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Intilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., cu delegația Frontului
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criterii fundamentale ale aprecierii
muncii fiecărui colectiv pentru

îndeplinirea planului de producție
Ne aflăm aproape de jumătatea 

/ ‘lui 1973 — an hotâritor pentru 
□tuirea cincinalului înainte de 

termen. Potrivit prevederilor ola
nului de stat, oamenii muncii din in
dustria noastră socialistă, din alte 
ramuri ale economiei au avut de în
cepi mit in acest răstimp sarcini mo
bilizatoare in multiple direcții : sub 
raportul creșterii substanțiale a pro
ducției si productivității muncii. îm
bunătățirii calității produselor, spo
ririi eficientei economice in toate do
meniile de activitate. Bilanțul mun- 
c.i rodnice, al întrecerii socialiste 
in cinstea sărbătoririi zilei de 23 Au
gust este bogat in realizări. Dacă 
ne referim la rezultatele pe cele 5 
luni care au trecut din acest an. re
marcăm. în primul rind. ritmul înalt 
dc creștere a producției globale indus
triale — de aproape 15 la sută fată de 
perioada corespunzătoare a anului tre
cut. Productivitatea muncii a sporit, 
de asemenea, in industria republi
cană cu 10-2 la sută pe un salariat, 
acesta fiind cel mai înalt ritm de 
creștere din ultimii ani. Economia 
națională a ben- ficiat in această pe
rioadă. peste nivelurile stabilite în 
plan. de insemnate cantităti supli
mentare de fontă, otel si laminate, 
aluminiu, motoare electrice, mijloace 
de automatizare, rulmenți, anvelope, 
fire si fibre artificiale, bunuri de 
larg consum ș.a. — la zeci si zeci de 
alte produse principale, intens soli
citate. care au un rol hotâritor in 
mecanismul echilibrat al economiei, 
obtinindu-se importante depășiri ale 
prevederilor de plan. Demn de reți
nui este si faotul că. încă de pe a- 
cum. județe intreri. mari întreprin
deri industriale an început să anun
țe îndeplinirea Înainte de termen a 
planului semestrial la producția glo
bală si marfă. la productivitatea 
muncii ș.a. Toate aceste realizări de
mons- rează realismul programului a- 
doptat de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională a P.C.R. 
iulie 1972. al angajamentelor 
mate de comitetele județene 
partid, de oamenii muncii in vederea 
înfăptuirii mai devreme a cincinalu
lui. torta creatoare si capacitatea po
porului nostru de a asigura mersul 
si mai rapid înainte al economiei na
ționale. al întregii societăți.

Analiza temeinică a activității eco
nomice. a proporțiilor de îndeplinire 
a planului si angajamentelor — pe 
Întreprinderi, centrale, județe si mi
nistere — arată insă că rezulta
tele puteau fi și mai bune. Iată o 
dovadă semnificativă in acest sens : 
in cursul unei singure Juni — luna 
mai — prin realizarea in ritm sus
ținut a sarcinilor Ia zi. au fost ma
jorate depășirile de plan existente la 
sfirsitul lunii aprilie la zeci si zeci 
dc produse importante pentru eco
nomie ; concomitent cu aceasta, au 
țosl recuperate integral restantele la 
c rotoare, tablă mijlocie si groasă, 
produse ale industriei electrotehnicii

si electronicii, locomotive Diesel e- 
lectriee de 2 100 CP si 2 500 CP. lo
comotive Diesel hidraulice de 1 250 
CP. caprolactamă. fibre polinitrila- 
cvilice. plăci fibrolemnoase ș.a., iar 
la alte produse, partial — răminerea 
în urmă fiind mult diminuată. Este

Probleme de stringentă 
actualitate pe agenda 
activității politice 
a organizațiilor de partid 

din întreprinderi

PREGĂTIRILE
PENTRU

RECOLTARE
Corespondențe și imagini 
fotografice din Arad, Dolj, 

Tulcea și Vrancea

din 
asu

de

o cinste pentru colectivele unități
lor industriale care, in luna mai. au 
sporit substanțial producția dc cupru 
in concentrate, mașini si utilaje teh
nologice pentru industria ușoară, 
autoturisme de oraș si de teren, au
toutilitare. poduri rulante, electrice, 
metanol ș.a. ; prin activitatea lor 
plină de răspundere, ele oferă ga
ranții că in scurt timp vor lichida 
restantele in îndeplinirea sortimenta
lă a planului.

Sint rezultate care atestă eficacita
tea măsurilor elaborate in ședința 
comună a Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri de la începutul lunii mai 
a.c. și, totodată, probează faptul că 
planul poate fi realizat integral, la 
termen, la fiecare produs și sorti
ment in parte. Aceasta reprezintă o 
sarcină majoră pentru toate unită
țile economice, o îndatorire primor
dială izvorîtă înainte de toate din 
faptul că. in sistemul economiei 
noastre plaiiificate, fiecare produs 
are o destinație precisa, riguros 
fundamentată, că orice abatere de la 
programul de fabricație al unui pro
dus intr-o întreprindere sau alta 
poate crea perturbări in activitatea 
unităților beneficiare ; dimpotrivă, 
fabricarea și livrarea la timp 
chiar mai devreme a produselor 
planificate, potrivit clauzelor con
tractuale, constituie suportul trainic 
al unei activități normale, ritmice, 
pe filiera furnizori-beneficiari. de 
natură să asigure la termen satisfa
cerea cerințelor interne sau pentru 
export, a solicitărilor economiei.

Ce imperative se ridică la ora ac
tuală in întreprinderile industriale ■ 
pentru ca, in perioada imediat ur
mătoare, planul pe sortimente, la 
produsele necesare economiei, să fie 
realizat ritmic și -integral ? In pri
mul rind. capacitățile de producție 
trebuie folosite cu randamente supe-

rioare. Numai așa, utilizând cu indici 
inalți mașinile și instalațiile, folo
sind rațional timpul de lucru și for
ța de muncă, pot fi grabnic recupe
rate răminerile in urmă la diferite 
produse in industria metalurgică, 
constructoare de mașini, chimică și 
ușoară. O asemenea cerință se pune, 
deopotrivă. atit în fața unităților 
care livrează produsul finit, cit și 
a celor ce concură la realizarea a- 
cestuia. Fiindcă, din păcate, rămi- 
nerea in urmă la unele utilaje teh
nologice pentru industria chimică, 
de pildă, se datorează in bună parte 
cooperării defectuoase dintre unele 
întreprinderi constructoare de ma
șini grele ; practic. întreprinderea 
mecanică de utilaj tehnologic Buzău 
nu a primit la timp piesele turnate 
de la „Grivița roșie" București ; în
treprinderea ..Independența" din Si
biu nu a avut >la vreme motoare e- 
lectrice de la întreprinderea de ma
șini electrice din Capitală, lingouri 
din oțel de la uzina „23 August" din 
București. Cum pot considera comi
tetele oamenilor muncii din unitățile 
furnizoare că și-au realizat și depășit 
planul de producție, din moment ce

(Continuare în pag. a III-a)
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DE TREI ORI
CA LA BRIGADA
Mai anii trecuți. un 

regizor de fiim docu
mentar a avut ideea 
fericită să adune la un 
loc ne cițiva dintre 
foștii brigadieri — 
doar vreo douăzeci, 
din miile de entuziaști 
de la Bumbesti-Live- 
zc-ni. si să-i îndemne 
la mărturisiri. Oameni 
sure patruzeci de ani. 
•unii cu timotele că
runte, statorniciți in 
viată, in meserii, se 
regăseau, pe locurile 
știute, in ceea ce-i 
unise pentru totdeau
na. in convingerea că 
tara avea nevoie de 
tinerețea si de puterea 
lor de muncă, in en
tuziasmul manifestat 
plenar. atunci. nu 
numai în cintece si la 
focurile de tabără, ci 
și. mai ales, in metri 
cubi de piatră dislo
cată. !n zecile de tu
neluri ce au străpuns 
muntele, in sutele de 
kilometri de cale fe
rată... Ingineri, profe
sori. medică, tehr.i- 
c eni — și un foarte 
cunoscut si apreejat 
actor de film, se măr
turiseau. toți la v'msta 
maturității, a fi stăpi- 
ni’i. in continuare, de 
spiritul Bumbest’-L.- 
vezenilor. aducind in 
sprinnul acestei afir
mații cărțile de vizită.

deînfâptuirile lor 
după Bumbcști.

Ascultîndu-i. mi-am 
amintit o intilnire de 
prin 1967 a citorva 
dintre foștii brigadieri 
de la Salva Viseu — 
ingineri. profesori, 
medici, un compozitor 
de succes. un remarca
bil publicist si autor 
de filme de montaj 
pentru televiziune... în 
tot ceea ce realizase
ră. in modul lor de a 
trăi, aceștia se recu
noșteau stăpiniti de 
spiritul Salvei — și 
am retinut atunci, din 
exprimarea unui con
ferențiar universitar, 
a ?um profesor doctor, 
că șantierul de la Sal
va a fost o excelentă 
rampă de lansare pen
tru o viată demnă, cu 
numeroase împliniri.

Pe șantierele națio
nale din anii ’48—’50 
și de mai tîrziu au 
muncit zeci de mii de 
1 inert — muncitori, e- 
levi. studenți. țăran’, 
și nu putini dintre cei 
care incă nu-și aflase
ră locul și rostul — si 
cred ca dacă cineva 
ar avea curiozitatea și 
răbdarea unor sonda
je ar avea, la sfirsit. 
și mari satisfacții des
coperind că majorita
tea foștilor „șantie- 
risti" sint azi oameni

după-amiază, tovarășul 
Ceaușescu, secretar gene- 
P.C.R., s-a întîlnit cu de- 
Frontului de Eliberare 

condusă de Sa-

NUMEROASE ÎNTRE
PRINDERI AU ÎNDE 
PLINIT PLANUL SE
MESTRIAL

UN COLT DE LITORAL 
ÎN INIMA BĂRĂGA
NULUI

DEBUTANTII Șl RAS 
PUNDEREĂ CUVÎNTU 
LUI TIPĂRIT

FAPTUL DIVERS

SPORT

Joi 
Nicolae 
ral al 
legația 
din Mozambic.
mora Moises Machel, președintele 
FRELIMO. Din delegație fac parte 
Alberto Joaquim Chipande, mem
bru al C.C. și al Comitetului Exe
cutiv al FRELIMO, Armando 
Panguene, membru al Comitetului 
Central, Jose Oscar Monteiro, 
membru al Comitetului Executiv, 
Jose Moyane, Marcelina Chissano 
și Miguel Ambrosio, cadre de con
ducere ale FRELIMO.

Au fost de față tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C al P.C.R., 
Lina Ciobanu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general-colonel Ion 
Coman, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirii au fost 
abordate unele probleme de inte
res comun privind preocupările 
actuale ale celor două organizații

politice și raporturile bilaterale 
dintre P.C.R. și FRELIMO. Tot
odată, s-a procedat la un schimb 
de vederi în legătură cu situația 
internațională din zilele noastre, 
lupta popoarelor împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului.

Președintele FRELIMO a dat o 
înaltă apreciere sprijinului con
secvent, activ și multilateral al 
României socialiste acordat luptei 
de eliberare națională din Mozam
bic și a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Partidului Co
munist Român, poporului român 
satisfacția profundă și recunoștin
ța FRELIMO, a poporului mozam
bican pentru acest ajutor prețios. 
El a transmis calde urări de noi 
și importante succese poporului 
român, care, sub conducerea P.C.R., 
luptă pentru construirea societă
ții socialiste, pentru pace, progres 
și colaborare între popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tuturor 
luptătorilor mișcării de eliberare 
din Mozambic salutul său călduros, 
al întregii conduceri a P.C.R., îm
preună cu asigurarea că România 
socialistă, poporul român vor a- 
corda, în continuare, întregul spri-

jin, pe plan politic, diplomatic și 
material, luptei juste a poporului 
mozambican pentru lichidarea do
minației colonialismului portu
ghez, pentru triumful idealurilor 
sale de libertate, independență na
țională și progres social.

A fost reafirmată hotărîrea 
P.C.R. și a FRELIMO de a acționa 
și în viitor pentru întărirea unită
ții forțelor care luptă împotriva 
politicii imperialiste de forță, dic
tat și agresiune, a colonialismului 
și a oricăror alte forme de' domi
nație, împotriva discriminării ra
siale, pentru dreptul sacru al fie
cărui popor de a-și decide liber 
destinele, de a se dezvolta 
jenit pe calea progresului 
mic și social.

Reprezentanții P.C.R. 
FRELIMO au exprimat deplina lor 
satisfacție pentru dezvoltarea ra
porturilor reciproce de prietenie, 
colaborare, sprijin și solidaritate 
militantă și au căzut de acord să 
le extindă, pe căi și prin mijloace 
diverse, în interesul ambelor po
poare, al cauzei unității forțelor 
antiimperialiste din întreaga lume.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă.

nestîn-
econo-

și ai

sau
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NICOLAE CEAUSESCU*

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, la 21 
iunie a.c., pe Iso Njegovan. amba
sadorul extraordinar și plenipo-

tențiar al Republicii 
Federative Iugoslavia la 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Socialiste 
București,

loc o con-

Directorul editurii „Rombach",
dr. Fritz

de nădejde, buni me
seriași. buni camarazi, 
încrezători, hotăriti să 
meargă mai departe, 
în ciuda oricăror difi
cultăți. In condiții vi
trege. oamenii aceștia 
au ieșit învingători — 
pe cind erau tineri sau 
foarte tineri : de cite 
ori oboseala, uneori și 
foamea, si teama în
cercau să-i tragă îna
poi. se găsea cineva, 
poate la fel de obosit, 
dc- flămind și de te
mător «re să-i În
demne înainte, și în
demnul a prins de fie
care dată, si la sfirși- 
tul fiecărei zile oame
nii aceștia anunțau o 
victorie greu dobindi- 
15... Era o dovadă că 
se poate mai mult si 
astfel se nășteau am- 
b:';i]e. «.•? înminau
drapele d - fruntaș, se 
afișau poze la gazeta 
de pere'e. Dacă mai 
tin minte, recompensa 
cea maj de seamă, 
mult rivnilă. era evi
dențierea in fata ca
reului. dimineața. îna
inte de a se porni la 
lucru. Mii de tineri au 
deprins meserii care

CU UȘILE 
LARG DESCHISE

Comitetul județean de 
partid a hotărî t să acorde 
audiențe cetățenilor atit in 
cursul dimineții cit și după 
amiază. Cum era și firesc, 
consiliul popular județean, 
comitetul municipal de par
tid și consiliul popular 
municipal i-au urmat ime
diat exemplul.

Ușile sint zilnic deschise 
cetățenilor și la următoa
rele întreprinderi și insti
tuții publice : Direcția pen
tru problemele de muncă 
și ocrotiri sociale, tribuna
lul județean, policlinica 
2. Direcția comercială 
dețeană. întreprinderea 
electricitate, P.T.T.R.

FRUMOASELE 
DUMINICI

Nlcolae ȚIC

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Cit cuprindea! cu ochii 
numai pămint sterp, numai 
ripi și mărăciniș. smircuri 
și pâpuriș. Așa arăta cu 
ani in urmă malul dinspre 
Galati al BrateșuluL Am 
trecut deunăzi prin ace
leași locuri. Și ? Unde sint 
rjpile și măriei nișul ? Cit 
vezi cu ochii — o mare de 
nisip ; din loc in loc uni
tăți comerciale, cabine, du
șuri. Pe 8 ha de plajă, om 
lingă om, nuanțe omenești

de soare. Te-ai putea cre
de la Mamaia !

— Cine a schimbat, mo
șule, fața pămintului ?

Portarul imensei amena
jări a făcut semn cu capul 
spre mulțimea care se bă
lăcea in Brateș sau făcea 
băi de soare pe întinderea 
albă.

Am aflat mai tîrziu că 
gălățenii. tineri si bătrim. 
muncitori si funcționari, 
au trecut prin casma și lo
pată citeva sute de mii de 
mc de pămînt ! A fost, de

barcagiul trece peste Du
năre — cum 6pune el — 
tot Galatiul.

Sint mai frumoase acum 
duminicile la Galați.

O VIZITĂ ÎN PORT
Intr-o bună dimineață, 

șeful salubrității orașului 
și-a făcut apariția în port. 
S-a uitat in stingă, s-a ui
tat In dreapta, a oftat și. 
scoțîndu-și carnețelul de 
impresii personale, a în

LA GALATI
asemenea, amenajată o a 
doua plajă — pe malul 
Dunării, lingă liziera ză
voiului „Cocuța". S-a mers 
mai departe. In citeva mii 
de ore de muncă patrioti
că. cetățenii orașului au 
amenajat, pentru recreare, 
pădurea Girboavele. Ce fac 
acum gălățenii in zilele de 
odihnă ? Cu ajutorul bar
cagiului din port, al porta
rului de la plajă și al în
treprinderii de transport, 
am făcut un calcul : I.T.O. 
rupe cam 10—15 mii de 
bilete pentru pădurea Gir
boavele : portarul plajei 
rupe și el cam 2—3 mii, iar

ccput să scrie. Mergea si 
scria. Oare ce scria ? Că in 
port — poartă principală 
de intrare și ieșire spre 
Tulcea și Sulina. spre Del
ta — nu e bine ..din diferi
te puncte de vedere". Sint 
prea multe bărci hirbuite 
care stau cu burțile la soa
re pe maidanul de lingă 
căpitănie : sint prea multe 
butoaie pline de gunoaie : 
și prea multe pietroaie de 
care se împiedică lumea. 
Cind să scrie și despre bă
lăriile care au năpădit zona 
portului — pardon ! — s-a 
Împiedicat de moaștele 
unor sfinte rogojini ră-

mase de astă-toamnă 
in nămolul de la poa
lele maidanului. Șeful sa
lubrității a strivit atunci 
între măsele vreo două 
vorbe rele și a continuat să 
scrie. A scris despre rămă
șițele otgoanelor aruncate 
prin port, despre multe alte 
vechituri ..depozitate" aco
lo sub privirile uimite ale 
călătorilor, despre...

La întoarcerea in oraș, 
directorul salubrității a tă
iat-o drept pe strada Do- 
găriei. A numărat grăme
zile de gunoi neridicate de 
10 zile de... salubritate. Ia- 
tă-1 pe strada George 
Coșbuc. Troscotul, pirul și 
meiul sălbatic de pe tro
tuare sint tocmai bune de 
.coasă ; gunoaiele de pe 
strada fără nume, care 
desparte fabrica de lactate 
de întreprinderea de trans
porturi, o să se reverse 
peste .garduri...

Tot gindind și notindu-și 
In carnețel impresiile per- 
sonaleu șeful salubrității a 
ajuns la întreprinderea pe 
care o conduce. A convocat 
imediat oamenii din subor
dine și din ziua aceea — 
ce credeți ? — artera prin
cipală a orașului și mai 
ales zonole din fața primă
riilor au început să fie spă-

Gheorqhe GRAURE 
Tudorel OANCEA

(Continuare în pag. a 11-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, joi, 21 iunie, pe 
dr. Fritz Hodeige, directorul edi
turii „Rombach" din Freiburg, îm
preună cu soția, Eleonore Rom- 
bach-Hodeige.

La întrevedere a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

In semn de omagiu, dr. Fritz 
Hodeige a înmînat șefului statului 
român volumul „Nicolae Ceaușescu 
— Punctul de vedere românesc. 
Teze de politică națională și inter
națională1', apărut recent în edi
tura „Rombach". Este a doua carte 
pe care această editură vest-ger- 
mană o consacră țării noastre, ac
tivității conducătorului partidului 
și statului nostru, după lucrarea 
„Nicolae Ceaușescu — România pe 
drumul socialismului", tipărită în 
noiembrie 1971.

Inmînind lucrarea, dr. Fritz 
Hodeige a exprimat sentimentele 
de bucurie pentru acest prilej și a 
subliniat că volumul, care cuprinde 
o amplă culegere din articolele și 
cuvîntările șefului statului român, 
a fost editat în zilele premergă
toare vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Republica Federală 
Germania. Sînt convins — a spus 
oaspetele — că această carte are o 
importanță deosebită pentru că ne 
permite să cunoaștem părerile 
dumneavoastră în legătură cu poli
tica națională și internațională. în 
acest sens, a arătat el, am prefațat 
volumul, relevînd politica de cola
borare, de pace a României.

La conferința de presă, care a 
avut loc la Bonn, consacrată edi
tării cărții — a spus dr. Fritz Ho
deige — s-a remarcat că apariția 
sa reprezintă un adevărat eveni
ment datorită însemnătății opinii
lor politice și sociale ale președin-

Hodeige
telui României, a cărui apropiată 
vizită în Republica Federală Ger
mania a trezit un larg interes.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat în mod deosebit faptul că 
editura „Rombach" prezintă opi
niei publice vest-germane proble
mele României pe calea construc
ției socialismului, preocuparea sta
tului nostru pentru dezvoltarea re
lațiilor cu Republica Federală Ger
mania, cu toate țările lumii.

In acest context, șeful statului 
român a relevat că așteaptă cu 
mult interes vizita in Republica 
Federală Germania. Ea are loc 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — într-un moment cînd 
relațiile dintre țările noastre cu
nosc o bună dezvoltare și sper că 
vizita va evidenția noi posibilități 
în vederea extinderii lor. Vizita 
are loc în condițiile cînd în Euro
pa se accentuează cursul destinde
rii, cu cîteva zile înainte de des
chiderea conferinței pentru secu
ritate și cooperare. Cu atît mai 
mult trebuie să spun că colabora
rea de pînă acum dintre statele 
noastre este o contribuție la acest 
curs al destinderii, inclusiv la secu
ritatea europeană.

Aș dori să remarc faptul că prin 
activitatea dumneavoastră de edi
tor faceți cunoscute unele din preo
cupările României, care sînt cu
prinse în expunerile mele. Ați con
tribuit in acest fel la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre, deci 
ați făcut un lucru bun pentru am
bele state. De aceea — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu — vă 
mulțumesc dumneavoastră și soției 
dumneavoastră, atît pentru ceea ce 
ați făcut pentru cunoașterea punc
telor de vedere ale României, cît 
și pentru contribuția la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările și popoarele 
noastre.

în continuarea întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cordial cu oaspeții.

Ziaristul Olaf Ihlau 
Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază, pe Olaf Ihlau, co
respondent la București al ziaru
lui „Siiddeutsche Zeitung", care 
apare La Miinchen.

La întrevedere au fost de față 
tovarășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Mitea. consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziaristului vest-german.
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I Incepind din acest on. între
prinderea tcxttlâ „Bucegi" dm I 
Pucioasa o renunțai la o serie I 
de piese de schimb — manete, •

I suporți. pastile. arc război. | 
bucșe — pe care le procura de I 
La întreprinderile specializate | 
dtn Suceava. Si a renunțat .

I pentru simplul motiv câ a gâ- I 
I rit un partener mai apro- I 
> piat : hceul din localitate. 1 
Iln atelierul de lâcătușerie I 

(înzestrat 'in mire măsură de I 
cdfre întreprinderea aminti- I 
tâ), liceenii șr-au onorat pina ■ 

Iacum. in orele de practică, I 
circa două treimi din comcn- I 
zile de piese de schimb pri-

I mite pentru întregul an. 1

[ „Michelan- 
I gelo“ la

Constanța
I La dana nr. 57 a noului port I 

Constanta, care permite accesul I
I unor vase de mare tonaj, a a- I 

costat in ziua de 19 iunie nava *
I ..Michelangelo" a companiei I 

„Ital-tunst" din Genovs, avind | 
In bord pes’.e 1 200 de turiști . 
italieni. francezi. scandinavi, I 
can-d;eni. mexicani. ameți- I 
canL germani. Aflată intr-o • 
croazieră pe Marea Neagră, i 
nava a poposit pentru o zi I 
pe meleagurile tării noas- | 
tre. în acest timp, o parte 
din oaspeți au plecat să vizi- I 
teze Bucureștiul, iar alții au I 
făcut cunoștință cu stațiunile 1 
de pe litoralul românesc.

S-au făcut 
că repara

Lntr-una din zile, serviciul de I 
circulație al Miliției municipiu- I 
lui București a efectuat un . 
control in patru garaje ale I 
I.T.B. asupra stării tehnice a I 
autovehiculelor care urmau să 
te trimise in cursă. Rezulta- I 
tul ? Din 367 de mașini verifi- I 
cate. 75 prezentau defecțiuni I 
tehnice care puneau in pericol ■ 
siguranța circulației. A doua I 
zi. controlul a fost continuat la | 
aite trei unități similare. Din 
170 de autovehicule care pri- I 
miserâ aviz de plecare. 58 de I 
mașini ,.abia revizuite" erau • 
tocmai bune de trimis la... | 
reparat. In consecință, tea- I 
tui a fost repetat si in ziua | 
următoare . din 202 auto- 
buze și troleibuze verifi- I 
cate. 51 erau inapte pentru cir- I 
culația pe drumurile publice. ■ 
Firește, toți cci ce s-au ..făcut" I 
că le-au reparat sau controlat, I 
precum și șoferii care au ac- | 
ceptat să circule cu ele in ase- . 
menea condiții și-au primit I 
sancțiunile cuvenite. I

Unde sapi 
și... unde 
explodează!
Magazinul nr. 56 al O.C.L. | 

Alimentara Tirgoviște. După o 
dimineață cu mulți clienți, I 
gestionarul Vasile Bucur, vin- I 
zătorii Ilie Tufeanu și Ioana • 
Ivan se pregăteau de închidere. I 
Deodată insă, in timp oe ei iși I 
puneau la punct treburile pen- | 
tru a doua zi. in magazin a 
izbucnit o puternică explozie. I 
in urma căreia toți trei au fost I 
grav răniți și internați la spi
tal. Explozia a deteriorat tot- I 
odată clădirea și o bună parte I 
din mărfurile aflate in ea. Pa- | 
gubele se ridica la aproape 
130 000 lei. Cauzele acestui ac- I 
cident n-au fost greu de slabi- I 
lit : cu citeva zile înainte, in I 
timpul excavării unui șanț si
tuat in apropure de magazin, I 
din neatenție, fusese ruptă o I 
conductă de gaze. Drept pentru I 
care acum urmează să se sta- ■ 
bilească răspunderile celor ce I 
au făcut săpăturile respective. | 

De la volan, | 
sub șenile

Pe un cimp din împrejuri
mile satului Dealul Mare I 
(Cluj), ti nărui Nicolae Zirbo. in I 
virstă de 17 ani. in timp ce se I 
afla cu vitele la păscut, a dat ■ 
peste un tractor pe șenile, pro- I 
prfetatea întreprinderii ..Elec- | 
t-omontaj" Cluj. Tractorul era 
lăsat fără supraveghere. N.Z) s-a I 
apropiat de el. l-a studiat cu I 
atenție și... s-a urcat la volan. 1 
A pornit motorul și a inceput 1 
să se plimbe pe pășune. La un I 
moment dat insă a dat peste | 
o pantă. Aflat in plină viteză, . 
tractorul s-a răsturnat, iar ti- I 
nărui a fost strivit sub șenile. I

„Floarea

Odată cu cantitatea de icre • 
produsă in acest sezon de re- i 
zerrația piscicolă de ia Făina- I 
Viseu s-a încheiat procesul de | 
repopulare cu lipan a rivnlor . 
Dîmbovița (pe cursul său supe- I 
nor) și Keagra Broștenilor. I 
Astfel, aceste ape. vestite cind- 
ra pentru lipanii lor, sint din I 
nou deschise uneix dintre I 
cele mai atractive și difici- I 
le forme de pescuit sportiv. ■ 
Desigur, sub rezerva unei ex- I 
ploaia ri raționale. Altfel, ar fi | 
păcat ca lipanul, această „floa
re a peștilor" — cum o nu- | 
weau romanii — eă se „ofileas- I 
ca" după ce. cu atu ea eforturi. I 
a fost redată pescarilor. ■

Rubrica redactată de '
Dumitru TîRCOB I
Gheorqhe DAVID J
și corespondenții „Scînleii" ■

CORESPONDENTE Șl IMAGINp 
FOTOGRAFICE DIN ARAD,

DOU, TULCEA Șl VRANCEA i
] Gata pentru seceriș ?

Vom termina recoltarea 
inainte de termenul propus

Din Informațiile primite din par
tea trustului S.M.A. și trustului 
I.A.S. Arad reținem, in primul rind. 
faptul că reparațiile la mașinile și 
utilajele care vor fi folosite in cam
pania de recoltare au fost termi
nate. aproape 1 400 combine și 636 
prese de balotat paie fiind in per
fectă stare de funcționare. Verdic
tul asupra calității reparațiilor la 
utilaje, dat de comisiile de recep
ție. arc la bază, in primul rind, fap- 
1u1 că in ultimele zile in toate sta
țiunile pentru mecanizare și in în
treprinderile agricole dc stat s-au 
efectuat garniturarea tuturor com
binelor și probele practice cu 
boabe. Rezultatele au fost bune. In- 
ginerii-șefi din cooperativele agri
cole, precum și șefii de ferme I.A.S. 
au luat măsuri de asigurare a asis
tenței tehnice pe toată perioada re
coltatului.

Dar dacă reparațiile s-au înche
iat și dacă pentru efectuarea lor a 
fost asigurat necesarul de piese de 
schimb, nu același lucru il putem 
spune in legătură cu piesele de 
schimb necesare pentru eventualele 
intervenții in timpul recoltatului, in 
special la combinele C-12, presele 
PPF și PMT-5. Bunăoară. după 
cum nc-a informat tov. Petru Pe
tr: la. directorul întreprinderii de a- 
provizionare tehnico-materială pen
tru agricultură nr. 2 Arad, pen
tru combinele C-12 nu există in 
bază o rezervă suficientă la unele 
piese, cum sint : axele principale 
și secundare, axele ambreiaj de la 
cutia de viteze, discurile de fricțiu
ne și discurile variatoare. unele ti
puri de curele. De asemenea, nu 
există suficiente piese de schimb 
pentru presele dc balotat paie. Mai 
trebuie adăugat și faptul câ. față de 
necesarul de sirmă de balotat, soli
citată din timp de unitățile agricole 
din județ, sint neasigurate 380 tone. 
Este de datoria Direcției generale 
a aprovizionării și a Centralei de 
mecanizare din Ministerul Agricul
turii. Industriei Alimentare și Apelor 
sâ ia măsuri urgente pentru asigu
rarea întreprinderii de aprovizio

nare din Arad cu întregul necesar 
de piese dc schimb și de sirma de 
balotat.

Preocupate de încheierea cit mai 
grabnica a reooltării păioaselor, co
mitetul județean dc partid și orga
nele agricole din județul Arad nu 
stabilit ca, incepind din ziua dc 20 
iunie, să sc troacă la executarea 
unor mișcări a combinelor C-12 de 
la stațiunile de mecanizare din zo
nele de deal spre cele din zona de 
șes. Astfel, de la S.M.A. Scbiș, Gu- 
rahonț. Bdiu. Tirnova ș.a. 15 com
bine C-12 vor fi dirijate spre 
S.M.A. Pecica, Curtici, Vingn și 
Ghioroc, iar un număr de 10 com
bine C-3 de la S.M.A. Gurahonț 
vor fi, dc asemenea, mutate la 
S.M.A. Șicula. In funcție de ordinea 
începerii recoltatului, in unitățile 
agricole din zona dc deal se va face 
o mișcare inversă de întrajutorare 
cu utilaje. Totodată, după cum am 
aflat de la Trustul S.M.A. Arad, 
este in curs de perfectare o acțiune 
de întrajutorare cu combine între 
județele Arad, Cluj. Hunedoara. 
Mureș. Se apreciază că, in acest fel
— cu forțele existente in județ și 
cu cele ce vor veni din alte județe
— viteza zilnică de recoltat (15 300 
tone pe zi la orz, bunăoară) va fi 
respectată, iar secerișul se va în
cheia in județ cu mult inainte de 
termenul propus.

Aceeași preocupare au avut-o or
ganele locale și pentru asigurarea 
unităților agricole cu saci. La ora 
actuală, in baza de aprovizionare 
există 40 000 bucăți saci. 7 000 kg 
sfoară de legat saci și 1 600 saci 
pentru pleavă. Cu toate acestea, 
este de neînțeles faptul că din 160 
cooperative agricole au cerut saci 
doar 61, iar din acestea, unui număr 
de 54 — printre care cele din Vinga, 
Macea, Chesinț, Gai-Arad, Huria, 
Felnac, Nădab, Mănăștuv, Sinmartin 
ș.a. — a trebuit să li sc facă adrese 
pentru a se prezenta să-și ridice 
sacii.

Constantin S1MION 
corespondentul „Scînteii"

Cu ce se ocupă delegații?

Este vorba de delegații uzinelor „Semănătoarea" din Capitală, tri
miși să acorde asistență tehnică pe teren : Puneni întrebarea, 
deoarece combina din fotografie, sosită nu demult la I.A.S. Giu- 
bega, dacă ar fi să înceapă miine secerișul, nu ar putea fi folosită. 
După cum ne declară tov. Mihai Chitucea. inginerul-șef cu mecani
zarea, din 3 combine noi ..Gloria", primite in acest an. două necesitau 
anumite reglări. Deși a fost anunțat delegatul de la Craiova al uzinei 
„Semănătoarea" prin două telegrame să se deplaseze la unitate pentru 
a opera remediile, acesta nu s-a prezentat la fața locului. Nu este un 
caz izolat. Și in stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul 
Dolj, numeroase combine noi n-au putut fi încă puse in funcțiune.

La fabrica „Proletarul 
Bacău

AȘTEPTĂM SEMNALUL

în județul Dolj, suprafața ce trebuie recoltată însu
mează 167 850 ha. Se vor insămința. in cultură dublă, 
72 000 ha. din care 9 000 în I.A.S. și 63 0C0 în coope
rativele agricole.

Cu mijloacele existente ?i cu o bună organizare, lu
crările de recoliaro in fiecare unitate «e pot incneia 
in 12 zile. In fiecare unitate affricolă de stat si coope
ratistă au fost întocmite planuri operative care cuprind 
întreaga gamă dc lucrări ce trebuie executate iu 
această perioadă, volumul lor, mijloacele folosite, nor
mele de lucru și perioada de executare. Planurile ope
rative ale unităților agricole pun un accent deosebit pe 
folosirea integrală a utilajelor existente. Repartizarea 
forței de muncă s-a făcut In așa fel incit lucrările de 
recoltare, eliberarea terenului si insămînțarea culturilor 
duble să se execute în flux’ continuu. Pentru grăbi
rea lucrărilor se fac mișcări de tractoare si mașini 
agricole dintr-o unitate in alta, in funcție de momen
tul începerii recoltării.

Ambreiajul. frina... Totul funcționează perfect ! 
Mecanizatori, mecanici dc ateliere, ingineri, director, 
toată lumea e in jurul combinelor. Imaginile alăturate 
Jc-ani surprins la întreprinderea agricolă de stat Giu- 
bega. Aici sint de recoltat 1 425 ha cu orz și 3 £00 ha 
cu griu. Cele 60 combine C-l și C-3 și 11 combine 
„Gloria" an fost reparate și verificate cu toată atenția. 
Acum, mecanicii fac ultimele „retușuri" la combine, 
iar directorul Ion Drăghici si meeanicul-sef Mihai Chi- 
lucoa fac recepția utilajelor. In ultimă instanță, ci 
poartă răspunderea pentru recoltarea Ia timp si fără 
pierderi a cerealelor. Și. după cit se vede, poartă această 
răspundere... cu toată răspunderea.

Nîsfor TU’CU
Foto : E. Dichiseanu

OPTIMIȘTII AR TREBUI SĂ FIE ÎNGRIJORAȚI

ORZULUI
TULCEA (Corespondentul „Scin

teii". Tudorel Oancca). — De citeva 
zile, pe ogoarele județului Tulcea a 
inceput recoltarea orzului. Primii 
oare au intrat in lanuri au fost me
canizatorii de la întreprinderea a- 
gvicclă' de stat șb cooperativa agri
colă din Sarinasuî. Astfel, s-au și 
recoltat primele 30 de hectare de 
orz din totalul suprafeței de 5 600 ha 
cit ocupă această cultură in coope
rativele agricole din județ, recolta 
fiind deosebit de bună. Incepind de 
ieri, in alte cooperative agricole de 
producție din județul Tulcea a în
ceput recoltatul orzului.

A FOST STRÎNSĂ 
RECOLTA DE PE 200 HA
Și in județul Bihor a inceput se

cerișul orzului. Lucrătorii fermelor 
agricole de stat Cighid și Avram 
Iancu, unități aparținind întreprin
derii agricole de stat Salonta. au 
strâns recolta de pe aproape 200 de 
hectare. După ritmul secerișului, in 
zilele acestea lucrarea va fi înche
iată pe întreaga suprafață de 1 472 
hectare. Primele evaluări atestă că 
recolta este bună. Secerișul orzului 
a inceput și în cooperativele agri
cole de producție din Salonta și 
Mădăraș.

(Agerpres)

LA GALAȚI
(Urmare din pag. I)

late cu... perlan albastru și 
cu alba lux !

Dacă n-ar fi. nu s-ar 
povesti.

NU DE LA ETAJUL 
10, PENTRU CĂ NU 

SÎNT DECÎT 9
...Și tot urcind treaptă 

după treaptă, am ajuns, in
tr-un tirziu, la etaiul 9 al 
celui mai mare hotel turis
tic din oraș : ..Galați". A- 
colo ne-a oprit insă intra
rea o ușă zăvorită cu un 
lacăt cit pumnul lui Sfar
mă Piatră. Pe ușa seria : 
restaurant. Restaurant ? 
Deci local public. Atunci 
de ce e zăvorit ? Cum. n*- 
cum. am pătruns in ..odaia" 
oprită. Ce credeți că n*-a 
fost dat să vedem ? Cel 
mai cochet local d.n oraș. 
Sute de mii de lei a costat 
construcția lui. dar stă în
chis de ci nd a fost con
struit : de... 5 ani ! Pare 
stupid, absurd, ridicol, dar 
faptul e tot ații de real ca 
și lumina zilei : a fost con
struit un local care r.-a 
funcționat decit două săp
tămâni.

— Cum v-ați permis să 
irosiți banți .statului ?

Cei trei reprezentanți ai 
organizației turistice locale, 
care ne Însoțiseră, au săl
tat din umeri :

— N-avem n ci o vină. 
Am primit ordin de sus...

— De unde de sus. de 
la... etajul X ?

— Nu. de la foruri...
— Care foruri ?
— Nu vrem să vă spu

nem care, dar dispoziția a 
fost dispoziție.

...Interesant ! Și. oricum, 
origmal : dacă au observat 
..forurile" că la localul de 
la etajul 9 se înregistrează 
cu ușurință pierderi mari 
și sigure, s-au hotărit să 
vadă ce pierderi va înre
gistra un local închis la 
parter (!!). Și, astfel, a fost 
închis un alt local abia 
construit (cel din foaierul 
hotelului „Turist"). Acum 
se așteaptă rezultatul ..ex
perienței". iar in cazul in 
care pierderile vor fi con
venabile. li se vor trage 
obloanele tuturor unităților 
comerciale noi. Frumoasă 
planificare și frumoasă 
treabă, nimic de zis !

EDILITARE
• In cursul ultimelor 

lur.i au fost igienizate si 
modernizate incă 15 ma
gazine alimentare și neali- 
mentare de pe teritoriul o- 
rașului ; s-au deschis un 
nou complex de servire 
publică, cel mai mare ma
gazin universal din oraș — 
..Modern" — și o grădină 
de vară cu o suprafața de 
peste 1 500 mp.

• Au fost deschise ample 
lucrări pentru amenajarea 
unui loc de agrement in 
zona comunei Vinătofi. 
Pină acum, aici au fost 
dislocați peste 500 000 mc 
de pămint și s-au plantat 
230 000 de arbori și ar
buști.

• A început amenajarea 
unui cămin in aer liber, 
unde părinții iși pot aduce 
copiii uj idt timpul verii.

• în curind vor începe 
lucrările unei noi linii de 
tramvai, care va face le
gătura intre estul și vestul 
orașului.

• Sint in curs de desfă
șurare lucrările pentru mo
dernizarea unor artere de 
circulație. Anul acesta vor 
fi reconstruiți 15 km de 
stradă, urmind ca întreaga 
acțiune să ia amploare in 
1974.

• Se află in construcție 
o nouă piață alimentară.

„ȘTIM, AVEȚI 
DREPTATE, VENIM", 
AU ZIS El PLECÎND...

Directorul întreprinderii 
de gospodărie locativă a 
făcut un calcul care l-a 
pus pe gindurl : în ultima 
lunâ a primit peste 200 de 
cereri, sesizări și reclamații 
de la cetățenii care locu
iesc in case particulare sau 
in casele statului. Dacă in
tr-o lună a primit 200. cite 
va primi in 12 luni ?

— Ați rezolvat vreuna 
dintre cereri ?

— Da, sări un funcționar 
cu gura, pe toate le-am re
zolvat. Noi. in termen de 
15 zile, rezolvăm orice ce
rere. Conform instrucțiuni
lor...

— N-am rezolvat nici o 
cerere — zise după o cli
pă de gindire directorul.

— Ne-ați pus intr-o mare 
încurcătură — observarăm 
noi. Nu mai știm pe cine 
să credem.

— Eu. încercă s-o dreagă 
funcționarul, cind am zis 
că toate ceierile au fost re

zolvate m-am gindit la as
pectul formal al problemei. 
Din punctul meu de vedere, 
cererea apare ca rezolvată 
în clipa cind răspundem 
solicitantului. Adică atunci 
cind solicitantul știe efi noi 
știm.

Prin urmare, pentru unii 
funcționari de la I.G.L. 
răspunsul de fațadă contea
ză. nu rezolvarea cererii 
in fapt. Dar răspunsul 
..conform instrucțiunilor" e 
in realitate praf aruncat in 
ochii solieitanților.

De ce nu sint rezolvate 
efectiv cererile ? Nu are 
întreprinderea fonduri ? 
Dimpotrivă, am aflat că 
dispune de fonduri mult 
mai mari decit in anii tre- 
cuți. Nu are materiale ? Ba 
are. Și totuși...

Iată-ne pe str. Pescari. 
La nr. 9 se află un imobil 
in care se infiltrează apa. 
Faptul a fost reclamat cu 
un an in urmă la I.G.L. 
„Știm, aveți dreptate, imo
bilul trebuie reparat", au 
spus locatarilor salariații 
de Ia I.G.L. Și duși au fost.

Str. Dr. A. Carnabel, nr. 
47. Plouă in casă. Salariații 
I.G.L. au venit, au măsu
rat, au cercetat, dar n-au 
reparat.

Sir. Craiului nr. 42. Imo
bilului i-au crăpat pereții. 
Solicitanta, E. Guduman. a 
făcut potecă intre casa ei 
și I.G.L. „Știm, aveți drep
tate. venim" — au zis. pie
rind. salariații întreprin
derii de reparații.

Intr-adevăr, cetățenii știu 
că I.G.L. știe. Dar cei care 
coordonează activitatea 
I.G.L. știu câ I.G.L. nu 
știe... sâ se poarte cu lu
mea ?
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Șl CULORI
B AC A U (Corespondentul 

„Scînteii", Gh. Baltă). — De la 
începutul anului și pină acum, 
textiliștii de la fabrica de pos
tav ..Proletarul" din Bacău au 
livrat beneficiarilor interni și 
externi țesături in peste 120 de 
desene și culori. Zilele acestea, 
specialiștii de la sectorul de 
creație au prezentat producției 
alte 5 articole noi de țesături, in 
90 de desene și culori. Printre 
acestea se numără țesăturile 
destinate confecțiilor de .sezon 
pentru femei și copii și stofele 
pentru pardesie și sacouri băr
bătești. Atrage in mod deosebit 
atenția noul model dp stofă cu 
două fețe pentru pardesie băr
bătești. realizată dintr-un ames
tec dc lină fină și fire sintetice, 
care-i conferă un tușeu plăcut 
și rezistență sporită. Alte două 
noi articole de stofo pentru pal
toane și pardesie pentru femei 
au un colorit viu, modern, ele
gant. Tot pentru femei a fost 
realizată din melanl o stofă d° 
sezon. La ora actuală, peste 40 
la sută din producția fabricii 
băcăuane o constituie articolele 
noi sau reproiectale.

ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE

Tov. Nistor Boteza- 
tu. directorul între
prinderii de valorifi
care a cerealelor 
județul Vrancea, 
deciară optimist : 

începerii seceri- 
i sufi- 

pentru 
întregii 

produse 
ițicna.

din 
ne 
la

data 
șuiui va exista 
cient 
depozitarea 
cantități de 
ce șe va recepț

Am încercat să con
fruntăm optimismul 
conducerii respectivei 
întreprinderi cu si
tuația reală. Și iată 
citeva constatări. La 
cele 5 baze de recep
ție, nici măcar o ma-

spațiu

gazie nu era 
tă pentru 
noii recolte._ ____
din Focșani sini 4 ma
gazii, din care, la data 
de 17 iunie, doar una 
era eliberată. La 
gești era liber 
un șopron de 
tope. Iată numai 
va exemple care 
trazic optimismul 
ducerii. I.V.C.

La bazele din 
hălceni, Adjud și Pă- 
dureni — cam aceeași 
situație. în aceste
condiții era normal
să se identifice spații

pregâti- 
primirea 
La cea

Gu- 
doar 
1 000 
cite- 
con- 
con-

Mi

de depozitare in uni
tățile agricole și in 
alto unități economi
ce. Și sint berechet. 
Do exemplu. coope
rativa agricolă din Ad- 
iud are o magazie de 
700 tone pentru in
ventar mărunt, care 
stă mai mult goală. 
Cooperativa agricolă 
din Cioră.ști are 9 
magazii, cu o capaci
tate totală de peste 
4 300 tone.

lon NISTOR 
corespondentul 
„Scînteii"

La începutul acestui an. în 
comuna Vilcele, din județul 
Cluj, in spațiile comerciale li
bere ale cooperativei de con
sum a inceput să funcționeze un 
atelier de covoare. Un alt ate
lier se va înființa in comuna 
Vultureni. '
ple care 
IJECOOP 
volta in satele județului activi
tăți industriale. Atelierele de 
timplărie de la Gilău, Săvudisla, 
Luna de Jos. Iara și altele, ca 
și numeroasele ateliere de croi
torie execută nu numai co
menzi individuale, ci și produc
ție pentru fondul pieței. In 
prezent se află in construcție 
avansată două hale industriale 
in comunele Așchileu și Mihai 
Viteazu. Aici, in colaborare cu 
combinatul de pielărie și încăl
țăminte ..Clujeana", vor lua 
ființă ateliere de cusătorie fețe 
pentru încălțăminte. Combinatul 
a asigurat mașinile și utilajul 
necesar și va pune la dispozi
ție materia primă. O altă hală 
industrială se va construi in 
comuna Luna. în cooperare cu 

’întreprinderea „Industria Sir- 
mei“ din Cimpia Turzii.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Sint 
atestă
Cluj

două exem- 
preocuparea 

de a dez-

Un colț de litoral în inima Bărăganului
Sezonul estival a debutat la A- 

mara cu o surpriză plăcută pen
tru oaspeți : inaugurarea Comple
xului sanatorial de 1 050 de locuri 
— o reușită arhitectonică si func
țională. care se integrează armo
nios in peisajul înconjurător. Sta
țiunea de pe malul lacului Amara, 
binecunoscută îndeosebi pentru 
tratamentul afecțiunilor reumatis
male cronice si calitățile terapeu
tice ale nămolului extras din lac, 
ocupă astfel un loc tot mai Impor
tant in sistemul stațiunilor noastre 
balneare.

— Ce noutăți oferiți pacienților 
în acest an ?

— în primul rind. sporirea ca
pacității de cazare cu peste 1000 
de locuri oe serie, in tot cursul 
anului — ne răspunde dr. Gheor- 
ghe Atanasic, directorul comple
xului. Dispunem acum de țoale u- 
tilitățile si dotările necesare pen
tru Dunerea în valoare a factori
lor naturali — nămol, ană, soare. 
Baza de tratament și cură balnea
ră este o adevărată „uzină" de re
facere a sănătății, dirijată metodic 
de medici specialiști si nersonal 
mediu.

Vizităm rind pe rind cele trei 
secții principale înzestrate cu a- 
paratură de prim rang, la care se 
adaugă si sala do gimnastică me
dicală. începem cu nămolotcrapia. 
Săli spațioase placate cu faianță. 
50 de naturi unde se pot efectua 
zilnic 700—600 de împachetări cu 
nămol transportat printr-un sistem 
special de absorbție direct de la 
sursă la palul bolnavilor. Tot in 
aceeași secție se aplică băi de nă
mol la cadă. Hldroterapia oferă o 
gamă largă de proceduri : băi cu 
apa minerală, băi galvanice, afu- 
ziuni pentru tulburări circulatorii.

duș scoțian, masaje etc. La elcc- 
teoterapie : solux, aerosoli cu apă 
din lac. ultrasunete, masnetodia- 
f’ux. galvanizări, ionizâri. curent! 
diadinamici si altele. Pacientii mai 
au li dispoziție un bazin de mari 
dimensiuni cu apă din lac. care in 
orice anotimp isi menține constant 
temperatura la 36,5 grade, și două 
bazine pentru ameliorarea unor a- 
fecțiuni ale coloanei. Acest com
plex de tratamente se aplică bol
navilor de reumatism poliarticular 
cronic, spondiloză, discopatie. a- 
troză si acelor cu diferite sechele 
post traumatice, cu afecțiuni neuro
logice. dermatologice, ale căilor 
respiratorii ; pentru boli ale apa

ratului digestiv se poate face cură 
cu apă minerală de la izvorul din 
stațiune.

Alte spații au fost amenajate, tot 
în incinta pavilioanelor, pentru a- 
grement : 3 cluburi, o bibliotecă, 
o terasă, sală de dans. bar. La a- 
cestea se adaugă diferite utilități : 
săi: de mese, coafură, frizerie, 
postă, artizanat. Camerele confor
tabile, holurile spațioase, decorate 
de artiști reputați, priveliștea, am
bianta plăcută, solicitudinea perso
nalului oferă condiții optime de 
odihnă si tratament

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"
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Cu privire la efectivul și compoziția partidului, selecționarea, 
pregătirea și promovarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid

Plenara Comitetului Central al 
T* C.R. din 18—19 iunie 1973. cxami- 
nmd activitatea desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid pri- 
v nd efectivul. compoziția și struc
tura organizatorică ale partidului, 
perfecționarea activității de selecțio
nare, pregătire și promovare a ca
drelor. apreciază ca pozitivă munca 
politico-organizaforică desfășurată de 
organele de partid in aceste domenii 
hotărî tea re pentru aplicarea liniei 
generale a partidului, pentru Înde
plinirea cu succes a misiunii sale 
istorice do forță conducătoare a în
tregii națiuni in opera de făurire a 
societăți socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

Pornind de la necesitatea înfăp
tuirii cu consecventă a programului 
siabilit dc Congresul al X-lea și 
Conferința Națională, a afirmării 
continue a rolului conducător al 
partidului in intreaga viată socială, 
organele dc partid au manifestat o 
preocupare susținută pentru întărirea 
continuă a organizațiilor de partid 
din întreprinderi, instituții și unități 
agricole, in scopul mobilizării tutu
ror oamenilor muncii — români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — la transpunerea in viață, la 

:i nivel calitativ superior și înainte 
1 termen, a sarcinilor actualului 
\.:An cincinal.

Dezbaterea în întregul partid a do
cumentelor Conferinței Naționale, a 
■? armelor vieții și muncii comuniști
lor. a cuvintârilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a determinat imbunâtă- 
ț.rea substanțială a întregii munci de 
partid, sporirea competenței, rolului 
?i influenței organizațiilor de partid 
in conducerea activității politice, eco
nomice și sociale, creșterea respon
sabilității comuniștilor și a celorlalți 
oame . ai muncii fată dc dezvol
tarea economico-socială a României.

în contextul acestor rodnice acti
vități politice și educative. în cursul 
anului 1972 au fost primiți în partid 
peste 107 000 oameni ai muncii, care, 
bucurindu-sc de prestigiu și autori
tate in mijlocul colectivelor lor de 
muncă, se afirmă ca militanți activi 
pentru îndeplinirea sarcinilor pro- 
fpsionale și obștești, muncesc cu dă
ruire și abnegație pentru realizarea 
programului partidului in industrie, 
agricultură, știință, artă și cultură, 
au o comportare demnă in familie 
și societate.

La 31 decembrie 1972. Partidul Co
munist Român cuprindea 2 281 372 
membri. Peste 1 600 000 de comuniști 
lucrează in sfera producției materi- 
ale. iar alti aproape 430 000 — in do
meniile științei, invățămintului. cul
turii. ocrotirii sănătății și in admi
nistrația de stat, partidul avind alt
fel puternice și indestructibile legă
turi cu masele largi de oameni ai 
muncii din toate sectoarele vieții so
ciale.

Tn urma orientării cu precădere a 
muncii de primire in partid spre ra
murile de bază ale economici națio
nale și. îndeosebi, spre obiectivele 
nou intrate in funcțiune. ponderea 
muncitorilor in partid a crescut sub
s'anțiaL Numărul comuniștilor mun
citori a ajuns la 1 060 658, adică 46.49 
la sută din totalul membrilor de 
partid, iar al țăranilor la 526 589. ast
fel că muncitorii și țăranii repre
zintă in prezent 89,57 la sută din 
efectivul partidului. Totodată, in a-

Plenara Comitetului Central al 
partidului din februarie-martic a.c. 
a stabilit un complex de măsuri me
nite să pună mai puternic in valoare 
resursele de care dispune economia 
noastră națională pentru perfecțio
narea continuă a organizării vieții 
sociale și, pe acest fundament, ridi
carea pe trepte superioare a societă
ții noastre socialiste.

Transpunind ân practică directivele 
Congresului al X-lea și hotăririle 
Conferinței Naționale a partidului, 
in ultimii ani s-a desfășurat o in
tensă activitate de perfecționare a 
organizării și conducerii vieții eco- 
nomico-sociale, corespunzător cerin
țelor noii etape istorice in care se gă- 
s' 'te România, odată cu trecerea la 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Subliniind ideea centrală a măsu
rilor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie a. c.. to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
scopul acestora „este apropierea con
ducerii de unitățile de bază. înlătu
rarea verigilor și treptelor interme
diare. deplasarea in mai mare mă
sură a specialiștilor spre producție, 
unde se hotărăște dezvoltarea econo
mică a țării".

Hotăririle Conferinței Naționale a 
P.C.E. și ale Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie a. c.. aplicate 
prin decrete ale Consiliului de Stat, 
au condus la reglementarea in mod 
unitar — pe baza unei concepții ști
ințifice — a normelor de organizare 
a ministerelor și a celorlalte organe 
centrale, a structurilor organizatorice 
tip și a normelor de structură pen- 
tru centrale și întreprinderi, iar in 
cadrul acestora a compartimentelor 
de lucru — secții, ateliere, labora
toare. direcții, servicii, birouri ele. 
Importanța deosebită a acestor mă
suri rezidă in aceea că au creat con
dițiile necesare pentru simplificarea 
formelor de organizare, facilitind pe 
această cale procesul de apropiere a 
conducerii de producție, precum și 
raționalizarea unor structuri greoaie 
care generau birocratism, formula- 
ristică, împingeau la supradimensio
nări organizatorice și paralelisme.

Punerea in practică a hotărârilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie a. c.. a prevederilor decrete
lor Consiliului de Stat ne îndrepta
ți sc să afirmăm cu toată tăria că e’e 
vor constitui un factor puternic de 
mobilizare a capacității creatoare și 
hărniciei întregului popor in vederea 
realizării înainte de termen a planu
lui cincinal, pentru accelerarea dez
voltării economico-sociale a Româ- 
aiei. 

cest nn au fost primiți in partid un 
număr corespunzător de specialiști 
din toate domeniile dc activitate, oa
meni de știință, cultură și artă.

Compoziția naționala a partidului 
reflectă, in linii generale, structura 
națională a populați, Din totalul 
membrilor dc partid. 89.45 la sută 
sini români, 8.03 la sulă maghiari, 
1.19 la sută germani. 1.33 la sută de 
alte naționalități. Aplicind in viață 
hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. din 
aprilie 1972, organele și organizațiile 
de partid au acordat o mai mare 
atenție muncii de' primire in partid 
a femeilor. Din totalul comuniștilor 
primiți in cursul anului precedent. 
31 670, respectiv 29.58 la sută, sint 
femei. La finele anului 1972. femeile 
reprezentau 23,78 la sută din efecti
vul partidului.

Acțicnind cu fermitate pentru în
făptuirea măsurilor stabilite dc Ple
nara Comitetului Central din noiem
brie 1971, de Conferința Națională, 
a indicațiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
C eaușescu. organele și organi
zațiile de partid au desfășurat o 
susținută muncă politioo-educativă 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste. pentru formarea la toți mem
bru partidului ?i la ceilalți oameni 
ai muncii a trăsăturilor caracteris
tice constructorului societății socia
liste multilateral dezvoltate. In acest 
sens, se cuvine să fie relevat fap
tul că organizațiile de partid acor
dă mai multă atenție creșterii rolu
lui adunărilor generale, in ridicarea 
responsabilității comuniștilor față de 
îndatoririle statutare, in aplicarea in 
viață a principiilor și normelor eti
cii și echității socialiste. In cadrul 
invățămintului de partid s-a pits un 
accent mai mare pe însușirea temei
nică de către comuniști a politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului. a problemelor concrete ale 
construcției socialiste in perioada ac
tuală.

Activitatea de selecționare. pre
gătire și promovare a cadrelor — la 
baza căreia au stat criteriile știin
țifice. de largă perspectivă, ale poli
ticii partidului nostru in acest do
meniu. Hotărirea C.C. al P.C.R. refe
ritoare la înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului și Legea privind în
cadrarea și promovarea personalului 
in unitățile socialiste de stat — a 
fost desfășurată, de asemenea, in 
strânsă legătură cu sarcinile politice, 
economice și sociale aflate în cen
trul preocupărilor organelor de 
partid, de stat și organizațiilor ob
ștești. cu procesul de perfecționare a 
formelor de organizare și conducere 
a societății.

Analizind compoziția și mișcarea 
cadrelor din nomenclatura organelor 
dc partid .și de stat, se poate aprecia 
că. in prezent, in funcții de condu
cere la organele locale de partid, in 
aparatul acestora, in organizațiile de 
masă și obștești, în ministere, cen
trale industriale, in întreprinderi și 
instituții lucrează cadre cu o temei
nică pregătire profesională și poli- 
’ că. profund devotate cauzei socia
lismului, politicii partidului și sta
lului nostru.

In componența organelor județene, 
municipale și orășenești de partid 
au fost aleși un număr mai mare 
de muncitori și maiștri. Astfel, in 
comitetele municipale și orășenești 
dc partid, ponderea acestora a cres-

Cu privire la rezultatele aplicării măsurilor stabilite

Mâsurile luate in vederea creșterii 
operativității la nivelul conducerii 
ministerelor și al celorlalte instituții 
c ntrale s-au finalizat prin redu
cerea a 118 posturi de adjuncți de 
miniștri, secretari generali și asimi- 
lații lor.

Totodată, in scopul apropierii con
ducerii ministerelor de activitatea de 
producție s-a luat măsura ca un nu
măr de 22 adjuncți de miniștri și se
cretari generali să îndeplinească și 
funcția de directori generali ai unor 
mari centrale industriale sau unități 
asimilate acestora.

Avind in vedere necesitatea con
centrării. specializării și cooperării 
in producție, a creării unor unități 
economice puternice, complexe, care 
să asigure o înaltă eficiență econo
mică, s-a efectuat o reorganizare a 
centralelor industriale și întreprinde
rilor. care a cuprins : comasarea de 
centrale și redistribuiri de întreprin
deri intre centrale, reducerea sub
stanțială a numărului de centrale, 
comasarea unor intreprinderi mici. 
In acest fel. numărul centralelor in
dustriale s-a redus de la 207 la 99, 
iar al intreprinderilor și unităților 
cu personalitate juridică din subor- 
dinea ministerelor .și centralelor de 
la 5 400 la 3 600. S-a redus, de ase
menea. cu 670 numărul secțiilor de 
producție. In același timp, s-a conti
nuat acțiunea de constituire a cen- 
tralel or pe structura întreprinderilor 
c lor mai reprezentative din compo
nența lor. numărul centralelor orga
nizate in acest fel reprezentind 80 la 
sută din totalul centralelor indus
triale.

Punerea in practică a normelor 
unitare de structură a avut ca efect 
comasarea acelor direcții generale 
sau direcții, servicii și birouri, in 
care o serie de probleme se tratau 
parțial, iar finalizarea lor se făcea 
in alte compartimente. Din evaluarea 
efectuată pe baza rezultatelor cunos
cute. numărul direcțiilor generale din 
ministere și alte organ? centrale de 
stat s-a redus de la 112 la 31. iar nu
mărul direcțiilor s-a redus de la 480 
la 310. Totodată, s-a redus simțitor 
r umărul serviciilor și al birourilor 
din ministere și anume de la 2 400 la 
1 400. iar din centrale. întreprind?-) 
și alte unități de la 43 400 la 20 600.

Ca rezultat al aplicării prevederi
lor decretelor Consiliului de Stat, 
s-au redus peste 146 000 posturi teh
nice, economice, de altă specialitate 
sau administrative in ministere, alte 
organe centrale de stat, centrale in
dustriale. întreprinderi și Instituții, 
personalul respectiv fiind îndrumat 

cut dc la 30 la sută la 42 la sută, iar 
in comitetele județene de partid, de 
la 23 la sută la 32 la sută. In apa
ratul organelor locale de partid circa 
76 la sută din numărul total al acti
viștilor de partid sint, după profe
sia de bază, muncitori. Sistemul uni
tar dc formare șl pregătire a cadre
lor a creat condiții optime pentru 
asigurarea continuității in muncă, 
pentru promovarea in aparatul de 
partid a unor cadre noi. tinere, cu o 
bună pregătire politică, ideologică și 
profesională, cu stagiu mai îndelun
gat in producție. In acest context, 
merită să fie relevată și preocuparea 
mai susținută pentru promovarea in 
funcții de răspundere pe linie de 
partid a femeilor. In prezent. din 
numărul total al membrilor comite
telor județene, municipale și orășe
nești dc partid, femeile reprezintă 
24 la sută : in birourile comitetelor 
județene de partid sint 111 femei, 
iar 38 Îndeplinesc funcții de secre
tari șl șefi dc secții la comitetele 
județene, municipale și orășenești de 
partid.

In intreaga activitate de selecțio
nare și promovare a cadrelor de 
partid, in unități economice și so- 
cial-culturale. o importanță deosebi
tă a avut-o aplicarea in practică a 
normelor stabilite dc conducerea 
partidului cu privire la discutarea 
propunerilor de promovare de către 
colectivele de oameni ai muncii, pre
cum și a principiului de rotire a ca
drelor.

Apreciind rezultatele pozitive ob
ținute în întărirea numerică și cali
tativă a rindurilor partidului. in 
sporirea pe toate planurile a eficien
ței activității organizațiilor de 
partid, in exercitarea rolului lor con
ducător in intreaga viață socială, 
plenara Comitetului Central a subli
niat totodată că in munca politico- 
organizatorică desfășurată in aceste 
direcții s-au manifestat și unele ne
ajunsuri. Unele organe și organizații 
dc partid nu au manifestat o preo
cupare consecventă pentru cunoaș
terea temeinică a calităților politice, 
profesionale și morale ale celor ce 
au solicitat primirea in partid, nu 
au urmărit îndeaproape crearea unui 
climat caro să determine participa
rea lor activă. încă de la început, la 
viața de organizație, n-au dovedit 
exigența cuvenită față de modul in 
care unele cadre cu munci de răs
pundere iși îndeplinesc sarcinile în
credințate.

Numărul încă scăzut al femeilor 
membre de partid, fată de totalul 
femeilor ocupa‘e in diferite sec
toare de activitate. reflectă insu
ficienta preocupare a unor organe 
și organizații de partid pentru 
munca politico-educativă desfășu
rată în riadul femeilor, evidenția
ză necesitatea aplicării cu mai mul
tă fermitate a măsurilor stabilite 
de Conferința Națională si plena
rele Comitetului Central referitoa
re la atragerea si promovarea mai 
susținută a femeilor in viata socia
lă si politică a țârii.

Tinind seama de faptul că în
treaga activitate politico-organi- 
zalorică de întărire a rindurilor 
partidului si dc educare marxist-le- 
ninistă a cadrelor trebuie să se des
fășoare in spiritul documentelor 
Congresului al X-lea, al programu
lui adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971. organele 

spre activități productive sau spre 
diferite forme de calificare.

Prin restringerea numărului de 
trepte ierarhice, a comasării și dimi
nuării numărului de unități și com
partimente, in ministere și celelalte 
organe centrale de stat numărul pos
turilor de conducere s-a redus de la 
3 950 la 2 300, iar in centrale, între
prinderi și celelalte unități, de la 
142 000 la 102 000.

In ceea ce privește personalul de 
execuție de specialitate și adminis
trativ. precum și personalul de 
servire, reducerea a fost de 1 370 
posturi in ministere și de 103 600 in 
centrale și intreprinderi.

Personalul devenit disponibil prin 
organizarea mai rațională a structu
rilor a fost îndrumat spre activitățile 
de producție, cercetare și proiectare, 
asigurîndu-se fiecăruia un loc de 
muncă potrivit specialității și pregă
tirii sale.

Un număr important de ingineri și 
alti specialiști, care lucrau in apara
tul central al ministerelor economice, 
au fost Îndrumați in intreprinderi 
noi sau in județele unde se resimte, 
cel mai acut, lipsa cadrelor dc spe
cialitate.

In celelalte domenii de activitate — 
învățămint. sănătate, financiar-ban- 
car și altele — prin aplicarea nor
melor de structură unitare s-a obți
nut, pe de o parte, reducerea apara
tului funcțional, iar pe de altă parte 
trecerea unui număr însemnat de 
specialiști din funcțiile administra
tive in activitățile pentru care s-au 
pregătit și unde vor putea depune o 
muncă in măsură să le aducă satis
facția afirmării și împlinirii lor pro
fesionale.

în domeniul sănătății se va realiza 
o întărire a asistenței de medicină 
generală, îndeosebi in mediul rural, 
prin sporirea numărului de medici ce 
vor lucra in unitățile sanitare de Ia 
sate, creindu-se astfel posibilitatea 
ca medicii specialiști să lucreze 
direct in dispensarele comunale.

In sistemul financiar-bancar. prin
tre măsurile aplicate menționăm re
stringerea numărului de unități, prin 
asigurarea in localitățile mici a ope
rațiunilor de către o singură unitate, 
indiferent dc banca centrală de care 
aparține.

Totodată, s-au identificat spatiile 
devenite disponibile, ca urmare a 
aplicării normelor unitare de struc
tură, din ministere, centrale indus
triale, intreprinderi și instituții și 
s-au stabilit măsuri pentru folosirea 
judicioasă a acestor spații. In urma 
acțiunilor întreprinse a rezultat 

și organizațiile de partid din între
prind. ri. instituții $i unităli agricole 
au datoria să vegheze ca inaltul ti
tlu de membru al partidului să fie 
acordat numai celor mai destoinici 
si mai înaintați oameni al muncii, 
care dovedesc responsabilitate in în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate.

Comitetele județene, municipale 
șî orășenești de partid vor trebui să 
asigure in continuare sporirea pre
ponderenței in partid a elementului 
muncitoresc prin primirea cu precă
dere în rindul comuniștilor a mun
citorilor. îndeosebi a celor din in
dustriile constructoare de mașini si 
a prelucrării metalelor, chimică si 
ușoară, din întreprinderile nou in
trate in funcțiune. precum si din 
unitățile de construcții si comerț. 
Totodată, este necesar să sc acor
de o atenție deosebită intensificării 
muncii politice in rindul țăranilor 
pentru primirea in partid a celor 
care militează activ pentru înfăptui
rea obiectivelor stabilite de partid 
in acest domeniu, primirii in par-
l.d  a celor mai valoroși intelectuali, 
a cadrelor din institutele de cerce
tări $i proiectări, a economiștilor și 
studenților.

Organele $i organizațiile de par
tid. îndeosebi cele din întreprinde
ri!? industriei ușoare, alimentare, 
poligrafice. din unitățile comerciale, 
precum și cele din cooperativele a- 
gricole de producție, in care forța 
de muncă feminină deține o ponde
re însemnată, trebuie să manifeste 
o preocupare mai stăruitoare pentru 
primirea in partid a femeilor color 
mal harnice si mal înaintate, să sti
muleze mai intens participarea lor 
la soluționarea problemelor actualei 
etape a construcției socialiste.

In județele unde, alături de ro
mâni. trăiesc si oameni ai muncii 
aparținând naționalităților conlocui
toare. este necesar să se desfășoare 
o amplă muncă politico-educativă 
pentru atragerea in partid a celor 
mai buni oameni ai muncii ma
ghiari. germani, sirbi și de alte na
ționalități.

Apreciind că în condițiile actuale 
este necesară creșterea continuă a 
roiului conducător al partidului in 
societate, plenara a subliniat că a- 
c.asta impune sporirea intr-o mai 
mare măsură a răspunderii si preo
cupării organelor si organizațiilor de 
partid pentru desfășurarea unei in
tense munci nolitîco-organizatorice 
in vederea atragerii tuturor comu
niștilor la activitatea organizațiilor 
de-partid, sprijinirea si îndrumarea 
lor permanentă pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. intărirea dis
ciplinei de partid, astfel incit toți 
comuniștii să devină factori mobili
zatori si dinamizatori ai colectivelor 
în care lucrează.

Munca politică de masă trebuie să 
fie mai strins legală de realitățile 
concrete si preocupările colectivelor 
de munca, să creeze o. puternică o- 
pinie de masă față de neajunsuri, 
să contribuie la respectarea întoc
mai a normelor vieții și muncii co
muniștilor. ale eticii si echității so
cialiste.

Examinînd activitatea desfășurată 
în domeniul selecționării, pregătirii 
si promovării cadrelor, plenara Co
mitetului Central consideră că or
ganele si organizațiile de partid tre- 

o suprafață disponibilă de peste 
260 000 mp, care a fost repartizată 
pentru cămine de tineret și studenți, 
locuințe, activități de producție sau 
comerciale, cămine și grădinițe pen
tru copii sau alte utilități publice.

S-au luat măsuri pentru desființa
rea posturilor telefonice aferente 
personalului redus, rezuliind o dimi
nuare de peste 10 000 posturi telefo
nice în ministere, centrale, între
prinderi și instituții, urmînd ca a- 
ccste disponibilități să fie puse la 
dispoziția publicului.

De asemenea, ca efect al îmbună
tățirii structurilor organizatorice, 
parcul de autoturisme al unităților 
r spective se va diminua cu 4 700 
bucăți.

Din controalele efectuate la cen
trale și intreprinderi au rezultat 
unele încălcări ale prevederilor de
cretului privind stabiiirea normelor 
unitare de structură pentru unitățile 
economice, cum sint :

— La constituirea compartimente
lor de lucru, in numeroase cazuri 
normativele au fost aplicate la va
loarea lor minimă, pentru a se ob
ține un număr mai mare de compar
timente, iar în unele intreprinderi 
nu s-au respectat nici normativele 
minime prevăzute în decret.

— Pentru a se încadra in numărul 
maxim de personal tehnic, economic, 
de altă specialitate și administrativ 
stabilit, unele intreprinderi au redus, 
in primul rind, numărul maiștrilor, 
ceea ce slăbește conducerea nemijlo
cită a procesului de producție.

— De asemenea, s-a constatat că 
nu s-au prezentat la noile locuri de 
muncă toți specialiștii repartizați dm 
ministere, la centrale sau intreprin
deri.

— Conducerile unor întreprinderi 
au încadrat paznici, dactilografe, în
grijitori, curieri in categoria munci
torilor, dar lăsîndu-i să execute, in 
continuare, aceleași lucrări pe care 
le făceau și înainte de reorganizare.

Pentru eliminarea neajunsurilor sl 
îmbunătățirea organizării activității 
economico-sociale. Plenara Comitetu
lui Central al P.C.R. a stabilit ca or
ganele de partid și de stat să ia ur
mătoarele maluri :

1. In centrale si întreprinderi. In 
toate unitățile socialiste se vor apli
ca întocmai prevederile legale de 
stabilire a normelor unitare de struc
tură. luindu-se imediat măsuri de 
eliminare a abaterilor constatate.

2. în intreprinderi și alte unități 
productive, numărul personalului din 
activitatea de cercetare-proiectare 
trebuie să fie dimensionat in strictă 

buie să acorde o a tent ie deosebită 
ridicării nivelului politic si ideolo
gic al cadrelor de conducere din 
toate domeniile vieții sociale, edu
cării lor in spiritul înaltei respon
sabilități fată de partid si popor, a 
creșterii exigentei fată de activita
tea si comportarea lor in societate.

Organele si organizațiile de par
tid trebuie să acționeze cu fermita
te pentru crearea unui climat de 
muncă, care să determine luarea 
unei atitudini hotărâte fată de acele 
cadre care nu-și fac datoria asa cum 
se cuvine sau săvirșesc abateri de 
la legalitatea socialistă, să dea do
vadă de exigență și fermitate față 
de orice mentalități înapoiate, asigu- 
rind respectarea cu strictețe a cri
teriilor de selecție și promovare 
prevăzute in hotăririle de partid și 
de stat. Se impune ca organele si 
organizațiile de partid, conducerile 
organizațiilor do masă, ministerele 
și instituțiile centrale să sc ocupe cu 
mai multă răspundere de educarea 
partinică, revoluționară a cadrelor, 
punind accentul pe dezvoltarea sim
țului de răspundere și al datoriei 
fată de indeolinirea sarcinilor în
credințate, pe creșterea combativi
tății și intransigentei. împotriva ori
căror abateri de la principiile eticii 
$i echității socialiste.

Pentru a răspunde mai bine cerin
țelor tot mai complexe ale condu
cerii tuturor activităților sociale, 
pregătirea si perfecționarea cadrelor 
trebuie să aibă la bază o temeinică 
muncă de perspectivă, o cunoaștere 
aprofundată a rezervei de cadre 
existente în uzine, institute de cer- 
cetări. în unitățile agricole, a oame
nilor care se afirmă la locurile lor 
de muncă si care dovedesc calități 
de buni conducători. Pornind de la 
o asemenea prospectare sistematică 
a potențialului de cadre, organele 
de partid, ministerele, celelalte in
stituții centrale, organizațiile de 
masă și obștești au datoria să or
ganizeze intreaga muncă de cadre 
in asa fel incit pregătirea si perfec
tionarea lor să se desfășoare in 
sir insă legătură cu nevoile, actuale 
și de perspectivă, ale tuturor ramu
rilor economiei si, îndeosebi, ale noi
lor obiective industriale.

în înfăptuirea consecventă a poli
ticii partidului in domeniul pregăti
rii și perfecționării cadrelor, un loc 
deosebit se cuvine să fie acordat fe
meilor. Deși în această privință 
s-au înregistrat progrese fată de anii 
trecuți. plenara apreciază că orga
nele si organizațiile de partid tre
buie să manifeste o preocupare mai 
susținută pentru atragerea, pregăti
rea si promovarea femeilor in func
ții de conducere.

Plenara C.C. al P.C.R. iși exprimă 
convingerea că imbunătățirea conti
nuă a muncii politico-organizatoricc 
pentru intărirea rindurilor parti
dului, intensificarea eforturilor pen
tru -perfecționarea activității de 
pregătire și promovare a cadre
lor vor contribui la creșterea ro
lului conducător al partidului in 
toate domeniile vieții sociale, la 
sporirea rolului comuniștilor in în
făptuirea programului aprobat de 
Congresul al X-Jea de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. de ridicare a României pe 
culmile înalte ale progresului și ci
vilizației.

corelare cu necesitățile efective ale 
procesului de producție, iar pregăti
rea profesională a personalului tre
cut in această activitate să fie ve
rificată cu toată atenția.

3. Organele centrale de resort, îm
preună cu ministerele interesate, sub 
îndrumarea directă a Consiliului 
Organizării Economico-Sociale, vor 
trebui să treacă la stabilirea de 
norme unitare cu privire la raportul 
dintre numărul personalului cu studii 
superioare și al celui cu studii medii 
din aparatul central al ministerelor 
și al celorlalte organe centrale de 
stat, precum și la stabilirea de nor
me unitare privind raportul optim 
dintre numărul personalului auxiliar 
și al celui direct productiv din între
prinderi.

4. In toate unitățile socialiste se 
vor elabora regulamente proprii de 
organizare și funcționare, delimitin- 
du-se concret sarcinile și atribuțiile 
de serviciu ale fiecărui salariat, con
form noilor structuri organizatorice 
aprobate.

5. Consiliul Organizării Economico- 
Sociale, impreună cu organele cen
trale. ministerele de resort și comi
tetele județene de partid vor trebui 
să intensifice acțiunea de control, in 
județe pe plan central, cu privire 
la modul cum sint respectate hotări
rile adoptate in probleme de orga
nizare.

6. O sarcină deosebit de importan
tă și nemijlocit legată de măsurile 
adoptate o constituie finalizarea in 
cel mai scurt timp a acțiunii de re
ducere Ia strictul necesar a formula- 
risticii și îmbunătățirea radicală a 
sistemului informațional.

7. Organele și organizațiile de 
partid au îndatorirea de a cunoaște 
modul cum au fost aplicate in uni
tăți noile norme de structuri organi
zatorice și de a lua măsuri hotărite 
pentru asigurarea legalității socia
liste și respectarea disciplinei in 
muncă de către fiecare membru, de 
partid, de toate colectivele de muncă.

★
Aplicarea in intreaga activitate 

economico-socială a măsurilor a- 
probate de Plenara partidului din fe
bruarie-martie a.c. și a reglementă
rilor adoptate prin decretele Consi
liului de Stat va trebui să se re
flecte nemijlocit in imbunătățirea 
substanțială a conducerii întregii 
activități, in sporirea operativității și 
eficienței muncii, in perfecționarea 
organizării producției, în creșterea 
productivității muncii și rentabilită
ții, pentru ridicarea pe noi trepte de 
dezvoltare economică și socială a pa
triei noastre.

în secfia de imprimat a uzinelor textile „30 Decembrie" din Arad

Calitatea-sortimentele
(Urmare din pag. I)

nu și-au onorat in întregime și la 
timp obligațiile de cooperare, bine 
stabilite in contractele economice în
cheiate cu beneficiarii ? întrebarea 
vizează și acele intreprinderi care 
colaborează la realizarea transfor
matoarelor si autotransformatoare- 
lor (întreprinderea dA cabluri și 
materiale electroizolante din Bucu
rești). frigiderelor (întreprinderea 
de motoare electrice din Pitești 
și întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Iași), a unor 
produse ale industriei ușoare (in 
principal, din lipsă de țesături re
simțită de întreprinderile de confec
ții „Flacăra“-Cluj, din Arad și „Tir- 
nava" din Sighișoara), pe toate a- 
cele unități care au incă o viziune 
îngustă asupra a ceea ce înseamnă 
îndeplinirea planului, aleargă după 
realizări valorice cu orice preț, to- 
lerind la umbra acestora o serie de 
restanțe față de prevederile planu
lui producției fizice, încălcarea unor 
obligații asumate prin contracte. So
luționarea acestor probleme de coo
perare, de indeplinire efectivă a 
prevederilor fizice ale planului de 
producție este pe deplin posibiilă. 
Așa cum a indicat conducerea parti
dului, toate problemele ce apar pe 
parcursul realizării planului, a con
tractelor, trebuie să fie rezolvate 
prin contacte directe între condu
cerile întreprinderilor, ale centrale
lor, 6ă nu se aștepte, la adăpostul u- 
nor semnături puse pe hîrtie. înlă
turarea automată a dereglărilor, a 
neajunsurilor : acesta este un mod 
operativ de conlucrare, absolut ne
cesar pentru respectarea disciplinei 
de plan si contractuale.

O maximă atenție trebuie să sea- 
corde calității în realizarea planului 
pe sortimente, pe produse. Este un 
fapt pe deplin cunoscut că produsele 
de calitate superioară răspund în- 
tr-o mai mare măsură nevoilor pro
ducției și consumului, că orice pro
gres înregistrat in ridicarea calității 
acestora are efecte pozitive asupra 
întregii noastre vieți economice. Din 
această perspectivă, se poate aprecia 
că, in perioada care a trecut din a- 
cest an, majoritatea colectivelor de 
oameni ai muncii au acționat ener
gic, obținind bune rezultate in inde- 
plinirea sarcinilor ce le revin în do
meniul calității. O cercetare atentă 
a lucrurilor dezvăluie îpsâ’ și o serie 
de neajunsuri. Despre ce este vorba? 
Unele intreprinderi produc și livrea
ză — ce este drept — la termen sor
timentele : dar, uneori, produsele sau 
subansamblele respective nu întru
nesc în întregime cerințele de cali
tate prescrise — de aici, returnări. 
remedieri, consum inutil de capaci
tăți de producție, in ultima instanță, 
restanțe in îndeplinirea planului pe 
sortimente. Alte intreprinderi, puține 
la număr, manifestă încă o nejustifi
cată reținere in finalizarea progra

Au îndeplinit 

planul semestrial
INDUSTRIA JUDEȚULUI 

VASLUI. Colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderile 
industriale ale județului Vaslui 
raportează realizarea olanului se
mestrial la Droducția-marfă cu 10 
zile mai devreme. Piuă la sfârșitul 
acestei luni se va obține un spor 
de aproape 60 de milioane lei. ceea 
ce înseamnă, de fapt, că și anga
jamentul anual de 55,5 milioane lei 
a fost depășit. Se vor produce su
plimentar 6 000 bucăți rulmenți de 
diferite tipodimensluni. confecții in 
valoare de peste 14 milioane lei. 12 
tone fire de bumbac, peste 80 tone 
preparate din carne s.a.

ÎNTREPRINDEREA ME
TALURGICĂ DE METALE 
NEFEROASE ZLATNA, DIN 
JUDEȚUL ALBA, a îndeplinit 
cu 11 zile înainte de termen planul 
semestrial de producție. Acest 
succes este rezultatul utilizării in
tensive a agregatelor și a instala
țiilor, precum și al creșterii pro
ductivității muncii, care in acest 
timp a înregistrat un spor de 5.4 
la sută paste sarcina planificată. 

melor de modernizare șl înnoire a 
producției, admit derogări de la ca
litatea materiilor prime sau de la 
tehnologiile de execuție. Este vorba 
de unități din industria construcțiilor 
de mașini grele, de mașini-unelte și 
electrotehnicii, din industria ușoară. 
Recent, conducerea partidului nostru 
a pus din nou in centrul atenției orga
nizațiilor de partid, a tuturor colec
tivelor de întreprinderi sarcina ac
celerării ritmului de înnoire și mo
dernizare a producției. Problema ri
dicării calității producției, a îmbu
nătățirii parametrilor tehnico-func- 
ționali ai fiecărui produs reprezintă 
un obiectiv primordial al fiecărui 
om al muncii, pentru materializarea 
căruia se cer acțiuni energice, per
manente, in contextul activității de 
indeplinire ritmică a planului.

Planul de producție se consideră 
îndeplinit numai atunci cind fiecare 
sortiment din structura sa a fost rea
lizat integral, in cantitățile și la ni
velul calitativ prevăzute. Acest de
ziderat trebuie bine înțeles de fie
care muncitor, inginer, tehnician, de 
fiecare comitet al oamenilor muncii 
și organizație de partid din între
prinderi. Colectivele unităților frun
tașe, cu bune rezultate în întrecerea 
socialistă, au datoria să mărească de
cadă cu decadă și lună de lună can
titățile de produse fizice obținute 
peste plan și absolut necesare econo
miei. La rindul lor. colectivele din 
întreprinderile râmase in urmă tre
buie să înțeleagă că recuperarea 
restanțelor la un produs sau altul 
este o cerință vitală, un obiectiv prio
ritar imediat — și nu unul de pers
pectivă îndelungată. Iată de ce, in 
toate întreprinderile se impun valo
rificate pe deplin toate rezervele de 
sporire a producției și productivității 
muncii — bază sigură pentru crește
rea cantității de produse in unitatea 
de timp. Comitetele județene, muni
cipale și orășenești de partid tre
buie să sprijine efectiv și energic 
colectivele de întreprinderi, conduce
rile acestora, in soluționarea prin mă
suri practice imediate a tuturor pro
blemelor în. suspensie, în mobilizarea 
energiei și capacității creatoare a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor pentru realizarea in fiecare 
zi' a unor randamente maxime 
in producție. Cu atit mai acută 
este această sarcină în unele unități 
din județele Argeș, Buzău. Dîmbovi
ța, Gorj, Harghita, Satu-Mare, Te
leorman, Tulcea, Vîlcea, care, în pe
rioada ce a trecut din acest an, nu 
și-au realizat integral sarcinile pla
nificate la producția industrială. Fie
care colectiv de întreprindere, fiecare 
organizație de partid să-și facă un 
titlu de datorie și de, onoare din a 
raporta decadă cu decadă și lună de 
lună îndeplinirea exemplară, la toaie 
sortimentele, a planului, în condiții 
calitative tot mai bune — acestea 
fiind criterii de bază în aprecierea 
rezultatelor de ansamblu ale activi
tății economice.

COLECTIVELE DE MUN
CĂ DIN 10 UNITĂȚI ECO
NOMICE ALE JUDEȚULUI 
BIHOR, printre care Uzina meca
nică pentru agricultură si indus
trie alimentară, fabricile de spirt 
si drojdie, fabrica „Solidaritatea". 
Exploatarea minieră Suplac si al
tele, au raportat îndeplinirea cu 
zece zile mai devreme a sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
ne Primul semestru al anului. A- 
vansul înregistrat va permite ca 
numai in aceste unități economice 
să se realizeze, nină la sfirsitul lu
nii iunie, o producție globală su
plimentară in valoare de 33 mili
oane Iei si un beneficiu peste an
gajamentele asumate în întrecerea 
socialistă de 27 milioane lei.

UZINA „CARB0CHIM" 
Cluj. la finele acestei
luni se va realiza o producție su
plimentară in valoare de aoroaoe 
6 milioane lei. concretizată in 300 
tone electrocerindon, 38 000 mo a- 
brazivi pe suporți. 22 tone pietre 
de polizor etc., depășindu-si cu 
mult angajamentele pentru această 
perioadă. Aproape întreg sporul de 
producție a fost realizat pe 6eama 
creșterii productivității muncit
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Debutanții și răspunderea t
Titus POPOVICI

euvîntuliii tipărit
Dacă discutăm de>prc debut, sft 

vedem, maj intii, ce se înțelege prin 
,.s debuta*'... Pentru mine, de pildă. 
» debuta (in domeniul literelor) arc 
înțelesul unui verb ce se conjugă in 
permanență, căci, după mai mult dc 
patruzeci de ani dc activitate lite
rară. continui să debutez cu fiecare 
car cu fiece vers, și voi debuta 
pin sfirșitul vieții.

\>=ta nu înseamnă ca toală lumea 
este sau trebuie să fie de aceeași pă
rere. dar vom fi de acord, cred, să 
constatăm că a debuta in H te raiuri 
nu înseamnă mai simplu spus ,.a în
cerca marea cu degetul*1 : este vorba 
de un eveniment intuit ca urmare 
firească a unei perioade de acumu
lări și exerciții susținute. Această pe
rioadă de pregătire nu are. desigur, 
un caracter artizanal, militarist și 
praoUcisi. căci ucenicia unui poet nu 
se aseamănă cu ucenicia unui meca
nic de locomotivă, sâ zicem, intrucit 
poezia nu se poate învăța ca o me- 
serie oarecare. însușirea meșteșugu
lui de a făuri stihuri presupunind un 
neîntrerupt efort de perfecționare, de 
s’ăpinire a mijloacelor dc expresie 
poetică.

în acest context avem de-a face 
aici nu numai cu așa-numitele afi
nități elective, ce pol constitui un 
t-Ten propice de lansare, dar și cu 
dorința debutantului de a inova, care 
nu trebuie să-l părăsească niciodată 
pe un adevărat poet, alit in perioada 
primelor încercări lirice, cit și mai 
tirziu, deși — prin forța lucruri
lor — îa baza producției poetice stă 
„■mitația**. înțeleasă insă in mod 
creator, adică o imitație de tip supe
rior ce reține numai esența, atit in 
ce privește forma și modalitățile de 
abordare, eh și plasma nucleului 
poetic, socotit adesea eronat drept o 
modă.

Ar fi ceva de spus și in privința 
modelului. Pentru că pot exista ..mo
dele" de creație poetică dc calitate 
inferioară, care pot avea, la un mo
ment dat asupra celor care ie preiau, 
o inriurire mai puțin pozitivă. Pot 
exista, de pildă, modele străine spi
ritului revoluționar care trebuie să 
marcheze orice operă artistică creată 
în țara noastră, lata de ce forța mo
rală a operei socotită ca model este 
de o importanță capitală in evoluția 
viitoare a debutantului in literatură.

lată de ce sintem datori să predăm 
noilor generații experiența noastră, 

le insuflam idealurile pentru care 
luptăm și am luptat, să procedăm in 
așa fel incit sâ devenim pentru ti
nerii nebutanți exemple demne de 
urmat.

Dar și tineretul de azi este dator 
râ înțeleagă, în profunzime, impor
tanța împlinirilor și a realizărilor so
ciale actuale, caracterul lor revolu
ționar. Tineretul se află azi in fața 
unui viitor nevisat de alte genera
li u și este de datoria lui să consoli
deze acest viitor, prestind o muncă 
nobilă și responsabilă, căci spiritul de 
responsabilitate și dăruire este azi 
firul director al activității și exis
tenței noastre.

Și condițiile în ■•care • tineri? debu
tează azi nu se aseamănă cu cele de 
pe vremea cind cei din generația 
mea făceau primii pași in literatură. 
De altfel, noi nici nu prea ne gin- 
deam să publicăm, pentru că... nici 
nu aveam unde 1 Se intimpla să ne 
adunăm vreo trei-patru tineri și 
conomisind banii de țigări și de ci
nematograf să izbutim să scoatem o 
revistă literară, mare cit o batistă, 
publicație care dispărea peste citeva 
numere.

în România socialistă. încurajarea 
tinerilor de talent a devenit nu nu
mai o datorie de onoara pentru so
cietate. dar și o obligație legiferată. 
Potrivit programului politicii cultu
rale a partidului și statului nostru 
socialist. Uniunea scriitorilor are ro
lul de a sprijini — îndeosebi prin in
termediul publicațiilor pe care le e- 
ditează — promovarea talentelor ti
nere. desăvirșirea personalității lor 
artistice, in sensul unei arte angaja
te. in care palpită germenii viitoru
lui. ducind mai departe cele mai no
bile tradiții ale culturii poporului ro
mân.

e-

cinema
• Lumea se distrează : CAPITOL
— 9; 11: 13; 15: 17; 19; 21. la gră
dină — 20.15.
• Semnale : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Monte Carlo : PATRIA — 10; 
12.30; 15,15: 18: 20.45, LUCEAFĂ
RUL — 8.30: 11: 13.30; 16; 13,30; 
21. la grădină — 20,15.
• Fluturii sint liberi : SALA PA
LATULUI — 20.15 (seria de bile
te — 4632). SCALA — 9: 11.15; 
13.45; 16.15: 18,45; 21,15, FESTIVAL
— 9; 11.30; 13.45; 16,15: 18.45; 
21.15. la grădină — 20.15, MODERN
— 9; 11.15: 13.30; 16; 18.15: 20.45, 
la grădină — 20.15. GRADINA 
SELECT — 20.30.
• Organizația : GRADINA FES
TIVAL — 20.15.
• Simon Templar intervine :
BUCUREȘTI — 9; 11.15; 13,30;
16.15; 18.45; 21, la grădină — 20.15. 
FAVORIT — 8.45: 11; 13.30; 16;
18.30; 21. GRADINA DINAMO —
20.30.
• Ultimul cartuș : CENI RAL —
9.15: 11.30; 13.45; 16; 18.15: 20.30.
EXCELSIOR — 9: 11.15; 13,30: 16: 
18,30; 21, MELODIA — 9: 11.15:
13,30: 16: 18,30; 20,45. GLORIA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Aventurile lui Babușcâ : BU- 
CEGI — 15.30; 17.45; 20. la grădi
ni — 20.30, DOINA — 11,15; 13.15; 
15.30; 18: 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Sălbăticia albă — 9—18 in con- 
t.nuare. Program de documentare 
In premieră — 20,15 : TIMPURI 
NOI.
• Veronica : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 16; 18; 20. COS
MOS — 15.30; 18; 20.
• Trei copii minune — 10; 12: 14. 
Stan și Bran aviatori — 36,30;
18.30. Trubadurii diavolului — 
20.30 : CINEMATECA (sala Union).
• Pe aripile viatului : GRTVTȚA
— 10; 14,30; 19.15. TOMIS — 9; 
14: 18.30. la grădină — 20.15.
• Ciprian Porumbescu : FLO-
REASCA — 15,36; 19. MIORIȚA
— 9; 12.30; 16; 19.30.
• Rond de noapte : BUZEȘTI — 
9; 11.15; 13.30: 16; 16.15; 20,30, la 
grădină — 20.15. AURORA — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. la gră
dină — 20,30.
• Adio, arme 1 : FERENTARI — 
10; 16.
• Homolka și portofelul : FE
RENTARI — 19.
• Acea pisică blestemată : DA
CIA — 8.30; 10.45; 13.15: 15.45;
18.15; 20.45, GIULEȘTI - 15,30; 18;
20.30.

Trogramul I

în această privință, revistei „Lu
ceafărul’* ii revine o misiune de inal- 
iă răspundere, intrucit un comparti
ment important al acestei reviste este 
dedicat activității scriitorilor tineri, 
aut in domeniul beletristicii și al re
portajului de actualitate, cit și in cel 
al interpretării și cercetării critice a 
fenomenului literar. In paginile re
vistei au debutat, de-a lungul anilor, 
poeți, prozatori, critici și exegeți li- 
lerari care se bucură azi de o bine
meritată prețuire din partea cititori
lor. In ultima vreme, nu puțini tineri 
s-au afirmat ca scriitori de valoare 
Lirismul acestor tineri poeți se acor
dă cu imaginea nouă a țării, proiec
tată pe imensul ecran al unui viitor

puncte de vedere

luminos, ca o dantelă a dimineții. In 
jurul revistei a inceput să se profi
leze și sâ se constituie și un nucleu 
do tineri reporteri, care manifestă 
pentru ineditul peisajului socialist al 
țării o sete vizuală și o sensibilitate 
vie. Apreciind prospețimea și vigoa
rea reportajelor semnate de grupul 
de reporteri ai „Luceafărului". Edi
tura EminesCu le-a adunat recent in
ii -o carte, intitulată • „Cîntarea pa- 
triei", care echivalează cu o recu
noaștere publică a talentului acestor 
tineri scriitori.

Firește, nu toate debuturile se în
scriu intr-o arie fertilă : sint nevoit 
să arăt că, deseori, observ o agitație 
sterilă la cei ce debutează sau sint 
„in marș'*, o creștere disproporționată 
a „agresivității literare", cu care în
cearcă să epateze.

Debutul nu este condiționat nici de 
agresivitatea care, pină la urmă, se 
sparge ca un balon de săpun, nici de 
infatuarea impopoțonată ca o papa
rudă. Un debutant pe tărimul litera
turii in zilele noastre, intr-o Româ
nie socialistă, nu este și nu poate fi 
scutit de 
său. Unui 
furnizează

responsabiiitatea actului 
debutant., chiar dacă nu 

lucruri excepționale, ii 
este insă interzis să furnizeze evi
dente rebuturi. El trebuie să țină 
seama că nu vorbește de unul sin
gur și pentru unul singur.

Cei care se consideră creatori de 
bunuri spirituale, indiferent că sint 
la începutul sau la sfirșitul drumu-

lui. sint obligați, prin locul pe cnre 
îl ocupă sau tind să-l ocupe in so
cietal <•. sa fină seama de st r ud ura 
acesteia, dc caracterul raporturilor 
umane, de Obiectivele po care le vi
zează efortul colectiv ; sint obligați 
să incerce sâ a fio soluții ecuațiilor 
pe care lc înfățișează conștiința 
umană, in continuă mișcare, intr-o 
societate socialistă. A consimți să 
cazi pradă unor viziuni sumbre fără 
ieșire, a deveni rapsodul nefericirii 
Si deznădejdii perpetue, al cataclis
mului originar al morții care înlocu
iește viața, a consimți să fii rapsodul 
unui întunecat tezaur de suferinți, 
artificial inventate și niciodată vin
decate. a slăvi gorunul din margine 
de codru numai pentru că in trun
chiul lu: se întrevede conturul viito
rului sicriu, a exalta o iubire 
sepulcrală, a te îndeletnici cu jocuri 
pe cit. de încifrate pe atit de factice 
ale cuvintelor, a confunda ermetis
mul absurd cu originalitatea în
seamnă să tc fixezi intr-o mitologic 
vetustă și primitivă, să te închizi in
tr-o gaură de sobol, refuzind să re
cunoști că există strălucitoarea lu
mină solara.

Lăsind la o parte pe cei care riv- 
nesc să publice cu orice preț, deși nu 
au nici o legătură cu literatura și 
arta, ne cei care se înșeală ou bună 
știință căzind in ghearele grafoma- 
niei, sau pe cei care confundă, fără 
a bănui câ se inșeală. elaborai ea unei 
imagini cu operația de a lustrui ghe
tele, se cere să fim deopotrivă de 
precauți atit cu cei care încearcă să 
imprime activității literar-artistice 
un spirit de paradă, rit și cu cei 
care, adaptîndu-se la sursele idealis
mului și ale agnosticismului, încear
că să plaseze in centrul vieții noas
tre imaginea unei lumi supuse unui 
catarsis fatal.

Tineretul de azi trebuie să înțe- 
este o 
Româ- 
este o 

creație spontană, ci rezultatul lup
telor revoluționare ale poporului 
nostru. In fața lor stă ca o carte des
chisă opera celor care, dc-a lungul 
vremii, au păstrat neintinat. din tată 
in fiu. idealurile progresului și ale 
revoluției, frumusețea nealterată a 
limbii române, mesajele noastre de 
spiritualitate și adevăr, de grijă pen
tru cuvîntul tipărit, de înălțare a va
lorilor noastre naționale.

9.00 Curs de limba rusă. Lecția 
a 59-a

9 3(1 O vlâțft pentru o idee : Dr. 
Ignaz Semmelweis (i).

io.ft) Telex.
10,06 Selecttunl din emisiunea 

„SearA pentru tineret'* ; Ti
nerii hunedorenl tn dialog 
cu istoria ; Oină — sportul 
hunicilor ? Ritmuri tinerești.

11.00 Istoria filmului sonor. Film 
și istorie.

12.30 Moment folcloric eu surori
le Flrcea.

12,46 Municipalitatea 
bucureșteanulul.

13,00 Telejurnal. 
16,00-17,00 Telcșcoalfi.
17.30 Curs de limba engleză. Lec

ția a 58-a.
18,00 Telex.
18.05 Tragerea Loto.
10,15 Atenție la... neatenție ! Jur

nal de protecție a muncii.
1S.35 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18,50 Teleconferlnță de presă. Tu- 

activitate economi- 
fntrebărlle 

Ilie Voicu. 
ministrului

răspunde

rismul _______
cft. Răspunde la 
ziariștilor ing. 
prim adjunct al 
turismului.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — Cincinalul îna

inte de termen. 1978 — an 
hotăritor.

20,00 Ctntecul sâptămînii : . Mi
nerul șl cerul" de V. Vese- 
lovschi. Text — Mihai Ma
ximilian. Interpretează Ana 
Petrla.

20,05 Prim plan : Nicolae Blîndu 
— Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. 
muna Bosanci. iud. S

20.30 Steaua fârâ nume,
din grădină" 
concurs pentru ___
terpreți de muzică 
Iară.

21.25 Arc peste timp. ..Unde apa 
se întretaie cu locul".

21.45 Teleglob : ~ '
Hamburg.

22.10 24 de ore.
22,35 Recital de muzică ușonrâ — 

Elena Neagu.

din co- 
Suceava. 
..Floarea 

emisiune- 
inerl in- 

popu-

Dc la Koln la

Programul II

S TRĂINU

leagă foarte bine că nu 
generație spontanee, și că 
nia socialistă de azi nu

Vtrqll TEODORESCU

18.00 Telex.
18.05 Telecinemateca pentru ti

neret : „Explozie în munți" 
— producție a studiourilor 
cinematografice din Iugos
lavia.

19.30 Telejurnal — Cincinalul îna
inte de termen. 197S — an 
hotăritor.

30,00 Păpușarul Călin Penea din 
Arad.

20,10 Revista economică TV.
20.40 Omul și muzica lui : G. T. 

Haendel.
21.20 Cârti și idei. Discuții 

pra lucrării „Limbaj și va
loare" de Henri Wald.

21.45 Lume. lume... Omagiu 
riei Tănase.

22,18 Telerama — Raiduri citadi
ne (IV). Ljubljana și Mar
silia.

Timpul este coroziv și 
cărțile suferă de pe urma 
lui ca și oamenii. A rezista 
timpului, și mai ales a re
zista fără pierderi, este do
vada că o carte depâșeșle 
valoarea comună. Proba 
timpului este de aceea in
vocați întotdeauna ca ju
decător imparțial neîndoiel
nic al literaturii. Multe 
cărți își pierd odată cu 
trecerea timpului străluci
rea inițială și interesul care 
le-a înconjurat. Este cazul 
unui mare procent din căr
țile care spar in orice 
parte a lumii. Lectura nouă 
nu mai validează textul 
care,apare adesea inactual, 
fără justificarea interesu
lui vechi.

Lectura nouă a unei cărți 
de un remarcabil succes la 
apariție. Străinul de Titus 
Popovici. este — și din acest 
punct de vedere — extrem 
de instructivă. Cartea a a- 
juns la a patra ediție, revă
zută. (Ediția de fată e una 
revăzută. Pasajele „revăzu
te11 arată intenția autorului 
de a corecta ceea ce era in
complet sau rigid in ver
siunea anterioară. „Versiu
ne" este însă prea rriult 
spus. Cartea nu este rescri- 
să, ei doar, așa cum mențio
nează foaia de titlu, revă
zută. Replici refăcute, 
citeva pasaje revăzute, un 
singur episod pe de-a-n- 
tregul nou, cel privitor la 
consecințele Dictatului de 
la VierWL E vizibilă în a- 
ceste intervenții 
scriitorului de a 
unele rigidități,
țiile nu puteau ft însă prea 
numeroase deoarece sr fi 
avut ca rezultat un alt ro
man și intenția nu era de 
a scrie alt roman).

Romanul lui Titus Po
povici este una din puținele 
cărți de anvergură care are 
in centrul atenției un erou 
tinar. aflat in viitoarea 
evenimentelor provocate 
de sfirșitul ultimului râzboi 
mondial în România. Pu
tem spune că aoest roman 
își are de ta bun inceput ci-

intenția 
înlătura 

Interven-

asu-

Ma-

„ROMÂNIA-FILM" prezintă

„ANTONIU ȘI CLEOPATRA"
PRODUCJIE A STUDIOURILOR ENGLEZE DUPĂ PIESA LUI W. SHAKESPEARE
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Regia : Charlton Heston. Cu : Charlton Heston (Antoniu), Hildegard Neil (Cleopatra), 
Eric Porter (Enobarbus), John Castle (Octavian), T (_ L_.„ J___
Galiardo (Alexas), Carmen Sevilla (Octavia), Freddie Jones (Pompeius), Peter Arne (Menas), 

Luis Barboo (Varrius).

Heston (Antoniu), Hildegard Neil (Cleopatra), 
), Fernando Rey (Lepidus), Juan Luis

titorii săi siguri. Cartea a 
fost la apariție una di.i 
primele lecturi ale adoles
cenților acelui moment și 
continuă să fie și astăzi o 
carte de marc circulație. 
Scrisă și apărută la zece 
ani după evenimentele po 
care Ic descrie, Străinul 
s-a bucurat și de un privi
legiu pe care-1 putem 
numi in liniște al prompti
tudinii scriitoricești, situa
ție pe care n-o vom în
tâlni decit în puține alte 
cazuri. Apărut atunci cind 
ecoul evenimentelor 
care trece Andrei 
era încă foarte

prin
Sabin 

puter-

că Titus Popovici reușește 
acolo unde este mai greu, 
acolo unde putini prozatori 
reușesc : in surprinderea 
scenelor de masă. O bună 
parte a. romanului este con
sacrată episoadelor mul
țimii băjenite do teama a- 
1 rocii ăților frontului și toa
te ppisoadele sint scrise cu 
o mină sigură. Oriunde se 
află momente colective, 
tălăzuiri de mulțimi, adu
nări (iar romanul mai cu
noaște citeva astfel de 
momente și in afara refu
giului), romancierul își face 
cunoscută priceperea. Au
tentice sint și scenele pu-

NOTE DE LECTURĂ

nic. succesul romanului lui 
Titus Popovici este ex
plicabil. Ce ne spune as
tăzi acest roman ? El im
pune în primul rind prin 
caracterul de frescă. Nu ne 
pasionează atit destinul lui 
Andrei, elevul revoltat, cit 
tabloul unei epoci in plină 
frămintare, confruntarea de 
forțe, sensul istoriei. Din 
acest punct de vedere 
Străinul este un roman so
lid și lectura lui nu este 
dezamăgitoare. Scriitorul, 
deși debutant pe atunci in 
roman, se vădește a avea 
capacitatea de a îmbrățișa 
fără ezitări un mănunchi de 
destine convergente sau 
antagonice, de clase și de 
pături sociale, de a le pre
zenta cu forță și acuratețe. 
Intuiției și talentului său ii 
convine amploarea și ceea 
ce este croit la dimensiuni 
ample îi reușește deplin. 
Multe portrete și situații se 
înscriu în sfera memorabi
lului. Haosul refugiului și 
scenele de front sint pagini 
cu totul remarcabile și 
ceea ce e de subliniat este

ține de la țară, cărora Se
tea, romanul următor, a- 
vea să le dea o amplă 
curgere.

E adevărat, in acest 
man de debut ; ' 
Titus Popovici se 
observa uneori o 
me inegalitate a 
tivării. Nu toate

ro- 
al lui 

poate 
anu- 

obiec- 
.. ___ _ __ situa
țiile și personajele sint vă
zute și descrise cu detașa
rea care asigură scenelor 
amintite un superior echili
bru epic. Autorul schimbă 
uneori prea brusc registrul 
atitudinii. Corpul profeso
ral al liceului, de pildă, de 
unde Sabin a fost elimi
nat, este în viziunea auto
rului o adunătură de ființe 
maniacale, automatizate, 
lipsite de afecțiune și de 
cinste. Anton Holban ne-a 
prezentat și el o galerie 
similară în Parada dascăli
lor și una asemănătoare a 
imortalizat și Ioachim Bo
tez. de unde indiciul că fe
nomenul era de epocă și că 
școala adăpostea adesea 
ipochimeni stranii și res
pingători. Este totuși un

exces : de o parte Sabin cu 
ideile lui pure, de cealaltă 
parte restul, toți cei ce 
nu-i seamănă lui Sabin. In 
roman se petrece o inter
ferență de planuri care 
naște această tendință : 
optica eroului Andrei Sabin 
acaparează pe cea a nara
torului. care ar fi • ■
să păstreze punctul 
vedere, propria sa 
nota sa diferențială 
a fi consecvent cu 
romanului.

Luat in parte, 
personaj nu este. < 
neverosimil. Mai 
tocmai încălcarea de 
nuri de care aminteam dă 
o tensiune in plus roma
nului. Confuzia dintre pla
nul naratorului și cel al 
personajului principal a- 
cordă romanului un aer 
de confesiune și de partici
pare. Citim romanul ca pe 
o mărturie și bănuim un 
fond autobiografic. Străinul 
are o febră a istorisirilor 
in care răsunetul faptului 
real nu s-a stins încă, fe
bra coliziunii abia epuizate 
s-a transmis textului. Pro
zatorul ne propune să ur
mărim în romanul său 
două serii de evenimente : 
cele ale sufletului lui Sabin 
și cele oare determină me
tamorfoza sufletească a ti- 
nărului. Adică atit efectul, 
cit și cauza. Citim astăzi 
romanul ca pe un roman 
istoric. Evenimentele s-au 
depărtat în timp și intere
sul față de ele a crescut. 
Citim Străinul cu regretul 
că nu avem multe romane 
de genul său, care să sur
prindă din apropiere și cu 
atita acuratețe epoca. Dacă 
multe oompoziții 
nești 
lui au 
unui rău înțeles 
de frescă. Străinul 
rezistent tocmai pe această 
latură. Semn cert al in
tuiției și vocației autoru
lui.

simultane 
fost uitate

trebuit 
său de 
optică, 
pentru 
croiala

fiecare 
desigur, 

mult, 
pla-

roma- 
Străinu- 
datorită 
caracter 

este
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Știri culturale
între 10 și 23 iulie va avea loc 

Festivalul international al filmului 
de la Moscova. Alături de producții 
ale studiourilor din alte țări vor in
tra in concurg și citevi din realiză
rile cinematografiei noastre : filmul 
artistic „Explozia11, scurt-meirajele 
„Ritmuri românești" și „Noaptea 
bărbaților". In concursul filmelor 
pentru copii vor rula „Veronica" 
precum și „Puiul", „Zece măgăruși". 
In afara concursului va fi prezen
tat filmul „Cu mlinile curate".

★
în cadrul manifestărilor organiza

te in R.F. Germania cu prilejul 
Sâptămînii orașului Kiel, peste ci
teva zile se va deschide in această 
localițate o expoziție de grafică con
temporană românească. Cele 200 
de lucrări, pe care le reunește, vor 
permite vizitatorilor să-și formeze 
o imagine edificatoire despre di
versitatea preocupărilor graficienilor 
noștri.

★
Sute de constructori de pe șantie

rele hidrocentralelor de la Mărișelul 
ți Tarnița, din cadrul Sistemului hi
droenergetic Someș, au asistJt, zi
lele acestea, la concertul susținut de 
'corul Filarmonicii de stat din Cluj. 
Concertul, primit, cu deosebită căl
dură de constructori, a inaugurat 
microstagiunea itinerantă pe șantie
re a corului filarmonicii clujene.

(Agerpres)

■ ■■

(Urmare din pag. I)
viață, ii afli 

in marile 
la slu

ți, indife- 
c- -- -__ - r- .r—- profe

sează, au învățat atunci, la școala 
marilor șantiere, că numai prin mun
că poți ajunge la împliniri, la satis
facțiile rîvnite și că niciodată, cit 
de greu ți-ar fi. nu trebuie să tră
dezi încrederea pe care cei din jur, 
tovarășii tăi, ti-o acordă.

După 1950 i-am intilnit pe multi 
dintre brigadierii șantierelor de in
ceput pe alte mari șantiere, la Bicaz. 
Hunedoara. mai apoi la Săvinești, 
Luduș și Argeș sau la Porțile de 
Fier, veterani încercați, fără de care 
e greu să te descurci, respectați, bine 
plătiți, răspunzind prezent la orice 
oră din zi și din noapte, intransi
genți, pretinzînd mult de la numero
șii lor ucenici, știind să răsplătească 
o treabă bine făcută. O echipă de 
tuneliști de la Bumbești-Livezeni 
și-a sporit faima la Bicaz. apoi pe 
alte două șantiere și. dacă nu 
mă-nșel. a trecut și pe la Lotru. Era 
o echipă de șoc. de linia-ntii. Mese
riași pricepuți, cu o înaltă conștiință 
profesională, care n-ar fi admis să

să le ajungă pentru o 
azi toi șantiere,

' uzine. s-au întors
dlile, ^cercetările lor. Toți 
reilt de mesșțîile pe care 1

• Ceața : PACEA — 16; 18; 20.
• Ce se intîmplâ, doctore ? : 
UNIREA — 15.30; 18; 20,30, !a gră
dină — 20.15.
• O zi mai lungă decit un an : 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
• Domnului profesor, cu dragos
te : GRADINA MOȘILOR — 20,30.
• Cind legendele mor : LIRA — 
15.30: 18; 20.15, la grădină — 20.30, 
ARTA — 15.30; 18; 20,15, la gră
dină — 20.30.
• Cu mlinile curate : COTRO- 
CENI — 15,30; 18.
• Clasa muncitoare merge in pa
radis : COTROCENI — 20,15.
• Copiii căpitanului Grant : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30.
• O floare și doi grădinari : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19.
• Poliția mulțumește : CRINGAȘI
— 15.30; 18; 20,15.
• Solaris : VIITORUL — 15.30:19.
• Grăbiți apusul soarelui : POPU
LAR — 15.30; 19.
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : VITAN — 10.30; 15,30; 19, la 
grădină — 20.15.
• Drumul spre Vest : MUNCA — 
15,30: 18; 20.15.
• Omul nu e singur : RAHOVA
— 15.30: 18; 20.15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude : PROGRESUL — 15,30;
18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Kurt 
Wflss (Austria) — 20.
• Opera Română : Balete simfo
nice — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Iubire pentru iubire 
— 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Caruselul melo
diilor — 20.
• Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la ..Expoflora- 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor- — 20.30; 21,15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- : Meleaguri fermecate — 
18,30.
• Circul „București- ; Arena ’73 
— spectacol internațional — 10.30.

Lucrarea „Albert Her
ring*', după o nuvelă de 
Maupassant, este închinată 
de Britten ansamblului 
..English Opera Group". Su
biectul ii permite să se ex
prime cu lejeritate, să-și 
dezvăluie capacitatea de a 
scrie muzică de mare can
tabilitate, in tradiția muzi
cii vechi engleze, de a 
poetiza, de a fi, in același 
’imp. un liric, dar și un 
spirit acid, care știe să 
facă din glumele sale sati
re penetrante, să contureze 
nuanțe burlești, pline de 
savoare. Muzica lui Britten 
pentru „Albert Herring" 
oomentează faptele inteli
gent, ferindu-le de „con
vențional". De fapt, nuvela 
lui Maupassant (libretul 
aparține lui Eric Crozier) 
este o reacție împotriva 
ipocriziei burgheze și a pre
dicilor false, împotriva idei
lor obtuze, care strivesc sub. 
pseudomorală tinerețea, 
care obligă la o imbătrini- 
re prematură. Britten reali
zează pentru nuvela lui 
Maupassant nu un comen
tariu muzical neutru, ci o 
muzică unde este evident 
glasul protestului social. 
Se deschide cortina și per
sonajele sint prezentate 
sub „lupă1*. Doamna Bil
lows acceptă numai mo
rala sacră ; conduce cu 
mină forte toată trupa ex- 
ponenților micii aristo
crații provinciale. Mena
jera el. Florence Pike, știe 
tot, spune tot, este mina 
dreaptă și ochii doamnei 
Billows, face din predicile 
acesteia „incendiu11, des
ființează din două vorbe 
tot ce se numește „tine
rețe". Miss Wordsworth, 
directoarea școlii paro
hiale, este un fel de dom
nișoara Cucu. Urmează 
Vicarul, Primarul — seci, 
fără personalitate, super- 
intendentul Budd, cu capul 
„gol" sub coiful impresio
nant. Astfel, facem cunoș
tință cu notabilitățile, cu 
cei care pledează ardent 
pentru virtute, el Înșiși 
oameni lipsiți de orice vir
tute. de cei , asupra cărora 
Britten aruncă săgețile de 
foc ale Ironiei sale. Pe

scenă urcă însă și veselul 
Sid-măcelarul.
Nancy, și 
preocupată să îngrădească 
libertatea J
de a decide, de a gindi 
singur, de a vedea ce se 
intimplă dincolo de chioș
cul lui de zarzavat. In 
fine, Albert Herring, sfios, 
timid, stingherit in fața 
propunerii oficialităților o- 
rașului de a i se așeza pe 
cap „ghirlanda de flori de

și tinăra 
Mrs. Herring,

copilului ei

să-și spună cuvîntul crea
țiile actoricești, reușește o 
asemenea transpunere sce
nică cu „Albert Herring". 
Cintăreții sint cu adevă
rat actori-cintăreți ; ei 
joacă personajele. con
struiesc cu minuțiozitate 
tipologiile. Se evită in 
bună măsură clipele 
nante, nu se „spun" 
ci se interpretează un text 
muzical bogat in virtuți 
parodice. Acțiunea are 
ritm și cucerește de la

tribute la reușita spectaco
lului. Decorurile și costu
mele Paulei. Brincoveanu, 
simple, expresive, sugerea
ză, esențializind. atmosfera 
de epocă, îmbină voit ele
mente de simbol cu 
butaforii ; aluzie parcă 
la îmbinarea expresiei 
firești cu cca fals manie
rista. S-ar putea reproșa 
acestui spectacol că in 
partea a doua a sa ritmul 
devine mai lent, 
greoaie urmărirea

făcînd 
nara-

„ALBERT HERRING"
de Benjamin BRITTEN

PE SCENA OPEREI ROMANE

portocal", ca „rege al vir
tuții". Conflictul se dea
pănă simplu ; peste voința 
lui, Albert Herring devi
ne... rege, dar. după sărbă
torire, se revoltă, dispare, 
cheltuie „premiul" fără 
rost, cutreieră străzile, se 
întoarce in cele din urmă 
aruncind penibila coroa
nă, se declară victorios ; a 
cucerit dreptul la liber
tate, la dragoste, dincolo 
de ademenirile sterile ale 
falsei moralități, ale con
strângerii absurde.

Numai o concepție regi
zorală modernă, in sensul 
renunțării la clișeele care 
sufocă prin lentoare spec
tacolul liric, putea să ducă 
la un spectacol plin de cu
loare. de ritm. Este ceea ce 
s-a implinit, in premiera a- 
cestei lucrări pe scena Ope
rei Române. Regizorul Hero 
Lupescu, căutător al lim
bajului scenic viu, parti
zan al spectacolului de 
operă tineresc, în care

primele 
rul. ”____ ,
par îngroșate ; 
torul pare să 
decuplat, de la distantă, de 
acțiune, să o ironizeze ; 
de as^menea, creatorii spec
tacolului. Se propune un 
joc in care spectatorul 
acceptă gluma ; apoi vi
brează mai mult corzile 
lirice și publicul este che
mat să participe direct, să 
vadă cit de reale sint si
tuațiile. Stirnesc hazul 
„aripioarele" care cresc pe 
umerii moraliștilor, co
mentariile spirituale ale
ecranului, pasul dansant al 
„coralului" in fața presu
pusei sinucideri a lui 
Herring ; amuză degajarea 
acelor copii care participă 
la sărbătoarea de mai... 
In același timp, desfășura
rea acțiunii îndeamnă la 
meditație asupra micii tra
gedii, care se întîmplă de 
fapt cu eroul povestirii.

Soluțiile regizorale, cel 
mai adesea inspirate, oon-

replici spectato- 
Uneori „portretele" 

compozi- 
se amuze

țiunii — destul de simplă 
și previzibilă de altfel ; de 
asemenea, că nu întot
deauna echilibrul Intre to
nul parodic și cel liric duce 
la efectele cele mai sigu
re ; in fine, că un mai 
accentuat efort pentru o 
mai clară pronunțare a 
cuvintelor ar face mai ac
cesibile ironiile, sensurile 
textului.

In ceea ce privește in
terpretarea, apreciem mai 
intii creația lui Valentin 
Teodorian. El creionează 
cu multă Inteligentă por
tretul lui Albert Herring, 
de la băiatul timid, timo
rat de glasul poruncitor al 
mamei, la tinărul care 
incepe să privească cu cu
raj viața, să aibă tăria de 
a se declara împotriva 
absurdului. Interpretarea 
lui Valentin Teodorian, mi
nuțios ginditâ, urcă trep
tat spre desăvirșirea por
tretului eroului, cu mult 
rafinament. Bine realiza
tă, figura bătrînei autocra-

te de către Elisabeta Ne- 
culce-Carțiș, cu treceri de 
la ironie la grotesc, de la 
autoironie Ia satiră. De 
asemenea, Margareta An- 
driescu — solistă a Tea
trului muzical din Con
stanța — o prezintă cu mult 
talent, cu forță de expre
sie pe menajera Florence 
Pike. Reținem prezența lui 
Valentin Loghin in rolul 
superintendentului, pe Lu
cian Marinescu — in Sid, 
realizind, așa cum perso
najele nuvelei lui Maupas
sant o cer, jocuri acto
ricești suculente. 11 urmă
rim intr-o creație ce 
dovedește profesionalis
mul și o îndelungă cultură 
a vocii pe Octav Enigă- 
rescu în Vicarul ; Ma
rina Mirea, in directoarea 
școlii parohiale, portreti
zează cu dezinvoltură 
personajul rigid, capabil 
însă de elanuri nebănuite. 
Mihaela Botez, neînduple
cata mamă, Mihaela Mă- 
răcineanu — Nancy, plină 
de vitalitate, fiecare in 
tonul cerut de personaj, 
Marcel Angelescu — Pri
marul, mai puțin conturat, 
Elena Marinescu, Gabriela 
Olaru, Nicolae Bra tu, un 
„trio" bine condus in rolul 
copiilor, completează dis
tribuția acestui spectacol 
dificil, distribuție în gene
ral bine aleasă.

Opera „Albert Herring" 
de Britten cere ca artiștii 
să fie conduși spre un joc 
scenic dinamic, plin de 
vervă. Dificultatea teh
nică a partiturii este in
discutabilă. Dar din punct 
de vedere muzical, forma
ția orchestrală cu un su
net deosebit de îngrijit, 
sub bagheta tinăruluî diri
jor Lucian Anca, muzician 
atent cu fiecare amănunt 
al partiturii, actorii-soliști 
s-au arătat Ia nivelul exi
gențelor primei noastre 
scene lirice. Așadar, „Al
bert Herring" se impu
ne ca un spectacol tine
rele, plin de vervă, ce 
pledează cu succes pentru 
spectacolul liric modern.

Smaranda OTEANU

stai pe urmele lor și să le atragi 
atenția cum și cit sâ lucreze, asta 
o știau ei mai bine decit alții și 
dacă se angajau sâ facă o treabă o 
făceau, oaiheni serioși, erau în joc 
obrazul lor, meseria lor, renumele... 
O știu și inginerii și tehnicienii, fără 
ajutorul acestor veterani e greu să 
te descurci, au experiența marilor 
construcții, au curajul înfruntărilor 
cu natura, ies mereu victorioși, poți 
să contezi pe ei și poți să înveți de 
la ei. Cunosc nu puțini ingineri ti
neri care au învățat meserie de la 
asemenea oameni, nu-i nici o rușine. 
Ei. veteranii, nu au secrete, nu se 
tem că o să le fure alții meseria 
și-o să rămină pe dinafară, spun tot. 
numai să fii in stare să asculți, să 
pricepi și să-i urmezi. Așa se face 
că marile noastre șantiere au devenit 
adevărate școli de formare a unor 
cadre cu înaltă calificare, capabile să 
facă față unor lucrări de mare com
plexitate tehnică. Unii dintre noi am 
rămas la părerea că un bun con
structor este, de fapt, un bun exe
cutant — i se dau niște planuri, iar 
el trebuie să le execute întocmai. 
Iată insă că realizarea a numeroase 
obiective industriale a impus nu nu
mai proiectanților. ci și constructo
rilor. meseriașilor să caute mereu 
soluții noi. care să ducă la un ran
dament sporit, la economii, la cali
tate. Nenumărate inițiative aplicate- ■ 
cu succes, de-a lungul anilor, pe 
toate marile șantiere aparțin con
structorilor, ceea ce le dă dreptul de 
a se socoti nu numai executanți co- 
recți, ci și promotori ai tehnicii îna
intate.

Zilele acestea se vor împlini două
zeci și cinci de ani de la deschiderea 
primelor șantiere naționale ale tine
retului. Aflăm mereu că, la chema
rea partidului și a organizațiilor 
U.T.C., tot mai multi tineri de la 
orașe și sate îmbracă salopeta de 
brigadier și, respectînd o bună tra
diție. pornesc cu cintec la muncă. 
Aceasta înseamnă că nu peste multă 
vreme ne vor sosi și veștile despre 
realizarea unor noi obiective indus
triale sau de interes social. Imaginea 
unor locuri știute se va modifica 
substanțial, în folosul nostru, al tu
turor. Dar ciștigul cel mai de preț 
mi se pare că va fi pregătirea pentru 
viață, pentru înfăptuirile de mai 
tirziu. a entuziaștilor în salopetă. De 
aici vor porni intr-o zi spre alte 
fronturi de lucru muncitori și tehni
cieni de nădejde, pe care se va putea 
conta in orice împrejurare. Poate că 
peste douăzeci, douăzeci și cinci de 
ani. brigadierii de azi, ajunși la cum
păna vieții, 6e vor recunoaște și ei 
stăpîniti. in continuare, de spiritul 
șantierelor pe care lucrează acum si 
cărora le vor da un nume si un re
nume. Veteranii se vor simți încă 
tineri în gînd și in faptă, hotăriți 
să-și continue drumul pe care au 
pornit cu fruntea sus.

Pentru toți care au fost, pentru toți 
care sint, pentru toti cei ce vor fi 
oameni ai șantierelor — tradiționala 
felicitare — de trei ori, ca la briga
dă : „Hei rup" 1

SESIUNE DE COMUNICĂRI
ȘTIINȚIFICE

« T^pOVIȘTE (Coresponden
tul „Șcinteii", Constantin Soci). — 
La Tirgoviște se desfășoară prima 
sesiune de comunicări științifice pe 
țară in domeniul armăturilor indus
triale. Sesiunea — care reunește re
prezentanți din 50 de întreprinderi 
industriale, ministere, centrale in
dustriale, institute de cercetări și 
proiectări. Academia Republicii So
cialiste România și Consiliul națio-
nai al inginerilor și tehnicienilor — 
urmărește fundamentarea unei idei 
unice privind proiectarea, construc
ția, tehnologia și exploatarea armă
turilor industriale, in lumina celor 
mai noi cuceriri ale tehnicii.
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ațm C.C. al P C R
Comunist 

tovarășe 
ru al P> 
al P.C.J..» făcut o 

tara noastră, intre 11 ti 20
egatie au făcut parte tovă

rășii Shichiro Takeuchi, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.J.. Shiro Tn- 
yoda. membru al C.C. al P.C.J.. și 
Hiroshi Klkunami. adjunctul șutului 
Secției internaționale a C.C. al P.C.J.

în timpul vizitei, delegația C.C. al 
r < 3. a fost primită si a avut 
convorbiri eu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, seerrtar general al P.C.R.

în zilele de 14 și 15 iunie a. c.. de
legația P.C.J. a purtat discuții cu o 
delegație a P.C.R formata din tova
rășii Paul NTculeșca-Mir l, membi u 
f’. Corn.Setului Fxccutiv. al Prezidiu
lui P'rmanent al C.C. al P.C.R.. Mi
hai Gere, membru supleant al Comi
tetului Exccutn. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Su fan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R,. si C.hizela Vase, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Șederea in țara noastră a ofe.it 
delegației P.C.J. prilejul de a vizita 
o serie de obiective economice și in- 
s*ituții sociale, culturale și dp lnvă- 
l&mlnt din București $i județele Cluj 
si Argeș, de a se intilni cu repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, cu oameni ei muncii. 
Oaspeții au manifestat interes față 
da ^dezvoltarea economică si socu'.a 
t -jețelor vizitate și de activitatea 
po.itico-ideologlcâ desfășurată de or
ganele de partid.

Pretutindeni, delegația > fost în
tâmpinată cu sentimente de caldă 
prietenie, expresie a relațiilor diniie 
cele două partide și popoare. Delega
ția P.C.J. a exprimat mulțumiri pen
tru această primire călduroasă.

In cadrul convorbirilor dintre cele 
două delegații s-a făcut un schimb 
de informații și de păreri despre 
evoluția recentă a situației interne 
din cele două țări, despre activitatea 
si preocupările actuale a'.e celor doua 
partide, precum și cu privire la unele 
probleme interes comun ale situa
ție: internaționale si din cadrul miș
cării comuniste și muncitorești inter

naționale. Cele 
mat aprecierea poziit 
re la relațiile de 
ra'e și solidaritate 
rele două partide, 
liniat importanța 
oezvoliar«M relațiilor 
dintre cele două 
tiu refacerea și 
tatii mișcării cximunlstc 
citorești imernaționab'. . 
rilor si convorbirilor dintre delegația 
P.C.R., condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar genera) al P.C.R.. 
și delegația P.C.J., condusă de tova
rășul Kenii M yamo». președintele 
Prezidiului C.C. al P.C.J., cu prilejul 
x.r.’tci acesteia in România, in anul 
1971. precum și valabilitatea actuală 
a Comunicatului Comun publicat cu 
accaslă ocazie. Totodată, a fost 
reafirmată dorința ambelor partide 
de a-și aduce contribuția la dezvol
tarea multilaterală a relațiilor dintre 
România și Japonia, in interesul po
poarelor român și japonez, in spiri
tul păcii și colaborării internaționale.

în cursul convorbirilor a fost sub
liniată din nou importanța intăririi 
colaborării d’.iitre partidele comunis
te și muncitorești, pe temelia prin
cipiilor marxism-leninismului, inde
pendenței. egalității, suveranității, 
neamestecului in Ireburile interne și 
solidarității internaționaliste — prin
cipii care constituie norme de bază 
ale relațiilor dintre partidele fră
țești — pentru asigurarea unității 
tuturor forțelor progresiste și demo
cratic? in lupta impotriva imperia
lismului. in vederea promovării țelu- 
rilor comune ale păcii, independen
ței naționale, democrației și socialis- 
mului.-

Discuțiile. care s-au desfășurat in
tr-o atmosferă deosebit de caldă și 
prietenească, au adus o nouă contri
buție la cunoașterea mai aprofunda
ta a principalelor preocupări si la în
țelegerea reciprocă dintre cele două 
pa-! ide.

Vizita delegației P.C.J. în România 
a fost un nou și important moment 
în dezvoltarea in continuare a rela- 
țiilor de prietenie și solidaritate mi- 
i’tanfă intre cele două partide și po
poare.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ștefan Voite. a 
primit din partea președintelui Ca- 
m^ei Populare a Republicii Demo
crate Germane. tovarășul Gera'd 
Gdtting, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu prile
jul celei de-a 50-a aniversări a zi
lei sale de naștere.

Joi s-a inap iat in Capitală acad, 
dr. Vasile Malinsehi, guve .datorul 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste România. <are a participat .la 
rea de-a 4-3-a Adunare Generala a 
Băncii Reglementelor Internaționale, 
desfășurată la Basel.

★
Joi a sosit în Capitală Libia de 

Moya. secretara Federației femeilor 
cubaneze, și Idalia Gonzalez, membră 
in comisia de rțlații externe a orga
nizației. care. Ia invitația Consiliu
lui Național al Femeilor din Repu
blica Socialistă România, vor face o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență in țara noastră. La sosire, 
pe aeroportul Otopeni, erau prezente 
Andrei Eugenia, secretară a C.N.I .. 
și alte membre ale consiliului. Au 
fost de fată Nicolas Rodrigu^z Astia- 
zarain. ambasadorul Republicii Cuba 
la București, cu soția.

★
Joi după-amiază a avut loc in sala 

mică a Palatului Republicii Socia- 
] ste România un simpozion cu tema 
..Contribuția României la întărirea 
păcii, prieteniei si cooperării intre 
popoare", organizat de Comitetul Na
tional pentru Apărarea Păcii și Cor.- 
>.< L Culturi: s; Educație: Socialiste. 
Cuvintul de deschidere a fost rosrit 
de prof. uni-.-, dr. docent Jean Li- 
vescu. Au vorbit apoi Adrian Dimi- 
triu. director a! Institutului de cer
cetări juridice al Academiei de știin
țe sociale si politice, despre „Con
tribuția activă a României pentru 
înfăptuirea securității europene și 
internaționale", și prof. univ. dr. do
cent Erwin Glaser despre ..Contac- 
tcle ia nivel inalt — contribuție de 
seamă la cauza destinderii și intăririi 
colaborării internaționale". în înche
iere. cei prezenți au vizionat fil
mul documentar privind vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu in Olanda 
și un film artist::-.

★
Joi s-a deschis in Capitală expo

ziția de fotografii „Tinăra genera
ție din Republica Federală Germa- 
nia". Organizată sub egida C.C. al 
U.T.C.. cxpoz.ția surprinde repre
zentative secvențe imagistice ale 
formării și educării tineretului, ale 
.ntegrării lui in viața socială și po
lii.că. ale participării sale la circui
tul mondial de valori materiale și 
spirituale. în amfiteatre, in labora
toare. la locul de muncă, ir. mo
mentele sale de recrecre — iată cite- 
va din ipostazele in care apar ti
nerii vest-germani și care rețin in 
mod deosebit atenția vizitatorului.

Cu acest prilej au vorbit Dan Cru- 
ceru. prim-adjunct d« șef de secție 
la C C. al U.T.C.. ți Manfred ~ 
kiihler. atașatul cultural și 
al Ambasadei Republicii 
Germania la București.

★
După succesele obținute 

Marino. Hamburg și Nfrmberg. 
spectacolul „Harap Alb“. Teatrul ti
neretului din Piatra Neamț a plecat 
la Sibenik (R.S.F. Iugoslavia) pentru 
a participa ia cca de-a XIII-a ediție 
a ..Festivalului internațional de tea
tru1*. care se desfășoară in tara veci
nă și prietenă. Spectacolul „Harap 
Aib", m regia Zoei Ar.ghel Stanca, 
aflat la cea de-a 126-a reprezentație, 
va deschide programul festivalului 
de la Sibenik.

Stein- 
de presă 
Federale

la San 
cu

Joi s-a deschis la Eforie-Nord 
Consfătuirea reprezentanților Orgam-

A apărut
I
Ii
I

nr. 5/1973

două părți au reafir- 
li cu privi- 

strinsă colabo- 
frătească dintre 

Delegațiile au sub- 
deosebită pentru 

de prietenie 
partide și pen- 

intăvirea uni
și mun- 

intilni-a

zatiei internaționale pentru închirieri 
de mașini fără șoferi, organizată de 
Automobil Clubul Român. La reuniu
ne participă delegați din Bulgaria. 
Cehoslovacia. Iugoslavia. Polonia. 
România si Ungaria, precum si re
prezentanți ai societății AVIS de la 
Londra si Viena. întilnirea de pc li
toralul românesc are drept scoo per
fecționarea sistemului de închirieri de 
mașini si stabilirea unei colaborări 
mai strinse între birourile AVIS din 
unele târî socialiste.

★
între 20 si 21 iunie. Comisia de bio

chimie a Academiei a organizat o 
amplă dezbatere cu tema „Cercetări 
biochimice și aplicațiile lor in medi
cină. agronomie si industrie". Prin 
participarea la lucrări a unui mare 
număr de specialiști din întreaga 
tară, reuniunea a prilejuit un schimb 
util de informații asupra preocupări
lor. o trecere în revistă a principa
lelor realizări în domeniul biochi- 
miei.

★

Juriul recentei Expoziții republi
cane de inlreguri poștale, organizată 
cu ocazia „Centenarului cârtii poș
tale românești-*, a atribuit celor 32 
de participant! un mare număr de 
diplome și medalii, dată fiind valoa
rea părticică’.ii la această manifes
tare. Marele premiu al expoziției a 
fost atribuit lui Mihai Bauer din 
București, pentru excelenta suită de 
.^elecțiuni de cărți poștale româ
nești din perioada 1873—1947". Cu 
acest prilej. Direcția poștelor a emis 
două cărți poștale comemorative.

(Agerpres)

Tovarășul Ion Pățan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a di - 
m.t, joi după-amiază. pe ministrul 
de sLal la Ministerul Afacerilor Ex
terne și al Commonwealthului al 
Marii Britanii. Julian Amery, care ne 
v z tea. i tara la Invitația Ministe
rului Afacerilor Externe.

Cu acest prilci au fost abordate 
probleme de interes reciproc vizind 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre cele două țări.

l.n i ■ treved‘'r<' an fost prezenli 
Popa Pretor, ambasadorul României 
ia londra, si Dcrick Rosslyn Ashe. 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

La 21 iunie. Comisia pentru in
dustrie, construcții și transporturi a 
Marii Adunări Naționale a analizat 
și dezbătut raportul privind activi
tatea Depart ament ului economiei fo
restiere referitoare la valorificarea 
superioară a lemnului, precum și ra
portul Ministerului Industriei Meta
lurgice. prezentat de ministrul Ni
colae Agachi. in legătură cu înde
plinirea planului dc măsuri aprobat

în aceeași zi. Julian Amery a 
fost primii de George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe.

I-a primire au participai Vasîle 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum Si ambasado
ri Republic i Soc'aliste România la 
Londra și ambasadorul Marii Br.- 
tanii la București.

S-au discutat probleme ale rela- 
ț' lor bilaterale și unele probleme 
internaționale de interes comun.

★
Seara, ambasadorul Marii Britanii 

Im București a oferit o recepție iu 
onoarea ministrului britan;c.

(Agerpres)

de Consiliul dc Stat în urma propu
nerilor comisiei.

La dezbateri au participat cadre 
do conducere din ministerele respec
tive si reprezentanți ai organelor 
centrale de sinteză și ai ministere
lor beneficiare.

Constatările rezultate in urma ana
lizelor făcute și a dezbaterilor ce au 
avut loc vor fi înaintate Consiliului 
de Stat.

(Agerpres)

Conferință de presă la Ambasada R.P.O. Coreene
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Luna de solidaritate cu lupta 
poporului coreean". la Ambasada 
R.P.D. Coreene din București a avut 
loc. joi, o conferință de presă. Cu 
acest prilej, ambasadorul Li Min Su 
a vorbit pe larg despre lupta poporu
lui coreean pentru unificarea inde
pendentă. pașnică și democratică a 
țării, a relevat eforturile și propune-

și 
pentru 

Nord
rile Partidului Muncii din Coreea 
Guvernului R.P.D. Coreene 
promovarea dialogului intre 
și Sud. în încheiere, el a exprimat 
recunoștință Partidului Comunist 
Român, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul activ acor
dat luptei dreple a poporului co
reean.

Jo: s-a încheiat cea , df-a X-a 
Conferință. statutară a.. . Federației, ... 
Internaționale a Sindicalelor' din în-..’. 

. vățpmint, care și-a deșfășjxc^ț. Iu-... 
crărlle la București. în uitjma parte, . . 
a acestei reuniuni s-au terminat 
dezbaterile cu privire la problemele 
aflate pe ordinea de zi, aooi parti- 
cipanții au ales noile organe con
ducătoare ale federației : Comitetul 
administrativ și Biroul F.I.S.E. Pre
ședinte al Federației Internaționale 
a Sindicatelor din Invățămînt a fost 
ales Paul Delar.oue (Franța). Re
prezentanta României, Maria Siă- 
nescu. președinta Comitetului Uniu
nii sindicatelor din invățămînt, 
știință și cultură, a fost aleasă in 
Comitetul administrativ.

Conferința a adoptat Documentul 
de orientare, care precizează liniile 
generale ale activității Federației 
Internaționale a Sindicatelor din în- 
vățâmint pe perioada următoare, un 
apel adresat lucrătorilor din invață- 
mint .și organizațiilor lor sindicale 
din întreaga lume, precum și me
saje și rezoluții.

(Agerpres)

(Agerpres)

A apărut nr. 6/1973

al revistei

„PROBLEME

ECONOMICE"
Spicuim din sumar : Exigen

țe in valorificarea potențialului 
productiv «1 municipiului Bucu
rești de OEORGHE -CIOARA, 
Utilizarea la parametrii maximi 
a dotării tehnice a întreprinde
rilor de dr. C. DROPU; SȚlași) 
și Corelarea activil&tiloiCde' rea
lizare a investițiilor — baza 
creșterii eficienței lor economice 
de ALEXANDRU OLTEANU ; 
Naționalizarea — premisă a in
dustrializării socialiste de STE
RE GIOGA si Procesul continuu 
a! dezvoltării proprietății socia
liste de dr. GH. CREȚOIU ; 
Stimularea prin preț a introdu
cerii tehnicii noi in agricultură 
de TR. LAZÂR. Factori determi- 
nanțl ai prețurilor internaționa
le ale mașinilor și utilajelor de 
GH. NISTOR și Reflecții asu
pra crizei valutare occidentale 
de ION CRAIU : Specializarea 
fabricației dc utilaje tehnologice 
de I. CRTȘAN. Considerații pri
vind legarea invățâmîntului su
perior economic de producție d" 
dr. C. ENACHE. Investițiile si 
marketingul de î. CRTSTrSCU 
și L. LÂCHSZ și Necesitatea 
sporirii anortului valutar net al 
exportului de M. LIXANDRU.

„ Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu
în R. F. G. -eveniment
deosebit de important"

Cind delegația ziâi-ișlilor români a 
fost ir.limpi.jală la tunkfurt de re
prezentanții o: .-ia.iizaț Inter Na- 
tioncs, prim. Ic cuvinte rosăte 
de gazde au fost o urare : „de a a- 
vea zile frumoase. însorite in (impui 
vizitei". Acum, cind nc aflăm Iu 
sfirșitul călătoriei care ne-a prilejuit 
cunoașterea multor fapte semnifica
tive pentru realitățile Republicii Fe
derale Germania, putem spune că 
zilele petrecute aici au fost au nu
mai însorite, ci si deosebit dc utile, 
în bloc-notesuri s-au adunat mul le 
impresii. :aspirate fie de peisajul 
impresionant pe care-’ oferă privi
rilor, in drumul său șerpuitor. Ri
nul, fie de pitorescul Lllbec!:. unde 
se păstrează seculare mărturii ami- 
tcctor.ice și dc artă : după cum isto
ria Kbln-ulul. măreția celebrului său 
dom. in care am aseultot int:-o 
seara, intr-un impresionant concert 
de orgă, cunoscute opere alo lui 
Bach. oii momentele dc adincă emo
ție trăite in muzeul Beethoven pot 
îndemna la numeroase considerații 
și reflecții. Pretutindeni, fie că am 
zăbovit mai îndelung, fio câ ne-am 
aflat in trecere de la o localitate la 
alta, am putut remarca semnele 
unor realizări de prestigiu, ale unei 
economii dinamice, ale unor oameni 
pricepuți și harnici, mcliculoși. care 
s-au întovărăș-t durabil cu știinla 
și tehnica. Nu însă la sugestiile 
multiple ale acestor realități mă voi 
opri in corespondența de față. Sîn- 
tem oaspeți in R. F. Germania in ca
litate de ziariști înaintea unui eve
niment apreciat ca deosebit de im
portant : vizita pe care președintele 
Consiliului de Stal, al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o va face in curind 
in R. F. Germania.

în numeroasele intilniri avute cu 
personalități ale vieții politice, cu 
reprezentanți ai unor întreprinderi 
economice, cu ziariști de frunte, am 
înregistrat satisfacția față de rela
țiile care se dezvoltă intre cele două 
tari, aprecieri pozitive față de po
litica internațională a României, 
față de personalitatea prestigioasă a 
conducătorului său.

La Bundestag, fondatorul grupului 
parlamentar româno-gorman, GUN
THER IASCHKE. ne-a declarat, in
tre altele : „Am făcut parte din de
legația parlamentară care a vizitat, 
nu de mult. România. Avem amin
tiri de neuitat nu numai despre 
București, ci și despre Tulcea, Su
ceava. Brașov. Ospitalitatea a fost 
pentru noi copleșitoare. Bineînțeles, 
punctul culminant al vizitei noastre 
l-a constituit primirea la președin-

trie Consiliului dc Stat al Româ
niei, Nicola o Ccaușcscii. Am discu
tat deschis, cu sinceritate. Motive
in plus să așteptam cu interes apro
piata vizită la noi a f. 
țârii dumneavoastră*1.

„Aprecierile la adresa
- a adăugat in cadrul 
convorbiri deputaul
LUDA — le împărtășesc pc deplin 
și eu". Arătând că un aspect deosebit 
cart l-a interesat in timpul vizitei in 
România a fost modul cum s-au so
luționat problemele specific? ale na
ționalităților conlocuitoare, interlocu
torul nostru no-a declarat : „M-n in
teresat foarte mult acCaSlă problemă

președintelui

României 
aâeleeasi 

MANT RED

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

și pentru câ in România există • 
populație de naționalitate germana. 
Modul de a trata naționalitățile con
locuitoare intr-un stat este un «îm

parte component:, a presti- . ... ..acest
acest 

in România o im-

bol, o r 
Kiului pc carc-1 dobindeste 
stat în lume. Am axjît, din 
panel de vedere, 
presie foarte bună .

„Avem o bună experiență in rela
țiile bilaterale cu România — ne-a 
declarat d-sa in încheiere — și do
rim ca aceste relații să. Ie păstrăm 
și să Ie dezvoltăm".

Ginduri care au fost rostite ade
sea in timpul convorbirii de la Bun
destag și pe care le-am auzit ros
tite in diferite alte împrejurări.

La Ministerul Economie:, de pil
dă, doamna HELGA STEG, șefa 
departamentului dc relații externe, 
ne-a prezentat pe larg stadiul colabo
rării economice dintre cele două țâri, 
subliniind câ în ultimii zece ani 
schimburile reciproce s-au tripla*.. 
„As vrea să vă spun că in această 
clădire (sediul Ministerului Federal al 
Economiei), ne aflăm intru toiul 
sub semnul pregătirii vizitei in 
țara noastră a președintelui Româ- 

’ ‘ /Au mai rămas puține zile 
la începerea vizitei. Depunem 

prin desfășu- 
sale,

nici, 
pină 
toate strădaniile 
rarea și rezultatele 
constituie un succes".

Profesorul dr. REIMUT 
SEN, secretar de stat la 
Educației și Științei, 
același context : 
ment important. în conformitate cu 
tradiția colaborării dintre cele două 
țări, cu faptul că am stabilit relații

ca.
vizita să

JOCHIM-
Ministerul

... ne-a spus in 
„Este un eveni-

diplomatice încă din 1967 și astfel 
am preluat sarcini importante in pre
gătirea căli dc înțelegere șl colabo
rare in Europa. Consider dc aceea 
acest eveniment ca fiind deoecbit de 
important si de favorabil. Am con
vingerea că politica de înțelegere și 
colaborare in Europa ta face șl prin 
această viziiâ. ce sc desfășoară în 
preajma conferinței de securitate eu
ropeană. un Important si însemnat 
pas înainte".

Mai consemnăm, in corespondența 
de azi. declarația făcută de JUR
GEN BURENDT. directorul Presei 
și informațiilor de la Asociația pe 
acțiuni G.G.H.. cu ale cărei între
prinderi țara noastră arc de mai 
multă vreme relații de colaborare 
economică : „Așteptăm cu bucurie 
vizita președintelui Consiliului de 
Stat al Rcniânici in R. F. Germania, 
cu atit mai mult cu cit este prevă
zut ca domnul Ceaușescu să-și con
sacre o parte din timpul vizitei 
pentru întreprinderi ale asociației 
G.G.H. — Gutehoffnungshultc. A- 
vind în vedere că de zece ani avem 
relații de colaborare cu întreprin
deri industriale din România, apre
ciem faptul că președintele Nicolae 
Ceaușescu ne va fi oaspete ca pe ° 
dovada a faptului că această colabo
rare este pc drumul cel bun. Ne 
bucurăm și nc considerăm onorați de 
această vizită. Sperăm că ea va con
stitui un pas important in realizarea 
unor legături si mai strinse între 
România și R. F. Germania, in avan
tajul lor reciproc, o calc a conlu
crării rodnice".

...La ora cind închei coresponden
ța, pe Rin trec. intr-un neîntre
rupt du-te-vino. ambarcațiuni fluvi
ale de toate mărimile. Ni s-a spus că 
zilnic pe ape Rinului se află in 
mișcare 11 0C0 de vase. Multe dintre 
ele aparțin republicii federale ; al
tele — altor țări. Duc călători, pro
duse industriale, mărfuri, Rinul 
însuși devine prin aceasta o meta
foră a colaborării, argumentind con
cret in favoarea unor legături rod
nice intre popoare.

Este un motiv de satisfacție să știi 
că intre România și R. F. Germania 
ideea colaborării — bazată pe res
pectarea principiilor suveranității, in
dependentei. avantajului si respec
tului reciproc — a cunoscut o vie 
dezvoltare. Neîndoios, asa cum au 
subliniat numeroase personalități 
vest-germane cu care am discutat, 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
va constitui un moment de seamă al 
adincirii legăturilor dintre cele două 
Dopoare.

Nicolae DRAGOȘ

Bonn, iunie

v re mea
.....• Jcrir--Mjîițaă-a îi^»remea s-a încălzii, 

ușk>r in țba'.e regiunile țării. Ceriil 
a fost variabil, cu înseninări per^ 
sistente în Oltenia și Muntenia. în 
cursul dunâ-amiezii. in cîmpia ves
tică, nebulozitatea s-a accentuat și, 
local, a plouat slab. Vintul a suflat 
in general slab.
ora 17 os! '■ 
din și Vărădia și 
Calafat și Bechet.

Timpul probabil 
23. 24 și 25 iunie.
schimbătoare. Cerul va fi temporar 
noros. Se vor semnala ploi locale, 
mai frecvente in regiunea de deal 
și de munte. Vint slab pină Ia po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele intre 13 și 28 de grade, 
local mai ridicate. La București : 
vreme schimbătoare. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vint slab pină la po
trivit. Temperatura va continua să 
crească ușor.

__ Temperatura la 
ila intre 15 grade la Hue- 

28 de grade la

pentru zilele de
In țară : vreme
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FOTBAL Adnotări la etapa a XXX-a

Să mai avem puțintică răbdare • • •

CICLISM

Cupa „Voința"

franța Manifestări consacrate apărării

PARIS 21 — (Corespondență de la 
Paul Diaconescu). Miercuri au arul 
loc la Paris, Marsilia, Lyon. Lille, 
Nimes, Toulouse și alte orașe din 
Franța manifestări organizate la 
chemarea a 12 grupări și brganizâții, 
in frunte cu Partidul Comunist 
Francez, avind ca temă apărarea și 
lărgirea libertăților democratice. La 
manifestări au participat mii de

-Z>
. .. r-„

muncitori, funcționari, studenți, pro
fesori. femei, tineri.

în fruntea manifestației din capi
tala Franței au demonstrat Georges 
Marchais, secretar general al P.C.F., 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.C.F.. Michel Rocard. secretar 
general al partidului socialist unit, 
precum și alți conducători ai orga
nizațiilor care au inițiat acțiunea.

La Santiago de Chile, arcul voltaic al vieții politice indică ten
siune. O tensiune generată de multiplicarea manevrelor prin care 
diferite sectoare ale opoziției iți concentrează at icurile împotriva pu
terii populare. In fața acestei situații, forțele sociale și politice care 
sprijină guvernul și. in primul rind. clasa muncitoare, pun in acțiune 
numeroase resorturi ale capacității lor de lupiă in ipurarea politicii 
de transformare revoluționară a societății chiliene. O serie de acțiuni 
și manifestări politice ale forțelor populare. care au avut loc in Ul
timele zile, au culminat printr-o ' .................
zată in ajunul CONGRESULUI 
LARE.

uriașă manifestație de masă organi- 
NAȚIONAL AL UNITĂȚII POPU-

S-au limpezit apele și in privința 
locului al treilea din clasamentul 
general. F.C. Argeș a cucerit acest 
loc și, totodată, dreptul de a se în
scrie in „Cupa U.E.F.A.". E adevă
rat. C.F.R. Cluj mai poate egala ca 
număr cie puncte pe argeșeni, insa 
golaverajul le este pină intr-atit de 
favorabil acestora din urma incit 
clujenii ar trebui să învingă pe Di
namo cu cel puțin 12 goluri diferen
ță ! Cum aceasta ține mai mult de 
domeniul fanteziei decât de cel al 
fotbalului, să dăm argeșenilor ceea 
ce li se cuvine pe deplin merit și 
sâ-i lăudăm pentru faptul că au 
reușit, la un an după ciștigarca 
titlului de campioni național:, să se 
claseze iarăși pe unul dintre locurile 
fruntașe ale diviziei A. în bună mă
sură. poziția lui F.C. Argeș se dato
rează publicului cald și susținători
lor echipei care i-au creat acesteia 
ambianța sufletească atit de proprie 
performanței. Sublinierea la adresa 
publicului și a rolului său urmărește 
să scoată in evidență cit de impor
tant este suportul moral de masă in 
viața .și in rezultatele sportive ale 
cluburilor. Căci, de a>emenea, nu 
pot să n i fac o legătură directă in
tre modul exemplar in care a luptat 
C.S.M. Reșița pentru evitarea retro
gradării și căldura cu care zecile 
de inii de reșițeni și-au înconjurat 
mereu echipa. Mal mult, cred că nu 
spun un neadevăr atunci cind afirm 
câ admirabilul public craiovean și-a 
purtat in avint echipa, și că unui a- 
semenea public, fotbaliștii, antreno
ri:, conducătorii de club trebuie să-i 
dea drept răsplată rezultate cit m?i 
frumoase. intr-un cuvint. mare per
formanță.

La Constanța, gazdele au luptat 
extraordinar pentru o victorie 
pe cimpul de joc carp insă 
nu ar fi avut nici o influență asu
pra poziției lor in clasamentul ge
neral ! Chiar in „10“ — dintr-o culpă 
a aceluiași Ghireă. fundaș nu lipsit 
de talent, insă prea dur fi prea ar-

țâgos — F.C. Constanța a jucat mai 
departe ca și cind ar fi fost in for
mația completa. De partea cealaltă. 
Dinamo, parcă trezită la realitate 
după acea partidă cvasiamicală cu 
S.C. Bacău, partidă in care a pier
dut un punct atit de prețios, s-a an
gajat la joc cu multă ambiție și 
forță, iar prin contraatac și-a creat 
acel avantaj necesar ciștigârii punc
telor. Spuneau unii, și pc drept cu
vint, că meciul de la Constanța s-a 
asemănat întrucâtva cu meciurile fi
nale din cupele europene : un singur 
goi la începutul partidei, avantaj 
apărat apoi cu dinții pină la scurge
rea celor 90 de minute...

In privința titlului insă trebuie 
să mai avem puțintică răbdare. Deși, 
ia teorie, ciștigătoarea va fi cunos
cuta abia la incheierea partidelor 
restante de duminică. UnN -rsitatca 
Craiova deține citeva argumente 
practice care o indică drept favorita 
nr. 1. Craiovenii pot ciștiga trofeul 
..la puncte" dacă realizează in meciul 
cu U.T.A. un rezultat de egalitate. Ei 
pol ciștiga și .,’a golaveraj", dacă 
pierd întrecerea de la Arad î_ 
scor acceptabil, adică, în Ipoteza 
unei victorii dinamoviste__ „...
C.F.R.-ului, să păstreze măcar unul 
clin diferența de patru goluri ce ii 
separă actualmente de bucureșteni 
(Altfel, la egalitate de puncte și de 
golaveraj, titlul i-ar reveni lui Di
namo care are mai multe meciuri 
ciștigate).

Prin urmare, citeva șanse mari sint 
dc partea Universității Craiova, in 
timp ce lui Dinamo ii rămine una 
singură : să invingă pe C.F.R.. dacă 
se poate, la un scor cit mai detașat. 
Cele două pretendente vor lupta, in 
mod sigur, cu toată ardoarea de 
care sint capabile spre a-și valori
fica șansele respective. Să speram că 
și adversarele lor in partidele restan
te se vor exprima in spiritul sporti
vității campionatului ; U.T.A. in ma
niera lui F. C. Constanța, iar C.F.R. 
in felul său propriu, acela de a nu

la un

asupra

ceda nici o clipă lupta, așa după 
cum a făcut in precedentul său meci 
de la Craiova...

Rămasă în umbră din cauza inte
resului public pentru cele ce sc pe
treceau pe timpurile de joc ale di
viziei A. întrecerea pentru promova
rea din scria I a categorici B a 
avut miercuri un moment special. 
Acum, in fruntea clasamentului — 
cel puțin pină duminieu viitoare, 
cind se dispută întreaga etapă — a 
trecut Metalul București (3—0. cu 
Știința Bacău). Ea deține un avantaj 
de două puncte față de Politehnica 
Iași. în timp ce ieșenii vor juca du
minică acasă meciul lor dc campio
nat, echipa metalurgiștilor bucu- 
reșteni — deloc sonoră ca nume de 
jucători, insă atit de merituoasă prin 
fotbalul pe eare-1 practică și prin 
rezultatele ce le dobindește an de an 
— iși va încerca șansele in „Cupa 
României". Poate nu e lipsit de inte
res să reamintesc cititorilor că toc
mai in prezenta ediție a Cupei. Me
talul a eliminat Universitatea Cra
iova cu scorul de... 4—0 !

Valeriu M1RONESCU

In cî t e v a
TENIS : în sferturile de finală 

ale turneului internațional de tenis 
de la „Queen’s Club" din Londra, 
campionul român Ilje Năstase l-a 
învins cu 6—0. 6—3 pe egipteanul 
Ismail Ei Shafei. Australianul Da
vidson a obținut o surprinzătoare 
victorie, cu 7—5. 6—3. In fața compa
triotului său John Newcombe. Alte 
rezultate : Taylor (Anglia) — Drys
dale (R.S.A.) 6-3. 6-3 ; Metreveli 
(U.R.S.S.) - Fassbender (R.F. Ger
mania) 6—4. 6—2.

FOTBAL : Continuindu-și turneul 
in Europa, selecționata de fotbal •

BACĂU (prin telefon). — Ieri, la 
Bacău, s-a da! startul in cursa ci- 
cllstă cupa „Voința", la care parti
cipă conjuren-,1 din Poioari». îi.F. 
Germania, Ungaria si România. Pri
ma etapă s-a situat la un bun nivel. 
La puțin timp după plecare, 1 i alergă
tori s-au desprins de pluton, deta- 
șindu-se vizibil și asigurindu-și un 
avans de peste 2 minute in apropie
re de Piatra Neamț și 3 minute la 
Roman. Spre sosire, plutonul masiv, 
in care se afla și dinamovistul Va- 
sile Teodor, clștigătorul de anul tre
cut al cupei „Voința", a 
ceva mai insistent, rcducind 
tanță. Sprintul final și l-au 
componenții micului lot al __
lor. A ciștigat polonezul Janusz Se- 
keciuski, urmat de vest-germanul 
Rudolf Menne. românii P. Dolofan, 
V. Murinoanu ele. Restul plutonului 
a sosit după un minut.

Azi se vor disputa două etape : 
dimineața, etapa contracronometru in
dividual — 30 km pe șoseaua Ba
cău—Vaslui — și după-amiază, etapa 
cu plecare în bloc, pe ruta Bacău— 
Adjud—Gheorghe Georghiu-Dej — 
Bacău 117 km.

r î n d u r i

devenit 
din dis- 
disputat 
evadați-

I. D.

Braziliei a jucat joi la Moscova în 
compania reprezentativei U.R.S.S. 
Fotbaliștii brazilieni au obținut vic
toria cu scorul 
punctul marcat 
•Jalrzinho.

de 1-0 (0-0).
in minutul 67

♦
turneului balcanic 

echipele de
în cadrul

fotbal pentru ___,___ ___ _____
joi. la Priștina. echipa Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 3—1 (2—0) re
prezentativa României.

Alte rezultate din prima zi : Iu
goslavia — Grecia 1—0, Bulgaria — 
Turcia 2—0,

de 
tineret.

Congresul Unității 
Populare, care iși în
cepe lucrările astăzi, 
va lua in dezbatere 
posibilitățile unei mai 
strinse concentrări 
forțelor pel iii ce 
compun alianța 
vom a men tal:'

a 
care 
ftu- 

precum 
și o seric de probleme 
stringente ale actua
lității politice și. in 
primul rind. acțiunile 
de ripostă față de a- 
gresivitatea opoziției 
și a cercurilor reac
ționare. Duminică sea
ra. intr-o cuvîntare 
radiotelevizată. pre
ședintele Allende «a 
atras atenția asupra 
faptului că. după ale
gerile parlamentare 
din martie, cind opo
ziția nu a reușit să-și 
asigure ‘ o majoritate 
pe care sconta, ca a 
recurs la tactici noi 
— acuzații repetate 
impotriva miniștrilor, 
încercarea de a im
pune o reformă con
stituțională in ce pri
vește- formele de pro
prietate, ignorarea 
prerogativelor prezi
dențiale : totodată,
forțele ostile guver
nului au incercat să 
stimuleze lansarea 
unor mișcări revendi
cative. ca cea de la 
mina „El Teniente". 
in scopul de a produ
ce diviziuni in rin- 
durile oamenilor mun
cii. Președintele Al
lende semnala că par
lamentari și politi
cieni. care niciodată 
in trecut nu s-au in
teresat de probleme
le oamenilor muncii, 
au împiedicat in mod 
sistematic o regle
mentare in baza for
mulelor propuse de 
guvern și acceptate 
de majoritatea mun-

de la minaci lorilor... .....  ........
„El Teniente". precum 
și de o parte a per
sonalului administra
tiv.

Ieri, președintele A- 
llende a făcut o vizită 
la complexul „El Te
niente" și a avut o în
tâlnire 
care nu 
trenați 
forțelor 
contințiind si __
fășoare normal activi-

cu muncitorii 
s-au lăsat au
de uneltirile 
de opoziție, 

-și des-

CORESPONDENȚA 
DIN SANTIAGO 

DE CHILE

■ tatea. Luind cuvintul 
in fața minerilor, șeful 
statului a demascat 
manevrele forțelor re
acționare și de dreap
ta și aKreafirmat hotă
rî rea guvernului de 
găsi ’ . : _
care să asigure desfă
șurarea normală a a- 
cestui important obiec
tiv al economiei națio
nale.

în această perioa
dă, contactele dintre 
guvern și sindicate au 
pu? în evidență larga 
capacitate de acțiune 
a maselor muncitoare 
în sprijinul 
lui popular, 
unică a ________
muncii (C.U.T.) a pro
pus o platformă de 
luptă pentru perioa
da actuală, intre ale 
cărei obiective se nu
mără întărirea con
ducerii și autorității 
guvernamentale. in
stituirea unui control 
strins asupra aprovi
zionării cu alimente.

__  — a
soluții optime

guvornu-
Cen trala 

oamenilor

pentru a se împiedica 
specula, lupta impo
triva târgului negru și 
a inflației, participa
rea efectivă a oameni
lor muncii la toate 
nivelurile conducerii și 
planificării economice.

Conținutul documen
tului elaborat de 
C.U.T. a fost luat in 
discuție la congresul 
Unității Populare din 
provincia Santiago, 
care a considerat opor
tun ca acesta să fiș 
supus congresului na
țional. Simbăta tre
cută. cînd au început 
lucrările congreselor 
Unității Populare la 
nivel de provincii, zia
rul „La Nation" a 
consacrat un edito
rial semnificației eve
nimentului. „Din per
spectiva membrilor U- 
nității Populare — se 
arată in articol — 
congresul tinde să dea 
forma structurală or
ganică tuturor acelor 
aspecte ale vieții eco
nomice. politice și so
ciale asupra cărora 
toate partidele sint 
pe deplin de acord. 
Congresul, fără- a pre
tinde sd șteargă deo
sebirile care diferen
țiază o grupare poli
tică de alta, Iși pro
pune să dea unitate, 
soliditate, elasticita
te și mobilitate an
samblului acțiunilor 
in care toate partide
le sint angajate pe 
baza programului Uni
tății Populare'1. Este 
o formulă succintă, 
sub semnul căreia se 
va desfășura congre
sul. eveniment de ma
joră însemnătate în 
întreaga viață politi
că chiliană.

Eugen POP



ȘEDINȚA CONSILIULUI DE SECURITATE

Unanimitate in favoarea admiterii
celor două state germane in O N U.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— In cursul unei ședințe, desfășu
rate sub președinția reprezentantu
lui U.K S.S.. Iakov Malik. Consiliul 
de Securitate a luat cunoștință ofi
cial de cererile prezentate de Repu
blica Democrată Germană și Repu
blica Federală Germania privind 
admiterea lor In organizația Națiu
nilor Unite. Consiliul de Securitate 
a remis apoi cererile Comitetului 
pentru primirea de noi membri — 
alcătuit din reprezentanții tuturor

celor 15 stale membre ale consiliu
lui — car- s-a pronunțat in unani
mitate in favoarea admiterii celor 
două state germane in O.N.U.

Conform prevederilor Cartei O.N.U..
Consiliul de Securitate, care se va 
reuni din nou vineri, In ora 15,30 
G.M.T.. va adopta o rezoluție rcco- 
mandind Adunării Generale a O.N.U. 
admiterea celor două state in orga
nizația mondială. Recomandarea va 
f: transmisă Adunării Generale care 
se va deschide la 18 septembrie a.c.

Menirea conferinței europene

• COMUNICAT COMUN LA ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI 
D. GERMANĂPOLONE ÎN R.

BERLIN 21 (Agerpres). — In urma 
vizitei oficiale in R. D. Germană a 
delegației polone, condusă de Ed
vard Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P.. și a convorbirilor pur
tate de aceasta cu delegația R. D. 
Germane, condusă de Erich Ho
necker. prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a fost dat 
comunicat comun.

După ce exprimă 
lor două părți față 
relațiilor bilaterale, 
levă importanța pe 
tru securitatea europeană tratatele 
încheiate de U.R.S.S.. R. P. Polonă 
și R. D. Germană cu R. F. Germa-

Erich 
al 

publicității un

satisfacția ce
de dezvoltarea 
comunicatul re- 
care o au pen-

nia. precum și parafarea Tratatului 
privind relațiile dintre R. S. Ce
hoslovacă și R. F. Germania.

In oontinuare, comunicatul arată 
că un rol important in consolidarea 
și adincirea schimbărilor pozitive 
din Europa trebuie să-l joace viitoa
rea Conferință general-europeană 
pentru securitate și cooperare, che
mată sâ înfăptuiască bazele unei 
securități și unei cooperări trainice 
pe continent. R. P. Polonă și R. D. 
Germană acordă, de asemenea, o 
mare importanță consultărilor preli
minare dc la Viena și viitoarelor 
convorbiri in problema limitării for
țelor armate și înarmărilor in Eu
ropa centrală.

PENTRU DESFĂȘURAREA
CU SUCCES A CONFERINȚEI”

Convorbirile sovieto-americane 
la nivel înalt

ACORDURILE REALIZATE ÎN PRIMELE ZILE ALE VIZITEI
LUI L. BREJNEV ÎN S. U. A

Vizita delegației C.C. al P.C.R. 
în Franța

PRAGA 21 (Agerpres). — „Confe
rința europeană de securitate și coo
perare trebuie să servească drept 
bază in vederea creării unui sistem 
de securitate întemeiat pe recunoaș
terea realităților politice și teritoria
le din Europa după cel de-al doilea 
război mondial" — scrie ziarul 
„Prace", organ al sindicatelor din 
Cehoslovacia, relevind existența, in 
prezent, a unor premise favorabile 
in vederea desfășurării cu succes a 
conferinței. Semnarea in 
t mp a unor tratate importante, 
dovedit că. dacă există bunăvoință 
dorință, pot fi găsite soluționări

probleme politice complexe. ..Forța 
crescindă a țărilor socialiste a servit 
drept bază materială largă in vede
rea dezvoltării unor tendințe pozitive 
in Europa, constituind, totodată, unul 
dintre factorii principali ai păcii, sta
bilității și securității tuturor țărilor 
europene" — apreciază ziarul „Prace".

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. si Richard Nixon, președin
tele S.U.A., au continuat convorbi
rile la Camp David. După cum pre
cizează agenția T.A.S.S.. a fost efec
tuat un schimb de păreri intr-o se
rie de probleme internaționale, in
clusiv securitatea europeană, și a 
fost examinat stadiul tratativelor so
vieto-americane de la Geneva pri
vind limitarea armamentelor strate
gice (S.A.L.T.).

După cum s-a mai anunțat, in pri
mele zile ale vizitei lui Leonid 
Brejnev in Statele Unite au fost 
semnate Acordul general privind 
contactele, schimburile și colabora
rea. Acordul de colaborare in dome
niul cercetării mărilor și oceanelor. 
Acordul dc colaborare in domeniul 
agriculturii, Acordul de colaborare in 
domeniul transporturilor și o con
venție fiscală.

• ACORDUL GENERAL PRIVIND 
CONTACTELE SCHIMBURILE ȘI 
COLABORAREA a intrat în vigoare 
in ziua semnării și este valabil pină 
la 31 decembrie 1979. El poate fi 
modificat și prelungit printr-o înțe
legere a părților. Acordul prevede 
ca U.R.S.S. și S.U.A. să stimuleze și 
să dezvolte contactele. schimburile 
și colaborarea in domeniile științei, 
tehnicii, învățămintului. culturii, pe 
baza egalității in drepturi, reciproci
tății și avantajului mutual. Părțile 
vor promova schimburile de cercetă
tori științifici și specialiști, de infor
mație tehnico-științifică. Ele vor 
sprijini dezvoltarea contactelor in di
ferite sfere ale învățămintului. in
clusiv predarea limbii fiecăreia din
tre țări in cealaltă tară.

Părțile vor sprijini schimburile de 
colective teatrale, muzicale și core
grafice, de orchestre, de alte gru
puri artistice. Sint prevăzute lărgi
rea achiziționării și închirierii de fil
me pe bază comercială, precum

organizarea de premiere și festiva
luri ale filmului, cooperarea in pro
ducția de filme. De asemenea, va fi 
stimulat schimbul de delegații dc 
oameni de cultură, de publicații, vor 
fi organizate expoziții, se vor inten
sifica contactele sportive. A fost ela
borat un program de schimburi pe 
anii 1974—1976.

• ACORDUL DE COLABORARE 
ÎN CERCETAREA MARILOR ȘI O- 
CEANELOR prevede constituirea vi
nei comisii mixte sovieto-americane. 
care se va întruni, de regulă, o dată 
pe an. Părțile vor promova dezvol
tarea colaborării și a contactelor di
recte intre instituții, organizații și 
firme. Intr-o primă etapă, colabora
rea se va concentra asupra studiului 
interacțiunii dintre ocean și atmos
feră, inclusiv efectuarea unor cerce
tări de laborator, experimente ocea- 
nografice. standardizarea aparaturii 
și metodelor oceanografice.

Acordul prevede planificarea, ela
borarea și realizarea in comun a 
unor proiecte de cercetări și progra
me științifice, schimbul de 
liști. de experiență 
tehnico-științifică.

• ACORDUL DE 
ÎN DOMENIUL

specia-
și de informație

COLABORARE 
AGRICULTURII 

preconizează consțituirea unei comi
sii sovieto-americane care va exa
mina și va aproba proiectele și pro
gramele 
Aceasta va 
vantajului 
U.R.S.S. și 
dezvoltarea 
producției, desfacerii și 
principalelor produse agricole. Coo
perarea se va dezvolta in domeniile 
culturii plantelor, creșterii anima
lelor, pedologiei, mecanizării agri
culturii. îngrășămintelor minerale, 
îmbunătățirilor funciare, folosirii 
metodelor matematice și a tehnicii 
de calcul electronic in agricultură. 
Sint prevăzute planificarea, elabo
rarea și realizarea unor proiecte și 
programe comune, precum și schim-

concrete de colaborare, 
fi realizată pe baza a- 
reciproc și egalității. 
S.U.A. vor contribui la 
colaborării in prognoza 

consumului

bul de oameni de știință, specialiști, 
informație tehnico-științifică și eco
nomică, metode de cercetări științi
fice.
• ACORDUL DE COLABORARE 

IN DOMENIUL TRANSPORTURI
LOR, încheiat pe cinci ani, se referă 
la studierea și rezolvarea problemelor 
concrete în domeniul transportului 
feroviar, aerian, maritim și rutier. 
In faza inițială, această colaborare 
se va realiza in construcția de po
duri și tuneluri, în domeniul meto
delor speciale în condițiile climei 
reci, in domeniul transporturilor fe
roviare — probleme legate de mate
rialul rulant, de viteza de circulație, 
de automatizarea și exploatarea a- 
cestuia in condițiile climei reci, 
în aviația civilă, inclusiv probleme 
ale măririi eficienței și securității, in 
transporturile maritime, inclusiv teh
nologia transportului și descărcării 
mărfurilor in porturi, in transportul 
rutier, inclusiv probleme ale securită
ții circulației.

CONVENȚIA FISCALA sovieto- 
americană este menită să creeze con
diții favorabile dezvoltării relațiilor 
reciproc avantajoase in domeniile co- 
mercial-economic, tehnico-științific și 
cultural. în acest scop, sint prevăzute 
scutirea reciprocă de impozite pe ve
niturile obținute din folosirea, vin- 
zarea sau schimbul de licențe, pa
tente și informație tehnică, operațiu
nile de credit legate de finanțarea 
comerțului dintre U.R.S.S. și S.U.A., 
transporturile maritime și aeriene, o- 
perațiunile de achiziționare, depozi
tare, prezentare și reclamă a mărfu
rilor exportate. In același timp, con
venția stipulează introducerea reci
procă de facilități pentru funcționari 
de'stat, profesori, cercetători științi
fici, echipaje ale navelor și avioane
lor. studenți, specialiști, corespon
denți, ziariști și alte persoane în 
perioada in care se află pe teritoriul 
celuilalt stat contractant.

PARIS 21 (Corespondentă de la 
Paul Diaconescu). — Delegația C.C. al 
Partidului Comunist; Român, condusă 
de tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
a) C.C. al P.C.R., care face o vi
zită in Franța, la invitația Partidului 
Socialist Francez, a vizitat, miercuri 
și joi, orașele Arras, Lens și 
Amiens, din departamentele Pas-de- 
Calais și Somme.

Cu acest prilej au avut loc con

vorbiri cu cadre de conducere și 
militanți ai federațiilor P.S.F.. între 
care Dominique Taddei, membru al 
Biroului Exocutiv, secretar al fede
rației Somme a P.S.F., Robert 
Blommc, membru al Comitetului 
Director al P.S.F.. secretar al fede
rației Pas-de-Caiais.

Delegația C.C. al P.C.R. a fost în
soțită de ambasadorul României la 
Paris, Constantin Flitan.

încheierea convorbirilor oficiale 
coreeano-cehoslovace

PHENIAN 21 (Agerpres). — Joi 
s-au încheiat la Phenian convorbi
rile oficiale dintre delegația de 
partid și guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și delegația de 
partid și guvernamentală a R. S. 
Cehoslovace, condusă de Gustav Hu

sa k. secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Cele două delegații s-au informat 
reciproc asupra rezultatelor și prin
cipalelor sarcini ale construcției so
cialiste in țările lor, au examinat 
probleme privind dezvoltarea in 
continuare a colaborării multilaterale 
reciproce și probleme actuale y* e 
politicii internaționale. /

Rezultatele alegerilor in sovietele locale ale U.R.S.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. a dat publicității re
zultatele alegerilor in sovietele lo
cale ale U.R.S.S.. desfășurate la 17 
iunie in cele 15 republici unionale. 
Cei înscriși pe listele de alegători 
s-au prezentat la urne in proporție

de peste 99 la sută in toate repu
blicile și au ales in sovietele locale 
peste 2 193 000 de deputați.

BONN

Expoziție ÎNTÎLNIRE
romaneasca
la Hamburg

BRANDT-POMPIDOU

ultimul
a
și 
la

0 cuvintare
a președintelui

Acord de colaborare
Hector Campora

J. Peron s-a reîntors in Ar
gentina

economică
R. D. Germană-Finlanda

BERLIN 21 (Agerpres). — Minis
trul relațiilor economice externe al 

ii Democrate Germane. 
Horst Soelle, și ministrul comerțu
lui și industriei al Finlandei, Jermu 
Laine, au semnat, miercuri, la Ber
lin. un acord pe termen de zece ani 
privind colaborarea economică, teh- 
nico-științifică și industrială dintre 
cele două țări, anunță agenția 
A.D.N. Totodată, au fost semnate 
un acord comercial pe perioada 
1973—1978, precum și un protocol 
referitor la schimburile de mărfuri 
pe anul in curs.

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
Cu prilejul reîntoarcerii in țară, 
după vizita intreprinsă la Ma
drid, președintele argentinean. Hec
tor Campora, a adresat, la posturile 
de radio și televiziune din Buenos 
Aires, un mesaj de bun-venit lide
rului mișcării justițialiste, Juan Do
mingo Peron, sosit in Argentina după 
un exil de 18 ani. dintre care 12 și 
i-a petrecut in Spania. în cadrul 
alocuțiunii pronunțate, șeful statului 
argentinean a relevat că fostul pre
ședinte Juan Domingo Peron și-a 
aminat discursul pe care intenționa 
să-1 adreseze națiunii la sosirea pe 
aeroportul internațional Ezeiza. de 
lingă Buenos Aires, datorită unor 
incidente provocate in rindul celor 
peste 3 milioane de cetățeni veniți 
in intimpinarea sa, de „elemente 
ostile țării" — relevă Prensa Latina.

BONN 21 (Agerpres). — Joi după- 
amiaiă au început la Bonn tradițio
nalele convorbiri estivale oficiale in
tre președintele Franței. Georges 
Pompidou, și cancelarul vest-german, 
Willy Brandt. întâlnirea dintre cei 
doi oameni de stat are loc în baza 
consultărilor franco—vest-germane 
incluse in Tratatul de cooperare 
dintre cele două țări și se va des
fășura pe parcursul a două zile.

Paralel au avut loc discuții intre 
miniștrii de resort ai celor două de
legații, din partea franceză la con
vorbiri participind opt membri ai 
cabinetului. După indicațiile furniza
te de cele două delegații, citate de 
agenția France Presse. pe ordinea 
de zi a consultărilor figurează dez
voltarea relațiilor bilaterale, relațiile 
Statelor Unite cu țările vest-europe- 
ne, trecerea la a doua etapă privind 
crearea Uniunii economice și mone
tare în cadrul Pieței comune, atitu
dinea celor două părți la o serie de 
viitoare conferințe internaționale 
(F.M.I., G.A.T.T.) și examinarea al
tor probleme internaționale actuale.

Mariano Rumor încearcă

21 (Agerpres). — Cu 
organizării expoziției 

i salută Hamburgul",

ITALIA

centru-stinga

agențiile de presă
el a

transmit:
Vietnamul de sud : Sătence din 
comuna eliberată Tung Hai, 
provincia Quang Tri, la culesul
primei recolte de orez de după 

încetarea războiului

ROMA 21 (Agerpres). — Liderul 
democrat-creștin. Mariano Rumor, 
însărcinat cu formarea unui nou gu- 
v era, a declarat că va încerca să re
facă coaliția dintre partidul său și 
partidele socialist, socialist-democra
tic și republican. El a precizat că va 
începe imediat convorbirile cu lide
rii partidelor care ar putea participa 
la viitoarea coaliție guvernamentală. 
Convorbirile vor fi axate asupra pro
gramului politic și repartizării por
tofoliilor ministeriale. Rumor a de
clarat că este conștient de „dificul
tățile obiective ale situației și de 
problemele grave care iși cer rezol
varea imediată". Intre altele, 
subliniat necesitatea redresării situa
ției economice, reducerii șomajului, 
creșterii reale a salariilor, combate
rii inflației. Primele măsuri ce ar 
urma să fie adoptate de viitorul gu
vern vizează, de asemenea, consoli
darea ordinii democratice la toate 
nivelurile, combaterea manifestări
lor neofasciste și a recrudescenței 
violenței.

BONN 1 
prilejul i 
„România saluta namourgui , 
la 20 iunie a avut loc, la sediul 
expoziției, o conferință de 
presă la care au luat parte se
natorul Helmuth Kern, alte ofi
cialități ale orașului Hamburg, 
reprezentanți ai Ambasadei ro- t 
mâne in R.F.G.

Directorul expoziției, ing. Ci
cerone Gorunescu, a expus, in 
fața numeroșilor ziariști pre- 
zențt, obiectivele acestei mani
festări complexe, in contextul 
evoluției ascendente a relații
lor economice româno—vest- 
germane. In cuvintul său, sena
torul Kern a dat o înaltă apre
ciere expoziției românești, pre
cum și perspectivelor dezvoltării 
comerțului și cooperării dintre 
România și orașul-land Ham
burg. Conferința de presă a 
confirmat ' interesul deosebit pe 
care această importantă mani
festare l-a 
Hamburg.

AMPLIFICAREA COOPERĂRII ECONOMICE

Reuniunea pregătitoare de la Hel
sinki a evidențiat un larg consens al 
participanților cu privire la necesi
tatea ca viitoarea Conferință general- 
europeană să înscrie pe ordinea de 
zi. ca unul din punctele importante, 
cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică și in domeniul protejării si 
ameliorării mediului înconjurător. In 
acest sens, delegațiile și-au prezentat 
concepțiile, au făcut numeroase pro
puneri concrete — care toate reflectă 
interesul viu pentru lărgirea schim
burilor și cooperării economice, ca 
una din cerințele primordiale ale 
edificării securității europene.

Intr-adevăr, există o interdepen
dență și o condiționare reciprocă in
tre securitate și cooperare. Lumea de 
azi este de neconceput fără dezvol
tarea unui larg circuit de valori ma
teriale și spirituale, in cadrul căruia 
fiecare popor are de dat și de primit. 
In acest sens, orice izolare nu poate 
să ducă decit la stagnare pe pian 
economic și științific : dimpotrivă, 
participarea la diviziunea internațio
nală a muncii, cooperarea 
științifică oferă posibilitate 
națiuni de a beneficia de 
cuceririlor științei și tehnologiei mo
derne, este un puternic factor accele
rator al progresului. Totodată, in pro
cesul cooperării popoarele se cunosc 
mai bine, se creează intre ele o ra
mificată rețea de legături care pun 
in evidentă interesul comun de a 
crea și menține un climat de destin
dere, stabilitate și pace. Este sem
nificativ că în documentul final al 
reuniunii de la Helsinki se sublinia
ză. ca un imperativ, ca in conturarea 
orientării generale și a recomandări
lor concrete privind lărgirea conlu
crării Intereuropene pe plan econo
mic. tehnico-științific și al mediului 
Înconjurător să se țină seama de 
contribuția pe care asemenea coope-

tehnico- 
fiecărei 
roadele

rare ar putea să o aducă la întărirea 
păcii și securității in Europa. Prac
tica a arătat, de altfel, că intensifi
carea relațiilor economice a precedat 
și a favorizat dezvoltarea dialogului 
politic, a contribuit la îmbunătățirea 
climatului politic. Cu atit mai impor
tantă este această problemă pentru 
țările continentului european, intre 
care există străvechi legături și con
diții favorabile pentru dezvoltarea 
lor continuă. Promovarea activă a 
schimburilor economice, rețeaua den
să a acordurilor bi și multilaterale 
încheiate in ultimii ani, au favorizat 
evoluțiile pozitive de pe continentul 
nostru, contribuind la crearea premi
selor materiale pentru noi progrese 
pe calea făuririi securității europene.

Angajată intr-un amplu efort de 
dezvoltare continuă și accelerată a 
economiei sale, de ridicare a întregii 
societăți pe noi trepte ale civilizației. 
România a înscris, ca una din liniile 
directoare ale politicii sale externe, 
promovarea intensă a cooperării eco
nomice și tehnico-științifice cu toate 
statele lumii. In mod corespunzător, 
ea a desfășurat, de-a lungul anilor, 
acțiuni ferme, stăruitoare, concreti
zate intr-un mare număr de acorduri, 
convenții. înțelegeri de conlucrare bi 
și multilaterale cu țările socialiste, 
cu celelalte țări ale continentului 
european, in variate domenii ale eco
nomiei, tehnologici și științei, adu- 
cîndu-și și pe această cale contribu
ția la stimularea procesului de des
tindere, de înțelegere intre popoare.

In concordanță cu aspirațiile po
poarelor. cu cerințele obiective ale 
dezvoltării, edificarea securității eu- 
Topene trebuie să creeze premise 
pentru extinderea în continuare a 
legăturilor economice, .să deschidă 
orizonturi noi. largi, cooperării. Este 
de cea mai mare importanță, ca, ți- 
nind seama de deosebirile de sistem

economic și social, ca și de intere
sele țărilor și regiunilor in curs de 
dezvoltare, conferința să examineze 
detaliat căile și mijloacele care să 
faciliteze amplificarea raporturilor de 
cooperare europeană reciproc avan
tajoase.

Este necesar ca. pornind de la aces
te premise, Conferința general-euro- 
peană să elaboreze cadrul adecvat 
asigurării accesului tuturor statelor 
la realizările tehnologiei moderne, să 
perfecționeze mecanismele de natură 
să asigure relații mai stabile, de du
rată intre țările participante, să de
pisteze noi domenii de cooperare. 
Deosebit de utilă s-ar dovedi conju
garea eforturilor in vederea realizării 
unor obiective de importanță gene
ral-europeană, cum sint făurirea unei 
infrastructuri economice unitare. în
deosebi in domeniile comunicațiilor, 
transporturilor, energeticii și al
tele. ceea ce ar constitui o contribu
ție de cea mai mare insemnătate la 
accentuarea procesului de depășire a 
scindării continentului. la crearea 
unei baze solide securității in Eu
ropa. Un domeniu care reclamă in 
mod deosebit inmănuncherea efor
turilor statelor participante la confe
rință il constituie problema care 
devine tot mai acută in lumea mo
derna — a protejării și ameliorării 
mediului ambiant. După cum se ara
tă în recomandările reuniunii de la 
Helsinki, conferinței îi revine rolul 
de a identifica domeniile care sint de 
natură să contribuie la dezvoltarea 
cooperării statelor pe această linie. 
Concertarea eforturilor țărilor parti
cipante in vederea protejării mărilor 
ce înconjoară Europa, a apelor și at
mosferei, îmbunătățirea condițiilor 
mediului de viață. îndeosebi in cen
trele urbane, protecția naturii și 
surselor sale este o cerință impor
tantă. izvorită din grija și răspunde-

rea popoarelor continentului pentru 
prezentul și viitorul civilizației. Se 
înțelege că atingerea unor asemenea 
obiective necesită fonduri imense, 
care depășesc posibilitățile financia
re ale unui stat sau grup de state 
europene, implică inmănuncherea 
eforturilor tuturor statelor continen
tului. O mare insemnătate ar avea, 
de asemenea, eliberarea fondurilor 
care sint irosite in prezent de cursa 
înarmărilor și care, prin efectuarea 
unor măsuri de dezarmare, vor putea 
fi alocate in scopuri civile, de " 
interes pentru toate popoarele 
ropci.

Este convingerea fermă a ț 
noastre că o cooperare rodnică 
domeniul economic, ca și in alte do
menii de activitate, nu poate fi rea
lizată decit intre state independente, 
suverane, egale in drepturi. Egalitatea 
in drepturi presupune și reclamă ca in 
raporturile de schimburi și cooperare 
1oate statele să beneficieze de ace
leași condiții, să nu existe nici un 
fel de discriminări, bariere și restric
ții față de nici un stat. „Pentru ac
celerarea progresului general — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— este necesar ca toate statele să-și 
asume obligația de a favoriza dez
voltarea nestingherită a schimburilor 
internaționale economice, științifice, 
tehnice și culturale, lichidîndu-se ori
ce fel de bariere, restricții și discri
minări care impietează in prezent 
«asupra colaborării dintre popoare. 
Fiecare popor poate să-și aducă con
tribuția prețioasă, proprie la cauza 
progresului și civilizației...".

Țara noastră este convinsă că, 
abordind in mod constructiv bogata 
problematică economică, in spiritul 
în care s-a conturat la reuniunea 
pregătitoare de la Helsinki, Confe
rința general-europeană va aduce o 
contribuție esențială la progresul 
cooperării pe continent. Aceasta 
va corespunde in cel mai înalt grad 
interesului tuturor popoarelor Euro
pei. Tocmai de aceea are o impor
tanța majoră ca toate țările sâ-și 
aducă din plin contribuția la reuși
ta conferinței, ca aceasta să se sol
deze cu rezultate pozitive, pentru bi
nele și prosperitatea popoarelor con
tinentului. pentru securitate și pace 
in întreaga lume.

Al. CĂMPEANU
♦
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Președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado, 
a primit pe șefii delegațiilor parti
cipante la cea de-a 24-a reuniune a 
miniștrilor sănătății din unele țări 
socialiste, care are loc in Cuba, și 
la care participă și o delegație ro
mână, condusă de Alexandru Calom- 
firescu, prim-adjunct al ministrului 
sănătății.

Convorbiri chino-maliene.
La Pekin s-au desfășurat, joi, con
vorbiri intre Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
și colonelul Moussa Traore, șeful sta
tului și președintele Guvernului Re
publicii Mali, desfășurate intr-o at
mosferă sinceră și prietenească.

La Bonn au continuat 
ttatatiVClS in vecierea încheierii 
unui acord de colaborare în domeniul 
ocrotirii sănătății intre Republica Fe
derală Germania și Republica Demo
crată Germană. S-a convenit ca ur
mătoarea intilnire a reprezentanților 
celor două țări la convorbirile pe a- 
ceastă temă să aibă loc in septem
brie 1973.

Intilnire B. Chnoupek-M. 
Kohl. La Bonn a avut loc o întâl
nire intre Bohuslav Chnoupek, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, care a participat la 
parafarea Tratatului privind bazele 
relațiilor dintre țara sa și Republica 
Federală Germania, și Michael 
Kohl, secretar de stat al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, aflat 
in capitala R.F.G. pentru schimbul 
de note privind ratificarea Tratatu
lui referitor la bazele relațiilor din
tre R.D.G. și R.F.G. B. Chnoupek și 
M. Kohl au făcut un schimb de pă
reri in probleme de interes comun, 
menționează agențiile A.D.N. și 
C.T.K.

Guvernul Pakistanului a 
hotărit să preia controlul 
asupra comercializării ore- 
ZUllli pe P*3^3 externă, a anunțat 
ministrul finanțelor, planificării și 
dezvoltării. Politica economică a gu
vernului — a subliniat ministrul pa
kistanez — prevede instituirea con
trolului asupra prețurilor la bunurile 
de larg consum, creșterea producției 
agricole și industriale a țării.

Todor Jivkov, p™-s«retar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia. l-a primit pe generalul-colo- 
nel Han Ik Su, membru al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, șeful 
Direcției generale politice a Arma
tei Populare Coreene, aflat in vizi
tă in Bulgaria.

La Moscova, Andrei Kir|- 
lenko, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și Kon
stantin Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., au avut o intilnire cu o 
delegație iugoslavă, condusă de Sta
ne Dolanț, secretar al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de păreri pri
vind relațiile bilaterale și actuala si
tuație internațională. Totodată, rela
tează agenția T.A.S.S., s-a exprimat 
satisfacția față de dezvoltarea cola
borării dintre cele două partide și 
state și convingerea că această co
laborare se va întări in continuare.

Janos Kadar, prim-secr/r 
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe 
Abdullah Samarrai, membru al con
ducerii Partidului Baas ' " *
membru al Consiliului _______
meniului Revoluției, aflat in vizită 
in Ungaria, in fruntea unei delegații 
de partid. Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri asupra dez
voltării relațiilor dintre cele două 
țări și partide, precum și asupra 
problemelor internaționale actuale, 
relatează agenția ’

din Irak,
Comanda-

M.T.I.

Expoziția economică și 
comercială 
ze la Belgrad, » Iost 
gurată ieri. în cuvîntările 
tite cu acest prilej, secretarul 
ral iugoslav pentru comerțul ....... 
rior, Mohamed Hadjici. și directorul 
expoziției chineze, Le Yun-țin. au re
levat că această expoziție va con
tribui la creșterea înțelegerii reci
proce și a relațiilor comerciale și la 
consolidarea prieteniei dintre R. “ 
Chineză și R. S. F. Iugoslavia.

a R.P. Chins-
inau-
ro s- 

fede- 
exte-

P.

ATENA (Corespondență de la 
I. Badea). — Din inițiativa U- 
niunii tinerilor scriitori greci, 
in sala „Kypriaki Estia“, din 
Atena, a fost organizată, la 20 
iunie, o seară literară consacra
tă lui Tudor Arghezi. ~ 
viața și creația marelui 
român a vorbit poetul 
Manikas. Din versurile 
ziene, traduse in limba 
de Rita Bunii Papas, au 
apoi, scriitorul Hristou 
pasos, secretarul general al u- 
niunii, și actrița Despina Poli- 
hronitu. Seara literară a fost 
urmărită cu un deosebit interes 
de numeroși atenieni iubitori 
ai poeziei.

Despre 
scriitor 
Yannis 
arghe- 
greacă 
recitat,

Pir-

Consiliul de administra
ție al O.I.M. a hotărit să invite 
la reuniunile sale reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională din 
teritoriile africane aflate sub domi
nație portugheză.

Intr-o declarație a Ministe
rului Afacerilor Externe al Indiei se 
spune că stabilirea unei stații ameri
cane de comunicații in Insula Diego 
Garcia, din Arhipelagul Chagos, este 
contrară rezoluției Națiunilor Unite, 
care interzice construirea de baze in 
Oceanul Indian — considerat o „zonă 
a păcii".

Noul prim-ministru al Li- 
banului. Suleiman Frangieh, 
președintele Libanului, a anunțat, 
joi. numirea lui Takieddinc Solh in 
funcția de prim-ministru al țării — 
relatează agențiile France Presse și 
Reuter. Desemnarea președintelui 
noului guvern, pune capăt crizei 
guvernamentale, declanșate prin de
misia de săptămina trecută a cabi
netului premierului Amin El Hafez.

La mina „Kossuth", din 
Komlo, în partea de sud-vest a Un
gariei, a izbucnit, în noaptea de marți 
spre miercuri, un incendiu la o adin- 
cime de 500 metri. In schimbul de 
noapte se aflau 110 muncitori. S-a 
luptat, timp de cîteva orc, împotriva 
stihiei. Potrivit agenției M.T.I., doi 
mineri au murit, alți doi fiind dați 
dispăruți. Șapte mineri au fost inter
nați în spital cu simptome de intoxi
cație ușoară. Cercetările continuă.
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