară româ
nească ediția 1072 s-a încheiat. Dln- 

■ Bre numeroasele concluzii pasibile 
cea mal ImjxirtanU ește cerința de 
a nu uita că nu ne pregătim. 12 luni 
pentru următoarea ediție a. festiva
lului, cl permanent pentru o muzică 
ușoară românească de mare accesi
bilitate, cu un ecou binemeritai Io 
public.

„Starea vremii" este in
formația cotidiană de care 
nu tie mal putem lipsi. Cel 
mal senzațional start în 
cosmos, ca șl cea mal o- 
blșnuita decolare sau ridi
care de ancoră nu pot a- 
vea loc fără buletinul me
teorologic de zbor sau de 
navigație, și nu neapărat 
pentru evitarea unor Ipo
tetice catastrofe.

Cunoașterea din timp a 
eventualelor surprize ' dă 
posibilitatea alegerii tra
seului celui mal favorabil 
care, pe lingă siguranța 
transportului, permite eco
nomii substanțiale prin re
ducerea consumului de 
combustibil șl micșorarea 
uzurii navelor. Observarea 
șl urmărirea uraganelor da 
către stațiile terestre de a- 
vertlzare, pe baza fotogra
fiilor provenite de U sate
liții meteorologiei, nu evitat, 
In ultimii trei nnl, pierde
rea a mii de vieți omenești. 
Prevederea precisă o mu- 
sonuîui aducător de ploaie 
va aven o Imensă Impor
tanță economică pentru tu- 
mătate din populația glo
bului. Pentru agricultorul 
Interesat In cunoașterea 
timpului optim de semănat, 
reco'tat. de combatere a 
dăunătorilor, buletinul me
teorologic a devenit un a- 
devăroi Instrument de lu
cru : suprimarea, după a- 
vlzul meteorologic, o unul 
singur stropit contra manei 
la vița de vie Înseamnă — 
raportat la țara noastră —• 
o economie de multe mili
oane lei.

Și, do ce să nu recunoaș
tem. cu cită grilă urmărim 
evoluția vremii la sflrțil de 
săplămlnă, pentru a ne or
ganiza In funcție de a- 
ceasta timpul liber ?

Ce se află Insă din
colo de buletinele trans
mise io radio, televiziune 
sau publicate In presă ?

Echipe de specialiști, 
sateliți artificiali, baloane 
șl stații meteorologice o- 
ceanlce teleghidate, sateliți 
meteorologici, computere, o 
Inmănunchere a Ingeniozi
tății omului cu capacitatea 
șl forța calculatoarelor e- 
lectronlce de a realiza mi
lioanele de calcule necesare 
procedeelor moderne de 
prevedere a vremii șl, In 
special, realizarea lor In 
timp util. Pentru că evita
rea unor mici erori •- ce 
ar putea avea Insă uneori 
consecințe grave — in ca
drul unei prevederi a 
timpului pe un Interval de 
24 de ore necesită realiza
rea a circa US de variante 
do prevederi succesive.

Ceea ce. reprezintă nproxl- de date fundamentale (pri- 
matlv un miliard de opc- vind temperatura, presi
mți! numerice; elementare unea, umiditatea, viteza șl 

direcția vlniulul), care tre
buie înregistrate In „me
moria" calculatorului. în 
acest scop, specialistul ana
lizează informațiile funda
mentale șl le transformă

(respectiv ad -nări. scăderi. 
Împărțiri sau înmulțiri) 
pentru o prevedere a vre
mii pe un Interval de 24 
de ore pe .întregul glob. E- 
vldenl, dificultatea princl-

deroa timpului probabil pe 
un Interval mal mare de o 
zi sau două constituie cea 
mal complicată problemă 
de fizică șl matematică. 
Iată de ce au fost create u- 
devărate „laboratoare ale 
vremii" In anumite centre.

Ce va aduce viitorul a- 
proplat 7 Pe baza unor cal
culatoare electronice sau 
modele, meteorologii reali
zează simulări matematice 
din ce In ce mal realiste, 
care permit prevederea 
stării timpului pe mai 
multe zile șl saplămlhi. 
Modelarea meteorologică 
numerică va permite reali-' 
zarea In viitor a prevede
rii exacte a timpului In 
orice parte a globului șl 
pe Intervale mal lungi. A- 
csastă presupune Insă o 
largă cooperare mondială, 
dezvoltarea rețelei de stați
uni pentru cunoașterea 
vremii, cu ajutorul sateli
ților 
transmit 
formari a 
sarea lor 
pe glob, 
necesare 
respectiv

AlpimștiAlpinîștî
romani

Smaranda OTEANLJ

ROMÂN!A FILM .PREZINTĂ :
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romani
pe Demavent

,.uzina meteorologică

prognoza timpului © In perspectivă :

pală constă In realizarea n- 
ccstul miliard de operații 
numerice In mal puțin de 
24 ore; lucru de neconce
put fără ajutorul calcula- 
toarelor electronice.

In puține domenii Intro
ducerea calculatoarelor a 
avut consecințe atlt de re
voluționare ca In domeniul 
prevederii. vremiL Aceasta 
deoarece munca meteorolo
gului este extrem de labo
rioasă. Numai pentru fur
nizarea unei singure des
crieri asupra stării atmos
ferice intr-un anumit mn- 
ment slnt necesare 230 GOT

In fișe perforate ce vor 
fi introduse In calculator. 
MaîemallcȚanuț programea
ză calculatorului simularea 
timpului real. După prelu
crarea informațiilor, calcu
latorul tipărește diagrama 
prevederii vremii.

Specialiștii dispun In 
prezent de .calculatoare 
cu ajutorul cărora timpul 
necesar pentru realizarea 
unul miliard de operații 
pentru prevederea timpului 
pe 24 de ore a fost redus 
la circa 1 OtW secunde sau 
17 minute.

Cu toate acestea, preve-

meteorologici care 
fotografii privind 
norilcr șl depln- 
pe marl distanțe 
Aceste date slnt 
calculatoarelor — 

__ modelelor — de 
prevedere a timpului, care 
vor începe să furnizeze 
date peste circa cinci ani.

Colaborarea Internațio
nală este cu atlt mal nece
sară cu cit calculatoarele, 
oricit de bine ar fi mlnulte. 
nu pot realiza 
precise pe Intervale mol 
mari decit dacă s nl ali
mentate cu Informații co
recte privind starea vremii 
din ora In oră.

Foarte curind, calculatoa
re cu o capacitate ți vi
teză de 3©9 ori mai mori 
decit cele actuale — adevă
rate „uzine meteorologice" 
— vor fi capfibiie să mode
leze șl astfel să răspundă 
marilor Întrebări cu 
este confruntat omul mo
dern și mediul înconjură
tor. Modelureo meteoro
logiei unu! oraș uriaș 
vn da. de pildă, răs
punsul la o scrie de Între
bări cum ar fi consecințele 
produse asupra poouliițlel 
respectivului oraș de ceața
îngreunată de fum &nu e- 
feclele produse asupra 
vremii șl climei de modifi
carea microclimatului prin 
amplasamentul unor clă- 
dirl-tum sau de Influența 
avioanelor cu reacție asu
pra stării atmosferice șl 
formării norilor etc. Răs
punsul cort al calculato
rului global, care va pre
vedea starea vremii pe 
gljb, va putea viza depar
te. peste 24 de 
cllevn zile, spre 
șl luni.

Elena MANTU
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| Lovitura și
| contra
lovitura î

Trel alpinițtl brașoveni : Io
nel Coman, tehnicianul Roland 
Welkens Ți economistul Anton 
Demeter, cărora li s-a alăturat 
Inginerul Constantin Rusu, din 
Tlrgu Mureș, au făcut recent o 
ascensiune pe piscul Demavent, 
cel mai înalt pisc al munților 
Elburs de pe teritoriul Iranului 
— 5371 metri altitudine. Dupd 
două popasuri, la 2 809 metri șl, 
respectiv, <12C0 metri, cel 4 al- 
plniști români au ajuns pe u.r- 
ful Demavent, efectulnd de Ia 
ultimul popas 7 ore de urcuș 
neîntrerupt. Este prima echipă 
de alplniștl din (ara noastră care 
a escaladat piscul respectiv.

Trei alpinifti brașoveni : Io
nel Coman, tehnicianul Roland 
Welkehs ,și economistul Anton 
Demeter, cărora li s-a alăturat 
Inginerul Constantin Rusu, din 
Tlrgu Mureș, au făcut recent o 
ascensiune pe piscul Demavent, 
cel mai înalt pisc al munților 
Elburs de pe teritoriul Iranului 
— 5371 metri altitudine. După

O formație de lucrători al ml- 
I llțiel municipiului Timișoara In

trase In alertă. Intr-una din 
nopțile trecute se semnalase o 
lovitură In campingul „Pădurea 
Verde- din, localitate. Autorul 
acesteia dispăruse cu o însem
nată sumă de bani $1 două apa
rate de fotografiat. Anollzir.d
împrejurările In care s-a produs 
spargerea, lucrătorii de miliție 
nu ajuns In scurt timp pe ur
mele lui Ignat FrelwUlg. A- 
cesta l.și făcuse.Insă bagalele și 
plecase liniștit „In concediu" pe 
litoral. Dar cum a coborit din 
tren In gara Constanța a ur
mat- contralovllura I Surprins 
cu banii și obiectele furate asu
pra sa, I. F. Ișl;va petrece acum 
un lung și binemeritat „conce
diu” la... răcoare !

După ce □ consumat o canti- 
'' hăiciâpfedlabtlă‘1de alcool la bu- 
' fătul"din localitate, Ion Gali-
ccanp, din ralul Mărăcinele 

. (Dolj), s-a .întors'acasă’, a luat 
o secure ți un cufit ți a Început 
să se plimbe pe drum, căutlnd 
eu orice preț gllceavă. In acest 
timp, mai mulți săteni stăteau 
de vorbii în dreptul porții lui 
lorgu Ldzeanu. Apropiindu-se 
de ei. l.G. a aruncat la un mo
ment dai cu o piatră. I. L. a 
pornit să vadă cine e făptașul, 
dar cum s-a apropiat de Ion Ga- 
liceanu, acesta l-a lovit prin sur
prindere cu cuțitul. In urma lo
viturii, l.L. a încetat din viață. 
Arestat imediat, autorul crimei, 
după dâ/tniiivarea anchetei pe
nale. ca fi deferit instanței de 
judecată.

SCRISORI CĂTREI i ,ciu-î -ta 
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Binecuvîntați animalele și copiii a s u

Producție a studiouriior americane. Regia : Stanley Kramer. Cu : Bre! Mumy, 
Barry Robins, Miles Chapin, Oarei Closer, Bob Kramer

O activitate artistică des
fășurată asiduu mai ales 
în ultimii 10—15 ani In cele 
mal diverse domenii ale 
graficii, o ocllvitaie înso
țită de nenumărate premii 
și mențiuni In cele mal di
ferite competiții naționale 
șl internaționale este cca 
a gravorilor Iugoslavi con
temporani : activitate pre
zentată In aceste zile pu
blicului, românesc prin in
termediul expoziției orga
nizate In aâllle Dalles.

Stimulate ntll de prețui
rea șl Interesul publicului 
Iugoslav, cit și do confrun
tările prilejuite de Biena
lele internnțlimnle de gra
vură de In LjubIJunu — lu
crările artiștilor din țara 
vecină șl prietenă, așa cum 
se prezintă ele In actuăln 

• i)X|g3zlțle. sînl o elocventă 
demonstrație n unor re
marcabile calități de ordin 
artistic șl, ca un reflex al 
lor. Implicit, al unei teh
nici superioare.

Trad;țlonala tehnică a 
gravurii în lemn, de esența 
populară, folosită la înce
puturile graficii Iugoslave, 
In perioada sjj expresionis
tă. s-a diversificat mult, 
s-o îmbogățit treptat cu 
cele mai noi procedee șl 
descoperiri ale acestui do
meniu. Astfel încîl ele nu 
putut oferi fiecărui artist 
posibilitatea de a capta 
gîndlrea plastică proprie, 
In mocîullLflțile cele mal a- 
decvnte transmiterii el.

începuturile. dar mai 
ales dezvoltarea gravurii 
Iugoslave moderne se situ
ează Încă în perioada tișa 
numitei „tăceri culturale" 
din timpul celui de-al doi
lea război mondial cînd, 
multiplicate șl răspîndlte 
de ziarele clandestine, lu
crările de grafică cunosc o 
largă popularitate șl audi
ență. Este momentul trece
rii înirogli lor tematici pe 
planul unc.r acute semni
ficații sociale; momentul

abordării unor subiecte de 
interes omenesc mai larg. 
Extinderea registrului dc 
motive s-a realizat Incc- 
plnd de atunci șl plita la 
creațiile eele mal recente, 
vizibile în expoziția din să
lile Dalles, paralel eu a- 
decvnrea lot mai atentă a 
acestui domeniu creator la 
ritmurile unei civilizații 
ale cărei energii pozitive 
slnt îndreptate evident spre 
ținta concretizării șl asigu
rării demnității umane. 
Căci, dincolo de inevitabile 
diferențe regionale sau de

o

lic France, care, folo
sind această tehnică In lu
crări ca „Nostalgie de va
ră" „Duphnf șl pădurea* 
ele., ajunge, In compoziții 
.moderne, la stilizări și in- 
terpretarl de esență popu
lară. In care demente sau 
sugestii de euritmie pig
mentează liric reprezentări 
lucide, uneori decorative. 
Folosind aceeași tehnică, 
Jakac Bozidar utilizea
ză. In gravurile din cleiul 
„Dans macabru" elemente 
ale decorului popular, care 
ni se restituie ca acte fun-

vitale, modelarea figurilor 
îmblnlndu-se, aici, armo
nios cu modulația liniei șl 
a nuanței cromatice.

O mare parte a gravuri
lor prezentate In expoziția 
de la Dal'es Înregistrează 
un energic efort construc
tiv ; se dovedesc a ti la cu
rent cu cele maț fertile 
căutări ale glndlrll plastice
actuale. Cutezanța lueldft, 
dinamismul caracterizează 
lucrările viguroase de o a- 
numită monumentalitate 
semnale de Bernlk Ja- 
nez, riozo Dzcvad sau 
âlaraz Adriana, toi

virstă care r;c pol Înregis
tra acum, operele grafldc- 
ntlor Iugoslavi mnnlfcsță, 
in totalitatea lor, o deose
bită grijă pentru lucrul 
sincer și autentic, pentru 
eleganța șl frumusețea Iul. 
Iar aceasta nu poale con
tribui decit la îmbogățirea 
tezaurului de valori șl de 
experiență umană, la Îm
plinirea omului șl dezvol- 
iareo plenară a pergdnnll- 
lățll sale. Deschiderea asu
pra realllățil ideilor !șj 
sentimentelor omului de 
azi a Înzestrat gravurii iu
goslavă a ultimilor ani cu 
o energie estetică apta să 
exprime conștiința șl sen- 
alhllllnien epocii noastre!

Diflcii'tateu, In iie.-.ere, 
pentru nrtișlll moderni, de 
a pătrunde fără ostentație, 

-dar cu personalitate, taine
le unor meșteșuguri stră
vechi ti fost deirfriiiă cu 
succes de mtllțl graficieni 
Este vorba aici de tehnica 
de origine populară o xi
logravurii (u gravurii în 
lemn) care n Impus gîndi- 
rll artistice eforturi pen^nt 
a da cu mljloarele tradiției 
răspunsuri moderne, eon 
temporane. Si oenlnf n 
exemplifica, vtirh aminti 
cazul unul artist ca Mihc-

damenlale ale fanteziei 
creatorului lor.

Dor nu numai arta popu
lară, ci și ario, monumenta
lă bizantină, figurile zoo
morfe ți antropomorfe nîe 
străvechilor monumente 
șl-nu pus amprenta asupra 
gravurii Iugoslave. Lucră
rile unui artist ca Berber 
Mersșd demonstrează
nu numai inspirația db 
la neesie Izvoare de arta 
străveche, dar, prin liber
tatea plină de farmec de
licat a transpunerii, evi
dențiază prezența unei e 
voluțll: organice, asimilarea 
autentică a prototipului 
Inițial.

Prwcu[Mirea pestlru cu
loare pare a fi una din 
prezențele constante ale 
gravurii ItigtH'nve. Alin- 
gind uneori violențe expre 
sioniste, ca In lucrările lur 
Dcbenjak fUko, In care 
percutante sclipiri lumi 
notise se Ivesc din noaptea 
negrului 
Împletind 
nonse. de 
trastante, 
Ic llti 
sau Kuduz 
loareu eunoașie In lucrările 

" ........ o
. vibrație de Intensă ofectl-

tipografic, său 
locuri vil. lumi 
tonuri pure, eon 
CB In serlgrafii 
Jcmcc AndrcJ 

Ante — ca

așa după cum un ttscuțll 
simț nl analizei răzbate 
din lucrările Iul Llpovnc 
Vosko sau Celle Sto
jan.. Spiritul de inițiativă 
poate ti Ilustrat șl de serl- 
grafille In culnrl realizate 
de Sutej Miroslav, n- 
devfirate „gravuri mobile". 
In care jocul geometric, 
decorativ al suprafețelor. 
Incorporat organic in con
cepția lucrărilor, este In
vestit cu funcția de elemenl 
activ In realizarea șl recep
tarea lor. Necesitlnd o ela
borare mal lentă, mal multe 
reveniri, completări, accen
tuări, gravurile In culori și 
relief (Pogaenik Mar
ian sau Makuc Vladimir) 
se remarcă prin echilibrul 
cromatic șl un agreabil de- 
corativism.

Nu putem. In sfințitul n- 
ceslel treceri In' revistă a 
expoziției din sălile Dalles, 
să nu remarcăm încă o dată 
deosebita ținuta artistică n 
acestei mnnlfestarl . faptul 
că, apellnd la puritatea li
niei sau a suprafeței colo
rate, gruflrlenll Iugoslavi 
au tălmăcit In Imagini dc 
o deosebita acuratețe po
sibile Irii'erpretarl ale a- 
cestel lumi, pe care măies
tria lor a știut să o încar
ce, poetic, cu sensuri.

Marina PHEUTU

metă f o r e i
Alci,' la gurile batrlnulul Danublu 

— pe un mlndru „picior de piui", 
străjuit de crestele semețe ale Car- 
pațlîor — au durat străbunii ®l 
ne-au lăsat, nouă, moștenire nu 
numai una din cele mai frumoase 
țări, cl șl una din cele mai fru
moase limb! de pe pămlnl, înain
tașii noștri nu ctitorit prin veacuri 
un adevărat cult al limbii. Cinci 
Vficârfeleu scria : „Urmașilor mei, 
Văcărești / La.s vouă, moștenire / 
Creșterea limbii românești / Și-a 
patriei cinstire”, formula un testa
ment ce avea să devină ideal nl 
tuturor marilor noștri scriitori. 
Prin frumusețea limbii • noastre ne 
putem", considera lnavuUtl cu o 
Inestimabilă moștenire spirituală, 

-cu alulorul căreia ne-am împărtă
șit de-n lungul vremllor gindurile. 
bucuriile și amărăciunile, ne-am 
eintat biruințele, rtadeldlle sl dorul 
de viață. Limba „dulce si frumoa
să* pe care înaintașii nu cinstil-o. 
au apărat-o. uneori cu- prețul sln- 
aelul și el vletjî. limba care va (I 
mereu chezășie continuității noas
tre spirituale reprezintă fără Îndo
ială una dintre moștenirile cele mai 
de oreț. Cu atlt mal mult noi. cel 
de azi. sintem chemați să aoărăm si 
<j.ă dezvoltăm — mereu cu aspirația 
către frumos — tezaurul de ‘limbă 
romanească.

Am cinstea să cunosr personal o 
seanta de scriitori autentici, de 
mare talent, oameni de înalta cul
tură și cu prestigiu netăgfidiilt In 
breaslă șl în swletate. Știu bine că 
el slnt preocupați de nefasta pre
zență în cîmpi.rlle literelor a unor 
„autori Improvizați" InUmplarea 
îgcc ca pe unul din cel mal proe- 
minențl reprezentanți nl scrisului 
rontartese, pe acela care a denunțat 
magistral Impostura, eu n-om avut 
prilejul să-l cunosc personal, deși 
II admir d« foarte multă vreme șl-1 
prețuiesc pentru

pera" sa. De aceea II rog — 
ceasta cale - să nu Im) ia în 
de rău dacă vo1 cita cllevn 
d’ntr-unul din articolele 
„Nici o abatere dc la ideea

prețulesc pentru patriotismul șl 
curajul civic ce se oglindesc In o-

• - ■ — ' n_
nume 
fraze 
sale : 

„iiiivi u >„ ,u ...... .. sacră
a misiunii noastre nu ne este în
găduită, O realitate cure începe cu 
Miorița, o realitate'care-l cuprinde 
pe Emînescu nc cuprinde acum pe 
noi. copleșindu-nr cu o uriașă răs
pundere. De ceea cr vor 
fletcie și mințile noastre 
Intr-o instanță mai tîrzie, 
premă. demnitatea arestul 
însuși chipul lui printre 
neamuri.

Dar de In o vreme 
un fapt îngrijorător : am 
să fim iudecoți nu după 
sintem, sau năzuim să fim. ci după 
ncchemnțîi stiecurnți în rindurlic 
noastre In număr tot mol mare, ei 
tind să golească dc orice conținut 
moral și de orice valoare umană 
noțiunea dc scriitor român In 
fața anei asemenea primejdii, care 
n-nr fi fost cu putința pe vremea 
cînd mul trălou Sndnveanu. Ar- 
gliezi. Vinnu. Cornii Petrescu. Că- 
llncscu, indiferența o condamna
bilă. și trebuie făcut totul pentru 
cn lucrurile să reintre in făgașul 
din care nu fitsl scoase Ca și Vo- 
rdncțul. cultura noastră ește o 
veche ctitorie, in care nu re poate

cum se intra Inintra decit ața 
orice ctitorie".

De: ce acest, ponte prea Întina, 
preambul’ Pentru n situa credința 
mea in artă In contrast cu versuri 
pe care le-om citit In cărți și re
viste, din eare versuri n-am Înțeles 
mare lucru, versuri care rn-au ne
dumerit ți m-au făcut <să gfndesc 
In impusul ’metaforei atita vreme 
cit eu devine neintellglbllă, absur
dă. Șl m-nm mal glndll la un titlu 
po care unii autori țl-l asumă — 
sper fără dorința lor expresă — 
acolo de stricători dc cuvinte. 
Pentru că, oriclte eforturi aș face, 
murele cult ce-l port Iul Emînescu 
șl Arghezl, Iul Coșbuc și Sado- 
veanu mă va împiedica orlclnd sfl 
accept șl să nu mă urât nedumerit 
In fața unui versuri In care șl 
Ideea. șl cuvlntul Iml par n ti In 
suferință.

Dar mai bine să exemplific șl să 
Ins cititorii să judece.

Iută re spune, mu mul bine zis 
ce nu spune, un poet (Dumitru 
Ignat) In „INSCltlPTII RE OARE
CARE DIMINEȚI" : „Clei greu în 
articulațiile zilei / Curge o confu
zie între mine șt depărtare, / Două, 
trei, indrăzncli de porțelan; / Sticle 
cu speranță exilatc-n maro / Pia
nul zdrăngăne in salonul exlslenții 
/ Numai leii încălzesc răbdareo-n 
coame / Soarele vinde bretele la 
negru / Și probabil’ poetului I s-a 
făcut foame". Citind asemene,, vor 
suri nu putem să nu fim de acord 
cu versul care afirmă că o confu
zie „curge Intre autor sl depăr
tare".

într-o altă pnezie mă întllnesc 
cu Imagini sărace, dnr prețioase : 
„Liniștea mea / închisă îo oul / A- 
flat în echilibru / Pe muchin cu
țitului / De lumină / Liniștea mea 
/ Care nu va avea nicicînd i Timp 
să se nască". Știu efl nu orice Ima
gine, orice metaforă trebuie să-și 
afle corespondența, reprezentarea 
plastică cea mol concretă. Dar cu 
o liniște închisă Intr-un ou. care 
face echilibristică pe muchia unui 
cuțit de lumină șl care nu vn avea 
timp să se nască, eu unul creți că 
nu se ponte naște poezia, oriclte o- 
forluri ar face de-ncum Încolo — 
dacă remlne la neefen^l mijloace 
— autoarea el. Doriana Tei.

După cum n-o sA înțeleg nici stă
rile „făcute" din desenul unui alt. 
probabil linăr poet, Grlșa Gher
ghef Ce desen ne arată el 7 Ia- 
tâ-l ■ „Cant vi se pare desenul / 
Avem un cline adevărat / Dacă ne 
trecem de cărbune / Ce-am dat pe 
față face virf. / Zăpada neagră se 
depune / Cîntl bate linia a drum / 
Ieșind pe ușa curgătoare™"

Șl din păct.U versuri din care nu 
prea ai ce dleg»; eare nu spun su
fletului și minții mal nimic pot fi 
citate multe, prea multe Motiv ca 
sfl mă întorc la cuvintele marelui 
scriitor cl'nt. reaminlindii ie „Ca 
și Voronețul cultura noastră este 
o veche ctitorie, in care nu se poate 
Intra decit ața cum se Intră in ori
ce ctitorie"

Ce ar mal fl de adăugat la un n- 
semeneu gind frumos’ Nimic în 
plus. Doar dorința ea nici un au
tor- să nu uite acest mare adevăr.

Marcel OETEANU
general maior în rozervâ

Bere pe imaș
în ultima vreme, numeroase 

autocamioane ale Autobazei de 
transporturi outo din Roman ou 
fost depistate clrcuHnd pe dru
murile publice, cu toate că pre
zentau numeroase defecțiuni 
tehnice. Conducerea autobazei 
nu s-n arătat insă deloc îngri
jorată de această situație. Re
zultatul : zilele trecute, autoca
mionul 2I-NT-2310. condus de 
șoferul Vaslie Tănase, se în
drepta spre Roman încărcat cu 
lăzi pline de sticle de bere. Da
torită defecțiunilor de la siste
mul de frinare, el s-a răsturnat 
insă pe o pășune, in apropierea 
comunei Dulceștl. în urma aces
tui accident, cinci încărcători au 
fost răniți, mașina — avariată 
șl tontă berea — pierdută. Con
cluzia 7 O pol trage și vinovății, 
care vor trebui să suporte con
secințele de rigoare. Inclusiv 
răscumpărarea pagubei pricinui
te prin încălcarea reglemenlări-

pentru 
cheflii ?

Mașinile salvării 
cum se știe, prioritate pe 
murile publice. De aceea, 
rațiuni asupra cărora nu mal 
Insistăm, ele circulă fără opri
re nu numai peste stopuri, ci, 
de multe ori, chiar șl atunci 
clnd celelalte mușini trebuie să 
.treacă prin rigorile diverselor 
sondaje de control. De data a- 
ceesta Insă, s-a făcut o excep
ție. Organele de resort au in
vitat să tragă pe dreapta au- 
loaalvarea 31-VS-141 a spitalu
lui unificat din Bîriad. Pe tar
ga destinată bolnavilor — un 
individ turmentat. Alături, II 
țineau compania trei prieteni, 
venlțl și ei de Ia același chef. 
Șoferul Gheorghe Tănnse, care 
putea fl orlclnd solicitat pen
tru i Intervenții urgente, dispă
ruse timp de aproape 8 ore cu 
mașină cu tot ' Cum șl de ce ? 
Așteptăm răsmins din partea 
conducerii s> >11 a 1111 u I unificat
Bîrlad șl a stației de salvare.

nu, după 
dru- 
din

Rubricd redacîo'6 de i 
Ditmilrn rîRt’OB 
Gheorqhe DAV!|J 
si corespondenții „Scînfeu0
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care ml 1-ațl a- 
dresat cu ocazia cele! de-a 10-a aniversări a Independenței Algeriei. Im! 
este plăcut,'ta rîndul meu, să vă transmit, în numele poporului nigerian, 
al Consiliului Revoluției șl ta numele meu personal, cele mal sincere 
urări de fericire șl sănătate, iar poporului român prieten, progres și 
prosperitate, precum și no! succese ta edificarea socialistă a țării dum
neavoastră.

Stat convins că relațiile de prietenie șl cooperare care s-au stator
nicit între cele două țări ale noastre sc vor dezvolta șl se vor Întări în 
interesul comun al celor două popoare ale noastre șl al păcii universale.

Cu cea mal Înaltă considerație,
HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Rceoluțiel 
Șeful Guvernului 

Republicii Algeriene 
Democratica si Populare

a iiginerilor-șefi din cooperativele agricole
A luat sfbrșlt ta Capitală Consfă- 

lulrpa de lucru a Inglnerllor-șefl din 
cooperativele agricole de producție 
situate ta județele din Budul șl estul 
țării. Pnrticiparițll au analizat re
zultatele obținute ta acest un 1a cul
tura griului și au stabilit masurile 
ce urmează a fl luate în vederea 
realizării in anul viilor a unor re
colte mal bune. Au fost, de aseme
nea, dezbătute problema privind 
chimizarea șl frigarea culturilor, 
creșterea animalelor, mecanizarea ta 
agricultura cooperatistă, precum și 
diferite probleme economice și orga
nizatorice legate de activitatea uni
tăților agricole cooperatiste.

în încheierea lucrărilor, partlci- 
panțU au adresat o telegramă Co
mitetului Central nJ Partidului Co
munist Român, iovarlșului - Nicolae

Ccauțracu, Jn care se apune, Intre 
altele : Alfilurlndu-ne întregului 
nostru popor, care a primit cu en
tuziasm chemarea Conferinței Na
ționale n partidului de n Îndeplini 
planul cincinal Înainte dc termen, vă 
asigurăm că vom fuco totul pentru 
cn ta unitățile ta caro muncim să 
dăm viață îndatoririi de a mări con
tribuția sectorului cooperatist al a- 
griculturll la progresul economiei 
naționale, ln ridicarea nivelului de 
trai al poporului nostru. Ne vom 
strădui să folosim mai eficient mij
loacele mecanizata, terenurile ame
najate pentru Irigații șl lngrilșămln- 
tele chimice, astfel tacit să obținem 
recolte superioare, tar 
să sporim efectivele de 
producția animalieră.

Cronica zilei ZIUA MARINEI

ORDIN DE

Slmbătâ dimineața a părăsit Capi
tala delegația agricolă din R. P. Chi
neză, condusă de Șa Făng, ministrul 
agriculturi! șl silviculturii, care a 
făcut o vizită ta țara noastră La invi
tația Ministerului Agriculturii, Indus
trie! Alimentare și Apelor. Oaspe
ții au vizitat institute de cercetări șl
stațiuni experimentale, întreprinderi 
Agricole de stat șl unități agricole 
cooperatiste, cooperativa agricolă de 
producție „Prietenia romăno-chlno- 
zfi" din comuna Muntenl-Buzău, Ju
dețul Ialomița, complexe avicole șl 
de creșlero șl Ingrașare Industriala 
a porcilor. Combinatul de Industria
lizare a lemnului de la Pitești. El nu 
avut convorbiri privind dezvoltarea

colaborării ta domeniul agriculturii 
șl silviculturii și B-au lntllnlt cu re
prezentanți al organelor locale din 
județele Constanța, Brașov șl Olt.

La plecare, pe aeroportul Olopenl, 
delegația a fost salutată de Angeio 
Mlculescu, ministrul agriculturii. In
dustriei alimentare șl apelor, Mihal 
Suder, mtalfitru-sccret&r de slat In 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, Nicolae 
Glosan, președintele Academiei de 
științe agricole și silvice, de alte per
soane oficiale.

Au fost prezențl Clan Hal-fun, am
basadorul R.P. Chineze ta București, 
șl membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Delegația comună a Partidelor Uni
unea Națională Africană (T.A.N.U.) 
și Afro-Shlrazi din Republica Uni
tă Tanzania, caro se află ta țara noas
tră la invitația C.C, al P.C.R., a avut 
Intftalri la Ministerul Comerțului 
Exterior șl la Consiliul Național pen
tru Educație Fizică șl Sport șl a vi
zitat uzina „Semănătoarea" șl Insll-

tuiul de cercetări ta domeniul agri
culturii de la Fundulea. Joi șl vineri, 
delegația a fost oaspetele județului 
Brașov, unde a vizitat Uzina de trac
toare, uzina de autocamioane „Stea
gul roșu". I.A.S. Prejmnr șl comple
xul turistic de la Poiana Drașov.

(Agcrprea)

SPORT • SPORT • SPORT. • SPORT

La Balcaniada de atletism de la Izmir

66,58 m - Argentina Menis a depășit
Pe stadionul municipal ‘ din 

Izmir (Turcia), au Început În
trecerile celei de-a XX-a edi
ții a Jocurilor Balcanice de at
letism. în prima zi a competi
ției. atleta noastră Argentina 
Menta a clștlgat proba de arun
care a discului cu performanța 
de GG.5S m, nou record român 
(v. r. — 64.24 m). rezultat supe
rior recordului mondial oficial. 
După cum om anunțat ieri, tot 
ta cursul zilei‘de vineri, atleta 
sovietică Faina Melnik a corec-

A plouai con- 
alab, plnA la

oficial la disc
lat, dc asemenea, recordul lu
mii. realizing o performanță
superioară cu 18 centimetri 
(00.76 m) celei obținute la Iz
mir de Argentina Menis. A 
doua discobolă a țării noastre. 
Carmen lonescu. a aruncat 
62.74 m. Cursa de FlMi m plat fe
mei a revenit reprezentantei 
României. Ileana Silei. cu 
timpul de 2*O2n. Pe locul doi a 
sosit Iugoslava Vera Nlcolld. la 
5 zecimi de secundă.

Ieri In (ari : Vremea a continuat ,’j 
K® răcească șl a £o®t umedă șl închisă 
In Muntenia, D-ubrogea, Moldova ?! In 
sudul șl estul Transilvaniei, unde au 
căzut ploi continue. Ploi locate s-au 
mat semnalat In Oltenia și izolat !n 
Maramureș țl sudul Banatului Vintul 
n suflat alab, pină la potrivit. Tempe
ratura acrului la ora 14 oscila Intre 15 
grade Ia tatorsura Buzăului ș! a de 

Bucurețll tgrade la Timișoara.

Vremea a fost umedă, 
tlnuu. Viatul a suflat ___ ,__
potrivit Temperatura maximă a atins 
U grade.

Timpul probabil pentru 1, 8 șl 9 au
gust In |ară s ln Ump ce tn Banat, 
Crișana șl Oltenia cerul va fl variabil 
iar ploile vor avea caracter Izolat, In 
cclelallo regiuni ploile vor £1 mal frec
vente, mai ales'1 n prima parte a Inter
valului, semnalîndu-so ln special In 
cursul după-amlezllor. Temperatura 
aerului ln creștere, Incep'nd din vestul 
țării. Minimele vor fl cuprinse Intre 9 
șl 10 grade, Iar maximele Intre 19 șl 
£3 de grade, local mal ridicate in aud- 
vcsbJl (Stil. In București : Cerul va fl 
variabili cu tnnorări mal pronunțate In 
cursul după-amlerilor, favorabil ploii 
de scurta durată. Temperatura acrului 
In creștere..

la București (ca și la Barcelona) 
partida de dublu a fost ammată

• Salomon cîștigă ja Gisbert — deci Spania
în semifinalele Interzonale ala 

,Cupel Davis" — ce se desfășoară, 
:um se știe, ta București (Intre echi
pele României șl Australiei) și la 
tarcelonn (intre formațiile Spanie! șl 
Statelor Unite ale Americl!) — par
tidele de dublu programate pentru 
Ieri nu au avut loc. La București a 
plouat continuu ta tot cursul zilei. în 
această situație, cu' asentimentul ar
bitrului principal, a-a convenit ca 
jiarticta fie dublu Bă se dispute astăzi 
dupâ-amiază, taceplnd dc la ora 14. 
bineînțeles dacă timpul vn fi favora
bil. Ultimele partide de simplu (Ti
riac — Dibley șl Năstase ~ Ander
sson) ar urma să tio reprogramata 
pentru luni, de la ora 13.

Nici la Barcelona, partida de dublu 
nu a-a disputat ieri. Aceasta Insă 
pentru că reluarea partidei de simplu

i — S.U.A. 1—1
dintre americanul Harold Salomon ®i 
spaniolul Juan Gisbert (întrerupta 
Blmbătă, din cauza întunericului, la 
scorul de 9—7, 7—5, 0—6 ta favoarea 
tcnismanului american) a durat mal 
mult de 15 jocuri. Cum cei doi fă
ceau parte dta cuplurile pentru 
„dublu", conform regulamentului, 
partida respectivă n fost amlnats 
pentru astăzi,, urmlad ca ultimele 
,3impluri“ să albă loc luni dupfi-a- 
miază. Cn șl ln meciul de la Bucu
rești, la Barcelona scorul după două 
partide de simplu este egal. Ieri. Sa
lomon, un tlnăr ta virată de 10 ani. 
ti furnizat o mare surpriză ; cl a pier
dut setul al patrulea (cu I—0), dar a 
ctștlgat setul decisiv (cu 6—4), astfel 
că ta medul Spania — S.U.A. scorul 
este I—1.

Stațiunea Amara este cu
noscută, mai ales, pentru tra
tamente ale afecțiunilor reu
matismale cronice. în ultimul 
timp Insă, la Amara se efec
tuează șl tratamente eRclenle 
de recuperare a unor stări 
post-traumatlce ale sistemului
osleoartlcuiar (sechele după f.-ac- 

J lurl, operații, accidente), pre- 
l cum șl tratamente pentru a- 
i t» facțiuni neurologice. Efectele 
1 « curative obținute1 ta- tratamen- 

„.ttiuJialneap-.-«al.—acestor fec- 
.' țlunl au atras, an de an, un 
\ număr iot mai mare de pa

cient! ta această etațlune.
— Nămolul care se extrage 

din lacul Amara — ne spune

dr. Mircea Rfidulescu, directo
rul medical ol stațiunii — are 
proprietăți chimice șl biologice 
recunoscute, conferlndu-1 cali
tăți terapeutice apreciate atu 
de prudenți, cit șl de specia
liști. Tratamentul balnear spe
ciile se aplică sub formă de 
cură, constlnd din hejloteraple, 
oncțlunl cu nămol rece și Imer- 
slunl ta apa lacului care, da
torită compoziției sale chimi
ce (sulfați, carbonați, cloruri, 
"Iod) permite efectuarea unei te- 

, răpii eficace. Se efectuează, de 
asemenea, Ml cu apă minera
lă țl împachetări cu nămol.

Stațiunea Amara se află ln 
continuă extindere. Capacitatea

Mlnlsln.il afacerilor externe al Re
publicii Algeriene Democratice ai 
Populare, Abdelaziz Boutefllka, o tri
mis un mesaj tovarășului Cornelia 
Mănescu, mlnlsLrul afacerilor externe
al Republicii Socialiste România, tn 
care exprimă mulțumiri pentru feli
citările ce l-au fost adresate cu oca
zia celei de-a X-a aniversări a Inde
pendenței Algeriei.

*
Ministrul nfacerilor externe al Re

publicii Populare Mongole, Lodon- 
ghlln Rlncln, a adresat o telegramă 
de mulțumire ministrului afacerilor 

•oxteme nl Republicii Socialiste 
România, Corncllu Mănescu, pentru 
felicitările calde co l-au fost adresate 
cu ocazia celei de-a 51-a aniversări 
a Revoluției jx>pula.re Mongole.

*
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

șl Educației Socialisie/ intre 27 au
gust șl 10 septembrie va avea Ioc, la 
Vălenii de Munte, o nouă ediție — 
cea de-a V-a — a cursurilor Univer
sității populare de vară „Nicolae 
Iorga".

Cu acest prilej, peste 200 de cursanțl 
din întreaga țară vor urmări un cu
prinzător program co se va desfășura 

. sub semnul generic „Cultura ea ac
țiune socială".

Programul cursurilor mal cuprinde 
excursii documentare ta unele mu
zee șl" monumente istorice șl de artă 
din județul Prahova, precum și di
verse activități artistice : spectacole 
de teatru și concerte, seri literare, 
vizionări de filme etc.

Prelegerile din cadrul Universită
ții populare de vară „Nicolae Iorga" 
vor fi ținute de personalități de sea- 

politlco, cultu-mă ale vieții noastre 
rale șl șUlnțlflcc.

i
în pavilionul II dta 

poztțioîial Piața Sctatcll dta Capitală 
s-a deschis ataiMtă o expoziție do 
mașini agricole șl utilaje pentru In
dustria alimentară din ■ Republica 
Democrată Germană. Expoziția, care 
va funcționa intre 5 și 14 august pre
zintă mașini pentru producția de fu
raje fibroase, producția cerealieră, 
pentru prelucrarea șl tratarea solului, 
recoltarea șl prelucrarea cerealelor, 
mașini utilizate ln sectorul do panifi
cație, do vlnlflcațle, do ambalare a 
produselor, de prelucrare a cărnii 
etc. realizate ta întreprinderi de spe
cia II tale din R. D. Germană.

(Agerprcs)

Complexul ex-

ei va spori cu tacă 1050 de 
locuri de, flecare serie, 
prin Intrarea ta funcțiune, tacă 
In acest an, a unul mare com
plex snnatorlal balnear; In 
noua construcție au fost ame
najate baze moderne de trata
ment, trei bazine pentru copii 
șl adulțl, săli do mese, club otc. 
Se va construi, de asemenea, 
o vilă cu 250 de locuri, iar ta 
cursul .anului viitor va ÎI dat 
!n‘folosință un pavilion cu trei 
etaje pentru tratamente calde 
cu băi și nămol.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scintoii

‘ jp,' ■ ..
Sărbătorim, ta 6 august, tradiționala zi a Marine! Republicii Socia

liste România In condițiile în care întregul nostru popor, însuflețit de 
Istoricele hotarirl ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Ro
mân, de apropiata aniversare a zilei de 23 August șl a unul pătrar de 
veac de ta proclamarea republicii, îți consacră toata capacitatea șl ener
gia creatoare dezvoltării multilaterale a României socialiste.

Animați de dragoste înflăcărată față de patrie, popor și partid, 
profund devotați cauzei socialismului, purUnd in Inimi pilda luminoasă a
înnlntnșllor care șl-au închinat viața Idealurilor de libertate națională și 
socială, asemenea tuturor ostașilor țării, marinarii militari își ridică ne
contenit nivelul pregătiri! de luptă șl politice, îndepllnlndu-ș! cu abnega
ție șl răspundere misiunile Incredințata- Comandanții, organele și orga
nizațiile de partid șl ce!c de tineret din Marina militară consideră ca 
o îndatorire de onoare perfecționarea continuă a întregii lor activități, 
ta vederea formării de marinari cu tanlte calități morale șl de luptă, 
gata în orice mome.-it să apere, împreună cu militarii celorlalte arme. 
Independența și suveranitatea României socialiste.

încadrați In uriașul avînt cu care întreaga noastră națiune socialistă 
înfăptuiește programul elaborat de Congresul al X-lea al partidului ln 
vâderea făuririi societății sociailste multilateral dezvoltate, hotârițl să 
acționeze neabătut în spiritul novator al Conferinței Naționale, munci
torii, tehnicienii șl Inginerii conslructorl de nave, lucrătorii din porturi, 
navigatorii înscriu succese de seamă în realizarea de nave tot mal mo
deme și cu deplasamente sporite, ta modernizarea șl extinderea capaci
tăților portuare, In Înfăptuirea- politicii partidului nostru privind lăr
girea schimburilor comerciale, a colaborării Internaționale. Muncind cu 
bărbăț . ’ ...»
cltoare aduce o importantă contribuție 
prestigiului său pe plan mondial.

Cu prilejul acestei sărbători, adresez calde felicitări marinarilor 
militari, muncitorilor, tehnicienilor șl Inginerilor constructori de nave, 
lucrătorilor din porturi, personalului din Gota comercială și le urez tutu
ror no! ș! însemnate succese în activitatea pe care o desfășoară în slujba 
întăririi patriei noastre socialiste.

In cinstea Zilei Marine! Republicii Socialisto România,

ițde și devotament, acest harnic detașament al clasei noastre mun- 
e aduce o Importanta contribuție ta înflorirea patriei, ta sporirea

ORDON:

La 6 august, în garnizoana Mangalia, se vor trage, în semn de salut, 
21 de salve de artilerie.

★ ■
Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare In 

societatea noastră socialistă !
Trăiască șl înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România !
Trăiască Marina României socialiste !

Ministrul Forțelor Armate 
general da armată

ION IONIȚA

Pe mările lumii, cu imaginea 
patriei in inimi

aroma do pline coaptă, abia scoasă’ 
din cuptor șl.... eram acasă. Sau na-J 
vlgnm spre țărmul Sardiniei clnd 
căpitanul do rangul 2 Gheorghe 
Spandole începea Să ne povestească 
de fiul său, încercat de emoțlUo ad
miterii la școala superioară do ofițeri

de marină,., țl 
rați de toți al noștri 
Hcrului- Pasidca, i 
Drăguțin/sșjvnuxhuipal de ei, cl de 
tot ce se cheamă acasă. Alei; aici 
notez cîteva cuvinte despre căpitanul 
de rangul 2 Ion Greere, activist do 
partid. Ei aducea cel mal adesea acea 
briză de acasX în fel ți chip. înlr-o 
noapte l-am văzut osculUnd 
dlo București, care ce recep 
foarte greu acolo ; nota, prea 
informarea de dimineață despre 
veștile din ‘ ”
terințel Nai 
reproșlnd cuiva că doi ost 
primit ia timp pline prăjită, 
l-am văzut la repetiția cu

ECHIPE ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE

® în mai multe orașe dta sudul 
Franței a început turneu) prcollm- 
plc masculin dc volei pentru califi
carea ta turneul final al olimpiadei 
de vară dc ln MQnchen, La Nisa, în 
grupa C (din care face parte șl se
lecționata României), echloa Italiei 
n Întrecut cu 3—0 (15—3, 15—13.
15—7) reprezentativa Spaniei. în 
grupa B de la Montpellier, formația 
Poloniei a dispus cu 3—2 (7—15.
15—2, 15—12, 12—15. 15—12) de
echipa S.U.A.

1 Modurile echipe! noastre ta grupa 
preliminară de ln Nisa stat cu Spa
nia (s-a disputat In cursul nopții de 
simbfită spre duminică, dar rezulta
tul nu ne-a parvenit plnă la închi
derea ediție!) șl — cel mal important 
— cu lialin. astă-seară.

e Echipa de fotbal Sport Club 
Bacau, aflată ta turneu ta UJLSS., 
a jucat Ia Erevan cu formația Ara
rat Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—0 (1—0). prin golurile 
marcate de : Zannznnlan (2) și Mo3- 
ronlan.

o La Bilbao, In fața a 4 GOO de 
spectatori, s-a disputat Intilnirea In- 
teranUonnlă de baschet între echi
pele masculine ale României șl Spa
niei. Partida s-a Încheiat cu scorul 
de 82—77 ta favoarea sportivilor 
spanioli

în cîteva rînduri
4

CICLISM — Astăzi se va desfă
șura, pe circuitul de la Gap (Franța), 
campionatul mondial de cicllsm-fond 
rezervat profesioniștilor (circuitul 
este In lungime de 15,143 km șl va ti 
acoperit do 18 ori). La start se vor 
alinia peste 10D de concurenți, printre 
caro recentul Învingător al Turului 
Franței, belgianul Eddy Merckx, ita
lianul Gimondl, francezul Poulldor. 
• NATAȚIE. — Trei noi recorduri 
mondiale au fost liablllte de Înotă
torii americani, la campionatele de 
natațle ole S.U.A. care se desfășoară 
la Chicago : ta 1C0 m fluture — Mark 
Spitz 54”0/lO ; ln «10 m liber - 
Kumpholz «WIAIO ; la 200 m liber 
femei — Shirley Babeshoff — 2‘03" 
2.i'I0. • FOTBAL. — Cunoscuta echi
pă olandeză,de fotbal Ajax Amster
dam, deținătoarea „Cupei Campioni
lor europeni", a surclasat, cu pcorul 
de 5—0 (3—0), pe Bayern MQnchcn, 
ta(r-un meci amical disputat ta ora
șul Jocurilor Olimpice 1972. • nO- 
CITEI PE GHEAȚA. — La MQnchen, 
ta cadrul turneului internațional de 
hochei pe gheață „Thurn und Taxis", 
echipa Spartak 
14—2 formajla 
FOssen, Iar 
Z.K.L. Bmo a

am Intere 
se educă

rll noastre... Toate ne t,_____
acest activist de partid mereu:__
„în cart" și mereu era un fel do 
punte vio Intre navă și țărmul pa
triei.

mill taro
A ‘XC *'»*'k **

.tî' ■,,
■ ■

Moscova a învins cu 
vest-germnnă E.V. 

echipa cehoslovacă 
întrecut cu 10—4 se

lecționata Poloniei.

țară. Eram Înaintea jCbn- 
__ ..jțlonale. L-am auzit o dată 
reproșlnd cuiva că doi ostași n-au .

..    ? . -Z' ", altădată, 
. ___ _...........„ repetiția cu brigada
arllstlel, altă dată vorbind La difu
zoare despre succesele Industrializă
rii noastre... Toate ne spuneau că 
acest activist de partid mereu: era

trleL
„.Clnd — după “6 de zile pe ape 

— ne-a apărut imaginea litoralului 
românesc șl adlau spre noi arome de 
Iarbă, dc fin. de țară, na priveam 
tăcuți. Cuvinte nu se găseau 
potrivite.

Eram acasă. Ostași Întorși acasă, 
după un marș In largurl pe nava 
școală „MIrcea" a Marinei 
române.

Do flecare dată clnd Îmi 
de ea mă gindesc că aici 
marinari, se cfileic caractere, sd for
mează oameni aiSevflrațl, comuniști.

PROGRAMUL I

X

21.M Telejurnal.
23.43 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

1

8,13 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți.

8,sa Cravatele roșii— litoral. 
10.CQ Viața satului.
11,10 Mari muzicieni la București : 

Isaac Stern, acompaniat do 
orchestra slmlonieă n Barllo- 
taleviziunll. Interpretează 
Concertul pentru vioară șl or
chestră iu re major de J. 
Brahma. Dirijor : Ioslî Conta.

15.CT De strajă patriei.
15^3 EmLaluno Iu limba maghiară.
14.C0 ,.3is de grade".
18^0 Film serial pentru tineret : 

„Cel trei mușriictari" după 
Alexandre Dumas (ID.

lîFta u»l de seri : „Aventurile Iul 
Pinocchio" (I)

1®J» Telejurnal
8;!,10 „Orizonturi calde". Reportai 

realizat cu prilejul Zilei mi
nerului.

19J3. Film artistic : „Cum să furi 
un milion".

SS,M Promenada duminicală
13,ca închiderea emisiunii de prinz. 
10.M Deschiderea emisiunii de sea

ră. Eroi îndrăgiți de copil : 
„Nălcă" — producție a stu
dioului cinematografic Bucu
rești.

S0,M Teatru llrie TV : Sclecțluni 
din opera „Aida” do Vertll 
Soliști : Lucia Stănescu, Mar
gareta Ttadalescu. Ion Lazăr. 
MIrcea Molia, Tltus Paulluc. 
Conducerea muzicală : Ion 
tancu. Regla artistică : An
glie! loneseu-Arbore.

11,13 Săptămina culturală bucureș- 
leană.

n,M Seară de romanțe cu Dorina 
Draghld ș! N’lcu Stoencscu.

K.M Film TV. : „Haina de piele". 
Scenariul : Conslanîln Banu 
șl Dan Necșulea. Reconstitui
re după un fapt real, realizai 
de Studioul de ‘ J ' 
Distribuția : Ana ____ _
Consllnlu, L-nzăr Vrabie, Li
liana Ticfiu. Emil Uptac. Paul 
Sava, Constantin Dlplan. Re
gla : Dan Ncoșulea. Reluare 
la cererea telespectatorilor.

Televiziune. 
Szeles, Geo

La scurt răstimp după încheierea 
lucrărilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român. Ideile, 
șl pozițiile constructive cuprinse ta 
documentele sale Încep să sc traducă 
ta acsc și Inițiative de o deosebită 
Însemnătate pa plan internațional. 
După cum șo știe, paralel cu proble
mele fusidamentalo ale dezvoltării 
Interne, conferința a dezbătut cu 
profund simț al responsabilității șl 
fenomenele cele mal pregnante ale 
vieții politice Internaționale, înscriind 
Ideile șl pozițLile expuse, de Înaltă 
valoare practică și principială, ta Re
zoluția cu privire Ia jxnltlca șl ac
tivitatea internațională ale Partidului 
Comunist Român și Republici! So- 
ciollste România. Aceasta rezoluție 
Urmează să se difuzeze ca document 
oficiul statelor membre ale O.N.U. 
cu ocazia viitoare! sesiuni a Adunării 
Generale, ceea ce, fără Îndoială, va 
spo-l forța de lnrlurlre a Ideilor ce 
le exprimă, oglindind, tacă o dată, 
hotărsrea fermă a poporului nostru 
de a participa ln mod activ la rezol
varea marilor probleme ale lumii 
contemporane, de a face totul pentru 
victoria Idealurilor dc pace și pro
gres ale omenirii.

Una din principalele linii do forță 
care se detașează cu cea mal maro 
claritate din rezoluție este reafirma
rea orientării neabătute a partidului 
șl statului: spre continua dezvoltare 
n relațiilor ide strinsă prietenie șl co
laborare frățească cu toate țările so
cialiste — principiu fundamental ol 
întregii politici externe a României. 
Săptămina pe care o încheiem astăzi 
aduce, prin forța faptelor, noi și eloc
vente mărturii «le acestei orienîărl. 
n!e dorinței' țării noastre de â-șl a- 
dincl șl extinde raporturile cu tarile, 
constructoare ale r.oll orînduLri, de 
a-șl aduce contribuția ta vederea 
consolidării unității acestora, a miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale. ta acest sens, consem
năm participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fecretar general al P.C„R„ 
■președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Sneiailsîe România, la ta- 
lilnirea prietenească din Crlmeea a 
conducătorilor unor partide comu
niste șl muncitorești, in cadrul că
reia s-a făcut uo fructuos schimb de 
opinii cu privire la desfășurarea con-

rirucțlel socialiste șl comuniste 
dezvoltarea continuă a colaborat!! 
multilaterale a statelor socialiste, 
precum șl ta o serie dc probleme in
ternaționale oclunie.

în timpul șederii solo ta Crlmeea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o avui 
o Intltalre cu tovarășul Leonid Brej- 
nev, secretar generai ai Comitetului 
Central al P.C.U.S. Desfășurată In- 
tr-o atmosferâ prietenească, taUihi- 
rea a prilejuit o Informare reciprocă 
asupra îndeplinirii planurilor dc dez
voltare a economiei naționale ln am
bele țări, efectuarea unui schimb do 
păreri ta Ingălură cu extinderea ta 
continuare b colaborării multllale-

încheie nu face excepție de 
coastă regulă, ea consemntad, Intre 
altele, intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — cu prilejul unei mese 
tovărășești — cu conducători ai 
unor partide comuniste șl socialiste, 
aflăți in vizita sau ta vacanta in 
Romflnîn, convorbirile avute de se
cretarul general al P.C.R. cu tovară
șii Knud Jespersan, președintele 
P.C. din Danemarca, șl JenO Fock. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Ungare, cu delegația 
grlcolă din ItP. Chineză condusă 
tovarășul Șa Făng, ministrul agri
culturii țl silviculturii.

în aceste zile, ta Tokio ge desfă-

a- 
de

reconlzata dc Conferința 
le a se dezvolta relațiile 
j cu tinerele

care se

Națională de 
multilaterale cu tinerele state In
dependente, care se afirmă ta 
măsură creseîndă pe arena mondială
— linie co servește Intereselor po
porului român șl ale popoarelor 
respective, cauzei unității tuturor 
forțelor progresiste, nntllmperlnllste
— s-n Inacrls în cursul acestei săp- 
tămtal vizita, oficială ln India a pri
mului adjunct al mlnislrulul 
externe, George Macovescu. Con
vorbirile cordiale purtate de oas
petele român cu colegii că! In
dieni. primirea șl discuțiile cu 
președintele Republicii India. Vn-

de

•fe

CRONICA INTERNAȚIONALĂ
rale dintre ele și asupra lărgirii le
găturilor dintre P.C.R. șl P.C.U.S., 
precum șl ln legătură cu rilte proble
me do Interes reciproc. Intilnirea ce
lor, doi conducători se înscrie, fără 
îndoială, ca un moment remar
cabil ta dezvoltarea, pe mal de
parte. a relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală romăno- 
sovfetlce. relații care cunosc o evo
luție ascendenta»

Un tablou bogat de contacte. IntU- 
nlri și discuții, la nivelul cel mal; 
înalt șl la alte niveluri, ilustrează 
amploarea relațiilor partidului șl ță
rii noastre cu toate țările so
cialiste, cu partidele comuniste 
din aceste țări, ca șl cu celelolle 
detașamente ale mișcări! comuniste 
și muncitorești internaționale, cu 
mișcările do eliberare șl tinerele 
state Independente, cu celelalte state 
ale lumii, cu partidele șl organiza
țiile democratice ți progresiste, cu 
toate forțele înaintate ale contem
poraneității — linie caro constituie, 
de asemenea, una din orientările 
fundamentale reafirmate la Confe
rința Națională» Săptămtaa care șe

țfiară lucrările celei de-a IB-n Con
ferințe Internaționale împotriva 
bombelor atomice și eu hidrogen. 
Parllclpanții la această Importantă 
manifestare, organizată anual, ta 
memoria victimelor bombardamen
telor atomice din 1M3 asupra orașe
lor Hlroșlma și Nagasaki, au pri
mit cu deosebit Interes mesajul 
cc le-a fost adresat do președintele 
Consiliului do Stat a! României. 
Străbătui de un profund spirit de res
ponsabilitate față de destinele ome
nirii, mesajul șefului statului român 
subliniază necesitatea intensificării 
activității politice a forțelor pro
gresiste, antllmperlaLlste. a tuturor 
popoarelor lumii pentru înfăptuirea 
dezarmării generale șl. ta primul 
rind, a celei nucleare — deziderat 
principal al întregii umnnltățl. în 
această direcție, agenda săpIAmlnll a 
consemnat Intervenția românească 
la Comitetul pentru dezarmare dc ta 
Genova, care a expus, hi lumina 
concluziilor Conferinței Naționale a 
P.C.IL. un șir de aprecieri, sugestii 
șl propuneri, de o deosebită Impor
tanță, ta domeniul dezarmării.

i

rahaglrl Venkata Girl, cu minis
trul de externe, Swaran Singh, au 
evidențiat dorința reciprocă de a ex
tinde relațiile bilaterale pe multiple 
planuri, in spiritul sentimentelor de 
prețuire șl stimă reciprocă ce‘animă 
cele două țări șl popoare.

Promotoare neobosită a metodei 
tratativelor și contactelor, ca singura 
calc de normalizare a relațiilor in
tre state, de soluționare n probleme
lor litigioase. România a salutat cu 
vie satisfacție acordul de la Simla 
dintre India șl Pakistan, care cate 
menit să pună capăt Încordării inter
venite Intre cele două țări, să des
chidă calea Instaurării unei păci du
rabile ln această zonă. Raiiflctirea 
acordului de către parlamentele In
diei șl Pakistanului constituie, fără 
îndoială, un succes el realismului șl 
lucidității, o nouă șl elocventa do
vadă a eficacității mijloacelor poli
tice ta 'reglementarea diferendelor, 
a convorbirilor constructive, nurtatu 
ta spiritul receptivității șl al respec
tului reciproc.

Intr-un sens similar se înscrie m-

Ș

dialogului Intre Nordul șt
1 promovarea

cepcrea < .. .
Sudul Coreei privind ________
reunlficăril țării — deziderat fier
binte al poporului coreean, de 40 mi
lioane de oameni. Coautoare a pro
punerii privind înscrierea pe ordinea 
de zi a viitoarei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. n punctului. Inti
tulat „Crearea de condiții favorabila 
pentru accelerarea reunlficăril inde
pendente șl pașnice a Coreei". Româ
nia socialistă consideră angajarea a- 
cestul dialog drept un pas important 
spre înfăptuirea unei Coree unite, 
pașnice șl democratice, ta Interesul 
întregii națiuni coreene, al cauzei 
păcii șl securității generale. Adre- 
stad profunde mulțumiri partidului 
șl țării noastre pentru sprijinul In- 
temaționnllst pe care 11 acordă lup
tei poporului coreean pentru reunl- 
flcarea țării, tovarășul Klm Ir Sen a 
apreciat, ta mesajul adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu. că relațiile 
de prietenie si coeziune statornicite 
Intre cele două partide. guverne ți 
popoare constituie un mare Imbold 
dat acestei Iunie.

Nu putem încheia această succintă 
retrospectivă a săpiămlrul interna
ționale fără n menționa puternicele 
acțiuni revendicative ale oamenilor 
muncii din tflrlle capitaliste pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
șl de trai. Astfel, cn urmare a gre
vei generale a docherilor englezi, 
care o paralizat activitatea comer
cială din 'carturi, guvernul britanic 
a recurs la Instituirea stării de ur
gență ; ta Italia. 250 000 de feroviari 
au întreprins o puternică acțiune 
grevistă de 24 de ore : ta S.U.A. s-nu 
semnalat greve ale lucrătorilor din 
serviciile publice;șl din alte domenii 
de activitate : ta Spania s-a Inten
sificat mtaearon protestatară a stu
denților. Sînt fante care atestă creș
terea combativității clase! munci
toare. factor determinant al dezvol
tării sociale ta epoca noastră, a ma
selor populare. Ihwlrind. ta același 
timp, linia generală de evoluție con
temporană — afirmarea tot mai preg
nantă a forțelor revoluționare, de
mocratico șl progres!s(e.
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VIETNAMUL DE SUD ORIENTUL APROPIAT

2-

CONSULTĂRILE LUI GUNNAR JARRING © DECLARAȚIILE
MINISTRULUI DE EXTERNE EGIPTEAN

VIETNAMUL DE SUD 0 (Ager- 
pres). — în cursul zilelor de joi ’șl 
vineri, puternice angajamente mi
litare nu fost semnalate la 80 km 
sud de Saigon, relatează agenția 
Reuter. Forțele regimului marionetă 
au suferit pierderi însemnate mal 
ales In luptele purtate in împreju
rimile orașului Cai Lay, punct tm-

portant ce domină șoseaua nr. 4, 
principala cale de comunicație lri- 
tre Saigon și Delta Mekongulul.

Potrivit corespondentului agenției 
United Press International. lupte 
violente s-au desfășurat șl In zona 
orașului Quang Trl, ocupat de lup
tătorii forțelor patriotice.

0 declarație a M.A.E. al G.R.P. al Republicii Vietnamului 
de sud$

VIETNAMUL DE SUD 8 (Agcr- 
pres). — Ministerul Afacerilor . Ex
terne al Republicii Vietnamului do 
sud a dat publicității o declarație 
in care condamnă energic concentra
rea de către S.U.A. a numeroase a- 
vfoane, nave de război șl baterii de 
artilerie care bombardează masiv 
capitala provinciei Quang Trl. în ul
timele patru zile’au fost aruncate 
asupra acestei localități 10 000 tone 
de bombe și 50 OCO de obuze.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii VIetnamuluJ de sud, se

subliniază în declarația, cere ra gu
vernul S.U.A, să pună capăt Imediat 
războiului, să renunțe la politica de 
„vle'namlzare". să înceteze războiul 
aerian și naval Împotriva R.D. Viet
nam. să negocieze serios la confe
rința de la Paris-cu privire la Viet
nam ți 'să răspundă pozJtiv la pro
punerea In șapte puncte a G.R.P. în 
încheiere, se reafirmă holărlrea for
țelor armate de eliberare șl a popu
lației din Vietnamul de sud de a 
continua lupta pentru salvarea na
țională. pinii la victoria finală.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C., al P.C.U.S. — anunță 
agenția T.A.S.S. — dlscuUnd rezul
tatele Intllnlrii din Crimcea a con
ducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țări socialiste, care 
a avut loc la 31 Iulie a.c., a apro
bat In întregime nctlvltâlea delega
ției P.C.U.S.. in frunte-cu secretarul 
general al C.C. al P.C.U^., L. I. 
Brejnev, șt n adoptat o hotărlre In 
care slrst stabilite măsurile practice 
privind realizarea concluziilor indl- 
nirli din Crimeea
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tenliel reprezentanți- ■ I 
lor presei. Corespoti- .« 
deniu! agenției U.P.l. Ș“ 
la Geneva, John Call- i 
coi, a remarcat „im- 
portanța propunerii ț 
privind crearea unul i 
organ permanent care ! 
să contribuie la cc-o- l 

, . . .. . peraren e. .omică șl r
de egalitate ta luarea culturală mal strlnsă. ț 
deciziilor in domeniul între țările contlnen- l 

tulul". 1
Acestei slnt clteva l

din primele ecouri ale J
pozițiilor susîinuîc fn ț

cadrul Comitetului de ‘ ț 
la Geneva — poziții j
ca dau expresie ini- ’
țlativeldr șl orlentă- \
rilor formulate in do- i
meniul politicii ex- J
teme de Conferința i

lim apel la acțiune m vederea 
înfăptuîrsi unor măsuri 
practice de dezarmate(Agerpres). — Am- 

_ ______ _____ Jarring, reprezen
tantul special ol secretarului general 
al O.N.U. pentru Orientul Apropiat, 
s-a inillnît, 'In cadrul consullărilor 
inițiate la New York, cu reprezentan
tul Iordaniei la Națiunile Unite, 
Sherif Abdul Hamid Charaf. După 
Întrevedere, Hamld CboraF a declarat 
— răspunzlnd ziariștilor — că dlscu- 
țlije s-au concentrat asupra, ultime
lor evenimente din Orientul Apro
pia t.

■Ar
CAIRO 5 (Agerpres). — Ministrul 

de externe egiptean, '.Murad Ghalcb'. 
a plecat «îmbată spre capitala Gu- 
yannl, Georgetown; pentru a ij.-irtlc!- 
pn la conferința miniștrilor de ex
terne aî țărilor nealiniate, care ae va 
deschide ' marți, *----”
M.E.N. în drum spre 
nel, șeful diplomației'egiptene vn 
face o escală la- New York, unde va 
conferi cu .Gunnâr Jarring, reprezen-

slunca" — n declarat el, reaflrmlnd, 
totodată, sprijinul deplin nl țârii sale 
pentru rezoluțlrie O.N.U. „Conside
răm că Organizația Națiunilor Unite 
șl Carta sa constituie o garanție fer
mă a Intereselor noastre Internațio
nale șl - pentru găsirea unei soluții 
Juste a 
Plat" — 
terne al

problemei Orientului Apro- 
a subliniat ministrul de ex- 
RepubUdl Araba Egipt.

*
MOSCOVA 5 (Agerpfes).f Delega

ția Adunării Poporului a Republicii 
Arabe Egipt. ... ■■
tele Adunării, Hafez Badawi, a, pă
răsit Moscova după o vizită ofldaiă 

t Cairo,

condusă de președin-

Presa străină despre intervenția delegației române 
b în Comitetul pentru dezarmare
. G'ucinfarea repre- ; te. Delegația română care Iți intitulează 
J zenlantului României, a prezentat un ndevă- comentariul „Dezar

marea — apel român ț 
pentru o zonă de pace , 
in Balcani".

Eforturile României 1 
pentru înfăptuirea 
securității pe conti
nent formează, de a- 
semenea, obiectul a-

Cuvln tarea te. Delegația română 
a prezentat un adevă
rat program mondial 
de dezarmare In e- 
tape, cure ur urma să 
fie Însoțit do măsuri 
regionale" — prin a- 
ceste cuvinte a sin
tetizat poziția țării 
noarire coresponden
tul diplomatic al a- 
soricjiel stațiilor de 
radio țl teleuiriune 
din R.F. a Germaniei 
la Geneva, Eberhard 
Gelbc-Elăuisen, pu- 
nlnrf in evidență ce
rința ca toate țările 
interesate să partici
pe direct fi pe picior 
de egalitate la luar

j în Comitetul, pentru
i dezarmare de' la Ge-
1 neoa, ideile 4tss;ln-.ite
l fl propunerile făcute
î au fost primita cu un
j viu interej, atit in ca-
l drui Comitetului, cit
’ șl in cercurile preset.
I Majorilatea corcspon-
: denților da presă ou
1 finul să sublinieze că,
l fnif-un moment de
[ stagnare a trafative-
i lor, ideile ti propu-
i nerile romcneșîi cm-
J stituia un apel la ac-
l fiune, ia vederea tn-

făptuirii unor mâluri 
) practice de dezar-
l mare. ___ _ ..
. în acest sens, ziarul dezarmăriL

da prietenie. în drum spre Cairo, 
relatează, agenția T.A.S.S., delegația 
n, făcut o escală In Crimeea. unde 
a fost primită de Nikolai Podgorrdl,

■ ■ • i Sovietului 
----- ---- - 4—i acest prilej.’> 

. nu fost examinate probleme ale dez
voltării pe mal departe a relațiilor concert cu uunnar janang, reprezen- tăptiil soactal ol secret,arului general tovi.e,o-eaiplene, a legăturilor parla-

■---- — - ... - - — -j montare, precum șl probleme infer-

4nnuniă agdhțla “-^inîde Pr^dîuhd
«upre™ nl U.R..S.S. Cu

nl O.N.U. In Orientul Apropiat. „Noi
11 .vom oferi ambasadorului Jarring 
orice prilej pentru a-șl realiza ml-

asupra capitalei

SOFIA naționale ■actua.lo. Intre ctțro situația 
din Orientul Apropiat.

« m acest cens, zianu ——■  ------ -
) „Volx Ouvrttre" stă- Numeroase ziare el- 
\ ruie, In med deosebit, vețlene au relevat 

■ asupra rolului hotărî- noile propuneri romă-„Ghana nu va permite capitalurilor străine 
să Ueuină stăpinii resurselor naționale 

A DECLARAT ȘEFUL GUVERNULUI, COLONELUL

au relevat 
___  propuneri romi- 
nefti menite să ducă 
la transformarea Bal
canilor inîro regiune 
a conlucrării pașnice. 
„România npredază 
că a sosit de mult

tor pe care, in con
cepția României, tre
buie să-l ciliâ popoa
rele in înfăptuirea 
dezarmării. „Romănîa 
scrie ziarul, n subli
niat, fneâ o dată, că timpul să se treacă do ----- -------
popoarele trebuie, să-și la declarații generale -Naționala a partidu-
ridice glasul cu toată la acțiuni concrete în Ecourile pozitive
vigoarea In favoarea vedorea transformării 
înfăptuirii dezârmă- 
rll generale șl, înainte 
do toate, a dezarmării 
nucleare".

„România a cerut
ca, In sflrșlt, vorbele 
să fio urmate de "ap-

ACCRA 5 (Agrrure.1).

Sf

mânii avioanelor S.U.A. dbboritc In 
Vietnamul de nord a ajuns, astfel, 
la 3 709.

adaugă că, in
alte

Puțlnelu, transmite : O de- 
Mlnisterulu! Comerțului 

al Republicii Socialiste 
caro a. vizitat Republica

popoarele trc 
ridice glasul

din Chile
(Ager- 
a avut 
Partl- 

Tellel-

HANOI 3 (Agerpres). — Aviația 
Statelor Unite n bombardat slmbă'.ă 
o serie de cartiere populate din ca
pitala R.D. Vietnam, precum și alte 
regiuni locuite ule acestei țări. Mi
nisterul Afacerilor Externe nl R.D. 
Vietnam a condamnat. Intr-o decla
rație,’ aceste raiduri, cerînd. Iri ace
lași timp, guvernului Statelor Unite 
să.înceteze imediat atacurile avia
ției sale, blocadn porturilor no'rd- 
vletnnmcze, precum și toate ceic- 
Inlte nete do violare a securității și 
suveranității .R.D, Vietnam.

Agenția V.N.A.
cursul raidurilor de slmbătâ, 
două avioane americane eu fost 
horite deasupra R.D. Vietnam.

WASHINGTON 5 (Agerpres). - 
Vineri duțfâ-amiază nu început In 
Senatul, S.U.A. dezbaterile pe mar
ginea unul proiect de rezoluție pre
zentat de senatorul democrat John 
Tunney (California) In care elnt 
condamnate bombardamentele în
treprinse de către- forțele aeriene ule 
S.U.A. asupra sistemului de diguri 
din R.D. Vietnam. Proiectul de re
zoluție este sprijinit de incă alțl opt 
senatori democrat!, printre rare se
natorii George McGovern. Edward 
Kennedy șl Thomas Eagleton.

SOFIA 5 (Agerpres). — Agenția
B. T.A. anunță eft Todor Jlvlcov, 
prlm-secrelar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Slot al 
R. P. Bulgaria, s-a Inillnît, slmbătă 
cu Edward Glerek, prim-seeretar al
C. C. nl P.M.U.P., cure se află la 
odihnă In Bulgaria. A avut loc un 
schimb de păreri in problemele „dez
voltării’ și ădlnclrlT p’e mal departe 
a relațiilor dintre P.C.B. și P.M.U.P.. 
Intre popoarele Bulgariei șl Poloniei, 
precum șl'Iri oile probleme de inte
res reciproc

ACNEĂMPONG 
...... .....

. . într-un
discurs rostit in fala reprezentanți
lor populației din Accra, șeful gu
vernului militar al Chattel, coione-

UM DOCUMENT PRIVIND 
POLITICA NOULUI GUVERN 
JAPONEZ FAȚĂ DL CHINA

...w,. . /l>Ji6eâouijcufrij. V"'
TOKIO 5 — Corespondentul A- 

gerpres; FL Țulu, transmite: Vice- 
mlnlstrul de externe parlamentar, 
Mnsahlsa AoM, a prezentat la Tokio 
un document cu privire Ia politica 
noului guvern japonez față de 
China.

Cabinetul Tanaka va acționa pen
tru normalizarea relațiilor diploma
tico cu R.P. Chineză, relevă docu
mentul. mențlonlnd că guvernul 
nipon înțelege cele trei principii ale 
normalizării relațiilor diplomatice 
japono-chlncze formulate de R,P. 
Chineză, detaliile urmlnd să fie exa
minate In cursul negocierilor. Cele 
trei principii rint : guvernul R.P. 
Chineze este singurul guvern legi
tim și îndreptățit să reprezinte 
China; Taivnnul este .parte Integraa- 
lă a R.P. Chineze : tratatul dintre 
Japonia șl Talvgn trebuie anulat.

Guvernul de ‘ la Tokio declară, 
pentru prima oară oficial. In acest 
document, că Japonia va rupe rela
țiile diplomatice cu Tolvanul dacă 
va stabili relații diplomatice cu R.P. 
Chineza.

SEMNAREA UNUI ACORD 
COMERCIAL INTRE 

ROMANȘA Șl BANGLADESH
DELIII 5. — Trimisul spodal Ager

pres, Ion “ '
legație a 
Exterior 
România 
Populară Bangladesh, a semnat, la 
Dacca, un acord de schimburi comer
ciale pa, perioada 1072—1075.

Conform anexelor pentru anii 
1972—1&75.'Ifomănia va IIvru Repu
blicii Bangladesh echipament electric, 
generdioârc' „Diesel", nutobasculanle, 
autosanitare și alte yehlcule -.uUil- 
tare. diverse nmșlni-tmelie, rubnențl. 
produsa ’’chimico șl uleiuri mtrfo-ale. 
Republica Bangladesh va exporta in 
România iută șl produse din Iută, ceai 
șl diverse oile produse manufacturate.

în timpul vizitei, delegația rOmâiiă 
n fost primită de ministrul comerț 
îul, R. SlddlqL șl de ministrul I 
crărllor publice, Matlur Rnhman.

Iul Acheampong. a denunțat încer
cările monopolurilor slrălne de a 
dezorganiza economia națională și 
de a submina aplicarea măsurilor 
guvernului ghanez menite să ducă 
la inșănătoșlrea situației și a siste
mului financiar al țării.

Vreme îndelungată, n spus colone
lul Acheampong. resursele și bogă
țiile țării s-au aflai la dlspozlțln 
unor companii străine. Guvernul 
ghanez va pune capăt ncestei Mtun- 
țll. G ii rina nu va permite eanlSalurl- 
lor străine să devină stăplnli resur
selor naționale.

Ac'ls.iniui guvern ghanez. a declarat 
Acheampong. este ferm hotărît să 
apere interesele poporului șl se va 
strădui să Închidă toate canalele prin 
care resursele financiaro ale Ghanci 
erau transferate înainte In slrălnff-

O consfătuire

a activului P

- ^„'i vădesc, încă o dată, u-
reglunil “Bnlcnriilor tUțtatea ți imporian-
Intr-o zonă a păcii,- tanța lor, concordars- 
coopcrării ri bunel î« îniercsrie păcii 
vecinătăți, liberă de 
arme nucleare șl de 
baze militare străine", 
scrie in legătură

f! colaborării inter- 
naționalc.

cu Tlbcrlu BOGDAN 
ccciita „La Suisse*, Geneve

Starea de urgență, proclamată 
Joi de guvernul britanic, nu a 
influențai, piuă in prezent, si
tuația din porturile britanice. 
Suie de tnli.de tone de mărfuri 
continuă să rănii nă nedescărca- 
te in cele 6®3 de vase comer
ciale ancorate in porturile bri
tanice, paralizate de acțiunea 
revendlcailvă a docherilor. In 
fotografie :' mărfurile perisabile 
din magazii se deteriorează.

ASTĂZI, ALEGERI

lor comerclanțl șl meseriași. P.C. 
Francez, relevă declarația Biroului 
Politic, sprijină pe deplin revendi
cările oamenilor muncii de Imbu-

„Comuhlșlll francezi, subliniază In 
încheiere declarația, vor lupta, așa 
cum se prevede în programul comun 
de guvernare cu socialiștii, pentru 
satisfacerea principalelor revendicări 
ale oamenilor muncit. El vor depuric 
noi eforturi pentru succesul pro
gramului comun de guvernare, a că
rui înfăptuire vi: duce la Îmbunătă
țirea condițiilor de vlEță*.

P. C. Francez despre situația 
economică și socială din țară

PARIS 5 (Agerpres). — Biroul Po
li'li- al P.C. Francez n dat publici
tății o declarație cu privire Iu sir 
tuațln' economică șl: socială din țară. .—..._ .
Crltlcind politice economică și so- nâtățlre a condițiilor de muncă, 
dală n guvernului. Biroul Politic nl > 
P.C.F. subliniază că, dîn cauza creș
terii permanente a prețurilor șl Im
pozitelor, situația oamenilor muncii 
se Înrăutățește. Potrivit datelor 
furnizate de ‘ sindicala. In ultimele 
12 luni prețurile s-au majorat cu 8,5 
la sulâ în declarație se atrage aten
ția, totodată, asupra înrăutățirii si
tuației lucrătorilor agricoli, o mleP

SANTIAGO DE CHILE 5 
preș). — în capitala chlltană 
loc o consfătuire a activului 
dulu! Comunist din Chile. V. 
bolm, membru al Comisiei Politice 
a Comitetului Central, a prezentat 
un raport In care a făcut o analiză 
a situației politice din țară. El a 
subliniat că, țn Încercarea de a se 
opune procesului revoluționar din 
Chile, reacțiunea internă desfășoară 
o largă campanie calomniatoare îm
potriva guvernului Unității 
tare șl recurge la diferite 
complotiste.

V. Teitelbolm a subliniat 
lulea Întăriri! unității 
muncii, ca o garanție a îndeplinirii 
cu succes n programului guvernului.

Popu- 
acțlunl

necesi- 
oamenllor

La Taz, capitala Bollvlcl — supranumită șl „regina Anzllor" 
este „cel mal înalt" oraș din lume, fiind situat la o altitudine de aproa 
pe -1033 m. Străjuit de masivul Illmanl — La Paz, cu cel -353 000 locui
tori al săi, este nu nuinai capitala administrativă a Bolivlel, el șl prin-’ 
cipalul centru comercial șl bancar al acestei țări de aproape 2 mill-, 
oane ism p. Astăzi Bolivia sărbătorește 117 de ani de la proclamarea - 
independenței naționale, act ce a avut loc în urma victoriilor obținute 
de armatele eliberatoare ale Iul Simon Bolivar împotriva trupelor 
colonialiste spaniole.

In fotografie : una din principalele „avenlde" (magistrale) 
ale capitalei bollvlene.

PANAMA B Q B 0 0 ® 0 E9 E3 E3 13 @ b 0 ® s m

Astăzi au loc alegeri In Panama. 
Opinia publică din această țară, ca 
și observatorii politici din regiune a- 
cordâ o deosepltă atenție — prin 
Ineditul său — scrutinului, care tre
buie sâ desemneze pe cel 535 „cor- 
regldores". membrii‘viitoarei Adu
nări Populare, acesteia urmjnd să li 
revină și misiunea de a alege pe șe
ful statului. ’

Interesul pentru această consultare 
electorală este determinat de per
spectiva cdlndril procesului de Lransr 
formări politice șl sociale. Inițiat in 
octombrie 10®). a dată cu Instalarea 
la .putere a regimului generalului 
Omnr Torrijoa, In urma înlăturării, 
prlnlr-o lovitură de stal militară, a 
guvernului precedent, înfeudat Inte
reselor păturilor oligarhice,din Inte
rior și monopolurilor străine. înea- 
drindu-se In procesul larg al trans
formărilor înnoitoare ce se afirmă. In 
ultimo vreme, pe planul continentu
lui lallrto-amerlcnn, venirea in pu
tere a noului regim a reflectat, tot
odată, roiul nou pe caro-1 pot juca 
în viața pollidco-wclală a statelor 
laîlno-amerlcane acele cadre milita
re ce se situează pe pozițiile
apărării internelor naționale. în 
că de la început, In politica
noului regim s-a conturat — In 
condițiile menținerii cadrului struc
tural general șl a unei contrunlări, 
chiar In sinul guvernului. Intre ele
mentele care w află pe poziții pro- 
greșiși© și cele conservatoare — ten
dința unor reforme, în relBțllle a 
grare, fn Invățămlnt. în raporiurllc 
dintre muncitori și patroni. In sis
temul fiscal. O com!»nenlă n politicii 
actualului guvern o constituie pre
ocuparea pentru limitarea nctlvilfițll 
monopolurilor străine, pentru recu
perarea .avuțiilor naționale (In arest 
senș puțind fi dtaiă recenta națio
nalizare a companiei de electrlclla'e 
ce aparținea unul monopol nord-ame- 
rlcan). pentru restabilirea suverani
tății naționale asupra zonei Canalu
lui Panama.

Deschiderea campaniei In vederea 
alegerilor a fost marcată, de altfel, 
de .n decret special al Tribunalului 

• electoral din Panama, care onunța 
crearea a două circumscripții electo
rale In zona canalului, locuitorii a- 
ceslora urmlnd să participe, cu drep
turi egale, alături de concetățenii lor 
din Republica Panama, in scrutinul 
pentru desemnarea membrilor Adu
nării Populare. Merită, de asemenea, 
remarcat faptul că cel 5®5 „corregl- 
dorca" vor reprezenta toate stratu
rile sociale ale țării, inclusiv popu
lația Indiană, plnă acum lipsită de 
drepturi politico.

Apreciind .că in centrul activității 
politice se află lupta împotriva unei 
lovituri contrarevoluționare, cu spri
jin din afară, precum șl stimularea 
tendințelor progresiste din guvern. 
Partidul Poporului din Panama — 
care grupează elementele cele mni 
înaintate de pe scena politică a ță
rii — a prezentat In campania elec
torală un document In care și-a fixat 
gozițla In funcție de aceste obiective, 

ublinlind că este ne.-esară unirea 
tuturor torțelor democratice din 
țară In vederea contracarării acțiuni
lor elementelor do dreapta din gu
vern, precum șl ale păturilor oli
garhice, documentul se pronunță 
pentru amplificarea procesului pre
facerilor .progresiste, pentru Înfăp
tuirea reformei agrare prin lichida
rea latifundiilor, crearea unor în
treprinderi de stat’ sau mixte in ce- 
leloit'e ramuri ale economiei, măsuri 
In vederea combaterii costului ri
dicat al vieții și o mai bună așe
zare a sistemului Impozitelor. O 
problemă fundamentală, se orală 
In document, este aprofundarea de
mocrației pe plan intern, „cea ce în
seamnă ca poporul să albă mai 
multă libertate de .gindire. de orga
nizare. de Informare. pentru a-și 
duce io capăt țelurile luptei sale",

V. PAUNESCU

Ministrul peruan de exter- 
ng Mlguel’Angel de la Fior, a de- 

r

elarat. lh cadrul unei reuniuni care n 
■vut ioc la Lima, că politica externă 
a țârii sale se bazează pe siablllrea 
de relații cu tonte statele — trans
mite agenția ; Prensa Latina. EI n 
menționat. In acest cadru, recenta ho- 
târire a guvernului de la Llmo. pri
vind" reluarea; relațiilor diplomatice 
cu Cuba. ...Tara noastră, a spus mi
nistrul peruan, este conștierită de' 
schimbările survenite pe continentul 
lailno-amcrican și tocmai de .aceba 
considerăm că este necesar sâ se re
nunțe la izolarea artificială impusă 
Cubei".
' ' . . • .1. '? 2’''■!

Stoziko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P. C 
Bulgăr, președintele Consiliului de 
Miniștri n! R1 P. Bulgaria, n primii, 
simbâlă, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Democra
tice Populare a Yemenului.' condusă 
de Abd -l Fattah Ismail, secretar ge
neral al Fronțulul Național, președin
tele Consiliului Suprem al Poporului 
șl membru ol Consiliului Prezidențial, 
.care efectuează o vizită oficială In 
Bulgărio.

Clenfuegos a transmis șefului stalului 
, nigerian un mesaj din partea Iul

Fidel Castro, prlm-secretar al C.C. nl 
P, C. din Cuba, prim-mlnistru al Gu
vernului Revoluționar ol Cubei.

0 delegație ungară 
znlsterului Agriculturii și 
Alimentara a făcut o vizii

Președhitele Consiliului 
Revoluției, președinîe al 
Consiliului de T-^iî?.i.ș!ri al 
Rl^OÎie! Îîbuari Bdumedlene, l-a 
primit pe Osman Clcnfuegos. mem
bru al Comitetului Central, nl Pari!-; 
ciulul .Comunist din Cuba., care se 
află într-o vizită in. Alger. Osman 

■ i: J.ș- 7.‘;

La per.clubul brazilian din 
Rio de Janeiro a avut loc con
ferința „Ntcolae Titulescv — un 
mare diplomat român*, ținută 
de ion Morarii, frimij extraor
dinar fl ministru plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia in Urazilia, Cu acest prilej, 
a fost organizată o expoziție de 
cirji romdricțti da arta. Au 
paflicipițl oameni da cultură și 
artă, membri al coloniei ro- 
mâne, inclusio fostul secretar 
al marelui diplomat român, 
Luls Stcurmarf.

Sondorul Edmund Mus- 
kie n anunțat căi nu poate tscecpla 
oferta senatorului George McGovern 
de n ran dl da pentru funcția de vlce- 
Ssdlriie în alegerile din lunn no- 

rie. Muskle ti precizat că hotâ- 
rirea ea are In bază rațiuni familiale.

■. ' ț.' "• ■ ‘ ■
La sediile a două secții 

locale de Pcntidalui Cosui- 
nist Italian din Neapole, ele“ 
merite- neofasciste au comis o nouă 
provocare, aruncind grenade care au 
provocat Importante -pagube mate
riale. Comuniștii șl întreaga opfnle 
publică democrată din Neapbie au 
proles’.at ferm împotriva acestor pro
vocări neofasciste, cerlnd autorități
lor să-l pedepsească pe ylnovâțl.

a M-
Industrlei 

. tâ oficialii 
In S.U.A., la invitația ministrului 
american al agriculturii. Ii L. Bulz. 
In cadrul unei conferințe de presă, 
Kalman Knzareczkl. adjunct al mi
nistrului agriculturii șl industriei ali
mentare. n subliniat că această vizită 
a prilejuit convorbiri deosebit de utile 
Intr-un șir de probleme privind co
laborarea In domeniul agriculturii șl 
Industriei alimentare dintre cele două 
țări.

autoritățile din R.D.P. a Yemenului 
au refuzat să autorizeze, la 3 august, 
aterizarea unui avion civil rtord-ye- 
menlt pe aeroportul de la Aden, apa
ratul fiind nevoit să se înapoieze ta 
Taez. In urma acestor acte, comuni
cațiile dintre cele două, țări au loșt 
Întrerupte.

ficuzoî de tentotivâ de 
OSSSinOTO lB 15 !n 10«’llln- 
lea Laurel, a senulorulul staluluj Ala
bama. George -Wallace, Arthur Bre
mer a fost condamnat la G3 de anl 
Închisoare. Curtea cu. Juri a aprednt 
că inculpatul era pe deplin normai 
cinci și-a pus in aplicare atacul pre
meditai, prin care a rănit pe Wallace 
șl alte persoane.

și organizații franceze
adresată președintelui

Scrisoarea unor partide

Patra rezervoare de pe
trol, conținlnd peste ISO (MM tone de 
petro! au explodat, vineri seara, In 
apropiere de Trlest, produelnd un 
enorm Incendiu. împreună cu alte 22. 
rezervoarele acestea formează! un 
complex la capătul conductei de pe- 
Lrol .iransalpine care alimentează ra
finăriile din Viena șl Ingolstadt 
(IL F. a Germaniei) cu petrol prove
nind din Orientul Apropiat. Potrivit 
primelor cerceiâri ale poliției, ar fl 
vorba de o acțiune de sabotaj pusă 
la cale de persoane neidentifleate.

întzoruper£ii comunica- 
țlilsr diiîsre R. S. Yemen și 
R. D. P. a Yemenului. S050”1'9 
Taez—Aden, principala legătură ru
tieră dintre R. A. Yemen șl EL D. P. 
a Yemenului, a fost jalocată, recent 
din ordinul celor două guverne. Re- 
îulrid o știre transmisă de agenția 
M.E.N., agenția U.P.l. relevă, că

Un acord franco-irakian 
de «operare culturală, a fost semnat 
la Paris. Acordul este destinat dez
voltării cooperării in domeniul Invă- 
țămlntului și formării cadrelor.

La TogliaHi n început să 
funcționeze n treia linte de montaj 
a uzinei de automobile : a fost lan
sată producția unul nou model de 
autoturism sovietic — ^VAZ-2103". 
Echipat cu un motor de 75 CP. noul 
vehicul poate dezvolta o viteză do 
1S0 kilometri pe oră.

La Curtea Marțială din 
SteUa B ‘ua* sfirșlt procesul a opt 
persoane — șase muncitori, un ingi
ner și un profesor- — acuzate de o fi 
plănuit acțiuni Împotriva ordinii 
existente. Acuzații ou refuzat să re
cunoască Învinuirile ce ,li s-au ndur. 
Cinci dintre acuzați au fost condam
nați, totuși, la închisoare pe termene 
variind Intre șapte luni și trei ani și 
trei IuriL

PARIS 5 (Agerpres)
France Presate i 
Comunist 
Unificat,
Socialist",
Muncii. ,
„Mișcarea pentru dezarmare, itace șl 
libertate", ..Mișcarea Internațională 
de reconciliere". „Mișcarea mondială 
anllimoeriallstă" șl „Uniunea paci
fistă din Franța" au trimis președin
telui Frnnîel, Georges Pompidou, o 
scrisoare deschisă cu ocazia împli
nirii a 27 de ani de la bombarda
mentele atomice asupra orașelor Hl- 
roșlmn și Nagasaki,

„Sfldlnd eforturile îndelungate ln- 
‘ freprlnse In lumea întreagă, in 
scopul . deschiderii unei cil pentru 
dezarmarea generală. guvernul 
francez continuă să nu-și ocupe lo
cul In Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva, refuză să semneze 
acordurile Internaționale existente fn 
acest domeniu" — se arată In scri
soare.

Față de continuarea unei aseme
nea i politici condamnate de majori
tatea francezilor ..reamintim opoziția 
noastră fundamentală ri ne declarăm 
hotăriți să întreprindem orice acțiuni 
pentru schimbarea ei. în special prin 
Interzicerea experiențelor nucleare 
a tuturor aratelor atomice".

rpres). — Agenția 
anunță că Partidul 

Francez. Partidul Socialii: 
organizațiile ..Oblectlv- 
Confederațla Generală â 

„Mișcarea pentru pace".
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